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Sammanfattning 
 
Introduktion:  
Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) är föreningar som samspelar med 
östrogenreceptorer. De fungerar som antingen agonister eller antagonister och kan på 
det viset påverka olika vävnader i kroppen och därmed användas som läkemedel för 
sjukdomar som antingen beror på östrogenbrist eller är östrogenberoende. Sänkta 
nivåer av östrogen i klimakteriet kan ge upphov till kroniska sjukdomar, främst 
osteoporos och kardiovaskulära sjukdomar. Överdriven östrogenexponering kan å 
andra sidan ge upphov till bröstcancer. Vid osteoporos blir skelettet skört och risken för 
fraktur ökar. Bone mineral density (BMD) och bone turnover markers (BTMs) ger en 
uppfattning av skelettets aktivitet och används för att analysera behandling av 
postmenopausal osteoporos (PMO). Raloxifen och lasofoxifen är andra respektive 
tredje generationens SERM vilka både har östrogena och antiöstrogena aktiviteter, med 
agonistisk verkan i benvävnaden. Lasofoxifen godkändes inom EU 2009 på 
indikationen förebyggande och behandling av osteoporos hos postmenopausala 
kvinnor med förhöjd risk för fraktur.  
 

Syfte & metod:  
Studien granskar kliniska effekter av behandling med främst lasofoxifen men även av 
raloxifen jämfört med placebo vid postmenopausal osteoporos. Eventuella effekter som 
lasofoxifen kan ha på andra sjukdomar hos dessa patienter beskrivs också. 
Informationen, vetenskapliga studier och översiktsartiklar, är hämtade från 
databaserna PubMed. Relevanta MeSH-termer har använts vid sökningarna.  
 

Resultat:  
Lasofoxifen reducerar incidensen av både vertebrala och extravertebrala frakturer, ökar 
BMD i ländrygg, lårbenshals och höft (LSBMD, FNBMD och THBMD) och reducerar 
nivåer av BTMs jämfört med placebo. Substudier som utvärderade lasofoxifens 
förebyggande effekt på bröstcancer, kardiovaskulära och gynekologiska händelser 
redovisar också generellt positiva resultat jämfört med placebo, med undantag för ökad 
risk av tromboemboliska händelser och ökad endometrietjocklek jämfört med placebo. 
De kliniska studierna av raloxifens effekt på PMO visar att raloxifen har bättre effekt än 
placebo på reducering av vertebrala frakturerr jämfört med placebo, men inte av 
extravertebrala frakturer, vilket skiljer sig från lasofoxifen. LSBMD, FNBMD, THBMD 
ökade och nivåer av BTMs reducerades också med raloxifen i förhållande till placebo.  
 

Diskussion:  
De positiva resultaten från kliniska studierna pekar på att lasofoxifen är ett effektivt 
alternativ för att behandla PMO. Studier på lasofoxifens effekt jämfört med placebo vid 
behandling av PMO är få, men å andra sidan stora och randomiserade, som p.g.a. att de 
är placebokontrollerade kan utvärdera effekterna och riskerna med läkemedlet på ett 
effektivt sätt. Behandling av osteoporos är generellt långvarig. Den längsta studien på 
lasofoxifen är fem år vilket inte ger tillräcklig uppfattning om en mer långvarig 
behandling. Behandlingstiden med lasofoxifen bör därför studeras ytterligare. 

 
Nyckelord:  
Postmenopausal osteoporosis, lasofoxifene, bone mineral density, bone turnover 
markers, vertebral fractures.  
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordlista 
 
CHD: Coronary heart disease. 
C-reaktivt protein (CRP): Ett protein i blodplasman som är en del av försvaret mot 
bakteirer. CRP kan öka kraftigt vid en bakteriell infektion.  
DFBMD: Distal forearm bone mineral density.  
Duktal cancer in situ (DCIS): Cancer i mjölkgångarnas celler kallas duktal cancer 
och den andra fasens cancer kallas in situ, vilket innebär att tumörcellerna växer på ett 
och samma ställe och inte tränger in i kringliggande organ. ”In situ” betyder på plats.  
Extravertebral fraktur: Icke vertebral fraktur, dvs. fraktur på annat ställe än i 
ryggraden. 
FNBMD: Femoral neck bone mineral density. 
Gail score: The Gail Model är en modell som beräknar en kvinnas risk för att utveckla 
bröstcancer. En Gail score på 1,66 % eller högre ger en ökad risk för att utveckla 
bröstcancer än genomsnittet. 
Hyperplasi: Antalet celler i vävnaden ökar, pga. cellnybildning, vilket medför 
vävnadsökning (tumörer). 
Hypertrofi: Vävnads- eller organförstoring. Cellerna ökar i storlek och det ansamlas 
vätska i organet vilket bidrar till förstorat organ. 
Invasiv cancer: Fullt utvecklad cancer, dvs. tredje fasen - cancercellen kan invadera 
celler och vävnader omkring. 
Leiomyom: Benign cellförändring i glattmuskelceller. 
LSC: Least Significant Change. 
LSBMD: Lumbar spine bone mineral density.  
Osteoblast: Bencell som stimulerar benvävnadens tillväxt. 
Osteocyt: Bencell som bygger upp benvävnaden i skelettet. Den bildas från 
osteoblasten.  
Osteoklast: Bencell som bryter ner (onödig) benvävnad. 
Ovariektomi: Borttagning av äggstockar. 
SHBG: Könshormonbindande globulin, som är ett transportprotein (glykoprotein) för 
testosteron och östradiol. 
THBMD: Total hip bone mineral density. 
T-score: Mått som används vid screening av osteoporos. Medelvärdet av bentätheten 
(BMD) jämförs med unga och friska kvinnors referensvärde. 
Vaginal atrofi: Förtunning av slemhinnan i slidan. Upplevs som torrhet i slidan.  
Vertebral fraktur: Ryggradsfraktur. Fraktur på ryggraden som uppstår när en kota 
kollapsar till följd av benskörhet. 
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Introduktion  
 
Selektiv östrogenreceptormodulator (SERM) 
 
Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) är icke-steroida föreningar som 
interagerar med östrogenreceptorer (ERs). De är vävnadsselektiva och genom att de 
kan förändra sin struktur så kan de fungera antingen som östrogen (agonistisk effekt) 
eller som antiöstrogen (antagonistisk effekt) på ERs beroende på i vilket målorgan de 
verkar. När de verkar som antagonister så blockeras det östrogena svaret genom 
kompetitiv hämning så att östrogenet inte kan binda till ER.  Den östrogena effekten i 
vävnader medieras via både ERα och ERβ, vilka reglerar uttryck för olika gener. SERMs 
kan därmed påverka både ben- och bröstvävnad, som i sin tur kan förebygga och 
behandla sjukdomar som beror på östrogenbrist, t.e.x osteoporos, och sjukdomar som 
är beroende av östrogen, t.ex. bröstcancer. SERMs har positiv agonistisk effekt på 
benvävnad och negativ eller neutral antagonistisk effekt på bröstvävnad vilket gör att 
man kan bevara en positiv effekt utan att drabbas av de oönskade biverkningar som 
östrogen kan medföra. Tack vare SERMs olika funktioner så har de kommit att 
användas för flera olika sjukdomar till följd av östrogenbrist, främst av 
postmenopausala kvinnor (1-3). 
 
 

 
 
   
Figur 1. Olika SERMs verkar som agonister eller antagonister beroende på målorgan. 
Omarbetad från (3).  
 
SERMs dubbelsidiga struktur har medfört otaliga prekliniska och kliniska studier med 
fokus på deras verkan i livmodern, bröstkörtlarna och på skelettet. Genom åren har 
man försökt framställa en idealisk SERM, vilken skulle innebära både en agonistisk 
effekt i benvävnaden och en antagonistisk effekt i bröstvävnaden och i livmodern. En 
SERM med idealiska egenskaper skulle även vara agonist i hjärnan för att förhindra 
värmevallningar, och i det kardiovaskulära systemet för att minska kardiovaskulära 
händelser. Följaktligen används idag olika SERMs för olika medicinska behov eller i 
kombinationer och bör individualiseras eftersom var och en har unika farmakologiska 
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egenskaper. På grund av de minskande östrogennivåerna i klimakteriet så har 
postmenopausala kvinnor ökad risk för olika sjukdomar, vanligen osteoporos, vilket 
kommer ligga som grund för denna studie. Många kvinnor inte kan använda 
traditionell hormonersättning som terapi för att behandla osteoporos eftersom det ökar 
risken för bröstcancer och endometriecancer. Då kan SERMs vara ett alternativ, med 
tanke på den antiöstrogena effekten i relevanta vävnader. Detta gäller speciellt för 
osteoportiska kvinnor med ökad risk för bröstcancer (1, 2). 
 
 

Östrogenreceptorer  
 
Östrogen aktiveras genom att binda till östrogenreceptorerna ERα och ERβ. 
Receptorerna har lika stark affinitet till östradiol, men eftersom de ligandbindande 
platserna varierar hos de två så har de olika affinitet för en del ligander, t.ex. SERMs. 
Det finns olika proportioner av ERα och ERβ i olika vävnader. ERα är främst uttryckt i 
levern, njurarna, hjärtat och i livmodern, medan ERβ dominerar i äggstockar, prostata, 
blåsa, magtarmkanal, lungor och CNS. De båda uttrycks lika mycket i mjölkkörtlar, 
binjurar, sköldkörtel, bitestiklar, hjärna och ben (3, 4).  
 
 

Östrogenets inverkan på sjukdomar 
 
I den kvinnliga menopausen minskar äggstockarnas östrogenproduktion. Reduceringen 
kan påverka kvinnornas livskvalitet då det hypoöstrogena tillståndet är ogynnsamt för 
organen där östrogenet har sin verkan, så som benvävnad, bröstvävnad, hjärna, hud, 
kardiovaskulära och urogenitala systemet. Östrogenbristen bidrar nämligen till symtom 
i underlivet, som blödningar och flytningar, och vasomotoriska symtom, som 
värmevallning, nattlig svettning, hjärtklappning och huvudvärk. Men bristen kan även 
ge upphov till kroniska sjukdomar, främst osteoporos och kardiovaskulära sjukdomar. 
Under och efter menopaus har kvinnor extra stor risk för att drabbas av osteoporos (5). 
 
Den perifera syntesen av östrogen sker fortfarande i menopaus, främst i fettvävnad, 
binjurar, ben, muskler, lever, hjärna och kärlendotel. För kvinnor i klimakteriet, som 
naturligt har en minskad östrogensyntes i äggstockarna, så kan den lokala 
östrogensyntesen vara fördelaktigt eftersom det nämligen har skyddande effekter på 
kärl, ben och i CNS, och kan därmed reducera risk för sjukdomar som beror på 
östrogenbrist. Men den östrogenproduktion som kvarstår i klimakteriet kan också öka 
under menopaus hos vissa individer, vilket kan leda till utveckling av brösttumörer 
Överdriven exponering av östrogen, t.ex. via p-piller eller annan hormonbehandling 
utan en längre tids tillägg av gestagen, kan även orsaka tillväxt av livmoderslemhinnan 
och på så vis öka risken för endometriecancer (4). 
 
 

Bröstcancer 
  
Utsätts man för överdriven livsexponering av östrogen, t.ex. genom sen övergångsålder, 
tidig menstruationsdebut, preventivmedel och hormonell substitutionsbehandling så 
ökar risken för att utveckla bröstcancer, eftersom bröstcancertumörer är beroende av 
östrogen, åtminstone ca 70 % av formerna. Östrogen påverkar en mängd gener till att 
antingen slås av eller på, vilket får cellen till att fortsätta dela sig och därmed medverka 
till fler cancertumörer. Olika typer av antiöstrogener kan användas för att motverka 
denna effekt. Andra faktorer, vilka ökar nivåerna av cirkulerande östrogen kan vara 
övervikt, fysisk inaktivitet och överdriven alkoholkonsumtion (4). 
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Kardiovaskulära sjukdomar 
 
Premenopausala kvinnor drabbas i mindre utsträckning av kardiovaskulära händelser, 
så som högt blodtryck, ateroskleros, hjärtsvikt, ventrikulär hypertrofi m.m. till skillnad 
från män i samma ålder och postmenopausala kvinnor, vilket klart visar att 
händelserna kan hänföras till de hormonella skillnaderna. Kardiovaskulära sjukdomar 
är den vanligaste dödsorsaken hos män och postmenopausala kvinnor och läkemedel 
med östrogenmedierad effekt kan ge farmakologisk terapi på ett mer individuellt plan 
än vad andra läkemedel kan göra (6).  
 
ERα och ERβ yttrar sig i hjärtat och i det vaskulära systemet. Östrogen har antioxidativ 
effekt och skyddar därmed det kardiovaskulära systemet genom sitt förebyggande av 
oxidativ stress i kärlsystemet och hjärtmuskeln. Östrogen har positiv inverkan på 
kärltonus, mildrar den skadliga kärlremodelleringen och förhindrar lokal inflammation 
i kärlen (6). Det erhålls både direkta och långsiktiga effekter. Östrogen relaxerar 
blodkärlen inom 5-20 minuter eftersom de har effekt på jonkanaler och 
kväveoxidsystemet. Långtidseffekterna sker genom att genomet aktiveras när 
östrogenet verkar på ERs. Detta bidrar till effekt på gener som reglerar kärltonus, 
stimulerar endotelcells- och kärlmuskeltillväxt. Dessutom får man effekt på 
koagulationsfaktorer och lipidmetabolism (7).  
 
 

Osteoporos 
 
ERα och ERβ förekommer i benvävnadens osteocyter, osteoblaster och osteoklaster, 
vilka reglerar benomsättningen. Östrogen binder till osteoklaster och hämmar deras 
aktivitet på benresorptionen. Östrogen stimulerar även osteocyterna och osteoblasterna 
och brist på hormonet leder därmed till osteocytapoptos vilket minskar 
benbildningsförmågan och medför därmed benförlust pga. minskad bendensitet 
(BMD).  Risken för att utveckla osteoporos ökar (5, 8). Det är alltså de sjunkande 
östrogennivåerna som är anledningen till att det främst är postmenopausala kvinnor 
som drabbas av osteoporos. Primär osteoporos är en åldersberoende, progressiv och 
metabolisk skelettsjukdom, och karaktäriseras som försämrad benstruktur med låg 
BMD. Skelettet blir skört och risken för fraktur ökar. Den primära osteoporosen beror 
även på ökad ålder och livsstilsfaktorer så som fysisk inaktivitet och rökning. 
Osteoporos är asymtomatisk och definieras mer som en riskfaktor för eventuella andra 
händelser (t.ex. frakturer) än en sjukdom (9).  
 
Osteoporosförloppet delas upp i två faser. Det första stadiet sker under klimakteriet, då 
minskad östrogenaktivitet främst i de trabekulära benen bidrar till ökad benresorption 
i förhållande till benbildning. Efter 4-8 år, när den första fasen når sin topp, går man in 
i nästa stadie vilket innebär att man drabbas av en långsam, men ihållande förlust av 
både trabekulärt och kortikalt ben. Eftersom trabekulärt ben remodelleras oftare så är 
detta anledningen till att osteoporos främst ses i delar av skelettet som innehar mycket 
trabekulärt ben, så som i ryggrad, höft och i distal underarm (8).  
 
 

Bone Mineral Density (BMD) & Bone Turnover Markers 
(BTMs)  
 
Bone mineral density (BMD), eller benmineraldensitet, avspeglar mängden mineral i 
benvävnaden och är det som främst används för att analysera behandling av PMO och 
risk för vertebrala frakturer. Men BMD, som endast ger statisk data, ger inte någon 
dynamisk uppskattning av skelettets aktivitet. Däremot ger analyser av 
bennedbrytnings- och benbildningprodukter, s.k. benomsättningsmarkörer (BTMs) en 
dynamisk uppskattning av skelettets metabolism och används allt oftare som 
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komplement till BMD vid analyser av PMO i kliniska studier. BTMs mäts i serum eller 
urin och analyserna används sen för att utvärdera om det finns risk för benförlust och 
därmed ökad risk för fraktur, och för att analysera om man svarar på 
osteoporosbehandlingen eller inte. Det tar betydligt längre tid, ca 2-3 år, för att se hur 
ett läkemedel påverkar BMD, medan det endast tar ett par veckor för att få information 
om effekten på BTMs. Men till skillnad från BMD så är inte BTMs specifika till ett ställe 
i skelettet, utan avspeglar hela skelettets aktivitet. Detta gör att man inte kan mäta 
BTMs för att få fram risken för fraktur på ett specifikt ställe på kroppen, som man kan 
med BMD. För att uppnå en biologisk effekt av osteoporosbehandlingen så bör serum 
BTMs ha minskat med 30 % och urin BTMs med 50-60 % vid uppföljning (10). 

Det finns olika BTMs, dels markörer för benresorption (BRM) och dels dem för 
benbildning (BFM). Två vanliga BRMs är serum C-telopeptide (CTX), urin N-
telopeptide (NTX) och några vanliga BFMs är serum bone-specific alkaline 
phosphatase (BALP), alkaline phosphatase (ALP) och serum osteocalcin (OC) och 
serum procollagen type 1 N-terminal propeptide (PINP) (10). 

När man analyserar BTMs hos kvinnor med PMO använder man ett referensintervall 
med mätvärden från yngre friska premenopausala kvinnor. Genom 
osteoporosbehandling vill man uppnå samma BTM-nivåer som dessa kvinnor. Den 
totala nivån av en BTM bör hamna i nedre halvan av referensintervallet för att 
utvärdera om behandlingen fungerar optimalt. Om förändringarna av BTMs kan 
jämställas med referensvärdena, och man hamnar i den lägre delen av 
referensintervallet, innebär det att man nått ett mål för osteoporosbehandlingen (10). 

 

SERMs som alternativ behandling av osteoporos 
 
Eftersom osteoporos är ett stort hälsoproblem i en allt mer växande äldre befolkning så 
finns det ett brett utbud av läkemedel som fokuserar på att förebygga och behandla just 
PMO, dels genom att bromsa bennedbrytningsprocessens hastighet eller genom att 
stimulera bildning av nytt ben. Exempel på substanser som för närvarande används är 
bisfosfonater (aldendronate och risedronat), strontiumranelat, parathormon, 
calcitonin, teriparatid, denosumab och hormonbehandling. Trots att dem här 
läkemedlen är godkända för indikationen osteoporos så kan de medföra allvarliga 
biverkningar och det krävs hela tiden utveckling av nya effektivare och säkrare 
preparat. Idag används SERMs som andrahandsval vid behandling av osteoporos hos 
postmenopausala kvinnor. Raloxifen rekommenderas när bisfosfonater inte är 
lämpligt, p.g.a. t.ex. intolerans (2, 8).  
 
Med anledning av sin positiva effektivitet på frakturer och BMD så är bisfosfonater 
förstahandsval vid osteoporosbehandling hos postmenopausala kvinnor, men 
behandling under lång tid har visat sig leda till biverkningar och toleransproblem. 
SERMs kan därför vara ett alternativ för yngre kvinnor med hög frakturrisk som 
kommer behöva behandling under långa perioder, och för dem med eventuell samtidig 
risk för bröstcancer eller för kvinnor som inte tolererar bisfosfonater av andra 
anledningar (3).   
 
Traditionellt har östrogenbehandling eller hormonbehandling (östrogen + progestin) 
använts som standardbehandling hos postmenopausala kvinnor eftersom det botar 
vasomotoriska symtom och återställer benomsättningen genom att öka bendensiteten. 
Men hormonbehandlingen, speciellt vid långtidsanvändning, har visats sig öka risken 
för bröstcancer och endometriecancer och eftersom östrogenbehandling behöver ske 
under en längre tid, förmodligen under en livslång period, för att ha positiv påverkan 
på skelettet så behövs det alternativa terapier för behandling av osteoporos. SERMs 
kan då vara ett alternativ (5).  
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Olika generationer av SERM 
 
SERMs varierande effekter på ERs, har lett till utveckling genom flera generationer för 
att försöka uppnå en idealisk SERM, där man vill uppnå stimulerande effekter på ben, 
CNS och lipider, men samtidigt hämmande effekt på bröstvävnad och livmoder (3). Det 
har utvecklats tre generationer av SERMs och de är godkända för olika kliniska 
användningsområden. Första generationens SERM (tamoxifen) är godkänd för 
behandling av bröstcancer medan den andra generationen (raloxifen) är godkänd för 
att förebygga invasiv bröstcancer och behandla osteoporos. SERMs i den tredje 
generationen (ospemifen) är godkänd för behandling av dyspareuni (smärta vid 
samlag) i samband med vaginal atrofi och för att förebygga och behandla kvinnor med 
PMO (lasofoxifen) (1).  
 
 

Första generationen (tamoxifen) 
 
Tamoxifen, första generationens SERMs, har använts som antiöstrogen vid behandling 
av bröstcancer i över 20 år och har varit den mest använda behandlingen hos 
premenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv bröstcancer (ER+ bröstcancer). 
Studier visar att substansen även fungerar förebyggande för äldre postmenopausala 
kvinnor med bröstcancer, men att biverkningarna är så pass allvarliga att tamoxifen 
inte är att rekommendera för dessa patienter. Tamoxifen verkar precis som det 
kroppsegna östrogenet när den binder in till receptorn i bröstvävnaden men ger i själva 
verket en motsatt effekt och medför dessutom mindre plats för östrogenet att binda till 
receptorerna. Tamoxifen verkar även som svag agonist i benvävnaden och det har visats 
öka BMD hos postmenopausala kvinnor och minska risk för fraktur vid PMO. 
Tamoxifen sänker även LDL-kolesterol och har positiv effekt på kardiovaskulära 
händelser, men pga. att den verkar som agonist i livmodern så ökar risken för 
livmodercancer och det är dessutom stor risk för återfall i bröstcancer, efter både kort- 
och långtidsanvändning. Resistensen för tamoxifen är utbredd vilket har lett till 
betydande kliniska problem och därmed eliminerat användningen som 
osteoporosbehandling. Andra antiöstrogen eller SERMs kan därför komma i fråga för 
patienter där tamoxifen inte fungerar optimalt (3, 4).  
 
 

Andra generationen (raloxifen) 
 
Vidareutveckling av tamoxifen resulterade i substansen raloxifen, andra generationens 
SERM. Effekter av raloxifen har utvärderats genom många kliniska studier, varav tre 
större, the Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE), Continuing Outcomes 
Relevant to Evista (CORE) och Raloxifene Use for the Heart (RUTH), där man studerar 
postmenopausala kvinnor. De två första studerar PMO. Raloxifen reducerar prolifertiva 
förhållanden för bröstcancer och minskar bröstdensiteten och reducerar därmed risken 
för incidens av bröstcancer. I USA och EU är raloxifen godkänd som förebyggande 
behandling av invasiv bröstcancer och även förebyggande behandling och behandling 
av osteoporos hos postmenopausala kvinnor. I USA är det även godkänt som 
behandling av invasiv bröstcancer. Jämfört med tamoxifen så visade sig raloxifen vara 
mer fördelaktigt vid behandling av bröstcancer för postmenopausala kvinnor med 
livmoder. Men även raloxifen har sina negativa sidor, och studier visar att 
långtidsanvändning av preparatet ökar risken för total dödlighet jämfört med placebo 
hos äldre postmenopausala kvinnor. Precis som tamoxifen så ger raloxifen även risk för 
tromboemboliska händelser och vasomotoriska biverkningar (3).  
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Tredje generationen (lasofoxifen) 
 
Både tamoxifen och raloxifen har enligt prekliniska och kliniska studier visats vara 
betydligt mindre potenta än östrogen, gällande effekt i benvävnaden, p.g.a. låg 
biotillgänglighet. Detta ledde till att SERMs utvecklades ytterligare i hopp om en bättre 
biotillgänglighet och en högre potens in vivo och in vitro för att få en kraftigare effekt 
på benvävnaden som skulle kunna likställas med effekten av en konventionell 
hormonbehandling, men samtidigt behålla den positiva påverkan på bröstvävnaden 
som raloxifen bidrar med. En tredje generationens SERM utvecklades, vilka innefattar 
bazedoxifen, arzofoxifen, ospemifen och lasofoxifen. Lasofoxifen, som är ett 
naftalenderivat upptäcktes genom ett syntetiskt program med syfte att isolera 
molekyler från ideal-SERMs, som hade en effektiv oral biotillgänglighet och högre in 
vivo-potens. I en jämförande studie mellan lasofoxifen och raloxifen utförd på råttor 
var biotillgängligheten 62 % respektive 10 %. Strukturen skiljer sig sålunda från de 
tidigare generationernas SERM. Lasofoxifen har betydande östrogen- och antiöstrogen 
aktivitet både in vivo och in vitro då de verkar på alla organ där ERs finns tillgängligt, 
dvs. ben, bröst, livmoder, blodkärl och lever. Lasofoxifen har hög affinitet till båda ERα 
och Erβ och till ERα är den minst tio gånger så hög som hos raloxifen och tamoxifen, 
och lasofoxifens affinitet till ERβ är nästintill lika stark som östradiol (5, 11, 12). Tack 
vare lasofoxifens selektiva och agonistiska effekt på ER i benvävnad och dess höga 
affinitet till just benceller så fungerar det likartat som östradiol i benvävnaden. Som en 
fullvärdig östrogenagonist inducerar lasofoxifen apoptos av osteoklasterna, vilket ökar 
benresorptionen. Lasofoxifen utvecklades för att förebygga och behandla osteoporos 
hos postmenopausala kvinnor med förhöjd risk för fraktur men även för vaginal atrofi. 
Det var endast den förstnämnda indikationen som lasofoxifen (Fablyn; Pfizer) kom att 
godkännas för i EU 2009 (2, 12).  

 

Prekliniska studier av lasofoxifen 
 
Prekliniska studier som gjorts på lasofoxifen, in vitro och på djur, har utvärderat både 
effekt på skelett och andra vävnader. Studierna visar att lasofoxifen signifikant 
reducerar benomsättningen och förhindrar benförlust. Försök på ovariektomiserade 
råttor resulterade i att lasofoxifen förhindrade en minskning av BMD, som var 
inducerad pga. ovariektomi, och ländkotorna blev starkare jämfört med kontrollerna. 
Tidiga försök visar även positiva effekter på andra vävnader. Lasofoxifen har 
kemopreventiva och terapeutiska effekter på bröstcancertumörer och även effekt på 
serumlipider. Preklinisk data indikerar dessutom att lasofoxifen är potentare och har 
bättre förebyggande effekt på urogenital atrofi än de tidigare SERMs (3, 5). 
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att granska kliniska effekter av behandling med 
lasofoxifen med postmenopausala kvinnor diagnostiserade med osteoporos som 
patienturval. Utöver det beskrivs eventuella förebyggande effekter som lasofoxifen av 
dessa osteoporospatienter kan ha på andra sjukdomar. Sekundärt utvärderas huruvida 
lasofoxifens effekt på osteoporos skiljer sig från behandling med raloxifen. 
Frågeställningarna är följande:  
 

1. Vilken effekt har lasofoxifen på osteoporos jämfört med placebo vid behandling 
av postmenopausala kvinnor med osteoporos? Skiljer sig effekten åt jämfört 
med raloxifens effekt på samma indikation och patienturval? 

2. Har lasofoxifen någon påverkan på bröstcancer, kardiovaskulära och 
gynekologiska händelser vid behandling av postmenopausala kvinnor med 
osteoporos?  
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Metod 

Denna litteraturstudie utgår från 10 vetenskapliga artiklar. Ut över det så har 
översiktsartiklar, en bok och kommentarer på en av artiklarna tillfört information till 
introduktionen och diskussionen.  
 
Materialet är hämtat från databasen PubMed. Artikelsökningarna gjordes mellan 2015-
01-23 till 2015-02-15. I tabell 1 framgår resultaten av sökningarna.  Dem flesta 
relevanta studierna som dök upp om lasofoxifen och raloxifen i förhållande till placebo 
var studerade på postmenopausala kvinnor med osteoporos, så med detta bestämdes 
att fokusera på ett urval av studier där denna studiepopulation utvärderades. Fokus 
ligger på dem två större studierna som i själva verket innefattar ett flertal olika försök 
och analyserande substudier. Eftersom flertalet av studierna således analyserar flera 
olika faktorer så är dem beskrivna närmre i den inledande delen av resultatet för att ge 
en övergripande förståelse. Se sammanfattande tabell över studierna i bilaga 1 och 2.  
 
Nio av dem vetenskapliga studierna jämför lasofoxifens eller raloxifens effekt jämfört 
med placebo på postmenopausala kvinnor med osteoporos och en av studierna 
utvärderar effekten på friska postmenopausala kvinnor. Den sistnämnda studien är 
inkluderad för att stödja resultaten och underlätta jämförandet mellan lasofoxifen och 
raloxifen. Referenslistor från vetenskapliga artiklar har också studerats och därigenom 
hittades en klinisk studie (20).  
 
Inledningens upplägg är tänkt att ge en förståelse för lasofoxifens farmakologiska 
bakgrund och varför olika sjukdomar kan påverkas av läkemedlet. Här har även 
prekliniska utfall av lasofoxifen tagits upp för att kunna se om de sammanfaller med de 
kliniska resultaten.  
 
 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Referenser  

2015-01-23 Placebos [Mesh] AND 
Raloxifene [Mesh] AND 
Osteoporosis, Postmenopausal 
[Mesh] 

Clinical trial + 
published in the 
last 10 years 

7 22 

2015-01-23 Pubmed: multiple outcomes of 
raloxifene evaluation 

Clinical trial 64 21 

2015-01-29 Pubmed: Lasofoxifene + 
osteoporosis + placebo 

Clinical trial + 
published in the 
last 10 years 

8 13 

2015-01-29 Pubmed: Bone turnover 
markers + lasofoxifene 

Clinical trial + 
published in the 
last 10 years 

4 15, 16 

2015-02-15 "Lasofoxifene"[Supplementary 
Concept] AND "Osteoporosis, 
Postmenopausal"[Mesh]  

Clinical trial + 
published in the 
last 5 years 

4 14, 17, 18, 19 

 
Tabell 1. Artikelsökning i Pubmed.  
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Resultat 
 
Olika studier av lasofoxifens effekt på osteoporos  
 
Lasofoxifens effekt på postmenopausal osteoporos har utvärderats genom ett par 
enstaka studier. Fokus har varit att analysera effekt på Bone Mineral Density (BMD), 
Bone Turnover Markers (BTMs) och risk för frakturer (vertebrala och extravertebrala). 
Eftersom varje studie utvärderar flera olika faktorer så följer här först en beskrivning av 
varje studie.  
 
Cummings SR, et al: 
En internationell, randomiserad och placebo-kontrollerad studie som kallas the 
Postmenopausal Evaluation and Risk-Reduction with Lasofoxifene (PEARL) Study 
utvärderar som primärt syfte lasofoxifens effekt på risk för vertebrala frakturer jämfört 
med placebo och som co-primärt syfte risk för extravertebrala frakturer och 
förebyggande effekt på östrogenreceptorpositiv bröstcancer (ER+). Sekundärt ville man 
även utvärdera effekten på kardiovaskulära händelser. Studiedeltagarna bestod av 8556 
postmenopausala kvinnor mellan 59 och 80 år, diagnostiserade med osteoporos 
(LSBMD eller FNBMD T-score på ≤−2,5). Under fem års tid blev de ordinerade med 
antingen lasofoxifen 0,5 mg/dag, 0,25 mg/dag eller placebo. Alla deltagare fick 
dessutom 1000 mg kalcium/dag och 400-800 IU vitamin-D/dag. 28 % av de 
medverkande kvinnorna hade i baseline minst en befintlig vertebralfraktur (13).  
 
Eastell R, et al: 
En femårig substudie till PEARL utvärderade huruvida benomsättningsmarkörer 
(BTMs) påverkas av behandling med lasofoxifen (0,25 och 0,5 mg/dag) jämfört med 
placebo vid behandling av PMO. Huvudsyftet var att analysera om behandling med 
lasofoxifen påverkar förändringar av BTMs, både gällande behandlingstid och dos. Man 
ville jämföra behandlingssvaren för fyra olika markörer (ALP, osteoclacin, PINP, och 
CTX). Studien hade också ett sekundärt mål och det var att skildra dem individuella 
förändringarna av BTMs med lasofoxifenbehandling jämfört med placebo. Det tredje 
syftet med studien var att analysera sambandet mellan BTMs och förändringar i BMD. 
En subgrupp från PEARL, 1126 kvinnor med ett LSBMD eller FNBMD T-score ≤−2,5 
delades upp i tre studiegrupper, varav 377 blev ordinerade lasofoxifen 0,25 mg/dag, 
374 lasofoxifen 0,5 mg/dag och 375 placebo. BTMs mättes sex gånger under 2 år, från 
månad 1 till månad 36 (14). 
 
Referensintervallet i studien fick man fram genom att använda normalvärden från 153 
unga och friska kvinnor mellan 35 och 45 år. Den totala nivån av en BTM bör hamna i 
nedre halvan av referensintervallet för att utvärdera om behandlingen fungerar 
optimalt. Om förändringarna av BTMs kunde jämställas med referensvärdena innebar 
det att man hade nått ett mål för behandlingen, och att lasofoxifen påverkade BTMs i 
den mån att det kan användas som förebyggande av fraktur. Studien analyserade hur 
vida de fyra markörernas medianvärden återvände till den nedre halvan av 
referensintervallet, med lasofoxifen respektive placebo (14).  
 
Rogers A, et al: 
Ytterligare en studie som gjordes randomiserat, dubbelblint och placebokontrollerat 
under två års tid tog reda på om BTMs är användbart för att följa upp behandling med 
lasofoxifen. Studien gjordes på 51 kvinnor mellan 55 och 77 år med uttalad 
postmenopausal osteopeni. Hälften av kvinnorna ordinerades med lasofoxifen 0,25 
mg/dag och andra hälften med placebo. Alla deltagare fick dessutom 1000 mg 
kalcium/dag och 400 IU vitamin-D/dag. Syftet med studien var att undersöka BTMs 
variabilitet för att kunna uppskatta ett värde för minsta betydande förändring – least 
significant change (LSC) och för att ta reda på hur stor andel deltagare som svarar på 
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behandling med lasofoxifen som är större än LSC. Man ville även ta reda på hur många 
som får sån pass reducerad benomsättning att dem placeras i lägre delen av 
referensområdet. Man ville dessutom granska BTMs för att kunna förutsäga 
förändringar i BMD (15).  
 
McClung MR, et al: 
En tidigare fas II-studie som utfördes på friska postmenopausala kvinnor analyserade 
lasofoxifens respektive raloxifens effekt på BMD och BTMs (N-telopeptide, 
deoxypyridinoline crosslinks, BALP och OC). Studien pågick under två år. Deltagarna, 
410 friska postmenopausala kvinnor med en medelålder på 58-59 år randomiserades 
till fyra studiegrupper som fick behandling med antingen lasofoxifen (1,0 mg/dag eller 
0,25 mg/dag), raloxifen (60 mg/dag) eller placebo (Förhållande 1:1:2:1). Utöver det 
administrerades dem med 1000 mg kalcium/dag och 250 IU vitamin-D/dag. Det 
primära syftet var att jämföra lasofoxifens, raloxifens och placebos effekter på 
benvävnad genom att analysera BMD och BTMs (16). 
 

 
Lasofoxifens effekt på vertebrala & extravertebrala 
frakturer 
 
Cummings R, et al. kom fram till att efter tre års behandling med lasofoxifen uppstod 
en absolut incidensreduktion av vertebralfrakturer med 6,4 fall per 1000 patientår med 
lasofoxifen 0,25 mg/dag och med 9,5 fall per 1000 patientår med lasofoxifen 0,5 
mg/dag jämfört med placebo. Den relativ riskreduktionen var 31 % för lasofoxifen 0,25 
mg/dag (p=0,002) och 42 % för lasofoxifen 0,5 mg/dag (p<0,001). Denna reduktion 
(31 % respektive 42 %) bibehölls även efter fem år. Cummings R, et al visar att 
lasofoxifen 0,5 mg/dag, vilket är dosen avsedd för klinisk användning, efter fem års 
behandling ledde till minskad absolut incidens av både vertebrala och extravertebrala 
frakturer jämfört med placebo (tabell 2) (13).  
Efter fem års behandling sänkte lasofoxifen (0,25 mg/dag resp. 0,5 mg/dag) i 
jämförelse med placebo den absoluta incidensen av extravertebral fraktur med 2,5 fall 
per 1000 patientår respektive 5,9 fall per 1000 patientår, vilket innebär att lasofoxifen 
reducerade den absoluta incidensen av extravertebrala frakturer under fem år med 10 
% i lågdosgruppen (p=0,19) och 24 % i högdosgruppen (p=0,002). Dosen 0,5 mg/dag 
gav således signifikant skillnad, men inte 0,25 mg/dag. Höftfrakturer påverkades inte 
signifikant med någon av doserna (13). 
 
 

Fraktur                         Placebo                  LAS 0,25 mg/d                     LAS 0,5 mg/d 
 
 Patienter Fall Patienter Fall p- 

värde 
Patienter Fall p-

värde 
Vertebral 2744 262 2734 189 <0,001 2748 156 <0,001 
Extravertebal  2852 296 2852 269 0,19 2852 230 0,002 
Höftled 2852 35 2852 31 0,60 2852 27 0,30 

 
Tabell 2. Frakturincidens efter 5 år med lasofoxifen (LAS) respektive placebo. 
Omarbetad från (13). 
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Lasofoxifens effekt på bendensitet 
 
McClung MR, et al. visar att lasofoxifen förhindrar reducering av BMD i både ländrygg 
och höftled (LSBMD och THBMD). Man observerade en signifikant ökning av LSBMD i 
förhållande till baseline för båda lasofoxifengrupperna efter två år, medan en 
signifikant benförlust uppstod i placebogruppen. Efter två år ökade lasofoxifen 0,25 
mg/dag LSBMD med 3,6 % och lasofoxifen 1,0 mg/dag ökade LSBMD med 3,9 % i 
förhållande till placebo. Vid alla mättillfälle var lasofoxifens svar på behandlingen 
signifikant större än med placebo (p<0,05). Lasofoxifen ökade även THBMD i 
jämförelse med placebo. Placebo medförde däremot en sänkning av THBMD. 
Lasofoxifen uppnådde inte signifikant förändring av totala BMD i hela kroppen jämfört 
med placebo under studiens två år (16). Cummings R, et al utvärderade lasofoxifens 
effekt på benmassan vid olika mätställen i skelettet och kom fram till att 
lasofoxifenbehandling under fem år ökade BMD i förhållande till placebo enligt tabell 3 
(13).  
 
 
BMD LAS 0,25 

mg/dag 
95 % KI LAS 0,5 

mg/dag 
95 % KI 
 

Ländrygg 
 

3,0 % 2,6 till 3,3 3,1 % 2,8 till 3,5 

Lårbenshals 
 

2,9 % 2,5 till 3,2 3,0 % 2,7 till 3,4 

Total höftled 
 

2,4 % 2,1 till 2,7 2,7 % 2,4 till 3,0 

 
Tabell 3. Procentuell ökning av bentäthet efter 5 års behandling med lasofoxifen (LAS) 
Omarbetad från (13).  
 
 
Eastell R, et al. visade, precis som i PEARL, en ökning av BMD vid alla mätställen med 
både lasofoxifen 0,25 och 0,5 mg/dag (figur 2). Efter tre år var det 15 % i 
placebogruppen, 42 % i lågdosgruppen och 50 % i högdosgruppen som fick signifikant 
ökat BMD, dvs. svarade på behandlingen (med ett BMD högre än 4,8 %, dvs. högre än 
LSC). Däremot var sambandet mellan förändring av BMD och BTMs svagt. Reducering 
av BTMs gick fortare med lasofoxifenbehandling än vad ökning i BMD gjorde (14). 
 
 

 
 
Figur 2. Procentuell förändring av bentäthetens medelvärde efter 3 års behandling 
med lasofoxifen (LAS) jämfört med placebo. 1) Ländrygg 2) Lårbenshals 3) Höft. (14). 
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Rogers A, et al. granskade benomsättningsmarkörer bl.a. för att kunna förutsäga 
förändringar i BMD. Det observerades en positiv förändring av LSBMD och THBMD 
efter första och andra året med lasofoxifen (0,25 mg/dag). Efter första och andra året 
så var LSBMD signifikant högre i lasofoxifengruppen än vid baseline. Efter ett års 
behandling såg man en signifikant ökning med 2,51 % jämfört med placebo, vilket steg 
till 3,42 % efter ytterligare ett år (p<0,0001). Även THBMD ökade första och andra året 
från baseline med 1,71 % respektive 2,27 % i lasofoxifengruppen (p<0,01). Efter två år 
uppstod det en signifikant skillnad jämfört med placebo (p<0,01). Någon signifikant 
skillnad från baseline eller jämfört med placebo uppnåddes inte på BMD i distala 
underarmen (DFBMD) mellan de två studiegrupperna (15).  
 
Tittar man på förändring av LSBMD så var det 45 % i lasofoxifengruppen som svarade 
på behandlingen och 15 % i placebogruppen. Mätningar av THBMD gav 18 % respektive 
5 %. Se även värden för THBMD och DFBMD i tabell 4. Det var totalt fler individer som 
efter två års behandling med lasofoxifen gick från att ha varit klassificerade med 
osteopeni till att ha normalt LSBMD jämfört med placebo, en i placebogruppen och åtta 
i lasofoxifengruppen. Två kvinnor i placebogruppen fick osteoporos men ingen från 
lasofoxifengruppen drabbades. Det var bara en kvinna från vardera grupp som 
drabbades av osteopeni från att ha haft normalt THBMD vid baseline. Två kvinnor i 
placebogruppen som klassats med osteopeni fick normalt THBMD efter behandling och 
en osteoporotisk kvinna i lasofoxifengruppen blev omklassificerad till att endast ha 
osteopeni efter två år (15).  
 
 
BMD LSC % Svarar på 

placebo 
Svarar på LAS 
0,25 mg/d 

LSBMD 3,62 3 (15) 10 (45) 
THBMD 4,17 1 (5) 4 (18) 
DFBMD 6,38 0 (0) 1 (5) 
 
Tabell 4. Least Significant Change (LSC) i % och antalet patienter som svarar på 
behandling, dvs. dem som har högre förändring av BMD än LSC. Siffrorna i parantes 
visar den procentuella andelen som svarar på behandling. Omarbetad från (15).  
 
 

Lasofoxifens effekt på benomsättningsmarkörer 

McClung MR, et al. utvärderade om lasofoxifen sänker nivåer av BTMs hos friska 
postmenopausala kvinnor, och gjorde således mätningar på fyra BTMs; N-telopeptide, 
BALP, OC och deoxypyridinoline crosslinks. Jämfört med placebo så visar resultatet att 
lasofoxifen (0,25 mg/dag och 1,0 mg/dag) sänker nivåerna av dem här markörerna 
signifikant vid alla mätningstillfällen under studieperioden jämfört med placebo 
(p=0,05). Som exempel sänkte lasofoxifen, både 0,25 mg/dag och 1,0 mg/dag, N-
telopeptide med 43 % efter sex månaders behandling, medan placebo sänkte samma 
BTM med 20 % under samma period (16).  
 
Eastell R, et al. utgick från två behandlingsutfall för att se om lasofoxifenbehandlingen 
av osteoporos fungerade optimalt. Dels så skulle patienten svara på behandlingen, 
vilket händer när den procentuella förändringen av BTMs överstiger LSC för den 
markören, dels så skulle dem absoluta BTM-nivåerna ligga i den nedre delen av det 
jämförande referensintervallet. Det uppstod en märkbar minskning av medelvärdet för 
alla studerade BTMs (CTX, PINP, BALP och OC) vid behandling med lasofoxifen 0,25 
och 0,5 mg/dag, både gällande behandlingsvaraktighet och i jämförelse med placebo 
(p<0,001). Minskning av BALPs medelvärde var dock inte lika påtaglig som för dem 
andra BTMs (14). 
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Mellan 12-24 månader gav behandlingen bäst resultat, då värdena generellt låg 
närmast referensens medelvärde. Under de första 12 månaderna med lasofoxifen, 
oberoende av dos, var samtliga BTMs nivåer antingen inom eller under 
referensområdet och reducerade BTMs i sådan utsträckning att fler patienter hamnade 
under medelvärdet i referensintervallet än vad placebo gjorde. Mellan första och tredje 
året bibehölls lasofoxifens effekt kontra placebo. För CTX så var det 66 % av dem med 
lasofoxifen 0,5 mg/dag respektive 20 % av dem med placebo som hamnade inom detta 
område. Nivåerna av BTMs steg igen efter 3 år med lasofoxifen, förutom för OC som 
stabiliserades. I tabell 5 ses de procentuella förändringarna av BTMs under 12 
månaders behandling med lasofoxifen och placebo. Procentenheterna är signifikant 
lägre i båda lasofoxifengrupperna jämfört med placebogruppen. Däremot noterades 
ingen signifikant skillnad mellan doserna 0,25 och 0,5 mg/dag (14).  
 
BTMs (%) Placebo LAS 

0,25 
mg/d 

p vs. 
placebo 

LAS 0,5 
mg/d 

p vs. 
placebo 

p LAS 
0,25 mg 
vs. 0,5 
mg 

BALP −4 −29 <0,001 −27 <0,001 0,84 
PINP −4 −46 <0,001 −46 <0,001 0,95 
Osteocalcin −6 −45 <0,001 −46 <0,001 0,40 
CTX −1 −48 <0,001 −53 <0,001 0,87 
 
Tabell 5. Procentuell förändring av benomsättningsmarkörer (BTMs) efter ett års 
behandling med lasofoxifen (LAS) och placebo. Omarbetad från (14).  
 
 
Hos majoriteten av deltagarna som fick lasofoxifen var mediankoncentrationen BTMs 
inom den lägre halvan av referensintervallet vilket visar att lasofoxifenbehandling, 
oavsett dos, ökade andelen kvinnor med låg benomsättning. Lasofoxifengrupperna 
hade högre andel av patienter med låg och låg normal benomsättning än vad 
placebogruppen hade efter 12 månaders behandling. I placebogruppen var det 1-4 % 
respektive 15-20 % med låg respektive låg normal benomsättning, i lasofoxifen 0,25 
mg/dag var det 2-18 % respektive 42-55% och i lasofoxifen 0,5 mg/dag var det 2-18 % 
respektive 44-62% (14).  
 
Efter 12 månader var andelen som svarade på behandlingen signifikant högre i båda 
lasofoxifengrupperna än i placebogruppen beträffande BALP, PINP och CTX 
(p<0,001). Om koncentrationen av BTMs var högre redan i baseline så svarade man i 
större utsträckning på behandling med lasofoxifen. Ingen signifikant skillnad mellan 
lasofoxifengrupperna observerades (tabell 6) (14).  
 
 
BTMs Placebo 

(n = 356) 
LAS 0,5 mg/dag 
(n= 343) 

LAS 0,25 mg/dag 
(n= 346)* 

ALP 23 (7) 148 (43) 171 (48) 
     p vs. placebo  <0,001 <0,001 
     p vs. 0,5 mg/dag   0,195 
PINP 13 (4) 155 (45) 144 (40) 
     p vs. placebo  <0,001 <0,001 
     p vs. 0,5 mg/dag   0,206 
CTX 15 (4) 121 (35) 107 (30) 
     p vs. placebo  <0,001 <0,001 
     p vs. 0,5 mg/dag   0,141 
 
Tabell 6. Antal som svarar på behandling efter ett år med antingen lasofoxifen (LAS) 
eller placebo. Procentandel visas i parentes. * n = 345 för ALP. Omarbetad från (14). 



 13 

Rogers A, et al. som utvärderade huruvida BTMs är användbart för att följa upp 
behandling med lasofoxifen eller inte visar också att lasofoxifen reducerar BTMs. Efter 
6 månader var det mer än hälften av alla i lasofoxifengruppen som hamnade i lägre 
delen av referensintervallet, och redan efter fyra veckors behandling med lasofoxifen 
0,25 mg/dag upptäckte man en signifikant minskning av alla BTMs (BALP, PINP, CTX 
och NTX) i förhållande till baseline (p<0,0001). Efter fyra veckor var det även en 
signifikant skillnad jämfört med placebo, vilket man kunde observera genom att 
konfidensintervallen mellan grupperna inte överlappade varandra. Placebo resulterade 
också i en signifikant minskning av BALP och PINP, men förändringarna var betydligt 
mindre än i lasofoxifengruppen (15).  
 
Det var 48 studiedeltagare (24 i respektive grupp) som analyserade BTM-nivåer. 82-92 
% av dem hade från start höga till normalt höga BTM-nivåer. Sex månaders 
behandling med lasofoxifen 0,25 mg/dag visade att det var ett påtagligt antal som 
närmade sig referensintervallets nedre halva. Tittar man på förändring av serum BTMs 
(PINP, BALP och CTX) så ser man att i princip alla i lasofoxifengruppen har fått en 
procentökning som ligger över LSC, och som därmed visar att de har svarat på 
behandlingen (Tabell 7) (15).  
 
 
BTMs LSC (%) Svarar på 

placebo 
Svarar på LAS 
0,25 mg/dag 

ALP 14.14 8 (33) 22 (92) 
CTX 27.67 1 (4,2) 23 (96) 
U-NTX 36.79 2 (8,3) 9 (38) 
PINP 25.10 7 (29) 23 (96) 
 
Tabell 7. Tabellen visar Least Significant Change (LSC) i procent och antal patienter 
som svarar på behandling, dvs. dem som har högre förändring av BTMs än LSC. 
Siffrorna i parentes visar den procentuella andelen som svarar på behandling. 
Omarbetad från (15).  
 
 
 

Raloxifens effekt på osteoporos 
 
För att få en uppfattning om effekten av den andra generationen SERM på osteoporos 
så var ett delsyfte med denna litteraturstudie även att utvärdera raloxifens effekt 
jämfört med placebo vid behandling av kvinnor med PMO.  
 
 

Raloxifens effekt på vertebrala & extravertebrala frakturer 
 
The Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE), som genomfördes av 
Ettinger B, et al. mellan 1994 och 1999, är en randomiserad, blindad, placebo-
kontrollerad studie med syfte att bestämma raloxifens effekt på BMD och vertebrala 
samt extravertebrala frakturer hos postmenopausala kvinnor med osteoporos (LSBMD 
eller FNBMD T-score ≤−2,5).  Studien omfattade 7705 patienter mellan 31 och 80 år. 
Det primära ändamålet var att studera raloxifens (60 mg/dag och 120 mg/dag) effekt 
på incidensen av vertebrala frakturer och effekten på BMD. Analys av extravertebrala 
frakturer var ett sekundärt ändamål, och även effekt på BTMs utvärderades (20).  
 
Deltagarna delades upp i två studiegrupper beroende på om vertebral frakur var 
förekommande i baseline eller inte. Grupp 1 innefattade patienter utan fraktur och 
grupp 2 innefattade patienter med förekommande fraktur, 37,7%. I grupp 2 noterades 
det att kvinnorna generellt var äldre och hade lägre BMD i baseline. Därefter 
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randomiserades de medverkande till att antingen få raloxifen 60 mg/dag, 120 mg/dag 
eller placebo (n= 2557, 2572 respektive 2576). Alla fick även tillägg med 500 mg 
kalcium/dag och 400-600 IU vitamin-D/dag. Efter 36 månader var det sen 6828 
kvinnor som var tillgängliga för uppföljning med röntgen (20).  
 
Efter tre år reducerade raloxifen 60 och 120 mg/dag signifikant risken för vertebral 
fraktur med 30 % respektive 50 % (RR 0,7; 95 % CI. 0,5-0,8 respektive RR 0,5; 95 % 
CI. 0,4-0,7). Efter tre år hade 7,4 % av studiepopulationen minst en eller flera 
nytillkomna vertebrala frakturer, 10,1 % med placebo, 6,6 % och 5,4% med raloxifen 60 
respektive 120 mg/dag. Båda raloxifengrupperna reducerade således risken för att 
drabbas av minst en ny vertebral fraktur. Det visade sig att med raloxifen så hade man 
allmänt färre nya vertebrala frakturer oavsett om man i början av studien hade 
förekommande vertebral fraktur eller inte. Man fann ingen skillnad på frakturincidens 
mellan raloxifengrupperna, men däremot noterades en minskad incidens av 
vertebralfraktur i grupp 2 för de som fick 120 mg/dag i jämförelse med 60 mg/dag 
(10,7 % respektive 14,7 %, p=0,02). 22 kvinnor i grupp 1 respektive 95 kvinnor i grupp 
2 hade minst två nya vertebrala frakturer (20).  
 
Maricic M, et al. analyserar, i en substudie till MORE, raloxifens effekt på nya kliniska 
vertebralfrakturer (definierade som nya frakturer associerade med symtom som tyder 
på vertebralfraktur, t.ex. ryggont) under ett, två och tre år. Även här observerades en 
incidensminskning (figur 3). I grupp 1 och 2, minskade risken för nya kliniska 
vertebralfrakturer signifikant med 68 % efter ett års behandling med raloxifen (60 
mg/dag) jämfört med placebo. I grupp 2 minskade risken med 66 % jämfört med 
placebo. Efter två och tre år hade risken för att drabbas av en ny vertebralfraktur 
minskat med 46 % respektive 41 %. Vid jämförelse med placebo så var den kumulativa 
incidensen av minst en ny fraktur lägre med raloxifen 60 mg/dag under alla studerade 
år (p<0,001). Den minskade risken för vertebrala frakturer skildes inte signifikant åt i 
de två raloxifengrupperna (21).  

 

Figur 3. Incidensen (%) av minst en ny vertebral fraktur hos osteoporotiska 
menopausala kvinnor efter 1, 2 och 3 års behandling med raloxifen (60 mg/dag eller 
120 mg/dag) och placebo. Omarbetad från (21).  
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Ettinger B, et al. kom fram till att efter tre år så var det 9,3 % i placebogruppen som 
drabbades av minst en ny extravertebral fraktur (p=0,24). I dem sammanslagna 
raloxifengrupperna var det 8,5 % av kvinnorna som drabbades (20).  
 
Siris ES, et al. som genomförde en uppföljningsstudie till MORE, utvärderar raloxifens 
(60 mg/dag) långtidspåverkan på risk för extravertebrala frakturer hos 386 deltagare. 
Risken för att få en nytillkommen extravertebral fraktur efter åtta år var lika stor i 
placebogruppen som i raloxifengruppen (22,9 % resp. 22,8%). Incidensen för att 
drabbas av minst en ny extravertebral fraktur vid något av dem sex vanligaste 
frakturplatserna i kroppen (överarmsben, bäcken, höft, handled, underben eller 
nyckelben) var också lika i dem två grupperna, 17,5%. Efter åtta år fanns alltså ingen 
signifikant skillnad i risk för att drabbas av extravertebral fraktur mellan raloxifen och 
placebo. Men i grupp 2, där vertebralfraktur var förekommande vid baseline, sågs 
däremot en signifikant reducering av nya extravertebrala frakturer gällande dem sex 
vanligaste frakturplatserna (22).  
 
 

Raloxifens effekt på bendensitet 
 
McClung MR, et al. utvärderade raloxifens (60 mg/dag) effekt på BMD hos friska 
postmenopausala kvinnor under två år. Raloxifen gav en ökning av LSBMD med 1,7 % i 
förhållande till placebo efter två år (p<0,05). Däremot uppstod ingen signifikant 
ökning av LSBMD i förhållande till baseline. Raloxifen ökade även THBMD jämfört 
med placebo efter 6 månader (p<0,05). En signifikant benförlust noterades i 
placebogruppen under studietiden. Ingen signifikant förändring uppnåddes på BMD i 
hela kroppen jämfört med placebo (16). 
 
Ettinger B, et al. observerade en ökning av BMD i båda raloxifengrupperna efter tre år. 
60 mg/dag ökade FNBMD och LSBMD med 2,1 % respektive 2,6 % (p<0,001) och 120 
mg/dag ökade FNBMD och LSBMD med 2,4 % respektive 2,7 % i förhållande till 
placebo (p<0,001). 3,6 % med placebo, 1,1 % med raloxifen 60 mg/dag och 0,9 % med 
raloxifen 120 mg/dag avbröt studien p.g.a. att de drabbades av för många frakturer 
eller fick för lågt BMD (p<0,001 för raloxifengrupperna jämfört med placebo) (20). 
 
Siris ES, et al. redogör för raloxifens (60 mg/dag) långtidspåverkan på BMD. Man 
fastställde att LSBMD inte ökade statistiskt signifikant efter åtta års behandling, endast 
1,7 % jämfört med placebo (p=0,30). Däremot såg man under samma period en 
signifikant ökning av FNBMD på 2,4 % jämfört med placebo (p=0,045). I förhållande 
till baseline noterades en ökning av LSBMD med raloxifen och placebo efter åtta år, 4,3 
% respektive 2,1 %, vilket är en betydelsefull skillnad på 2,2 % mellan grupperna 
(p<0,01). Åtta år med raloxifen ökade FNBMD med 1,9 % i förhållande till baseline, 
vilket innebar en betydelsefull skillnad på 3,0 % mellan grupperna (p<0,01) (22).  
 
 

Raloxifens effekt på benomsättningsmarkörer 
 
Ettinger B, et al. redogör för hur raloxifen (60 mg/dag och 120 mg/dag) skiljer sig 
signifikant från placebo gällande reducering av BTMs. Efter tre år sänktes nivåerna 
enligt tabell 8 (20). McClung MR, et al. rapporterar också i sin studie att raloxifen (60 
mg/dag) signifikant reducerar BTMs (N-telopeptide, deoxypyridinoline crosslinks, 
BALP och OC) jämfört med placebo vid alla mättillfällen (p<0,05) (förutom 
deoxypyridinoline crosslinks efter ett år). Som exempel sänkte raloxifen, 60 mg/dag, 
BALP med 10 % efter sex månader jämfört med placebo som sänkte samma BTM med 1 
% under samma period (p<0,05) (16). Raloxifen 60 mg/dag sänkte även OC med 16 % 
jämför med placebo som sänkte dito med 2 % efter sex månader.  
 



 16 

 
BTMs Placebo RLX 60 

mg/dag 
p vs. 
placebo 

RLX 120 
mg/dag 

p vs. 
Placebo 
 

Osteocalcin 
(serum) 

8,6 % 26,3 % p<0,001 31,1 % p<0,001 

C-telopeptide 
(urin) 

8,1 % 34,0 % p<0,001 31,5 % p<0,001 

 
Tabell 8. Procentuell reducering av BTMs (osteocalcin och C-telopeptide) efter tre års 
behandling med raloxifen (RLX) och placebo. Omarbetad från (20).  

 
 
Lasofoxifens effekt på andra sjukdomar 
 
Ytterligare ett syfte med denna litteraturstudie var att ta reda på om lasofoxifen hade 
några förebyggande effekter på andra sjukdomar än osteoporos. Med det tillgängliga 
utbudet av studerade områden så ligger fokus på bröstcancer, kardiovaskulära- och 
gynekologiska händelser.  
 
 

Bröstcancer 
 
PEARL-studien, som genomfördes av Cummings SR, et al. hade delvis som primärt 
syfte att utvärdera lasofoxifens förebyggande effekt på östrogenreceptorpositiv 
bröstcancer (ER+) under fem år, och man kom fram till att effekten var positiv då man 
noterade att risken för ER+ minskade jämfört med placebo (12). Det var endast 4 
kvinnor i högdosgruppen jämfört med 21 i placebogruppen som drabbades av ER+, 
vilket innebär att den högre dosen, 05 mg/dag, gav en statistisk signifikant 
riskreduktion på 81 % (p=<0,001). Lasofoxifen 0,25 mg/dag bidrog till riskreduktion 
på 48 % (p=0,07) (tabell 9). Resultaten visar att lasofoxifen 0,5 mg/dag reducerade den 
relativa risken för invasiv bröstcancer med 85 % (p=<0,001) och lasofoxifen 0,25 
mg/dag reducerade den med 21 % (p=0,47). Detta visar att den högre dosen signifikant 
minskar risken för invasiv bröstcancer men att den lägre dosen är mindre förenligt med 
riskreducering (13). 
 
 
Cancer                   Placebo                        LAS 0,25 mg/d                     LAS 0,5 mg/d 
 

 Pat. Fall Pat. Fall p- värde Pat. Fall p-värde 

ER + 
bröstcancer 

2740 21 2729 11 0,07 2745 4 <0,001 

Invasiv 
bröstcancer 

2740 20 2729 16 0,47 2745 3 <0,001 

 
 Tabell 9. Utfall av östrogenreceptorpositiv bröstcancer (ER+) och invasiv 
bröstcancer efter fem år med lasofoxifen (LAS) och placebo. Omarbetad från (13). 
 
 
LaCroix AZ, et al. granskade effekten av bröstcancer närmre i sin detaljerade analys av 
bröstcancerutfall från PEARL. Man använde sig av populationen i PEARL och även av 
en subgrupp, en nested case-control study, på 49 kvinnor som dabbats av bröstcancer 
(ER+, ER−, invasiv eller icke-invasiv) med 156 kontrollpersoner för att utvärdera 
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ytterligare samband (15). LaCroix AZ, et al. utvärderar lasofoxifens effekt på incidensen 
av ER+ invasiv bröstcancer och total bröstcancer (invasiv och duktal cancer in situ 
(DCIS), ER+ och östrogenreceptor negativ (ER−)) (tabell 10), generellt och beroende 
på ålder, BMI, Gail score och nivåer av könshormoner. Man mätte östradiol och 
könshormonbindande globulin (SHBG) vid baseline. Med 0,5 mg lasofoxifen per dag 
under fem år observerades en statistisk signifikant incidensreduktion för total 
bröstcancer med 79 % jämfört med placebo (p=0,001). En reduktion med 83 % var 
även statistiskt signifikant för invasiv ER+ bröstcancer jämfört med placebo (p=0,001). 
I jämförelse med placebo så fanns det inte någon statistisk signifikant skillnad för 
incidens av ER− bröstcancer eller DCIS för de båda lasofoxifengrupperna (17). 
 
 
Bröstcancer Placebo 

(n=2740) 
LAS 0,25 mg/d 
(n=2729) 

LAS 0,5 mg/d 
(n=2745) 

Total bröstcancer 24 20 5 
    p-värde  0,51 0,001 
ER+ invasiv 18 9 3 
   p-värde  0,08 0,001 

ER− 3 8 1 
   p-värde  0,16 0,40 
DCIS 4 4 2 
   p-värde  0,99 0,41 
 
Tabell 10. Bröstcancerincidens efter fem år med lasofoxifen (LAS) och placebo. 
Omarbetad från (17).  
 
LaCroix AZ, et al. mätte nivåer av östradiol vid baseline, för att ta reda på om olika 
nivåer påverkade effekten gällande incidens av invasiv bröstcancer. Man iakttog då att 
ju högre nivåer av östradiol desto mer minskade risken för bröstcancer (dvs. lasofoxifen 
hade bättre effekt på höga nivåer). För total bröstcancer uppstod ett statistisk 
signifikant samband mellan lasofoxifen 0,5 mg/dag och östradiolkoncentration 
(p=0,04). Detta samband uppstod däremot inte för ER+ invasiv bröstcancer (p= 0,16). 
Koncentrationer av SHBG påverkade inte behandlingen. Det fanns inget statistiskt 
signifikant samband, varken till all bröstcancer totalt (p=0,47) eller till ER+ invasiv 
bröstcancer (p=0,48). Effekten av lasofoxifen 0,5 mg/dag på risk för total bröstcancer 
var oförändrad oavsett om man hade hög eller låg Gail score och det uppstod ingen 
statistisk signifikant förändring av effekten på risk för ER+ bröstcancer beroende på 
Gail score, ålder eller BMI vid baseline. Man mätte även bröstdensiteten efter tre års 
behandling och jämfört med placebo så observerades en liten densitetminskning i 
lasofoxifengrupperna, men ingen statistisk signifikant skillnad uppstod (17). 
 
 
 
 

Kardiovaskulära händelser 
 
Cummings SR, et al. utvärderar som sekundärt syfte i PEARL huruvida lasofoxifen 
påverkar risken för kardiovaskulära händelser vid PMO. Forskarna konstaterar att 
dosen 0,5 mg/dag jämfört med placebo minskade risken för kranskärlsjukdom (CHD) 
och stroke. Även den lägre doseringen, 0,25 mg/dag, minskade risken för stroke. 
Däremot så ökar lasofoxifen i båda doserna risken för att drabbas av venösa 
tromboemboliska sjukdomar (lungemboli, djup ventrombos, retinal ventrombos) 
jämfört med placebo (13).  
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Effekt på kranskärlsjukdom (CHD) 
 
Till skillnad från placebo så visade Cumming SR, et al. att behandling med lasofoxifen 
har ett samband med minskad risk för absolut incidens av CHD. Den absoluta 
incidensen för CHD reducerades med 2,4 fall per 1000 patientår (−32 %, p=0,02) med 
lasofoxifen 0,5 mg/dag respektive 1,8 fall per 1000 patientår (−24 %, p=0,08) med 
lasofoxifen 0,25 mg/dag, varav endast den förstnämnda var signifikant (tabell 9) (13).  
 
Ensrud K, et al. som analyserar de kardiovaskulära utfallen från PEARL ytterligare, 
redogör också för att det var färre patienter i båda lasofoxifengrupperna än i 
placebogruppen som drabbades av en eller flera CHD-händelser under studietiden, 2,6 
% med lasofoxifen 0,25 mg/dag, 2,3 % med lasofoxifen 0,5 mg/dag respektive 3,3 % 
med placebo (tabell 10). Forskarna beskriver även den kumulativa incidensen av de fem 
typiska CHD-händelserna efter fem års behandling, och den var mindre än 1,5 % i varje 
studiegrupp. Jämfört med placebo så reducerade båda lasofoxifengrupperna signifikant 
risken för en av de fem typiska CHD-händelserna, nämligen ”revaskulär CHD” 
(coronary revascularization) (p=0,04 för båda grupperna). Det uppstod inte signifikant 
skillnad i risk för resterande händelser (tabell 10) (18).  
 
Effekt på stroke  
 
I PEARL (Cummings SR, et al.) förekom även en reducering av den absoluta risken för 
stroke, inklusive transient ischemic attack (TIA). Den absolut risken för stroke 
minskade med 1,4 och 1,5 fall per 1000 patientår med lasofoxifen 0,5 mg/dag 
respektive lasofoxifen 0,25 mg/dag (p=0,04 resp. p=0,03). Jämfört med 
placebogruppen, som hade fem dödliga strokefall som följd, uppstod det tolv respektive 
sju fall av dödlig stroke i lågdosgruppen respektive högdosgruppen (tabell 9) (13).  
Ensrud K, et al. rapporterar vidare att jämfört med placebo så ger följaktligen 
lasofoxifen 0,25 mg/dag en ökning av den absoluta risken för dödlig stroke med 0,5 fall 
per 1000 patientår (p=0,09). Den absoluta riskskillnaden var dock inte signifikant 
mellan lasofoxifen 0,5 mg/dag och placebo (0,2 fall per 1000 patientår, p=0.57). Dem 
redogör även närmre för incidensen av TIA. 19 fall med lasofoxifen 0,25 mg/dag och 14 
fall med både lasofoxifen 0,5 mg/dag och placebo styrker inte att lasofoxifenbehandling 
sänker risken för TIA (tabell 10) (18).  
 
 

Utfall  Placebo   LAS 
0,25 

  LAS 
0,5 

 

 Pat. Fall n/1000 
patient-
år 

Pat. Fall n/1000 
patient-
år 

Pat. Fall n/1000 
patient-
år 

Kranskärlsjukdom 
 

2852 95 7,5 2852 73 5,7 2852 65 5,1 

Stroke 
 

2852 50 3,9 2852 31 2,4 2852 32 2,5 

Venös 
tromboembolism 
 

2852 18 1,4 2852 48 3,8 2852 37 2,9 

Lungemboli 
 

2852 2 0,2 2852 12 0,9 2852 9 0,7 

Total mortalitet 
 

2852 65 5,1 2852 90 7,0 2852 73 5,7 

Dödlig stroke 
 

2852 5 0,4 2852 12 0,9 2852 7 0,5 

 
Tabell 9. Kardiovaskulära utfall vid behandling med lasofoxifen (LAS) (mg/dag) och 
placebo under fem års tid. Omarbetad från (13).  
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Risk för venös tromboembolism och lungemboli 
 
PEARL klargjorde ett samband mellan lasofoxifen och risk för venös tromboembolism 
(VTE). Risken ökade signifikant i de båda lasofoxifengrupperna (0,25 mg/dag och 0,5 
mg/dag) med 2,4 respektive 1,5 fall per 1000 patientår (p= <0,001 resp. p=0,01) (13). 
Ensrud K, et al. observerade också att lasofoxifen ökade risken för lungemboli jämfört 
med placebo (tabell 10). För lasofoxifen observerades tre dödsfall orsakade av 
lungemboli i vardera grupp till skillnad från placebogruppen, där det observerades en 
(18). 
 
Sjukhusinläggning pga. kardiovaskulära händelser  
 
Ensrud K,et al. redogör att behandling med lasofoxifen (0,25 mg/dag och 0,5 mg/dag) 
jämfört med placebo inte bidrar till sänkt risk för inläggning på sjukhus pga. 
kardiovaskulära händelser (p=0,69 respektive p=0,63) och att detta skulle ha med den 
ökade risken för venösa tromboemboliska händelser att göra. Ingen signifikant skillnad 
mellan lasofoxifen och placebo gällande risk för kardiovaskulär död (inklusive icke 
koronär kardiovaskulär död) följdes heller. Däremot så var andelen icke koronär 
kardiovaskulär död betydligt högre i lågdosgruppen jämfört med placebo och 
lasofoxifen 0,5 mg/dag (p=0,03) (tabell 10) (18). 
 
Utfall Placebo  LAS

0,25 
  LAS

0,5 
  

 Fall Fall per 
tusen 
pat.år 

Fall Fall per 
tusen 
pat.år 

p Fall Fall per 
tusen 
pat.år 

p 

CHD 95 7,5 73 5,7 0,08 65 5,1 0,02 

    Dödlig CHD 21 1,64 18 1,40 0,62 18 1,40 0,62 

    Icke dödlig MI 28 2,19 17 1,32 0,10 23 1,80 0,48 

    Revaskulär CHD 34 2,66 19 1,48 0,04 19 1,48 0,04 

  Sjukhusvård för 
instabil angina 

27 2,11 21 1,63 0,37 15 1,17 0,06 

    Ny IHD 23 1,80 21 1,63 0,75 12 0,94 0,06 

         

Cerebrovaskulära 
händelser 

61 4,80 50 3,90 0,28 46 3,60 0,14 

  Stroke 50 3,92 31 2,41 0,03 32 2,50 0,04 

     Blödning 14 1,09 8 0,62 0,20 6 0,47 0,07 

     Icke blödning 36 2,82 24 1,87 0,11 26 2,03 0,19 

TIA 14 1,09 19 1,48 0,39 14 1,09 1,00 

         

VTE 18 1,41 48 3,76 0,001 37 2,90 0,01 

   Lungemboli 2 0,16 12 0,93 0,008 9 0,70 0,04 

   Djup ventrombos 13 1,02 36 2,81 0,002 28 2,19 0,02 

         

Sjukhusinläggning 
för CVD-händelser 

114 9,04 109 8,58 0,69 107 8,47 0,63 

   Dödlig CVD 28 2,18 36 2,79 0,33 27 2,10 0,88 

       Icke koronär 7 0,55 18 1,40 0,03 9 0,70 0,62 

        Dödlig stroke 5 0,39 12 0,93 0,09 7 0,54 0,57 

 
Tabell 10. Incidensen av kardiovaskulära händelser efter fem års behandling med 
lasofoxifen(LAS) (mg/dag) och placebo. Omarbetad från (18). 
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Effekt på blodfetter 
 
Lasofoxifenbehandling efter tre år i PEARL (Cumming SR, et al.) visade sig även ha 
positiv inverkan på LDL-kolesterol jämfört med placebo. Medianvärdet av LDL-
kolesterol minskade med 16,2 % i lågdosgruppen och med 15,8 % i högdosgruppen. 
Effekt på HDL-kolesterol påverkades däremot inte avsevärt. Även medianvärdet av C-
reaktivt protein (CRP) sänktes med 15,8 % respektive 12,5 % i de två grupperna 
(p=<0,001 resp. p=0,001). Däremot så uppkom en ökning av triglycerider i båda 
lasofoxifengrupperna jämfört med placebo. En ökning med 8 % i lågdosgruppen och en 
ökning med 4,9 % i högdosgruppen (13). 
 
 
 

Gynekologiska händelser 

 
Goldstein SR, et al. hade som syfte, i en analys av PEARL, att utvärdera lasofoxifens 
(0,25 mg/dag och 0,5 mg/dag) effekter på gynekologiska händelser under fem års 
behandling jämfört med placebo. Studiedeltagarna delades bl.a. upp i två subgrupper 
där den ena, TVU-I (transvaginal ultrasound incidence, n=326) utvärderade den 
sonografiska effekten av endometriet under tre år, och den andre TVU-P (TVU-
prevalence, n=1080) utvärderade incidensen av händelser i endometriet, inklusive 
polyper (19).  
 
Det uppstod ingen signifikant skillnad i risk för endometriecancer mellan gruppern, 
tabell 11 (19). Till skillnad från placebo så var båda lasoxifengrupperna efter tre år 
associerade med en statistisk signifikant ökning av livmoderns tjocklek 
(vävnadstillväxt). I TVU-I fann man en genomsnittlig förändring från baseline, 1,19 mm 
för lasofoxifen 0,25 mg/dag (p=0,001), 1,43 mm för lasofoxifen 0,5 mg/dag (p<0,001) 
och − 0,72 mm för placebo (19). 
 
 
Utfall LAS 0,5 

mg/dag 
(n=2852) 

LAS 0,25  
mg/dag  
(n=2852) 

Placebo  
(n=2852) 

Endometriecancer  
 

2 2 3 

Äggstockscancer 1 2 3 
 

Cystor i äggstock 46 47 52 
 

Hyperplasi i 
endometriet 

2 3 0 

 
Tabell 11. Antal fall av gynekologiska utfall från PEARL-studien under fem års 
behandling med antingen lasofxifen (LAS) eller placebo (19). 
 
Lasofoxifen resulterade i spontana biverkningar i större utsträckning än placebo. 
Polyper i livmodern var vanligare i lasofoxifengrupperna jämfört med placebo. I TVU-P 
subgruppen var den absoluta incidensen 8,8 % med 0,25 mg/dag (p=0,003 vs. 
placebo), 5,5 % med 0,5 mg/dag (p=0,163 vs. placebo) och 3,3 % med placebo. Andelen 
kvinnor med vaginal blödning var förhöjd i lasofoxifengrupperna jämfört med placebo, 
2,2 % med lasofoxifen 0,25 mg/dag (p=0,012), 2,6 % med lasofoxifen 0,5 mg/dag 
(p=0,001) respektive 1,3 % med placebo. Även candidainfektion och flytningar var 
signifikant ökat i lasofoxifengrupperna jämfört med placebo (p<0,001), och med 
lasofoxifen 0,5 mg/dag var leiomyom i livmodern signifikant ökat jämfört med placebo 
(p=0,004) (19).  
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Diskussion 
 
För att besvara huvudsyftet, dvs. om lasofoxifen har effekt på osteoporos jämfört med 
placebo vid PMO användes två randomiserade kontrollerade studier och en substudie 
till en av dem (13-15). Detta är dem enda studierna som jämför lasofoxifen med placebo 
vid behandling av PMO. En tidigare fas II-studie som jämförde raloxifen och 
lasofoxifen i förhållande till placebo användes också för att besvara frågan. Denna 
studie användes även för att analysera skillnader mellan lasofoxifen och raloxifen vid 
behandling av PMO (16). För att analysera raloxifens effekter så fokuserar denna 
litteraturstudie på en av de största och kändaste kliniksa studierna på raloxifen jämfört 
med placebo vid behandling av PMO, den s.k. MORE-studien med 7705 deltagare, och 
två substudier till den (20-22). Den andra frågeställningen, dvs. om lasofoxifen har 
någon påverkan på andra sjukdomar, besvarades med den första stora studien, PEARL 
(13), och tre analysstudier av den (17-19). De få antal studier som gjorts inom området 
är en svaghet, och det behövs fler studier och valideringar av dem, men trots att det kan 
tyckas vara ett tunt underlag med endast ett par studier så är det stora studier som 
omfattar många deltagare. Att det inte utförts fler studier på området gällande 
lasofoxifen kan bero på att det relativt nyligen blev godkänt för klinisk användning (2). 
Generellt är det desto fler studier utförda på raloxifens effekt, vilket kan bero på att det 
är en äldre SERM.  

Osteoporosbehandling är generellt livslång och studier som utvärderar den långvariga 
effekten och behandlingen med lasofoxifen på PMO och osteoporosrelaterade frakturer 
saknas, då PEARL endast varade i fem år (12). Detta är en svaghet då det inte ger en 
uppfattning om långtidseffekterna. Forskarna till PEARL menar att några av 
lasofoxifens effekter hade kunnat se annorlunda ut om behandlingen varade längre 
(13). Studier på raloxifen visar nämligen på sådana mönster (22).  

BTMs och BMD som mått på om deltagarna svarade på behandlingen eller inte kan 
anses vara bristande då deltagarna som inte uppnår förändring av BMD ändå kan ha 
positiv inverkan på fraktur av behandlingen (14). En begränsning i PEARL är att man 
endast studerar kvinnor med diagnostiserad osteoporos. Lasofoxifens effekt på 
frakturer kanske skiljer sig åt för kvinnor med en högre bendensitet (13). 
Utvärderingen av lasofoxifens effekt på andra sjukdomar sker via analyser av PEARL. 
När man mäter den förebyggande effekten på samma studiepopulation är nackdelen att 
man inte får reda på hur effekten i andra populationer ser ut, t.ex. för friska 
postmenopausala kvinnor. En fördel är att man kan göra flera olika undersökningar på 
samma population och analysera utfallen ytterligare. 

Att använda placebo i studierna när det finns tillgång till andra behandlingsformer, 
både hormonella och icke-hormonella, är tvetydigt. Utifrån en kritisk granskning så 
kan det verka självklart att behandling med aktiva substanser skulle ge effekt hos dem 
med förhöjd risk för osteoporos. Det kan verka oetiskt att inte tillföra dessa sjuka 
kvinnor lämplig behandling och endast tillföra dem kalcium och vitamin-D under flera 
års tid. Men å andra sidan är det ett medvetet val patienterna gör, som också har blivit 
väl informerade om riskerna med placebo. Dessutom så kan det behöva göras en sådan 
här studie för att det ska vara möjligt att utvärdera både effekt och säkerhet. En 
placebokontrollerad studie kan anses vara nödvändig för att uppväga riskerna med 
läkemedel som SERMs då de ofta har flera olika effekter, som ofta uppstår oväntat. 
Forskaren menar att jämförelser med annat läkemedel, så som bisfosfonater, skulle 
komma att dölja om och hur mycket SERMs sänkte risken för frakturer. Vidare skulle 
bisfosfonater kunna minska risken för bröstcancer vilket skulle dölja lasofoxifens effekt 
för den risken, och därmed skulle det hindra att utvärdera lasofoxifens totala effekt på 
både risk för frakturer och bröstcancer (23). Deltagarna är medvetna om att det är 
placebo och kan därför ha valt att minska på osteoporosriskfaktorer, t.ex. slutat röka, 
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och kanske börjat träna för att öka BMD. Att det är placebokontrollerat kan ha ändrat 
deltagarnas attityder och påverkat dem på detta vis, vilket man inte har tagit hänsyn till 
i utvärderingen. Deltagarna kan ha gjort dessa förändringar medvetet eller omedvetet. 
Att det är samma forskare bakom studierna kan vara en svaghet på det viset att få 
studier har bekräftats av oberoende forskningsgrupper. Det bör också noteras att det är 
Pfizer som både sponsrar studierna och ligger bakom lasofoxifens produktion vilket 
möjligtvis kan vara en intressekonflikt.  
 
Vilken effekt har lasofoxifen på osteoporos jämfört med placebo vid behandling av 
postmenopausala kvinnor med osteoporos? Skiljer sig effekten åt jämfört med 
raloxifens effekt på samma indikation och patienturval? 

För att mäta lasofoxifens effekt vid behandling av kvinnor med PMO använde man sig 
av effektmått som mäter graden av skelettets aktivitet, BMD och BTMs. Även 
frakturförebyggande användes som effektmått. Det visade sig vara ett starkt samband 
mellan behandling med lasofoxifen och klinisk effekt på PMO. Både hög- och lågdos 
lasofoxifen jämfört med placebo reducerar signifikant risken för vertebrala frakturer 
och högdosen reducerar risken för extrvertebrala frakturer. Den minskade risken för 
extravertebrala frakturer kan jämställas med behandling av andra antiresorptiva 
behandlingar hos kvinnor med osteoporos. Men i kontrast till lasofoxifen så reducerar 
raloxifen inte risken för extravertebrala frakturer (13). Den riskreduceringseffekt som 
lasofoxifen hade på vertebrala frakturer kan däremot jämställas med effekten av 
raloxifen, östrogenbehandling och behandling med bisfosfonater och tibolon vilket har 
visats i andra studier (13). Enligt både prekliniska, och således kliniska studier, anses 
lasofoxifen ha lika kraftig effekt på benvävnaden som konventionell hormonbehandling 
tack vare dess kraftiga potens (11) vilket kan ha haft betydelse för dessa resultat.  

Lasofoxifen ökade också LSBMD och THBMD jämfört med placebo (13- 16). Precis som 
med andra antiresorptiva läkemedel såg man en större förändring av BMD i ryggraden 
än BMD i höften (15). Lasofoxifen har en bättre effekt på att öka LSBMD än raloxifen, 
men raloxifen och lasofoxifen ökade THBMD i samma utsträckning (13,16). Att 
lasofoxifen hade kraftigare effekt på LSBMD kan återkopplas till teorin om att 
lasofoxifen har bättre biotillgänglighet än raloxifen och att lasofoxifen har en affinitet 
till ERα som är tio gånger starkare än raloxifens affinitet (11). Varför även dem i 
placebogruppen svarade på behandlingen och fick ett ökat BMD kan bero på tillskottet 
av kalcium och vitamin-D som eventuellt inverkar på skelettets aktivitet.  
 
Det är lämpligt att titta på BTMs för att utvärdera om lasofoxifen är effektivt vid PMO 
eftersom koncentrationerna av BTMs förändras redan i ett tidigt stadie under 
behandlingen (14). Tre studier visade att lasofoxifen reducerade BTMs jämfört med 
placebo vid behandling av PMO (14-16). Både lasofoxifen och raloxifen reducerar BTMs 
signifinaknt jämfört med placebo (16). Däremot så visar en av studierna att antalet som 
svarar på behandling är större med lasofoxifen än raloxifen när det gäller reducerade 
nivåer av BTMs (15). Reducering av BTMs var maximal mellan 6:e och 24:e månaden, 
vilket är jämförbart med effekten av östrogenbehandling (14). Men eftersom lasofoxifen 
har mindre risk för bröstcancer och endometriecancer än östrogenbehandling så är det 
möjligtvis ett bättre alternativ för dem som ligger i den riskzonen.  
 
I MORE bevisas raloxifens positiva effekter på förebyggning och behandling av 
osteoporos. Raloxifen reducerar risken för vertebral fraktur jämfört med placebo, men 
inte risken för höftfraktur eller extravertebrala frakturer (20). Endast de kvinnor som 
hade befintlig fraktur vid baseline fick en signifikant reducering av extravertebrala 
frakturer (22). Således visar resultaten att behandling med raloxifen inte har effekt på 
extravertebrala frakturer om man inte tidigare drabbats av fraktur. Detta skiljer sig åt 
jämfört med lasofoxifen som har effekt på extravertabrala frakturer oavsett befintlig 
fraktur eller inte. Även här kan man återkoppla till teorin om att lasofoxifen är 
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potentare än raloxifen och att lasofoxifen har en affinitet till ERα som är tio gånger 
starkare än raloxifens affinitet (11).  

Precis som lasofoxifen så visar studierna att raloxifen också ökar LSBMD och THBMD i 
förhållande till placebo. Även FNBMD ökar med raloxifen jämfört med placebo (16,20). 
Analysen av MORE, som utvärderar långtidseffekten, visar dock att raloxifen inte ökar 
LSBMD statistiskt signifikant under åtta års behandling jämfört med placebo, men 
däremot sker en signifikant ökning av FNBMD jämfört med placebo under samma 
period (22). Även nivåer av BTMs reducerades signifikant med raloxifen i både hög- 
och lågdos (16, 20). De förändringar som raloxifen medför på BTMs kan jämställas med 
resultat från andra studier där raloxifens effekt utvärderas. I en tidigare studie så ser 
man att raloxifen och hormonterapi har lika effekt på BTMs (16).  
 
Har lasofoxifen någon påverkan på bröstcancer, kardiovaskulära och gynekologiska 
händelser vid behandling av postmenopausala kvinnor med osteoporos?  

Studierna resulterade i en association mellan behandling med lasofoxifen och minskad 
risk för bröstcancer, kardiovaskulära och gynekologiska händelser. Både hög- och 
lågdos lasofoxifen reducerar risken för ER+ invasiv bröstcancer och högdosen 
reducerar även för dem andra subtyperna av bröstcancer (invasiv och duktal cancer in 
situ (DCIS), ER+ och ER−) jämfört med placebo (13, 17). Resultat stämmer överens 
med de prekliniska studierna som även dem visar att lasofoxifen har kemopreventiva 
och terapeutiska effekter på bröstcancer (5). De positiva effekterna kan jämställas med 
den effekt som raloxifen har på ER+ bröstcancer hos osteoporotiska kvinnor (13) och 
riskreduktionen kan även jämställas med effekten av tamoxifen (17). Ingen 
incidensreduktion av endast icke-invasiv bröstcancer eller ER− bröstcancer noterades, 
men det beror enligt forskarna på att studien inte var designad för att utvärdera dessa 
ovanligare typer av tumörer (17).  
 
I PEARL hade kvinnorna allmänt lägre risk för bröstcancer vilket eventuellt beror på 
att deltagarna bestod av blandade nationaliteter, där kvinnor från länder där man 
generellt har lägre risk för bröstcancer var inkluderade. Därför mätte man Gail score, 
SHBG-nivåer och östradiolnivåer för att utvärdera lasofoxifens effekt på risk för 
bröstcancer. Även om man hade hög eller låg Gail score så var lasofoxifen lika effektiv 
på att reducera risk för ER+ bröstcancer. Däremot visade det sig att lasofoxifen hade 
betydligt kraftigare effekt på total bröstcancer hos kvinnor med en östradiolnivå som 
var över medianvärdet. Det är också beskrivet att raloxifen har liknande effekt (17). Vid 
behandling med tamoxifen fann man däremot ingen association mellan östradiolnivåer 
och minskad risk för invasiv bröstcancer hos dem med förhöjd risk för bröstcancer. 
Lasofoxifen kan därmed vara ett bättre alternativ för kvinnor med högre 
östradiolnivåer (17).   
 
Lasofoxifen 0,5 mg/dag reducerar risken för kranskärlsjukdom och stroke jämfört med 
placebo. I motsats till detta så bidrar östrogenbehandling till en ökad risk för 
kranskärlsjukdom och raloxifen har ingen effekt på kranskärlsjukdom hos dem kvinnor 
med ökad risk för just detta. Resultaten i PEARL visar att risken för stroke är större 
med hormonterapi, tamoxifen och tibolon än med lasofoxifen. Resultaten skiljer sig 
också gentemot raloxifen som inte har någon effekt på risken för stroke (13). 
Lasofoxifen ger en ökad risk för dödlig stroke med den lägre dosen, men inte med den 
högre, jämfört med placebo (18). Denna ökning kan vara orsaken till att det även visade 
sig att andelen icke koronära kardiovaskulära dödsfall var betydligt högre i 
lågdosgruppen än i högdos- och placebogruppen (18). Lasofoxifen reducerar också 
LDL-kolesterol jämfört med placebo (13, 16). Detta kan likställas med både raloxifen 
och östrogen som har samma effekt. Det skiljer sig dock åt när det gäller risk för 
inflammation. Lasofoxifen sänker C-reaktivt protein (CRP) medan raloxifen inte har 
någon effekt på det och östrogen ökar istället nivåerna. Precis som med 
östrogbehandling och andra selektiva östrogenreceptormodulatorer (raloxifen och 
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tamoxifen) så ökade risken för venös tromboembolism med lasofoxifen, oavsett 
dosnivå, jämfört med placebo (13).  
 
Behandling med lasofoxifen medförde godartade förändringar av endometriet som 
varken ökar risken för endometriecancer eller hyperplasi i endometriet (18). Men 
denna slutsats bör övervakas noggrant då båda lasoxifengrupperna efter tre år var 
associerade med en statistisk signifikant ökning av livmoderns tjocklek. Det bör noteras 
att behandling med tamoxifen och östrogen har associerats med ökad 
livmoderstjocklek, vilket kan leda till hyperplasi (19). Polyper i livmodern och vaginal 
blödning var också associerat med lasofoxifen, vilket kräver ytterligare utvärderingar 
jämför med placebo. Kvinnor som har ökad risk för blödningar i livmodern bör därför 
inte använda lasofoxifen. Detta kan ha varit en bidragande faktor till att lasofoxifen inte 
blev godkänt som behandling av vaginal atrofi (2, 16).  

 
Slutsats 
 
Genom de positiva sambanden med minskad risk för frakturer, ökat BMD och 
reducerade BTMs jämfört med placebo bevisar kliniska fas-III studier att lasofoxifen, i 
synnerhet 0,5 mg/dag, har god effekt på behandling av osteoporos och att det kan vara 
ett bra alternativ för att förhindra benförlust hos postmenopausala kvinnor.  
Lasofoxifen har även extraskeletala effekter. Lasofoxifen reducerar risken för ER+ 
invasiv bröstcancer och dem andra subtyperna av bröstcancer. Effekten håller i sig 
under hela studieperioden. Det kan därför alternativt användas som 
bröstcancerförebyggande vid PMO. Det uppstår även en riskreduktion av stroke och 
kranskärlsjukdom. De positiva effekterna på kranskärlsjukdom och stroke bevisar att 
lasofoxifen är effektivare på att förebygga kardiovaskulära händelser än andra SERMs.  
 
Raloxifen visade också positiva resultat på dem diskuterade sjukdomarna men när man 
jämför lasofoxifen med raloxifen, så hade lasofoxifen generellt bättre effekt. Med tanke 
på detta så kan lasofoxifen eventuellt vara ett bättre alternativ än andra liknande 
SERMs hos postmenopausala kvinnor med osteoporos. Däremot så bör de negativa 
associationerna som t.ex. tromboemboliska händelser och ökad tjocklek av endometriet 
övervägas inför en eventuell behandling. Utöver detta måste man dock tänka på att 
många av studierna som har visat positiva resultat angående lasofoxifenbehandling är 
sponsrade av företaget som producerar läkemedlet.  
 
Så, varför ska man då välja lasofoxifen? Jo det enklaste svaret blir att behandling av 
PMO bör ske individualiserat och med ett lämpligt läkemedel, beroende på om man har 
risk för övriga sjukdomar eller inte, och eftersom lasofoxifen har en tendens att verka 
som både agonist och antagonist i vävnader så kan man lättare individualisera 
behandlingen. Kanske behöver man använda ett läkemedel som har ett brett 
indikationsspektrum till patienter som har flera olika behov. Har man t.ex. risk för 
bröstcancer och/eller risk för kardiovaskulära händelser och samtidigt diagnostiserad 
med PMO är lasofoxifen ett attraktivt alternativ. Men effekten av lasofoxifen för dem 
med hög risk för bröstcancer och kardiovaskulära händelser bör samtidigt studeras 
ytterligare. 

 
Tack  
Främst vill jag tacka min handledare Maria Sjölander som gett mig många goda råd och 
synpunkter. Jag vill även tacka Dan Johansson och Kristoffer Von Stedingk som hjälpt 
mig på olika sätt genom studiens gång. Tack även till mina kursare Emma, Olivia och 
Kimberly för era goda idéer.  

 
 



 25 

Referenser  
 

1. Pinkerton JV, Thomas S. Use of SERMs for treatment in postmenopausal 
women. Journal of steroid biochemistry & molecular biology. 2014; 142:142-54. 

2. Komm BS, Chines AA. An update on selective estrogen receptor modulators for 
the prevention and treatment of osteoporosis. Maturitas. 2012; 71:221-26.  
Hadji P. The evolution of selective estrogen receptor modulators in osteoporosis 
therapy. Climacteric. 2010; 15:513-23.  

3. Hadji P. The evolution of selective estrogen receptor modulators in osteoporosis 
therapy. Climacteric. 2012;15:513-23 

4. Wigerup C. Phosphorlylation of ERα and HIF – 1α in breast cancer with focus 
on tamoxifen response and links to kinase activation. Lund 2009. p.15,21,43. 
Doctoral dissertation. Department of laboratory medicine, center for molecular 
pathology.  

5. Gennari L, Merlotti D, Stolakis K, Nuti R. Lasofoxifene, from the preclinical 
drug discovery to the treatment of postmenopausal osteoporosis. Drug 
discovery. 2011;6(2):205-17.  

6. Arias-Loza PA, Muehlfelder M, Pelzer T. Estrogen and estrogen receptors in 
cardiovascular oxidative stress. Pflugers Arch – Eur J Physiol. 2013 Jan 
15;465:739-46.  

7. Fried G. Gynnsamma effekter av östrogen pa ̊ kardiovaskulär hälsa 
Läkartidningen. 2002;99(18):2066-67.  

8. U. H. Lerner. Bone remodeling in post-menopausal osteoporosis. J Dent Res 85 
(7): 584-95, 2006. Umeå University, Umeå, Sweden.  

9. Osteoporosis – prevention, diagnosis and treatment. SBU summary and 
conclusion. 2003; oktober; No (2).165/1+2.  

10. Brown JP, Albert C, Nassar BA, Adachi JD, Cole D, Davison AH, et al. Bone 
turnover markers in the management of postmenopausal osteoporosis. Clinical 
biochemistry. 2009;42:929-42.  

11. Gennari L, Merlotti D, Valleggi F, Martini G, Nuti R. Selective Estrogen 
Receptor Modulators for Postmenopausal Osteoporosis ,Current State of 
Development. Drugs aging. 2007; 24(5):361-79. 

12. Maximov PY, Lee TM, Craig Jordan V. The discovery and development of 
selective estrogen receptor modulators (SERMs) for clinical practice. Current 
clinical pharmacology. 2013;8:135-55. 

13. Cummings SR, Ensrud K, Delmas PP, LaCroix AZ, Vukicevic S, Reid DM, et al. 
Lasofoxifene in Postmenopausal Women with Osteoporosis. The New England 
Journal of Medicine. 2010 Feb 25; 362(8):686-96.  

14. Eastell R, Reid DM, Vukicevic S, Ensrud K, LaCroix AZ, Thompson JR, et al. 
Effects of 3 years of lasofoxifene treatment on bone turnover markers in women 
with postmenopausal osteoporosis. Bone. 2012 Feb 3;50:1135-40.  

15. Rogers A, Glover SJ, Eastell R. A randomised, double-blinded, placebo-
controlled, trial to determine the individual response in bone turnover markers 
to lasofoxifene therapy. Bone. 2009 Jul 30;45:1044-52.  

16. McClung MR, Siris E, Cummings S, Bolognese M, Ettinger M, Moffett A, et al. 
Prevention of bone loss in postmenopausal women treated with lasofoxifene 
compared with raloxifene. Menopause: The Journal of The North American 
Menopaus Society. 2006;13(3):377-86.  

17. LaCroix AZ, Powles T, Osborne K, Wolter K, Thompson JR, Thompson DD, et 
al. Breast Cancer Incidence in the Randomized PEARL Trial of Lasofoxifene in 
Postmenopausal Osteoporotic Women. J Natl Cancer Inst. 2010Nov 
17;102(22):1706-15. 

18. Ensrud K, La Croix AZ, Thompson JR, Thompson DD, Eastell R, Reid DM, et al. 
Lasofoxifene and Cardiovascular Events in Postmenopausal Women with 



 26 

Osteoporosis – Five-Year Results From the Postmenopausal Evaluation and 
Risk Reduction With Lasofoxifene (PEARL) trial. Circulation.2010;122:1716-24.  

19. Goldstein SR, Neven P, Cummings S, Colgan T, Runowicz C, Krpan D, et al. 
Postmenopausal evaluation and risk reduction with lasofoxifen (PEARL) trial: 
5-year gynecological outcomes. Menopause: The Journal of The North 
American Menopause Society. 2011;18(1):17-22.  

20. Ettinger B, Black DM, Mitlak BH, Knickerbocker RK, Nickelsen T, Genant HK, 
et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with 
osteoporosis treated with raloxifene. JAMA. 1999 Aug 19;282(7):637-45.  

21. Maricic M, Adachi JD, Sarkar S, Wu W, Wong M, Harper KD, et al. Early effects 
of raloxifene on clinical vertebral fractures at 12 months in postmenopausal 
women with osteoporosis. Arch Intern Med. 2002 May 27;162:1140-43.  

22. Siris ES, Harris ST, Eastell R, Zanchetta JR, Goemaere S, Diez-Perez A, et al. 
Skeletal Effects of Raloxifene After 8 Years: Results from the Continuing 
Outcomes Relevant to Evista (CORE) Study. J Bone Mine Res. 2005 May 
16;20(9):1514-24.  

23. Silva-Fernandez L, Andreu JL. The New England Journal of Medicine. 2010 Jun 
10;362(23):2228; author reply 2228-9.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Bilaga 1. Sammanfattande tabell över studierna på lasofoxifen.  
 

 
 
 
 
Bilaga 2. Sammanfattande tabell över studierna på raloxifen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 
 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


