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Sammanfattning: 
 
Introduktion:  
Astma är en kronisk, inflammatorisk luftvägssjukdom som drabbar såväl barn som vuxna. De 
inflammerade luftrören ger upphov till luftvägsobstuktion och innebär begränsat luftflöde till 
och från lungblåsorna. Den här komplikationen gör att luftrören har en ökad känslighet för 
olika stimuli som irriterar luftvägarna. En stor andel astmatiker har en ökad känslighet mot 
läkemedelsgruppen NSAID (eng. non steroidal antiinflammatory drugs). Överkänsligheten 
kan yttra sig på olika sätt bland annat genom respiratoriska symtom med beteckningen 
AERD (eng. aspirin exacerbated respiratory disease). Överkänsligheten tros bero på hämning 
av enzymet cyklooxygenas-1(COX-1) orsakade av NSAID som reducerar syntesen av 
essentiella prostaglandiner. Hämningen av COX-1 minskar produktionen av PGE2 som 
bronkrelaxerar luftrören och kontrollerar utsläppen av mastceller. NSAID kan delas in i olika 
grupper beroende på hämningsgraden av isomererna COX-1 och COX-2. Traditionella 
NSAID hämmar både COX-1 och COX-2 medan coxiber hämmar endast COX-2. Den 
uppenbara frågan har därefter uppkommit om patienter med AERD tolererar COX-2 
hämmare utan att respiratoriska symtom uppstår. En omfattande forskning pågår för att få 
svar på denna fråga som anses vara viktig för utvecklingen av NSAID som läkemedelsgrupp 
men även för att klarlägga osäkerheten med coxiber hos dessa patienter 
Syfte:  
Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie undersöka om COX-2 hämmare är ett 
behandlingsalternativ för astmatiker som har fått luftvägsförsämring av traditionella NSAID. 
Metod:  
I den här litteraturstudien ingår 9 vetenskapliga originalartiklar som hittats via PubMed. 
Utöver dessa artiklar har böcker och relevanta internetsidor använts till introduktion. 
Resultat: 
Studierna utvärderade toleransen av COX-2 hämmare på astmatiker som tidigare fått 
luftvägsförsämring av traditionella NSAID. Inga signifikanta skillnader visades mellan COX-
2 hämmare och matchande placebo. COX-2 hämmarna som användes var; celecoxib, 
etoricoxib, parecoxib och rofecoxib. Generellt visade COX-2 hämmare vara väl tolererad för 
AERD patienter. I åtta av nio artiklar framkom överkänsligheten mot traditionella NSAID 
och därmed fått diagnosen AERD. I 1 av dessa 9 studier undersöktes effekten av COX-2 
hämmare på astmatiker som inte hade en överkänslighetshistoria mot aspirin. Väldigt få 
deltagare upplevde luftvägsförsämring av COX-2 hämmare. I endast en studie utvärderades 
toleransen av en selektiv NSAID som inte är lika selektiva till COX-2 som coxiber, vilket 
resulterade i att en patient reagerade med svår bronkialspasm till följd.  
Diskussion:  
Samtliga studier var eniga om att COX-2 hämmare är en säker behandlings alternativ till 
astmatiker som tidigare upplevt luftvägsförsämring av NSAID. Teorin som tyder på att 
överkänsligheten hos AERD patienter tros bero på hämning av COX-1, förstärks efter dessa 
analyserade studier. Man bör dock observera att toleransen handlar om patienter med stabil, 
mild till måttlig astma med måttliga doser av COX-2 hämmare.  
Slutsats:  
Utifrån de värderande studierna framgår det att COX-2 hämmare är ett 
behandlingsalternativ hos astmatiker som tidigare reagerat med respiratoriska symtom av 
traditionell NSAID. För att undvika tillstötande svårigheter bör första dosen ges under 
övervakning av en allergolog. 
 
 

Nyckelord: aspirin induced asthma, aspirin - exacerbated respiratory disease, COX-2 

inhibitors, Celecoxib, Etoricoxib 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ordlista: 
 
AECU: Aspirin-exacerbated chronic urticaria 
 
AERD: Aspirin-exarbetad respiratory disease, luftvägsreaktioner orsakade av aspirin 
 
AIA: Aspirin-induced astma 
 
AIAU: Aspirin-induced acute urticaria/ angioedema 
 
Akustisk rhinometri: Ett sätt att mäta förträngning i näsgångarna. 
 
ASA: Aspirin sensitive asthma 
 
ASRD: Aspirin sensitive respiratory disease 
 
Capsacin: Ett stickande extrakt från paprika som används för att framkalla hosta vid 
inandning för att få ett mått på känsligheten i luftvägarna. 
 
COX-1: cyklooxygenas 1, en isoenzym av cyklooxygenas, finns i små mängder i de flesta 
celler som producerar en stor del prostaglandiner. 
 
COX-2: cyklooxygenas 2, en isoenzym av cyklooxygenas, mer begränsad vävnadsdistribution 
men induceras kraftigt vid inflammerad vävnad. 
 
FEV1: Forcerad Exspiratorisk Volym efter en sekund, ett sätt att mäta lungfunktionen. 
 
IgE: Immunglobulin klass E, består av antikroppar som framkallar allergiska reaktioner vid 
exponering av allergener. 
 
LTC4, LTE4, LTD4: Kallas cysteinyl leukotriener och är involverad i astmatiska reaktioner 
som orsakar bronkkonstriktion och slemproduktion i luftvägarna. 
 
Metakolin: Ett acetylkolin liknande substans som används för att undersöka bronkial 
hyperreaktivitet. 
 
 NSAID: (eng. non steroidal antiinflammatory drugs) icke steroid antiinflammatoriska 
läkemedel med antipyretisk, analgetisk och antiinflammatorisk effekt. 
 
PEF: Peak exspiratory flow (maximalt exspiratoriskt flöde), ett sätt att mäta lungfunktionen. 
 
PGE2: Prostaglandin (PG) E2 är en hormonliknande ämne som produceras av 
cyklooxygenas som bidrar till ökningar av blodflödet, ödembildning och smärtreceptorernas 
känslighet. 
 
PGI2: Produceras av cyklooxygenas som bidrar till kärlvidgning samt hämning av 
trombocytaggregation.  
 
TXA2: Tromboxan A2 (TXA2) som stimulerar aktivering av nya blodplättar och öka 
trombocytaggregationen. 
 
Washout period: Är en behandlingsfri period som beskriver den tiden det tar tills en 
tidigare behandling elimineras.  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antikroppar
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Inledning:  
 
Ordet astma härstammar från grekiskans ”asthma” som betyder försvårad andning. 
Termen beskriver symtomen som är en följd av en kronisk, inflammatorisk 
luftvägssjukdom. Astma är en sedvanlig folksjukdom som drabbar såväl barn som 
vuxna. Förekomsten skiljer sig mellan olika världsdelar, högst prevalens uppåt 20 % 
visar de industrialiserade/västländerna som Storbritannien, Kanada och Australien. I 
Sverige har andelen individer med astma visat en kraftig ökning från mitten av 1900-
talet och idag har 1 av 8-10 svenskar prognosen astma. [1, 2, 3] 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De inflammerade luftrören ger upphov till luftvägsobstruktion och innebär begränsat 
luftflöde till och från lungblåsorna. Andningssvårigheten uppstår av 
sammandragningar i glatta muskulaturen runt luftvägarna i kombination med ödem 
och ökad slemproduktion. Den här komplikationen gör att luftrören har en ökad 
känslighet för olika stimuli som irriterar luftvägarna.[1,2,3] 
 
1.1Typer av astma 
 
Det finns två typer av astma; allergisk och icke allergisk astma. Allergisk astma innebär 
att luftvägsobstuktion uppstår vid exponering av allergener som pollen, 
pälsdjursallergen och kvalster. Den här typen av astma är dominerande bland barn och 
ungdomar. Icke allergisk astma är mest vanlig hos vuxna och uppstår av 
luftvägsinfektioner, tobak, kyla och vissa läkemedel som t.ex. NSAID. [1,2,4] 
 
1.2 Symtom 
 
Astma har en bred symtombild och kan variera mellan olika individer. De vanliga 
symtomen som förekommer är attacker av andnöd vid exponering av irriterande 
stimuli, pipande och väsande andning som beror på kort och pressad andning och 
därtill även långvarig hosta som orsakas av segt slem i luftrören. Varaktigheten och 
svårighetsgraden yttrar sig även på olika sätt mellan olika individer. Vissa astmatiker 
har mycket lindriga symtom medan andra lider av svåra besvär och behöver flera 
läkemedel dagligen för att kontrollera astmabesvären [1,3,4]. 
Bronkialspasm eller bronkospasm är ett tillstånd som kan uppstå av astma men även av 
en kronisk lungsjukdom eller allergisk reaktion. Bronkialspasm yttrar sig genom 
onormala, täta sammandragningar av den glatta muskulaturen i bronkerna. Kontrollen 
av kontraktion och relaxation är styrd av glatt muskulatur av det autonoma 
nervsystemet. Bronkiala körtlarna producerar även stora mängder klibbiga slem som 
ger upphov till en ihållig hosta med väsande ljud. Bronkialspasm kan utlösas av retande 
ämnen som allergen och läkemedel som beta -blockerare och NSAID)[5,6,7]. 
 
 
 
 

Fig1. Andelen astmatiker i Sverige (10 %) 
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1.3 Inflammation  
 
Nociceptiv smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som uppstår i 
anknytning till en vävnadsskada. Grundsynen nociceptiv smärta beskriver neuronets 
yttersta sensorer, som leder smärta(nociceptorer) vid aktivering av olika stimuli. När 
en vävnad är inflammerad ökar nociceptorernas känslighet i det primära neuronet. 
 Impulser uppfångas av nociceptorer och kopplas vidare till ett sekundärt neuron i 
ryggmärgens bakhorn, som sedan korsar över till hjärnan där thalamus ligger. Ämnen 
som frisätts vid en inflammerad vävnad bildas av ett enzym som kallas cyklooxygenas. 
COX- enzymets centrala funktion är att omvandla den omättade, lågkedjiga fettsyran 
arakidonsyran till prostaglandiner (PGE2 och PGI2) och tromboxaner(TXA2) som ökar 
smärtreceptorernas känslighet. I en annan process aktiverar enzymet lipoxygenas 
omvandlingen av arakidonsyran till leukotriener som även triggar den inflammatoriska 
reaktionen som smärta, svullnad och rodnad [8,9,10, 11]. 
 
1.4 NSAID  
 
NSAID är en förkortning för non steroidal antiinflammatory drugs/ icke steroida 
antiinflammatoriska läkemedel. NSAID är en grupp läkemedel som har uppgiften att 
förbättra det symtomatiska tillståndet som uppstår vid inflammation. Redan under 
mitten av 1800 talet framställdes acetylsalicylsyra industriellt. Acetylsalicylsyra tillhör 
läkemedelsgruppen NSAID och betraktas vara världens äldsta registrerade läkemedel. 
NSAID är en stor grupp läkemedel som består av ungefär 50 olika preparat på den 
globala marknaden, med skillnader i substansinnehållet, dosering, 
läkemedelsinteraktioner och biverkningsprofil. NSAID finns i ett flertal olika 
bredningsformer som tabletter, geler och injektioner [2,7,10,11,12,13]. 
 
1.5 Effekter av NSAID 
 
NSAID har tre huvudsakliga effekter: antipyretisk effekt, analgetisk effekt samt 
antiinflammatorisk effekt. Dessa effekter har gemensamt att reducera syntesen av 
prostaglandiner. Den antipyretiska/febernedsättande effekten användas när 
kroppstemperaturen ligger på 38grader och högre. Temperaturhöjningen uppstår av en 
störning i temperaturcentrum i hypotalamus som beror på bildningen av 
prostaglandiner. Den analgetiska/ smärtlindrande effekten används vid lätta till 
måttliga smärtor i muskler och skelett, huvudvärk, migrän och menstruationssmärtor. 
Prostaglandiner ökar sensibiliseringen av smärtreceptorer och vid hämning av dessa 
minskar smärtan. Den antiinflammatoriska effekten hämmar främst kärlvidgningen 
som orsakas av prostaglandiner vid den inflammerade vävnaden. På så sätt leder 

Fig2. NSAID reducerar syntesen av prostaglandiner och tromboxaner 
genom att hämma COX-1 och COX-2. Omarbetad från ref. [8] 
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hämning av prostaglandiner till en reduktion av inflammatorisk respons av rodnad, 
ödem och svullnad[7,8].  
 
NSAIDs verkningsmekanism är att reducera syntesen av prostaglandin och 
tromboxaner genom att hämma enzymet cyklooxygenas. Cyklooxygenas består av två 
isoenzymer COX-1 och Cox-2 som har olika funktioner i kroppen .  Cox-1 finns i små 
mängder i de flesta celler som producerar en stor del prostaglandiner. Dessa 
prostaglandiner har en skyddande effekt på magslemhinnan och en sänkande 
produktion av saltsyra. COX-1 bildar även TXA2 som bland annat ökar trombocyternas 
aggregation och minskar njurarnas genomblödning. 
 
Cox-2 har en mer begränsad vävnadsdistribution men induceras kraftigt vid 
inflammerad vävnad. Prostaglandinerna som produceras av enzymet COX-2 
upprätthåller njurarnas genomblödning och saltutsöndring samt ökar smärtkänslighet 
och inflammation. COX-2 bildar även TXA2 som ökar trombocytaggregationen samt 
ökar leukocytinvandringen i inflammerad vävnad [7,8,13]. 
 
1.6 Två typer av NSAID     
     
NSAID kan delas in i två grupper: traditionella NSAID och coxiber. Med traditionella 
NSAID avses NSAID som hämmar både COX-1 och COX-2 i olika grader. Coxiber 
hämmar enzymet COX-2 och är 200-300 gånger mer selektiv till COX-2 än COX-1 
enzymet. Termen traditionella NSAID leder sitt ursprung till att NSAID har funnits sen 
1960- talet, medan coxiberna är betydligt yngre i marknaden och introducerades under 
1990-talet[7,8,13]. 
 
Liksom vid all annan läkemedelsbehandling kan oönskade effekter även uppkomma vid 
behandling med NSAID. Hämning av COX-1 och COX-2 minskar syntesen av 
prostaglandiner som har som tidigare nämnt centrala skyddande effekter i kroppen. De 
oönskade effekterna kan yttra sig på olika sätt beroende på skillnader i graden COX-1 
respektive COX-2 i det specifika preparatet. Genom att hämma PGE2 syntesen med 
COX-1 förlorar magslemhinnan den skyddande effekten mot saltsyran med dess 
frätande effekt. Detta kan medföra slemhinnesår och blödningar i magsäcken och 
tunntarmen.  
 
Hämning av enzymet COX-2 leder till minskad produktion av prostaglandiner som 
upprätthåller blodgenomströmningen i njurarna. Njurens funktion påverkas vilket är 
speciellt viktigt för äldre patienter som redan har sviktande njurfunktion pga. åldern 
som orsakar sänkt glomerulär filtrationshastighet. Vissa nödvändiga läkemedel som 
t.ex. diuretika kan förlora sin effekt av den kraftiga nedsättningen av njurfunktionen 
vilket i sin tur kan ha förödande konsekvenser. Många äldre patienter har även svag 
systolisk restfunktion i hjärtat vilket kan utlösa hjärtsvikt i kombination med COX-2 
hämning. Förutom det saknar coxiber den hämmande effekten på trombocyternas 
aggregation, vilket medför en högre risk för stroke hos äldre patienter som redan lider 
av hjärt-kärlkomplikationer. Utöver NSAIDs oönskade effekter på magslemhinnan, 
hjärtat och blodkärl kan användningen av NSAID försämra olika tillstånd som t.ex. 
astma. [3,8,14,15] 
 
1.7 Överkänslighet mot NSAID hos astmatiker 
 
En stor andel astmatiker har en ökad känslighet mot NSAID vilket kan yttra sig på 
många olika sätt.  Överkänsligheten mot NSAID kan vara allergiska samt 
pseudoallergiska. Den allergiska överkänsligheten är IgE-medierad och triggas av ett 
specifikt NSAID. Den pseudoallergiska överkänsligheten är inte IgE – medierad och 
beror på förändringar som uppstår vid hämning av enzymet cyklooxygenas.  
Överkänsligheten uppstår inte endast av aspirin(acetylsalicylsyra), utan uppstår även 
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vid intag av andra NSAID. Överkänsligheten hos pseudoallergiska astmatiker kan delas 
in i fyra grupper efter de symtomatiska reaktionerna som uppstår: 
 

1. Aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD).  
2. Aspirin-exacerbated chronic urticaria (AECU) 
3. Aspirin-induced acute urticaria/angioedema (AIAU) 
4. NSAID-induced blended reactions (NIRD) 

I det här arbetet kommer fokuset att ligga på astmatiker som fått respiratoriska 
symtom av NSAID, dvs. AERD patienter. Den här typen av försämring uppstår hos 
astmatiker som oftast har näspolyper och/eller kronisk rinosinut. Försämring av det 
respiratoriska systemet kan medföra rinnsnuva, nästäppa, bronkialspasm, väsande 
andning och andnöd vilket kan vara förödande hos dessa patienter. De här symtomen 
kan utvecklas från minuter till timmar efter exponering av NSAID. Andra beteckningar 
för den här gruppen är aspirin induced asthma (AIA), aspirin sensitive asthma (ASA) 
och aspirin sensitive respiratory disease(ASRD) . Dessa beteckningar har gemensamt 
det verksamma ämnet acetylsalicylsyra som hämmar både COX-1 och COX-2[ 3,4, 14, 
16]. 
 
1.8 Mekanismen bakom aspirin-exacerbated respiratory disease 
 
Prostaglandiner har som tidigare nämnt många centrala funktioner i kroppen. I 
luftrören har prostaglandinet PGE2 goda effekter som att bronkrelaxera och 
kontrollera utsläpp av mastceller genom att hämma 5-lipoxygenas i luftvägarna. 
Enzymet 5-lipoxygenas omvandlar arakidonsyra till leukotriener som kallas cysteinyl 
leukotiner och består framförallt av LTC4, LTD4 och LTE4. Dessa leukotriener orsakar 
bronkkonstriktion, stimulering av inflammatoriska reaktioner och slemproduktion i 
luftvägarna, vilket resulterar i andningssvårigheter.  Genom att NSAID hämmar 
cycklooxygenas reduceras mängden PGE2 vilket leder till bronkonstriktion samt 
frisättning av inflammatoriska substanser från mastceller. Den här mekanismen leder 
till det som kallas aspirin-induced astma [8, 16,17,18,19].  
 
 

 
 

Fig3. Mekanismen bakom AERD hos astmatiker; den orange färgande delen visar vad COX-1 
bidrar med i normala förhållanden, den blåa färgade delen visar följder vid hämning av COX-1 
isoenzymet hos AERD patienter.  
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Många teorier och studier hävdrar att mekanismen bakom AERD beror framförallt på 
hämning av COX-1 dvs. traditionella NSAID. Den uppenbara frågan har därefter 
uppkommit om patienter med AERD kan använda COX-2 hämmare utan att 
bronkialspasm eller andra respiratoriska symtom uppstår. Som tidigare nämnt är 
coxiber relativt nya på den globala marknaden vilket skapar en osäkerhet om dess 
effekter på astmatiker. En omfattande forskning pågår för att få svar på denna fråga 
som anses vara viktigt för utvecklingen av NSAID som läkemedelsgrupp men även för 
att klarlägga osäkerheten med coxiber hos dessa patienter 
 
 
Syftet:  
 
Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie undersöka om COX-2 hämmare 
är ett behandlingsalternativ för astmatiker som har fått en luftvägsförsämring av 
traditionella NSAID.  
Min frågeställning: 
 

- Är behandlingen med COX-2 hämmare ett behandlingsalternativ för astmatiker 
som har fått bronkialspasm av NSAID? 

 

 
Metod: 
 
En litteraturstudie söktes genom databasen PubMed under perioden 150216–150226.  
Resultatdelen består av 9 artiklar orginalartiklar från Pubmed som valdes genom att 
läsa abstraktet. Sökningsorden som användes i olika kombinationer var: aspirin 
induced asthma, aspirin – exacerbated respiratory disease, COX-2 inhibitors, 
Celecoxib, Etoricoxib. Artiklarna begränsades med filtren: Clinical trails, full text och 
last 10 years. Filtren last 10 years användes för att få så nya studier som möjligt. Tabell 
1 visar de sökorden som användes, begränsningar som gjordes men även antal träffar 
och av dessa valdes 5 studier. De 4 resterande studierna som användes hämtades från 
studiernas referenslistor.  
 
Valet av artiklar baserades på studier som undersökte effekten av COX-2 hämmare på 
astmatiker som upplevt luftvägsförsämring efter intag av traditionella NSAID. Artiklar 
som undersökte effekten av COX-2 på astmatiker som upplevt en annan sorts reaktion 
som t.ex. angiödem av traditionella NSAID valdes bort. Artiklar som undersökte 
effekten av COX-2 hämmare på allergiska astmatiker valdes även bort eftersom 
mekanismen bakom AERD inte är IgE-medierad.  
 
I Bakgrundsdelen användes fakta från de valda artiklarna samt en metaanalys, utöver 
det användes Sökmotorn Google användes också med sökorden: astma, 
prostaglandiner, bronchospasm, COX-2 hämmare. Relevanta internetsidor som 
användes var: Fass, läkemedelsverket, internetmedicin, netdoktor, uptodate, 
hjärtfonden och healthcentral. En stor del av fakta hämtades från böcker som 
farmakologi, allergi och astma, pharmacology, medicinska sjukdomar och illustrerad 
farmakologi .  
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Tabell 1. Artikelsökning i databasen PubMed 
 

Datum Sök ord Begränsningar Antal träffar Referens 

 
150216 

Aspirin induced 
asthma 

 
- 

 
1303 

 
- 

 
150217 

Asprin induced 
asthma and COX-2 

inhibitors 

Clinical Trial+ 
Published in the last 

10 years 

 
11 

 
Ref.21,22,24 

 
150219 

Aspirin induced 
athma and Celecoxib 

Full text+ Clinical 
Trial 

 
5 

 
Ref.23 

 
150226 

Aspirin exacerbated 
respiratory disease 

and COX-2 inhibitors 

Full text+ Clinical 
Trial 

 
6 

 
Ref.17 
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Resultat:  
 
I denna litteraturstudie ingår 9 original artiklar som har utvärderat toleransen av COX-
2 hämmarna: celecoxib, etoricoxib, perocoxib, rofecoxib samt en selektiv NSAID 
meloxicam på astmatiker som har fått respiratoriska av traditionella NSAID.  
 
Tabell 2. Översikt av studier som utvärderade toleransen hos olika coxiber/selektiva NSAID 

 

Studie 
år 

   Substans Dos Antal 
deltagare 

Placebo Antal deltagare som 
upplevde 
luftvägsförsämring 

Ref[20] 
2001 

celecoxib 400 mg 
(200 mg x2) 

8 JA - 

Ref[21] 
2012 

etoricoxib 15 mg, 30mg, 
60mg =105 
mg/dag 

104 JA 2 deltagare 

Ref[22] 
2010 

parecoxib 10mg, 40 mg= 
50 mg/dag 

10 JA - 

Ref[23] 
 

2003 

celecoxib 10mg, 30mg, 
100mg under 
48 h 
200 mg/dag 

33 JA - 

Ref[24] 
2006 

etoricoxib 60mg/dag 
90mg/dag 
120mg/dag 

77 JA - 

Ref[25] 
2001 

rofecoxib 12,5 mg, 25 
mg= 37,5/dag 

60 JA 2 deltagare 

Ref[17] 
2004 

rofecoxib 50mg (25mg 
x2) 

60 JA - 

Ref[26] 
2003 

celecoxib 50mg/dag 
100mg, 200mg 
=300mg/dag 
200 mg/dag 

33 JA - 

Ref[27] 
2007 

meloxicam    7,5 mg 21 JA 1 deltagare 
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Studie1. Effect of the Cyclooxygenase-2 Inhibitor Celecoxib on Bronchial 
Responsiveness and Cough Reflex Sensitivity in Asthmatics [20] 
 
Den här randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien genomfördes i 
USA 2001. Syftet var att undersöka effekten av celecoxib på bronkial reaktiviteten och 
hostreflexens känslighet hos stabila astmatiker. I studien deltog 8 medverkande 
astmatiker som var mellan 26-39år. Inklusionskriterierna var bland annat astmatiker 
som inte upplevt astma anfall under minst 4 veckor, patienter som aldrig rökt och som 
var friska i övrigt. Ingen hade en historia av överkänslighet mot aspirin. 
 
I början av studien fick deltagarna metakolin <8mg/ml som utgångsvärde för att mäta 
bronkial hyperreaktivitet. För att mäta hosta reflexens känslighet användes capsaicin 
som är ett stickande extrakt från paprika. Deltagarna randomiserades till antingen 
celecoxib 200 mg eller matchade placebo 2 gånger dagligen under sju dagar. Efter en 
washout period på 7 dagar som är behandlingsfriperiod, påbörjades den alternativa 
behandlingen med antingen celecoxib eller placebo. Före samt efter varje behandling 
administrerades metakolin med gradvis dosökning och som avbröts när FEV1(Forcerad 
Exspiratorisk Volym) minskades med 20 % eller mer. Likaså inhalerades capsaicin med 
ökande doser tills provokationen inducerade hostreflexen. Effektmåttet PC20 
(provokationskoncentration) användes för att beskriva metakolin koncentrationen som 
orsakade en minskning av FEV1 med 20 %. Antal hostningar användes för att bedöma 
hostreflexens känslighet efter celecoxib och placebo. 
 
Resultat: 
 
Inga signifikanta skillnader på log PC20 visades vid provokationsstudierna av bronkiala 
responsen mellan celecoxib och placebo. Inga signifikanta skillnader på antalet 
hostningar visades på hosta reflexens känslighet efter celecoxib och placebo. Denna 
studie stödjer därför säkerheten av COX-2 hämning hos patienter med mild, stabil 
astma. Säkerheten av användningen är dock begränsad till effekterna av en kort period 
på 7 dagar. Ytterligare undersökningar är därför nödvändiga.   
 
Studie 2. Tolerability to Etoricoxib in Patients with Aspirin-Exacerbated 
Respiratory Disease [21] 
 
Åren 2007 till 2012 utfördes en undersökning i 
Tyskland på patienter med misstänksam 
överkänslighet mot NSAID. I den här enkelblinda 
placebokontrollerade studien var syftet att utvärdera 
toleransen av etoricoxib hos patienter med AERD. 
Totalt ingick 262 deltagare med stabil, kontrollerad 
astma med FEV1 70 % eller mer. Median åldern på de 
deltagande var 51,6 år. 96 Av 262 deltagare hade inte 
en historia av aspirin känslighet. De 248 resterande 
patienterna genomgick provokationstest med ökade 
doser av aspirin där 122 visade negativa effekter 
genom nasal/bronkial försämring i respiratoriska 
systemet. En enkelblind placebokontrollerad studie 
med etoricoxib genomfördes på de 104 av 122 
patienterna. 18 deltagare av 122 hoppade av studien 
pga. en tidigare reaktion hade uppstått med etoricoxib 
eller att paracetamol användes som en ersättning av 
NSAID vilket resulterande i en oönskad provtagning med 
etoricoxib. 
 

Fig4. Visar hur screeningsfasen 
genomfördes. Omarbetad från ref.[21] 
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Studien uppdelades i tre olika dagar med olika behandlingar för varje dag. Dag 1 fick 
deltagarna placebo, dag 2 etoricoxib och dag 3 acetylsalicylsyra. Kapslarna 
administrerades var 1,5 timme med ökade doser tills kumulativa doser av 
acetylsalicylsyra nådde 1000 mg och etoricoxib 105 mg. Före och efter varje ökad dos 
mättes FEV1 och blodtrycket. Deltagarna utvärderades som överkänsliga mot coxiber 
vid minskning av FEV1 till 20 % eller när svåra extra bronkial symtom som nästäppa 
och svår rinnsnuva inträffade.  
 
Resultat:   
 
Av 104 deltagande fick 2 patienter luftvägssymtom samt minskning av FEV1 till 20 % 
efter etoricoxib. Biverkningarna uppträdde vid både låg dos (45 mg) och hög dos(105 
mg). Den här studien har visat att användningen av den höga selektiva COX-2 
etoricoxib tolereras väl hos de flesta men inte alla AERD patienter. En oral 
provokationstest bör därför göras innan användningen av COX-2 hämmare eftersom 
oönskade effekter kan uppkomma.  
 
Studie3. Safety of Parecoxib in Asthmatic Patients with Aspirin-
Exacerbated Respiratory Disease [22] 
 
Syftet med denna studie var att bedöma toleransen av intramuskulärt parecoxib i 
AERD patienter. Studien genomfördes i sjukhuskliniken för pneumologi och 
luftvägsallergi i Spanien 2010. Totalt ingick 7 kvinnor och 3 män, medianåldern på de 
deltagande var 53,8 ± 9 år. Dessa patienter genomgick en nasal provokationstest med 
acetylsalicylsyra som upplevde luftvägsförsämring.  
Exklusionskriterierna var bland annat samtidig kronisk sjukdom, gastrointestinal 
sjukdom och patienter med FEV1 under <70 %. Innan parecoxib behandlingen förbjöds 
användning av antihistamin, långverkande beta- agonister samt kortverkande beta- 
agonister på respektive 7 dagar 24 h och 12 h.  
Studien pågick endast 1 dag och påbörjades med en intramuskulär placebo som bestod 
av en natriumkloridlösning. Därefter erhölls 10 mg parecoxib intramuskulärt och 
slutligen 40 mg parecoxib. Varje injicering avskiljdes med en 60 minuters intervall för 
att bedöma vilka doser som orsakade uppkomna reaktioner. Efter 10 mg parecoxib togs 
urinprover för mätning av mängden LTE 4. Efter 40 mg parecoxib på 3 timmar mättes 
blodtrycket samt hjärtfrekvensen. En PEF(Peak Expiratory Flow)-mätare användes 
under 24 timmar efter sista parecoxib injiceringen för att eventuellt upptäcka sena 
negativa reaktioner. Intolerans av parecoxib hos dessa astmatiker betraktades när en 
eller flera av följande kriterier uppfylldes: 
 

 Urtikaria och/eller angioödem 

  Minskning av FEV1 med mer än 20 % jämfört med utgångsvärdet 

  Minskning av PEF värdet på mer än 30 %  

 Sena reaktioner eller försenade hud reaktioner 

 Minskning på mer än 30 % av den akustiska rhinometri, vilket är ett sätt att 
mäta omfattningen till förträngning i näsgångarna.  

Resultat: 
 
Inga omedelbara eller sena symtom rapporterades efter perocoxib. Tidigare har dessa 
patienter fått biverkningar av de traditionella NSAID. Alla 10 deltagande tolererade 
perocoxib väl utan några rapporterade symtom efter olika injicerande doser. Inga 
signifikanta skillnader hittades på FEV1, akustiska rhinometri värdet eller LTE4 i 
urinmätningen. 
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Studie4. Biochemical and clinical evidence that aspirin-intolerant 
asthmatic subjects tolerate the cyclooxygenase 2–selective analgetic drug 
celecoxib[23] 
 
Denna randomiserade dubbelblinda crossover studien pågick under 2003 av tre olika 
länder: Sverige, Polen och USA. I studien deltog 33 försöksdeltagare mellan 20-70 år 
med stabil astma samt aspirin intolerans som godkändes från universitetssjukhuset i 
Stockholm. Syftet med studien var att undersöka om patienter med AIA skulle visa 
tolerans mot COX-2 hämmaren celecoxib. Kriterierna för de valda försöksdeltagarna 
var:  

 Oralt eller inhalerat aspirin inom 9 månader med positivt resultat  

 Ingen historia av sulfonamid allergi  

 Deltagare som inte provat COX-2 hämmare tidigare 

 FEV1 70 % eller mer 

Studien påbörjades med en screeningsfas där deltagare fick genomgå en oral eller 
inhalerad provokation av aspirin om detta inte gjorts inom 9 månader. Urinprover togs 
och visade en 4-faldig maximal ökning av LTE4 i urinen som är en biokemisk markör i 
AIA patienter. Alla deltagare visade även en överkänslighetsreaktion efter aspirin 
provokationen. 
 
 Därefter randomiserades deltagarna med antigen celecoxib oralsuspension i ökande 
doser (10,30 100 mg) eller matchande placebo lösning. Behandlingen pågick i två dagar 
där behandlingsalternativen administrerades i två timmars mellanrum. Den tredje 
dagen bestod av en öppen provokation där deltagarna fick 200 mg oralsuspension 
celecoxib. Två timmar senare upprepades behandlingen med en kapsel 200 mg 
celecoxib. Urinprover togs före och efter varje dosering för mätning av LTE4.  
 
Resultat: 
 
Inga signifikanta skillnader uppvisades i den 2 dagars långa dubbelblinda 
randomiserade provokationen med placebo eller celecoxib. Likaså den tredje dagen 
som var en öppen provokation. En väl tolerans för celecoxib påvisades i AIA patienter i 
den här studien. Inga signifikanta skillnader i lungfunktionen och mängden LTE4 i 
urinen.  
 
Studie 5.Safety of etoricoxib, a specific cyclooxygenase-2 inhibitor, in 
asthmatic patients with aspirin exacerbated respiratory disease [24] 
 
År 2006 publicerades denna enkelblinda placebokontrollerade studien som utfördes för 
att utvärdera säkerheten av etoricoxib för AERD patienter. I studien deltog 77 patienter 
med ett reumatiskt tillstånd där medianåldern var kring 55 år. Inklusionskriterierna 
bestod av: 
 

 Minst en astma inducerad reaktion av en NSAID  

  Patienter som fått astma attacker av NSAID inom 6 månader 

  Patienter med stabil astma under minst två veckor med FEV1 >70 % 

  Patienter utan tidigare exponering av etoricoxib 

Deltagare som använde antikolingera, kortverkande beta- 2 antagonister, 
antihistaminer, salmeterol, cromolyn natrium, albuterol, och ipratropium bromid 
avbröts med en tillräcklig tid för washout. Under studiens gång har 
blodtrycksmättning, pulsmätning, nasal undersökning, spirometri och PEF mätningen 
observerats. Förändringar av nasala, pulmonära och hud symtom betraktades efter 
varje ny administrering av etoricoxib.  
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Tabellen3. Deltagarna fick oral Etoricoxib i 3 tre doser: 60,90 och 120 mg under 
följande dagar: 

Dag1 Placebotabletter för bedömning av lungfunktionen 

Dag2 Etoricoxib 60 mg  

Dag3 Etoricoxib 90 mg 

Dag4 Etoricoxib 120 mg 

Dag8 Uppföljning, om inga symtom observerats 60 eller 90 mg 
dagligen(beroende på reumatiska tillståndet) efter 7 dagar 

Dag 60 Uppföljning  

 
Symtomen som uppstod i de övre luftrören registrerades efter en poängskala av de 
nasala symtomen: 

0 = inga reaktioner 
1 = rinnande näsa eller nästäppa 
2= rinnande näsa, nästäppa + konjuktival injektion (röda ögon) 
3 =komplett nasal obstruktion + konjuktival injektion + huvudvärk 
4 = mycket svåra reaktioner av ovanstående reaktioner med ödem 

Resultat:  
 
Under behandlingen med etoricoxib rapporterades inga biverkningar med de tre 
doserna som användes. Ingen av de 77 patienterna som deltog upplevde tidiga eller 
sena överkänslighetsreaktioner som nasala, pulomära eller hudreaktioner. Inga 
märkbara signifikanta skillnader observerades i blodtryck, puls, FEV1 och PEF mellan 
de olika behandlingsdagarna.  
 
Studie 6.Lack of cross-reactivity between rofecoxib and aspirin in aspirin 
sensitive patients with asthma [25] 
 
I General Clinical Research Center I Kalifornien genomfördes en dubbelblind 
placebokontrollerad studie år 2001. Syftet med studien var att undersöka om 
ASRD(aspirin-sensitive respiratory disease) patienter skulle reagera vid intag av COX-2 
hämmaren rofecoxib. I studien deltog 60 astmatiker där deras genomsnittliga ålder var 
kring 47 år. Patienter tilläts fortsätta med kortikosteroider för kontrollerande astma. 
Läkemedel som antihistamin, albuterol och salmeterol avbröts under studien.  
 
Första dagen som behandlades med oral placebo var enkelblindad. Efter 
administreringen undersöktes nasala och bronkiala stabiliteten. Patienterna som fick 
delta hade ett värde på 70 % FEV1. Därefter föreblev studien dubbelblindad där 
deltagarna fick fyra behandlingsalternativ av: rofecoxib 12,5 mg, rofecoxib 25 mg eller 
två kapslar sackaros som var placebo.  
Under de två påföljande dagarna fick patienterna två kapslar dagligen vid samma 
tidpunkt. Undersökningar och mättningar genomfördes efter varje timme under dessa 
dagar.  
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Den fjärde dagen var enkelblindad igen där deltagarna fick identiska kapslar ASA. 
Kl.7.00 fick deltagarna 30 mg ASA och dosen ökades efter varje tredje timme om ingen 
reaktion uppstod. Dosen ökades tills patienten fick en reaktion eller tills patienten 
nådde 650 mg utan reaktion. 
Symtomen som uppstod i de övre luftrören under dessa fyra dagar registrerades efter 
en poängskala av de nasala symtomen: 

 0 = inga reaktioner 

 1 = rinnande näsa eller nästäppa 

 2= rinnande näsa, nästäppa + konjuktival injektion (röda ögon) 

 3 =komplett nasal obstruktion + konjuktival injektion + huvudvärk 

 4 = mycket svåra reaktioner av ovanstående reaktioner med ödem 

Resultat:  
 
Resultatet värderades efter FEV1-värdet och poängsystemet. Inga signifikanta 
skillnader uppstod de tre första dagarna som inkluderade placebo och rofecoxib 
behandling. En patient upplevde att det var tungad känsla i bröstet utan förändring i 
FEV1 värdet, två patienter upplevde nästäppa och en med epigastrietsmärta efter 
rofecoxib. 5 patienter i placebo gruppen upplevde nästäppa, inklusive de två 
patienterna som fick nästäppa i rofecoxib exponeringen. Under behandlingen med ASA 
med ett medelvärde på 61 mg uppstod reaktioner i övre luftvägarna. Deltagarna fick 
bronkialspasm men även symtom som ingick i poängsystemet. Efter avslutad 
behandling bestyrkas toleransen med COX-2 hämningen rofecoxib hos ASRD patienter.  
 
 
 
Tab4. Resultat av Placebo, rofecoxib, och Aspirin provokationen i 60 patienter. 
Omarbetad från ref.[25] 
 

Behandlingsalternativ              Nasal score  Procent skillnad av 
FVE1 

Placebo 1               0-1         +10 till-10            

Placebo 2               0-1         +10 till-10            

Rofecoxib 12,5 mg               0-1         +10 till-10            

Rofecoxib 25 mg               0-1         +10 till-10            

ASA                2-4         +2 till -52 

 
 
Studie7. Safety of high-dose rofecoxib in patients with aspirin-
exacerbated respiratory disease [17] 
 
Tre år senare i General Clinical Research Center I Kalifornien genomfördes en likande 
studie. Efter att resultatet på den föregående studien visade en tolerans av AERD 
patienter var syftet i denna studie att undersöka om AERD patienterna skulle reagerar 
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vid högre dos rofecoxib på 50 mg. I studien deltog många frivilliga patienter varav 60 
patienter uppfyllde kriterierna.  
 
Första dagen bestod av undersökningar av den nasal och bronkiala stabiliteten. Dagen 
därefter bestod av en dubbelblindad placebokontrollerad provokation där patienterna 
fick 3 kuvert var: ena kuverten innehöll 2 rofecoxib 25 mg och de två resterande 
kuverten innehöll vardera 2 kapslar sackaros. Tredje dagen bestod av en provokation 
med aspirin med ökande doser var tredje timme, dosen börjades med 30 mg upp till 
100 mg. Dag fyra ökades aspirin dosen upp till 650 mg om ingen reaktion uppstod. Alla 
förändringar i övre luftvägarna samt FEV1 -värdet dokumenterades under dessa dagar. 
Samma poängskala som i föregående studie användes under denna studie.   
 
Resultat: 
 
Patienterna som deltog hade pågående inflammatorisk rinit, näspolyper samt astma. 
Alla 60 deltagare reagerade vid aspirin provokationen med respiratoriska symtom. 
Medelvärdet på den dosen av märkbara symtom hos de deltagande var endast 57 mg. 
vilket betyder att alla dessa patienter är väldigt känsliga för ASA. Inga symptom eller 
betydande minskning av FEV1 uppstod vid provokation med rofecoxib 50 mg. Det var 
signifikanta skillnader mellan aspirin reaktioner jämfört med placebo och rofecoxib 
med P< 0,001. 
 
Tab 5. Resultat av Placebo, rofecoxib, och Aspirin provokationen i 60 patienter med 
samma nasala poängskala som föregående studie. Omarbetad från ref.[17] 
 

Behandlingsalternativ         Nasal score  Procent skillnad av 
FEV1 

Placebo 1          0  (10 till -10) 

Placebo 2          0  (10 till -10) 

Rofecoxib 50 mg          0  (10 till -10) 

Aspirin          0-4  (0 till - 43) 

 
 
Studie 8.Celecoxib, a Highly Selective COX-2 Inhibitor, Is Safe in Aspirin – 
induced Asthma Patients [26] 
 
År 2003 genomfördes en enkelblind kontrollerad studie i Spanien. Syftet med denna 
studie är att visa att celcoxib som är en specifik hämmare av COX 2, inte orsakar 
astmaattacker hos astmatiker som är känsliga mot acetylsalicylsyra och/eller annan 
icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.  
I studien deltog 33 patienter varav 10 var män och 23 var kvinnor. Medelåldern hos 
deltagarna var kring 55,45 år där alla hade en historia av intolerans reaktioner vid 
tidigare intag av ASA/NSAID. Inklusionskriterierna var: 
 

 Deltagare som har upplevt minst två eller flera astma attacker av minst två olika 
NSAIDs. Varav minst en haft sjukhusbesök vid astma attackerna 
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 Sista attacken inträffades inom de senaste 6 månaderna och den första attacken 
inom föregående 2 åren.  

 Patienter med en stabil astma under minst två veckor  

 Patienter med FEV1 värde 70 % eller mer 

Patienterna undersöktes vid dag ett, om mätningarna var normala administrerades 
sackaros som var en placebo provokation. Efter en timme fick patienterna 50 mg 
celecoxib och som bevakades i sjukhuset i 3 timmar efter administrering. Två dagar 
senare höjdes dosen till 100 mg celecoxib, om inga reaktioner inträffades ökades dosen 
ytterligare till 200 mg. efter en washout period på en vecka administrerades 200 mg 
celecoxib för patienter som inte upplevde symtom. 
 
Resultat:  
 
100 % av alla patienter tolererade 200 mg celecoxib utan omedelbara eller sena 
reaktioner. Inga signifikanta skillnader (p= 0371)mellan PEF före studien (11.39 
±3,639) och efter studien (11,52 ± 3,62). Inga signifikanta skillnader(p = 0,225) mellan 
FEV1 före studien (88,88 ± 4,26) och efter studien (89,03 ± 4,24 ).   
 
Studie9. Safety of Meloxicam in Aspirin-Hypersensitive Patients with 
Asthma and/or Nasal Polyps [27] 
 
I en artikel från 2007, beskrivs en studie som gjorts för att undersöka om patienter med 
astma och/eller näspolyper som reagerat på traditionella NSAID skulle tolerera 
meloxicam. I denna enkelblinda placebokontrollerade studien ingick 21 deltagande 
patienter som var mellan 16-62 år. Deltagarna som valdes ut skulle ha en historia av 
naso-okulära symtom, mild till svår bronkialspasm och/eller anafylaktiska reaktioner 
efter att traditionella NSAID intagits. Astma patienterna som fick delta hade en stabil 
astma på minst 2 veckor och FEV1 på 70 %. Patienter som använde kontrollerande 
astma medicinering avbröts minst en 6 timmar innan studien påbörjades.  
 
De medverkande patienterna genomgick en singelblind test med 2 placebo kapslar i 2 
timmars intervall. Dagen erhölls oralt ASA i ökande doser med 90 minuters intervall 
tills den kumulativa dosen blev 500 mg. senare utfördes en enkelblind 
placebokontrollerad provokation av Meloxicam i 2 följade dagar. Patienterna fick 1 
placebo samt uppdelade doser av meloxicam med 1 timmes mellanrum tills den 
kumulativa dosen blev 7,5 mg. Provokationstesterna av ASA och Meloxicam ansågs 
vara positiva vid 20 % minskning av FEV1, vid övre och/eller nedre luftvägsinfektion 
eller vid extra bronkial symtom.  
 
Resultat: 
 
Alla patienter fick nasala/bronkiala reaktioner av ASA med medelvärdet 164,8 mg. 
Endast en patient som hade astma samt NP reagerade med negativa effekter efter 
Meloxikam. FEV1 värdet minskade med 33 % och patienten upplevde en svår 
bronkialspasm under 20 minuter efter en kumulativ dos på 7,5 mg Meloxikam. 
Patienten hade haft astma och NP under 7 år samt haft två astmaattacker tidigare.  Vid 
en tidigare studie hade patienten tolererat Rofecoxib med en kumulativ dos på 25 mg. 
Författarna anser att COX-2 hämmaren Meloxicam är ett säkert alternativ för NSAID 
känsliga astmatiker och/ eller NP. En erfaren allergolog bör testa meloxicam under 
bevakning innan förskrivning hos högriskgrupper för att undvika biverkningar.  
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Diskussion: 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att, genom relevanta kliniska studier ta reda på 
om COX-2 hämmare är ett behandlingsalternativ för astmatiker som har fått 
bronkialspasm av traditionella NSAID. Vid sökning av artiklar i PubMed hittade jag 
många intressanta studier, men i denna litteraturstudie har jag fokuserat på NSAIDs 
negativa effekter på just luftvägarna hos astmatiker, dvs. hos AERD patienter. Med 
luftvägsförsämring menas allt från nasala symtom som nästäppa och rinnsnuva till 
bronkiala symtom som bronkialspasm, väsande andning, hosta och andnöd. 
Verkningsmekanismen för luftvägsförsämring tros bero på hämning av COX-1 enzymet 
som i sin tur hämmar prostaglandinet PGE2 i luftrören med dess centrala skyddande 
effekter. De valda studierna utgår ifrån just denna teori för att utvärdera toleransen av 
COX-2 hämmare hos astmatiker. Studier som utvärderar effekten av COX-2 hämmare 
hos astmatiker som endast fått bronkiala symtom av NSAID hittades inte, därför valdes 
studier som utvärderar toleransen av COX-2 hämmare hos astmatiker som fått olika 
symtom i luftvägarna där bronkialspasm är en av dessa. 
 
Totalt har jag använt 9 original artiklar som genomfördes mellan perioderna 2001-
2012. Samtliga studier är placebokontrollerade, vilka utvärderar toleransen av en rad 
olika coxiber/en selektiv NSAID på luftvägarna hos astmatiker i jämförelse med 
matchande placebo behandling. I 8 av 9 artiklar framkom överkänsligheten mot 
traditionella NSAID; antigen genom en tidigare respiratorisk reaktion eller genom en 
aspirin provokation som utfördes i studien vilket gav till följd respiratoriska reaktioner, 
därmed fått diagnosen AERD. I endast 1 av dessa 9 studier undersöktes effekten av 
COX-2 hämmare på astmatiker som inte hade en överkänslighetshistoria mot 
aspirin[16].  
 
För att kunna utvärdera förändringar i luftvägarna samt bedöma toleransen av COX-2 
hämmare hos astmatiker användes olika mätmetoder i de valda studierna. Samtliga 
studier använde mätmetoden FEV1 som är en förkortning för Forcerad Exspiratorisk 
Volym efter en sekund. För att kunna bedöma säkerheten av coxiber mättes FEV1 före 
och efter exponering. I de fall FEV1 minskades med mer än 20 % betraktades coxiberna 
vara riskfullt för AERD patienter. I de flesta studierna fann man inga signifikanta 
skillnader i minskningen av FEV1 mellan patienter som fick en COX-2 hämmare eller 
placebobehandling.  
 
I en studie där 104 astmatiker visade intolerans mot aspirin med nasala och bronkiala 
symtom, visade 2 av dessa patienter intolerans även mot COX-2 hämmaren etoricoxib 
med minskning av FEV1 >20 % [17]. Dessa patienter hade delvis kontrollerad till 
okontrollerad astma. I en annan studie uppskattades även PEF värdet före och efter 
exponering, denna mätmetod beskriver det maximala luftflödet under en utandning. 
Med hjälp av parametrarna FEV1 och PEF uppvisades inga procentuella signifikanta 
skillnader mellan placebo och successivt ökande doser etoricoxib[20]. I studie[17] 
använde man kumulativ dos på etoricoxib 105 mg, medan den andra studien[20] 
använde den högsta godkända dosen 120 mg etoricoxib. Intoleransen av etoricoxib i 
studie [17] hos två patienter visades vid dosen 45 mg respektive 105 mg. Detta skulle 
kunna tolkas att intolerant mot etoricoxib inte är dos beroende men det är svårt att 
utesluta att högre doser utlöser reaktioner.[17]  
 
Celecoxib utvärderades på astmatiker som fått respiratoriska symtom av traditionella 
NSAID i 2 studier[19,23]. I respektive undersökning deltog 33 patienter som tolererade 
COX-2 hämmaren 100 %. Förutom PEF och FEV1 mätning i studien [19], observerades 
även LTE4 mängden i urinen. LTE4 är en biomarkör i AERD patienter, en ökning i 
urinen beskriver den totala produktionen cysteinyl leukotriene som ligger bakom 
bronkkonstriktionen hos AERD patienter. Någon ökning av denna biomarkör 
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uppvisades inte vid celecoxib administreringen, vilket stödjer teorin om att COX-2 
hämmare inte hämmar PGE2 som leder i sin tur till en luftvägsförsämring hos dessa 
patienter. Studieprotokollen var olika i respektive studie, undersökningen i studie[23] 
var en icke randomiserad enkelblindstudie som utfördes under 3 dagar med 
dostitrering upp till 200 mg. Den andra studien var en dubbelblind randomiserad 
studie som utfördes under 2 följande dagar med dostitrering upp till maxdos celecoxib 
400 mg[19]. Randomiserade kliniska studier är att föredra eftersom trovärdigheten av 
resultatet föreblir mer trovärdigt eftersom risken för bias minskar. Men dessa 
skillnader i studieprotokollen tros inte påverka bedömningen av resultatet eftersom 
båda gav samma resultat som påvisar toleransen av COX-2 hämmare hos AERD 
patienter[28]. 
 
I en studie som utfördes 2001 uppvisade rofecoxib 25 mg vara väl tolererad hos 60 
AERD patienter. Denna studie stärker säkerheten av COX-2 hämmare genom en väl 
tolerans hos patienter med en enorm överkänslighet mot NSAID. En aspirin 
provokation genomfördes och orsakade respiratoriska symtom vid en genomsnittlig 
dos på 61 mg, vilket anses vara en svag dos NSAID[21]. Tre år senare testades rofecoxib 
med en högre dostitrering upp till 50 mg på 60 deltagare där alla tolererade refocoxib 
väl. Studien visade signifikanta skillnader mellan aspirin reaktioner jämfört med 
placebo och rofecoxib med P< 0,001[22]. De här studierna visar att höga doser COX-2 
hämmare tolereras väl av AERD patienter, men viktigt att notera är att denna dos 
administrerades med en stigande dostitrering. 
 
I en av de valda studierna, utvärderades toleransen av en selektiv NSAID; meloxikam. 1 
patient av 21 deltagare(4,8 %) upplevde svår bronkialspasm med minskning av FEV1 33 
% från utgångsvärdet. Patienten har tidigare visat tolereras mot rofecoxib med en 
kumulativ dos på 25 mg. Patienten har lidit av astma under 7 år med NP samt fått 
nasala och bronkiala symtom vid ASA behandlingen[24]. En anledning till varför 
intolerans uppstod i meloxicam och inte rofecoxib kan bero på att meloxicam är en 
selektiv NSAID. Meloxikam är mer selektiv till COX-2 än COX-1 jämfört med 
traditionella NSAID, men anses vara mindre selektiv till COX-2 än coxiber. Till följd av 
detta kan COX-1 hämningen aktiveras och reducera PGE2 vilket kan orsaka 
respiratoriska symtom. 
 
COX-2 hämmare parecoxib utvärderades genom en intramuskulär provokation till 
skillnad från de andra studierna som administrerades peroralt. Injicering med 
parecoxib gav inga omedelbara eller sena symtom. Detta visades även genom 
mätmetoderna FEV1, LTE4 och aukustiska rihnometri som har till uppgift att mäta 
förändringar i näsgångarna[18]. Detta förklaras att injicering med COX-2 hämmare 
tolereras lika väl som oral COX- hämmare hos AERD patienter.  
 

Begränsningarna i studierna: 
 
I samtliga studier visades COX-2 hämmare vara generellt väl tolererad hos astmatiker 
som tidigare reagerat med respiratoriska symtom av traditionella NSAID. Inga 
uppenbara respiratoriska symtom påvisades jämfört med placebo. Inga märkbara 
skillnader observerades i minskningen av FEV1 20 %. De valda studierna inkluderade 
både randomiserade samt icke-randomiserade studier, vilka inte påvisade signifikanta 
skillnader i tolerans. Toleransen av COX-2 hämmare begränsas dock till patienter med 
stabil, mild till måttlig astma vilket innebär att resultatet av dessa studier inte kan vara 
gällande astmatiker med svåra livshotande reaktioner . Utifrån studiernas resultat 
anses COX-2 hämmare vara väl tolererad hos astmatiker som fått respiratoriska 
symtom, därför kan inte resultatet tillämpas hos patienter som fått angiödem eller 
hudreaktioner efter NSAID exponering. De inkluderade studierna använde måttliga 
doser, där man började med en låg dos med successiv ökning. Detta innebär att man 
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inte kan utesluta möjligheten av att respiratoriska symtom uppstår vid en hastig hög 
dos av dessa coxiber[28]. 
 
 
Astmatiker som använde leukotrienantagonist såsom montelukast eller och 
inhalationssteroider fick fortsätta med medicineringen under studiens gång. Skulle 
dessa läkemedel avbrytas kunde det leda till spontan bronkialspasm, vilket skulle leda 
till en misstolkning av AERD diagnostiken samt slutresultat. Detta kunde även ge 
livshotande reaktioner vid aspirin provokationen. Det finns bevis på att dessa 
läkemedel kan blockera reaktioner som bronkialspasm vid exponering av NSAID, 
medans nasala symtom inte påverkades av dessa läkemedel. För att lösa dilemman 
avbröts endast antihistaminer som kan blockera nasala symtom. På så sätt utvärderas 
toleransen av NSAID med minsta möjliga luftvägsförsämringar. En annan anledning 
till att dessa läkemedel fick behållas är att i verkligheten avbryts inte medicineringen 
som kontrollerar astman vid intag av NSAID, vilket ökar trovärdigheten av att coxiber 
är säkra för AERD patienter[28].   
 
Mina egna reflektioner vad gäller behandlingstiden, är att studierna var lagom långa för 
att kunna bedöma toleransen av coxiber på luftvägarna. Detta eftersom 
luftvägsförsämring orsakade av NSAID utvecklas relativt snabbt, vilket kan handla om 
minuter upp till några timmar. Behandlingstiden var olika i studierna där man 
utvärderade toleransen efter en dag behandlingstid upp till 7 dagar med kontinuerlig 
dosökning av coxiber. Dessa olika studielängder visade inte skillnader på hur 
deltagarna tolererade COX-2 hämmare. En annan anledning till varför jag anser att 
studierna var tillräckligt långa är, att NSAID i överlag används under tillfälliga korta 
perioder.  
Vad gäller patienter som fullföljde hela studien varierande mellan de olika 
undersökningarna. Studie [16] hade endast 8 deltagare vilket anses vara ett litet 
deltagarantal för att kunna bedöma toleransen. De flesta studierna hade minst 30 
försöksdeltagare vilket är att föredra. Användningen av flera parametrar och 
mätmetoder som bekräftar toleransen av COX-2 hämmare ger mer trovärdigt slutsats, 
vilket de flesta studierna har.  
 

Slutsats: 
 
Utifrån de värderande studierna framgår det att COX-2 hämmare är ett 
behandlingsalternativ hos astmatiker som tidigare reagerat med respiratoriska symtom 
av traditionella NSAID. Teorin som tyder på att överkänsligheten hos AERD patienter 
tros bero på hämning av COX-1, förstärks efter dessa analyserade studier. Man bör 
dock observera att toleransen handlar om patienter med stabil, mild till måttlig astma 
med måttliga doser av COX-2 hämmare. För att undvika tillstötande svårigheter bör 
första dosen ges under övervakning av en allergolog. 
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