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1 
Nyckelord: IBS, irritable bowel syndrome, buksmärta, linaklotid, eluxadolin 

Sammanfattning 
Irritable bowel syndrome (IBS), även kallat colon irritabile, tjocktarmsbesvär, känslig 
tarm, funktionella tarmbesvär och irritabel tarm, är ett samlingsnamn för åkommor 
som drabbar mag-tarmkanalen, främst tjocktarmen. Mekanismen bakom IBS är 
komplex och det finns i dagens läge ingen botande medicinsk behandling. Vid 
behandling av IBS fokuseras på att lindra symtomen. Ett av de mest framträdande 
symtomen är buksmärta som med största sannolikhet härstammar från visceral 
överkänslighet i kombination med en förändring av motiliteten i tarmarna. 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera linaklotid och eluxadolins effekt vid 
smärta orsakad av IBS jämfört med placebo. Linaklotid och eluxadolin är två av de 
nyare läkemedelsalternativen på marknaden och viktiga tillskott som 
behandlingsalternativ vid IBS på grund av fåtaligheten av tillfredställande 
medicineringar vid abdominal smärta. 
 
De frågeställningar som behandlas i denna litteraturstudie är: 
- Vilken effekt på buksmärtan visar linaklotid och eluxadolin jämfört med placebo i 
kliniska studier? 
- Vilka biverkningar kan linaklotid och eluxadolin medföra? 
 
Litteraturstudien har baserats på artikelsökningar i den medicinska databasen 
PubMed. De sökord som använts är “linaclotide irritable bowel syndrome” och 
“eluxadoline irritable bowel syndrome”. 
 
Totalt presenteras tre kliniska prövningar, en fas II samt två fas III prövningar för 
linaklotid respektive eluxadolin i denna litteraturstudie. Bäst effekt och samtidigt säkra 
doseringar uppnåddes vid linaklotid 290 µg dagligen och eluxadolin 100 mg 2 ggr 
dagligen. Linaklotid (290 µg/dag) visade sig under den senaste och mest omfattande 
fas III studien lindra buksmärta hos 36.9% jämfört med placebo 17.4%. Patienterna 
medräknade i denna procentsats upplevde en förbättring av smärtan med minst 30% 
jämfört från basperioden under minst 20 av de 26 veckorna som effekten undersöktes. 
Eluxadolin (100 mg 2 ggr/dag) visade i en sammanställning av de båda fas III 
prövningarna ge en lindring av buksmärta hos ca 31% av patienterna jämfört med 
placebo 19.6%. Det var endast de patienter som rapporterade en minskning med minst 
30% av den abdominala smärtintensiteten under minst 50% av studiens längd som 
räknades med i denna jämförelse.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i de senast utförda fas III studierna av både 
linaklotid och eluxadolin en signifikant skillnad i lindring av buksmärta i jämförelse 
med placebo. Överlag svarade dock relativt få patienter på behandlingarna. 
 
Det återstår fortfarande mycket forskning inom ämnet IBS för att fullständigt kunna 
klargöra för vad som förändras i kroppen då personen insjuknar i IBS och varför. På 
grund av att preparaten är nya på marknaden saknas även mer långvariga studier vilket 
vore önskvärt eftersom långtidsbehandling är väldigt vanligt vid IBS. Idag finns många 
smärtlindrande läkemedel med bevisad effekt för buksmärta, både äldre och nyare 
versioner som exempelvis linaklotid och eluxadolin. I studier söks efter så effektiva 
alternativ som möjligt men som även tolereras väl, ger få biverkningar då en lång 
behandlingstid är vanligt samt med målet att preparaten inte ska försämra den redan 
förekommande abdominala problematiken. 
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1. Inledning 

1.1 Allmänt om IBS 
 
Irritable bowel syndrome, IBS, är troligen inte så kärt men det har ändock många 
namn. Utöver irritable bowel syndrome benämns sjukdomen för colon irritabile, 
tjocktarmsbesvär, känslig tarm, funktionella tarmbesvär och irritabel tarm. IBS är ett 
samlingsnamn för åkommor som drabbar mag-tarmkanalen, främst tjocktarmen (1).  
IBS är en av de mest frekvent förekommande sjukdomarna världen över och 
uppskattningsvis är mer än tio procent av alla människor drabbade av någon form av 
IBS (2). Sjukdomstillståndet anses ej vara livshotande men kan ge kroniska symtom 
vilka påverkar livskvaliteten. De mest framträdande symtomen vid IBS är förstoppning, 
diarré, gaser, uppblåsthet, hjärtklappning, sömnstörning, trötthet och inte minst 
smärta, framförallt i buken men även i huvud och rygg (3). Efter uteslutning av andra 
indikationer som exempelvis motorikstörning i mag-tarmkanalen, laktosintolerans, 
celiaki, inflammatoriska sjukdomar, cancer och gallsten etcetera övervägs 
diagnostisering av IBS (4). Vid diagnostiseringen används de så kallade Rome 
kriterierna. Rome III-kriterierna som den nuvarande versionen kallas är internationella 
bestämmelser och den mest använda metoden för att diagnostisera IBS patienter. 
Kriterierna består av en längre period återkommande smärta och obehag i buken vilket 
lindras efter tarmtömning samt en förändring i avföringsfrekvens och konsistens. 
Sjukdomen delas in i subgrupperna; IBS-C, IBS-D, IBS-M och IBS-U. Dessa 
subgrupper baseras på vilka symtom sjukdomsbilden domineras av, vilket är en 
individuell fråga. 

 
Figur 1. Figuren visar hur de olika subgrupperna av IBS delas in efter avföringskonsistens. Omarbetad 
från (3). 
 
IBS-C står för IBS with Constipation och karaktäriseras av minst 25 % hårda avföringar 
samt färre än 25 % lösa avföringar. IBS-D står för IBS with Diarrhea. Denna subgrupp 
av sjukdomen kännetecknas av minst 25 % lösa avföringar och färre än 25 % hårda 
avföringar. IBS-M, IBS Mixed type, karaktäriseras av varierad avföringskonsistens med 
minst 25 % hårda avföringar och minst 25 % lösa avföringar. Den sista subgruppen 
IBS-U står för IBS Unsubtyped. IBS-U är en så kallad odifferentierad subgrupp där 
avföringsmönstret inte kan placeras under någon av de andra subgrupperna (se figur 1) 
(5). Mekanismen bakom IBS är komplex och det finns i dagens läge ingen botande 
medicinsk behandling. Det som istället fokuseras på vid behandling av IBS är att lindra 
symtomen. Behandlingsupplägget blir därmed individuellt anpassat efter vilken subtyp 
patienten är drabbad av samt vilka övriga symtom som förekommer (6). Det är av stor 
vikt att behandla symtomen så gott det går då samsjuklighet är relativt vanligt. En 
längre period kraftiga symtom av IBS kan leda till många somatiska och psykologiska 
sjukdomar som till exempel fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, interstitiell cystit, 
sömnstörningar, depression och migrän med mera. Om IBS patienter inte behandlas 
för sina besvär kan det även leda till stora kostnader för samhället på grund av 



3 
  

långvariga sjukskrivningar och en försämrad livskvalitet för patienten som utöver 
besvären ofta lider av sociala, medicinska och ekonomiska bördor (3). Mycket 
forskning har utförts om IBS, om bakomliggande orsaker och vad som egentligen 
händer i kroppen som ligger till grund för alla varierande besvär. Troligtvis är livsstil, 
hälsa, livskvalitet och sjukvärdsanvändning avgörande för huruvida personer löper 
större risk att drabbas av IBS. Till skillnad från friska personer har patienter med IBS 
utvecklat visceral överkänslighet samt en förändring av motiliteten i tarmarna. 
Överkänsligheten och de överreaktiva tarmrörelserna har inget samband till varandra 
vilket tyder på olika orsak till uppkomst och därmed behov av olika 
behandlingsstrategier som åtgärd (7). Båda dessa fenomen kan dock resultera i 
buksmärta vilket är ett ytterst frekvent förekommande symtom och kriterium vid 
diagnostisering av IBS. För en framgångsrik behandling av smärtan finns ett antal olika 
läkemedel som kan ordineras. Visar inte det första behandlingsalternativet positiv 
effekt på smärtan finns lyckligtvis flera läkemedel med annorlunda verkningsmekanism 
att byta till. Många av alternativen har även egenskaper som bidrar till antingen 
laxerande eller förstoppande effekter vilket resulterar i att läkemedlen ofta lämpar sig 
bättre till olika subgrupper av IBS. Smärtan behandlas vanligtvis med något av 
följande: antidepressiva läkemedel såsom tricykliska och SSRI, antispasmatika, 
probiotika, antiepileptika, antikolinergika, serotoninantagonister eller nyare läkemedel 
som linaklotid (Constella) och eluxadolin (Viberzi) (3). 
 
1.2 Smärtstillande läkemedel vid IBS 
 
Nedan följer de läkemedelsalternativ som visat sig ha effekt mot buksmärta i samband 
med IBS. Det finns ingen rangordning för vilka läkemedel som används i första hand i 
och med den individuella behandlingsstrategin på grund av de olika subgrupperna. 
 
1.2.1 Tricykliska antidepressiva (TCA) 
 
Tricykliska antidepressiva infördes som receptbelagt läkemedel i Sverige år 1962 och är 
den äldsta gruppen av antidepressiva läkemedel (8). Dess långa historia och breda 
användande har lett till omfattande studier och de flesta tyder på att tricykliska än idag 
är den mest effektiva behandlingen vid neuropatisk smärta. Tricykliska antidepressiva 
verkar genom att på olika sätt öka halterna serotonin och noradrenalin i hjärnan. Den 
ökade mängden serotonin och noradrenalin har inte endast en antidepressiv, sedativ 
och ångestdämpande effekt utan även en smärtlindrande verkan då signalsubstanserna 
hör till kroppens egna smärtlindrande system. TCA lämpar sig särskilt bra vid IBS-D på 
grund av dess antikolinerga effekter. I Sverige används främst amitriptylin som är den 
mest studerade substansen men även klomipramin och mianserin (tetracykliskt). 
Doseringen vid behandling av IBS relaterad smärta är dock lägre än vid depression (9). 
Vid medicinering tar det i regel minst två veckor, ibland längre tid innan märkbar 
effekt. Behandling med tricykliska är inte beroendeframkallande och lämpar sig på så 
vis bra vid långtidsbehandling. Vid långtidsbehandling är det viktigt med en noggrann 
munhygien eftersom muntorrhet är en vanlig biverkan vilket kan medföra ökad risk för 
karies. Biverkningsprofilen för tricykliska är dessvärre sämre jämförelsevis med andra 
antidepressiva medel. De vanligaste biverkningarna utöver muntorrhet är förvirring, 
huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet, dåsighet, aptitökning, viktökning, 
svettningar, yrsel, hjärtklappning, takykardi (hjärtrusning), EKG-förändringar, AV-
block, blodtrycksfall, sexuell dysfunktion, illamående, förstoppning, förändrad 
smakuppfattning, tremor, domningar, koordinationsstörningar, 
ackommodationsstörningar, pupillutvidgning och dimsyn. En positiv biverkan är att 
tricykliska har en sederande effekt vilket gör att läkemedlet med fördel kan 
administreras innan sänggående. Vid behandling av äldre personer, vid hjärtproblem, 
amning eller graviditet bör annan behandling övervägas alternativt mycket låg dosering 
av tricykliska på grund av dess antikolinerga egenskaper. Vid avslutande av behandling 
bör doseringen successivt minskas på grund av risk för utsättningssymtom (10). 
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1.2.2 Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 
 
SSRI hör till andra versionen av antidepressiva läkemedel och togs fram i hopp om att 
finna ett skonsammare alternativ till TCA med avseende på biverkningsbild. SSRI 
används numera som förstahandsval vid behandling av depressioner men kan även 
liksom TCA lindra abdominal smärta i samband med IBS. Selektiva 
serotoninåterupptagshämmare verkar som namnet antyder genom att förhindra att 
signalsubstansen serotonin återupptas i nervcellerna. Detta leder till att mer serotonin 
återfinns i hjärnan därifrån signalerna transporteras, vilket i sin tur resulterar i en 
antidepressiv, ångestdämpande och smärtstillande effekt. SSRI lämpar sig främst som 
medicinering vid IBS-C då diarré hör till en av de vanligare biverkningarna. De aktiva 
substanserna som används i SSRI-preparaten är citalopram, escitalopram, paroxetin, 
sertralin, fluoxetin samt fluvoxamin och alla dessa finns att tillgå med 
receptförskrivning inom den svenska sjukvården (11). 
Vid medicinering tar det i regel minst två veckor, ibland längre tid innan märkbar 
effekt. Behandling med SSRI, likt andra antidepressiva medel som är godkända i 
Sverige, ger inte upphov till beroende och lämpar sig på så sätt bra för 
långtidsbehandling. Vid långtidsbehandling är det viktigt med en noggrann munhygien 
eftersom muntorrhet hör till en av de mer frekventa biverkningarna och kan medföra 
ökad risk för karies. Andra vanliga biverkningar är minskad aptit, viktminskning, 
agitation, sexuell dysfunktion, ångest, nervositet, förvirring, onormal orgasm (kvinnor), 
onormala drömmar, somnolens, sömnlöshet, huvudvärk, tremor, parestesi, yrsel, 
koncentrationssvårigheter, tinnitus, gäspningar, muntorrhet, illamående, diarré, 
kräkningar, förstoppning, svettningar, klåda, myalgi, artralgi, impotens, 
ejakulationsstörningar, ejakulationssvikt och fatigue. Biverkningarna kan låta många 
men är lindriga och uppkommer oftast endast de första en till två veckorna av 
behandlingen innan de sedan minskar eller försvinner helt. SSRI tolereras väl även av 
äldre personer men en reducering av rekommenderade dosen kan vara att föredra (12). 
Dokumentation om huruvida SSRI påverkar fostret vid graviditet och amning är 
begränsad och bör därför undvikas (13). Vid avslutande av behandling bör dosen 
successivt minskas på grund av risk för utsättningssymtom (12). 
 
1.2.3 Spasmolytika 
 
Smärta vid IBS härstammar ofta från kramper i den glatta muskulaturen i 
mag-tarmkanalen. Spasmolytika är ett samlingsnamn för läkemedel som verkar 
kramplösande och relaxerande på glatt muskulatur i kärl- och gastrointestinalkanalen. 
I Sverige finns för närvarande endast ett peroralt spasmolytika i tablettform som 
används i låga koncentrationer och är receptbelagt; Papaverin (14). Den aktiva 
substansen papaverinhydroklorid har ingen fullständigt klarlagd verkningsmekanism 
men det finns bevis på en hämning av fosfodiesteras samt blockering av kalciumkanaler 
(15). Papaverin bör undvikas av personer som lider av total laktasbrist, 
galaktosintolerans eller glukos-galaktosmalabsorption och har förövrigt en relativt mild 
biverkningsprofil (14). Till de vanliga biverkningarna hör illamående, orolig mage, 
aptitlöshet, förstoppning, diarré, illamående, huvudvärk, yrsel, värmevallningar, 
hudutslag och trötthet (16). Buscopan är exempel på ytterligare ett spasmolytika. Den 
aktiva substansen hos Buscopan är hyoscine butylbromid. Läkemedlet finns dock 
endast att tillgå som injektionsvätska i Sverige. Hyoscine butylbromid verkar genom en 
blockering av parasympatiska ganglier som återfinns i tarmens väggar. Substansen har 
även en antimuskarin inverkan (17). Ytterligare ett alternativ som genom studier 
bevisats behandla abdominal smärta är en naturlig variant av spasmolytika, 
pepparmyntsolja. Pepparmyntsoljan finns att köpa receptfritt i både apotek och 
hälsokostbutik. Liksom Papaverin har pepparmyntan visat sig ha en blockerande effekt 
på kalciumkanalerna (18). Oljan bör undvikas av gravida och ammande då det finns 
otillräckligt med studier för att garantera dess säkerhet. För övrigt har preparatet 
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väldigt få biverkningar; halsbränna och analsveda. Vid överkänslighet av 
pepparmyntsoljan kan reaktioner som rodnad, huvudvärk samt munsår uppstå (19).  
 
1.2.4 Probiotika 
 
En normalt fungerande tjocktarm innehåller ca 100 000 miljarder bakterier. 90% av 
dessa bakterier är så kallade ”goda” magbakterier medan resterande 10% är ”elaka”. 
Med denna fördelning av goda och elaka magbakterier infinner sig en balans i tarmens 
flora (20). Hos många personer som drabbats av IBS har det upptäckts en rubbning av 
denna balansgång på grund av en ökning av antalet elakartade bakterier vilket 
resulterat i symtom som ökad smärtkänslighet i magen, gaser, uppblåsthet, 
förstoppning eller diarré. Denna obalans i tarmfloran är möjlig att behandla med hjälp 
av tillsats av goda magbakterier, probiotika, av specifika stammar som i sin tur bidrar 
till att fler stammar av goda magbakterier kan återbildas i tarmfloran. Probiotika är ett 
kosttillskott som finns att inhandla i både apotek och i hälsokostbutik mm. Probiotika 
kan med fördel intas i samband med prebiotika som är fibrer vilka fungerar som föda 
för de goda magbakterierna och deltar i dess energiprocesser. Prebiotika agerar även 
som bulkmedel och ökar avföringens volym vilket visat sig ha goda egenskaper hos 
tarmmotoriken (21). De probiotika som visat sig vara effektiva vid IBS är både enskilda 
stammar och blandprobiotika som exempelvis Lactobacillus GG, Lactobacillus 
platarum DSM 9843, Lactobacillus reuteri DSM 17938 samt preparatet VSL#3 vilket 
innehåller stammarna Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium infantis samt Streptococcus thermophilus. (22-25) 
Probiotika kan intas i alla åldrar men är något sämre studerat i samband med 
graviditet. Det verkar dock osannolikt att intag av probiotika skulle vara skadligt för 
fostret, snarare det motsatta. Det är endast ett fåtal stammar probiotika som visat 
tendenser till biverkningar vilka även oftast är milda sådana. Till biverkningsbilden hör 
i dessa fall gaser och uppblåsthet (26). 
 
1.2.5 Antiepileptika 
 
Antiepileptika såsom pregabalin och gabapentin används vanligtvis för behandling av 
epilepsi och diabetesneuropati men är även användbart som smärtbehandling vid 
exempelvis IBS. Pregabalin och gabapentin verkar genom att binda till och på så vis 
blockera en subenhet kallad α2δ (alfa-2-delta) som finns på spänningsberoende 
kalciumkanaler. Blockeringen resulterar i en reducerad frisättning av 
transmittorsubstanser, glutamat, acetylkolin, noradrenalin och substans P vilket bidrar 
till läkemedlens analgetiska egenskaper. Båda substanserna är godkända på 
läkemedelsmarknaden i Sverige och är receptbelagda (27). Vid jämförelser mellan 
pregabalin och gabapentin har det visat skillnader i den kemiska strukturen som 
resulterat i mer fördelaktiga egenskaper hos pregabalin gällande farmakokinetik och 
effektivitet (28). Läkemedlen kan förskrivas till barn från sex års ålder och även till 
äldre personer. Vid försämrad njurfunktion kan dock en dosjustering behövas. 
Antiepileptika som smärtbehandling i samband graviditet är dåligt studerat och bör 
undvikas. Det har upptäckts tendenser till ökad risk för missbildningar samt att 
läkemedlen utsöndras med bröstmjölken. Till vanliga biverkningar för pregabalin hör 
yrsel, dåsighet, trötthet, huvudvärk, förkylning, ökad aptit, viktökning, euforiskt 
stämningsläge, förvirring, irritabilitet, sömnstörningar, sexuell dysfunktion, 
koordination- och balanssvårigheter, tremor, suddigt tal, minnesstörningar, nedsatt 
uppmärksamhet, domningar, nedsatt känsel, dimsyn, dubbelseende, kräkningar, 
illamående, förstoppning, diarré, gaser, bukutspändhet, muntorrhet, muskelkramp, 
smärta i rygg, armar, ben och leder, muskelspasmer i nacken, ödem och känsla av 
abnormalitet. En nackdel vid långtidsbehandling av pregabalin och gabapentin är att 
läkemedlen med största sannolikhet kan orsaka beroende (29). 
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1.2.6 Antikolinergika 
 
Antikolinergika, också kallat parasympatolytika, är läkemedel som är relativt frekvent 
använt som smärtbehandling vid IBS. Läkemedelsgruppen har dock otillräckligt 
vetenskapligt underlag som styrker dess effekt vid indikationen IBS. Substanser med 
antikolinerga egenskaper, exempelvis atropin och dicyklomin hydroklorid, fungerar 
som muskarinreceptorantagonister och binder till muskarinreceptorerna M2 och M3 
istället för acetylkolin vilket resulterar i dilatation av glatt muskulatur som vi finner i 
bland annat tarm och blåsa (30). I Sverige används endast ett antikolinergika i 
samband med IBS vid varunamn Egazil som innehåller substansen atropin och är 
receptbelagt. I Sverige är Egazil godkänt för behandling av indikationerna colon 
irritabile och gallvägsdyskinesier. Preparatet är dåligt studerat i samband med 
graviditet och amning (31). Egazils antikolinerga egenskaper och biverkningsprofil gör 
att läkemedlet inte lämpar sig för långtidsbehandling eller till äldre personer (<65 år). 
Begränsningarna beror på att antikolinergika kan bidra till kognitiv störning likt 
demens samt ökad risk för övriga biverkningar (30). De vanligaste biverkningarna som 
rapporterats vid användande av Egazil är muntorrhet, förstoppning, urinretention, 
ackommodationsrubbningar samt minskad tårproduktion (31). 
 
1.2.7 Linaklotid 
 
Constella är ett relativt nytt receptbelagt läkemedel som varit godkänt i Sverige sedan 
mitten av 2013 för indikationen måttlig till svår colon irritabile med förstoppning (IBS-
C) (32, 33). Den aktiva substansen linaklotid är en 14 aminosyror lång syntetisk peptid 
vilken fungerar som en guanylat cyklas-C (GCC) receptoragonist och binder till samt 
aktiverar GCC-receptorn. Aktiveringen leder till en koncentrationsökning av cykliskt 
guanosin-monofosfat (cGMP). Ökad mängd cGMP resulterar i minskad aktivitet av 
smärtfibrer samt en ökad mängd intestinal vätska vilket även förkortar passagetiden av 
avföringen genom mag-tarmkanalen (33). Vid insättning av Constella införs vanligtvis 
en provbehandlingsperiod på fyra veckor för att undersöka huruvida den behandlade 
patienten svarar på medicineringen. Den relativt långa provbehandlingen behövs på 
grund av att det kan dröja några veckor innan den smärtlindrande effekten av 
linaklotid uppstår (32). Constella har ej studerats tillräckligt på barn, ungdomar, 
gravida och ammande och bör följaktligen undvikas att förskrivas till personer under 18 
år eller i samband med graviditet och amning. På grund av dess biverkningsbild kan 
även försiktighet vid förskrivning till äldre personer vara att föredra (33). 
 
1.2.8 Eluxadolin 
 
Eluxadolin är en läkemedelssubstans som godkändes för försäljning i USA i maj 2015. 
Varunamnet heter Viberzi och är godkänt för behandling av vuxna med indikationen 
colon irritabile med diarré (IBS-D) (34). Eluxadolin fungerar som en kombination av 
my- och kappaopioidreceptoragonist samt deltaopioidreceptorantagonist. 
Läkemedelsubstansen har en komplex verkningsmekanism som inte är fullständigt 
klarlagd på grund av sin påverkan på olika subtyper av receptorer men som resulterar i 
en lokal smärtlindrande effekt i mag-tarmkanalen och en normalisering av 
diarrédominerad avföring. På grund av denna avancerade verkningsmekanism med 
skild effekt på olika receptorer har det upptäckts ett sätt att separera vissa oönskade 
och önskade effekter hos opioider för att uppnå en bra kombination för en effektiv 
behandling av både smärta och diarré (35). Användandet av eluxadoline har ej 
studerats tillräckligt på barn, gravida och ammande och bör därför undvikas att ges till 
personer under tolv år samt i samband med graviditet och amning. Vid förskrivning till 
äldre personer bör försiktighet vidtas och extra uppmärksamhet gällande biverkningar, 
då ökad ålder ofta leder till förhöjd känslighet för gastrointestinala åkommor såsom 
förstoppning och buksmärta (34). 
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1.2.9 Serotoninantagonister 
 
5-HT3 antagonister har i kliniska studier visat sig vara effektiva vid behandling av 
illamående och smärta i samband med IBS-D (36). Den exakta verkningsmekanismen 
för hur serotoninantagonister är verksamma mot smärta är inte helt klarlagd. Teorier 
finns om en blockeringen av 5-HT3 receptorer som vi bland annat finner i mag-
tarmkanalen vilket kan leda till en minskning av visceral smärtupplevelse samt en 
minskad kontraktion av glatt muskulatur. Olika 5-HT3 antagonister har i princip 
samma verkningsmekanismer men skiljer varandras egenskaper genom olika kemisk 
sammansättning, bindningsaffinitet och metabolism med mera (37). Alosetron är en 
antagonist som verkar på 5-HT3 receptorerna. Alosetron godkändes av FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) år 2000 men återkallades igen samma år på grund av 
livshotande gastrointestinala bieffekter såsom ischemisk kolit, som i enstaka fall varit 
fatala. Läkemedlet godkändes än en gång av FDA år 2002 då FDA ansåg att fördelarna 
vid behandling oftast övervägde de negativa effekterna som vanligen uppkommer i 
form av förstoppning. Alosetron går under varunamnet Lotronex och är i USA i dagens 
läge godkänt för indikationen IBS-D hos kvinnliga patienter, dock är läkemedlet inte 
godkänt för försäljning i Sverige (38). Äldre personer ska förskrivas med försiktighet då 
de löper större risk för förstoppning som biverkan. Det finns otillräckligt med studier 
som visar riskerna av användning vid graviditet, vilket således bör undvikas (39). 
Ramosetron är ett ytterligare exempel på antagonist som anses ha väldigt stark affinitet 
till 5HT3 receptorer och har visat sig vara mycket effektiv vid behandling av smärta och 
illamående. Ramosetron är även ett mer fördelaktigt alternativ än alosetron eftersom 
substansen uppvisat färre och ej lika allvarliga komplikationer. Ramosetron kan även 
till skillnad från alosetron behandla både män och kvinnor (40). 
Läkemedelssubstansen är för närvarande dock endast godkänt för försäljning i vissa 
asiatiska länder men är under pågående fas III prövning (41). 

2. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera linaklotid och eluxadolins effekt vid 
smärta orsakad av IBS jämfört med placebo. Linaklotid och eluxadolin är två av de 
nyare läkemedelsalternativen på marknaden och viktiga tillskott som 
behandlingsalternativ vid IBS på grund av fåtaligheten av tillfredställande 
medicineringar vid abdominal smärta. 
 
De frågeställningar som behandlas i denna litteraturstudie är: 
- Vilken effekt på buksmärtan visar linaklotid och eluxadolin jämfört med placebo i 
kliniska studier? 
- Vilka biverkningar kan linaklotid och eluxadolin medföra? 

3. Metod 
För att hitta lämpliga och tillförlitliga källor har litteraturstudien baserats på 
artikelsökningar i den medicinska databasen PubMed där även MEDLINE inkluderas. 
Inklusionskriterierna var kliniska studier, att artiklarna var skrivna på svenska eller 
engelska samt att de inte var äldre än tio år. Exklusionskriterier uteslöt studier som inte 
baserade på jämförelser med placebo eller som inte hade specifika resultat på 
effektivitet vid buksmärta. 
 
Urvalet av de kliniska studierna av linaklotid baserades efter strävan att inkludera både 
fas II och fas III studier. Detta ger möjligheten att följa på vilka grunder forskarna valt 
att studera vidare särskilda utfall från fas II till att i fas III studera säkerhet och 
effektivitet hos bästa alternativet. För att kunna ta del av mer specifik information från 
varje studie har valet även grundats på om artikeln presenterar en eller flera studier i 
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samma dokument. Sökningarna har utförts under mars 2016. De sökord som använts 
har innefattat den aktiva substansen, ”linaclotide” och ”eluxadoline” följt av ”irritable 
bowel syndrome” (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

 160305 Linaclotide 
irritable bowel 
syndrome 

Clinical trial, 10 
years, English, 
Swedish 

9 44, 45, 46 

 160305 Eluxadoline 
irritable bowel 
syndrome 

Clinical trial, 10 
years, English, 
Swedish 

2 47, 48 

 
3.1 Skattningsmetoder i litteraturstudien 

Vid utvärdering av smärta skattas denna med hjälp av olika skattningsskalor. De 
skattningsskalor som presenteras i litteraturstudien är numerisk skala (NRS) och 
Bristolskalan. 

3.1.1 Numerisk skala 

Numerisk skala (numerical rating scale) är ett sätt för patienterna att själva bedöma 
den upplevda smärtan. Patienterna får med hjälp av en skala vilken oftast är elva-
graderad mellan noll-tio avgöra sina exempelvis dagliga och veckovisa smärtor. Noll 
indikerar inga smärtor alls, ett till tre för mild smärta, fyra till sex för medelsvår smärta 
samt sju till tio för svår smärta. Tio indikerar högsta tänkbara smärta (42). 

3.1.2 Bristolskala 

Bristolskalan (Bristol Stool Scale) är en enkel metod att klassificera avföringens 
konsistens och form vilket även ger en inblick över tiden för passagen genom mag-
tarmkanalen. Skalan blev framtagen år 1997 av två forskare vid namn Lewis och 
Heaton och har sedan dess använts som en metod att undersöka och presentera 
resultat i kliniska studier. Skalan delas in i sju olika klassificeringar, typ ett till sju, där 
ett till två visar att patienten lider av förstoppning, tre till fyra skattas som ideal 
avföring och fem till sju indikerar diarré. Skalan (typerna) ser ut som följer (43): 
Ett: Separata hårda klumpar i liknelse med nötter 
Två: Korvformade med klumpar 
Tre: Korvformade med sprickor på utsidan 
Fyra: Korvformade, smidiga och mjuka 
Fem: Mjuka klumpar med tydliga kanter 
Sex: Små klumpar med en mosig konsistens 
Sju: Vattnig utan klumpar 
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4. Resultat 

4.1 Kliniska studier med linaklotid 
 
4.1.1  A 12-Week, Randomized, Controlled Trial With a 4-Week 
Randomized Withdrawal Period to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Linaclotide in Irritable Bowel Syndrome With Constipation 
 
Syfte 
Syftet med studien av Rao et al 2012 (44) studie var att under tolv (+fyra) veckor 
undersöka effekten och säkerheten vid behandling av linaklotid (290 µg) jämfört med 
placebo på patienter med IBS-C. 
 
Metod & resultat 
I denna fas III, randomiserade, internationella, multicenter, placebokontrollerade, 
dubbelblinda parallellstudie behandlades 803 patienter (90,5% kvinnor, 9,5% män, 
medelålder 43.5 år, 76.9% vita) med IBS-C med linaklotid. 406 patienter gavs 
linaklotid, 290 µg/dag, och 397 patienter gavs placebo. Alla patienter uppfyllde Rome 
II kriterierna för IBS-C och patienter där buksmärta härstammade från andra orsaker 
såsom laktosintolerans eller kompilation av något organ eller sjukdom osv 
exkluderades. Studien gjordes i Kina, Australien och Nya Zeeland och pågick under tolv 
veckor och randomiserades sedan om på nytt för ytterligare fyra veckors behandling. 
Innan studien påbörjades infall sig en basperiod. Under basperioden beräknades 
basvärden för dagliga och veckovisa symtom. Patienterna fick bedöma den mest 
smärtsamma upplevda buksmärtan med hjälp av en elvagraderad NRS mellan noll-tio. 
Noll för inga buksmärtor alls och tio för svår buksmärta. För att inte exkluderas från 
studien behövde den genomsnittliga maximala smärtan ligga på ett värde tre eller mer, 
ett genomsnitt på färre än tre CSBMs (=fullständiga spontana tarmtömningar) samt 
fem eller färre SBMs (=spontana tarmtömningar). 
 
Genomsnittet vid baslinjeperioden blev 5,6 med 2,2% dagar utan smärta. Efter 
behandling med linaklotid rapporterade 50,1% vid minst hälften av de tolv första 
veckorna och 37,5% av placebopatienterna (P=0,0003, NNT 5.1) en minskning i 
buksmärta med minst 30%. Genomsnittet på tidigare 5,6 i smärta hade efter de tolv 
veckorna signifikant minskat till 3,2 (P<0.0001) i genomsnitt för linaklotidpatienterna 
och 4,7 (P=0.0003) för patienterna som behandlades med placebo (se figur 2). 
 

 
Figur 2. Analys över effekt på buksmärta vid behandling med linaklotid (mörk rosa) och placebo (ljus 
rosa) under behandlingens första tolv veckor. Omarbetad från (44). 
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De följande fyra veckorna efter tolv veckors behandling då patienterna randomiserades 
om på nytt resulterade i att de som tidigare fick linaklotid och sedan fick placebo fick en 
ökning av symtom, däribland buksmärta. De patienter som tidigare behandlades med 
linaklotid och randomiserades att fortsätta med samma behandling fick en fortsatt 
ihållande effekt på symtomen. 
 
Studien kontrollerade även andra parametrar som obehag i buken (placebo 37.0%, 
linaklotid 48.1%, P=0.0013), uppblåsthet (placebo 29.9%, linaklotid 43.5%, P<0.0001), 
mättnadskänsla (placebo 32.9%, linaklotid 44.0%, P=0.0012), kramper i buken 
(placebo 39.5%, linaklotid 49.9%, P=0.0029), CSBMs (=fullständiga spontana 
tarmtömningar) (placebo 29.6%, linaklotid 48.6%, P<0.0001), SBMs (=spontana 
tarmtömningar) (placebo 29.4%, linaklotid 57.5%, P<0.0001) samt avföringskonsistens 
(placebo 60.7%, linaklotid 79.4%, P<0.0001), uttänjdhet (placebo 71.7%, linaklotid 
85.3%, P<0.0001), svårighetsgrad av förstoppning (placebo 42.5%, linaklotid 59.5%, 
P<0.0001) samt lindring av svårighetsgrad IBS symtom överlag (placebo 37.5%, 
linaklotid 56.3%, P<0.0001). Även en adekvat lindring av symtomen rapporterades 
(placebo 14.7%, linaklotid 48.9%, P<0.0001) under minst 50% av perioden. 
Sammanfattningsvis var skillnaden mer eller mindre signifikant vid alla parametrar 
efter behandling med linaklotid i jämförelse med placebo. 
 
Ca 19,5% av patienterna som fick linaklotid rapporterade diarré som biverkning jämfört 
med 3,5% av de som fick placebo (P<0.0001). Enstaka fall av buksmärta, gaser, 
huvudvärk, och svullnad av buk förekom. 7,9% av patienterna som behandlades med 
linaklotid avbröt medicineringen på grund av biverkningar till skillnad från 2,8% av de 
som fick placebo (44). 
 
4.1.2 Linaclotide for Irritable Bowel Syndrome With Constipation: A 26-
Week, Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate 
Efficacy and Safety 
 
Syfte 
Syftet med studien av Chey et al 2012 (45) var att under 26 veckor undersöka effekten 
och säkerheten vid behandling av linaklotid (290 µg) jämfört med placebo på patienter 
med IBS-C. 
 
Metod & resultat 
I denna fas III, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade parallellstudien 
behandlades 805 patienter (90% kvinnor, 10% män, medelålder 44 år, 78% vita) med 
290 µg oralt linaklotid alternativt placebo en gång dagligen minst 30 minuter innan 
frukost under 26 veckor. Alla patienter uppfyllde Rome II kriterierna för IBS-C. De 
patienter där buksmärta härstammade från andra orsaker såsom laktosintolerans eller 
kompilation av något organ eller sjukdom osv exkluderades från studien. De patienter 
som deltog i studien instruerades att avsluta behandling med andra läkemedel som 
påverkade buksmärtan minst 14 dagar (24 h för icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel) innan en 14-21 dagars baslinjeperiod skulle inträffa. Under basperioden 
beräknades basvärden för dagliga och veckovisa symtom. Patienterna fick då bedöma 
den mest smärtsamma upplevda buksmärtan på en elvagraderad NRS, noll-tio. Noll 
stod för inga buksmärtor alls och tio för svår buksmärta. För att inte exkluderas från 
studien behövde den genomsnittliga maximala smärtan ligga på ett värde tre eller mer, 
ett genomsnitt på färre än tre CSBMs (=fullständiga spontana tarmtömningar) samt 
fem eller färre SBMs (spontana tarmtömningar). Inför behandlingarna randomiserades 
patienterna in i två grupper; 402 patienter i linaklotidgruppen och 403 patienter i 
placebogruppen. Abdominal smärta lindrades hos 36.9% av patienterna som 
behandlades med linaklotid jämfört med 17.4% av patienterna i placebogruppen 
(p<0.0001, NNT=5.1). Patienterna medräknade i denna procentsats hade en 



11 
 

förbättring med 30% eller mer utifrån deras elvagraderade skala från basperioden 
under minst 20 av de 26 veckorna (se figur 3).  
 

 
Figur 3. Diagrammet visar genomsnittet av minskad högsta upplevda buksmärta angivet i en 
elvagraderad NRS skala. Omarbetad från (45). 
 
Studien kontrollerade även andra parametrar som obehag i buken (placebo 28.8%, 
linaklotid 48.1%), uppblåsthet (placebo 25.1%, linaklotid 42.4%), mättnadskänsla 
(placebo 24.8%, linaklotid 45.1%), kramper i buken (placebo 33.3%, linaklotid 48.4%), 
CSBMs (=fullständiga spontana tarmtömningar) (placebo 18.6%, linaklotid 43.6%), 
SBMs (=spontana tarmtömningar) (placebo 21.6%, linaklotid 49.6%) samt 
avföringskonsistens (placebo 62.1%, linaklotid 81.0%), uttänjdhet (placebo 71.6%, 
linaklotid 83.5%), lindring av förstoppning (placebo 34.5%, linaklotid 55.1%) samt 
lindring av svårighetsgrad IBS symtom överlag (placebo 31.8%, linaklotid 53.1%). Även 
en adekvat lindring av symtomen rapporterades (placebo 25.1%, linaklotid 49.1%, 
P<0.0001) under minst 50% av perioden. Sammanfattningsvis var skillnaden 
signifikant vid alla parametrar efter behandling med linaklotid i jämförelse med 
placebo. 
 
Diarré var den mest frekvent rapporterade biverkningen och förekom hos 19.7% av 
patienterna som fick linaklotid till skillnad från 2.5% av de som fick placebo 
(P<0.0001). Enstaka fall av infektion i övre luftvägar, buksmärta, gaser, viral 
gastroenterit, huvudvärk, svullnad av buk och halsbränna förekom (45). 
 
4.1.3 Linaclotide Improves Abdominal Pain and Bowel Habits in a Phase 
Iib Study of Patients With Irritable Bowel Syndrome With Constipation  
 
Syfte 
Syftet med studien av Johnston et al 2010 (46) var att under tolv veckor undersöka 
effekten och säkerheten vid behandling av linaklotid (75-600 µg dagligen) jämfört med 
placebo på patienter med IBS-C. 
 
Metod & resultat 
I denna fas IIb, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudien 
behandlades 419 patienter (92% kvinnor, 8% män, medelålder 44.4 år, 80% vita) med 
75, 150, 300 eller 600 µg oralt linaklotid dagligen innan första måltiden alternativt 
placebo. Alla patienter uppfyllde Rome II kriterierna för IBS-C. De patienter där 
buksmärta härstammade från andra orsaker såsom laktosintolerans eller kompilation 
av något organ eller sjukdom osv exkluderades från studien. Innan behandlingen 
påbörjades ägde en screeningperiod på maximalt 28 dagar samt en baslinjeperiod på 
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två veckor rum. Under screeningperioden togs diverse prover och patienterna ombads 
sluta med annan medicinering som kunde påverka resultatet. Patienterna fick under 
baslinjeperioden bedöma den buksmärta eller obehagskänslan de upplevde enligt en 
femgraderad NRS, ett-fem. Ett stod för inga buksmärtor alls och fem för svår 
buksmärta. För att inte exkluderas från studien behövde den genomsnittliga 
buksmärtan alternativt obehaget ligga på ett värde två eller mer, ett genomsnitt på färre 
än tre CSBMs (=fullständiga spontana tarmtömningar) samt sex eller färre SBMs 
(=spontana tarmtömningar). Inför behandlingarna randomiserades patienterna in i 
fem grupper, en för vardera behandlingsordination. Abdominal smärta lindrades i 
genomsnitt med -0.71, -0.71, -0.90 och -0.86 för linaklotid med doseringarna 75, 150, 
300 och 600 µg. Jämförelsevis gav placebo med minskning med genomsnitt -0.49 
(P<0.1 för 300 och 600 µg, P≤0.5 för 75 och 150 µg) (se figur 4). Genomsnittliga 
mängden dagar med smärta av värde ≤2 visade procentuellt 32.4%, 31.1%, 38.1%, 
38.7% för linaklotid med doseringarna 75, 150, 300 och 600 µg. Placebo resulterade i 
22.7% (P≤0.01 för doserna 300 samt 600 µg, P≤0.05 för dosen 75 µg).  
 

 
Figur 4. Diagrammet visar den genomsnittliga procentuella minskningen av buksmärta enligt en 
femgraderad NRS. Omarbetad från (46). 
 
Studien kontrollerade även andra parametrar som antal SBMs (=spontana 
tarmtömningar) per vecka, CSBMs (=fullständiga spontana tarmtömningar) per vecka, 
avföringskonsistens, uttänjdhet, svårighetsgrad av förstoppning, svårighetsgrad av IBS 
symtom överlag, buksvullnad, interferens i livet, livskvalitet samt tillfredsställelse med 
behandlingen som helhet. Bäst behandlingssvar på dessa symtom överlag sågs vid 
doseringarna 300 samt 600 µg linaklotid. 
 
Den mest frekvent rapporterade biverkningen var diarré som hade en procentuell 
fördelning på 11.4%, 12.2%, 16.5% och 18% för 75, 150, 300 respektive 600 µg. 
Resultatet visar en signifikant skillnad i jämförelse med placebo där 1.2% av deltagarna 
drabbades av diarré. Ett fåtal patienter rapporterade även biverkningar som 
buksmärta, urininfektion, yrsel, förkylning, huvudvärk och infektion i övre luftvägarna 
(46). 
 
4.2 Kliniska studier med eluxadolin 
 
4.2.1 Eluxadoline for Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea 
 
Syfte 
Syftet med de två studierna av Lembo et al 2016 (47) var att under 26 (IBS-3001) eller 
52 veckor (IBS-3002) undersöka effektiviteten och säkerheten vid behandling med 
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oralt eluxadolin hos patienter med IBS-D. 
 
Metod & resultat 
Denna vetenskapliga artikel redovisar resultatet för två skilda kliniska studier som båda 
undersöker effekten av eluxadolin jämfört med placebo vid IBS-D. Båda studierna är 
fas III, randomiserade, dubbelblinda, multicenter, placebokontrollerade, 
parallellstudier och benämns IBS-3001 samt IBS-3002. Sammanlagt i dessa två 
omfattande kliniska studier deltog 2427 patienter mellan åldrarna 18-80 år, vilka 
uppfyllde Rome III kriterierna för IBS-D. IBS-3001 varade i 26 veckor följt av en 
uppföljning på två veckor utan medicinering för att studera den kvarvarande effekten. I 
IBS-3001 delade man slumpmässigt in patienterna i tre grupper. En grupp på 427 
personer (64.9% kvinnor, 35.1% män, medelålder 45.5 år, 86.7% vita) som skulle 
behandlas med placebo, 429 (64.8% kvinnor, 35.2% män, medelålder 44.5 år, 87.2% 
vita) med oralt eluxadoline 75 mg två ggr/dag samt 426 (66.4% kvinnor, 33.6% män, 
medelålder 45.4 år, 86.4% vita) med oralt eluxadoline 100 mg två ggr/dag. 
 
De förstkommande 26 veckorna i studie IBS-3002 fokuserade på effekten av 
eluxadoline och de följande 26 veckor var till för att samla säkerhetsdata. I IBS-3002 
delade man även där slumpmässigt in patienterna i tre grupper. En grupp på 382 
personer (65.4% kvinnor, 34.6% män, medelålder 47.1 år, 86.1% vita) som skulle 
behandlas med placebo, 381 (68.5% kvinnor, 31.5% män, medelålder 45 år, 85.8% vita) 
med oralt eluxadoline 75 mg 2 ggr/dag samt 383 (67.1% kvinnor, 32.9% män, 
medelålder 45.7 år, 83% vita) med oralt eluxadoline 100 mg två ggr/dag. Veckan innan 
randomiseringen ägde rum var en baslinjeperiod då patienterna fick rapportera för sina 
dagliga symtom. Patienterna fick bedöma den mest smärtsamma upplevda buksmärtan 
på en elvagraderad NRS, noll-tio. Noll stod för inga buksmärtor alls och tio för svår 
buksmärta. För att inte exkluderas från studien behövde den genomsnittliga maximala 
smärtan ligga på ett värde tre eller mer, ha ett genomsnittligt värde på minst 5.5 eller 
mer enligt Bristolskalan vilken är en sjugraderad skala mellan ett-sju där ett står för 
hård avföring och sju för vattenkaraktäriserad diarré. För att inte exkluderas krävdes 
även ett genomsnittligt värde för globala IBS-D symtom på två eller mer baserat på en 
femgraderad NRS, noll-fyra, där noll stod för inga symtom och fyra för väldigt svåra 
symtom. De patienter där buksmärtan härstammade från andra orsaker såsom 
laktosintolerans eller kompilation av något organ, sjukdom eller långvarigt 
alkoholmissbruk osv exkluderades också från studien. 
 
Under de första tolv veckorna visade en sammanställning av studierna att eluxadolin i 
både 75 mg (förbättring hos 23,9-28,9% av patienterna) och 100 mg (förbättring hos 
25,1-29,6% av patienterna) hade bättre effekt på buksmärta och diarré jämfört med 
placebo (förbättring hos 16,2-17,1% av patienterna) (P<0,001). Under de första 26 
veckorna visade en sammanställning av studierna att eluxadolin i både 75 mg 
(förbättring hos 23,4-30,4% av patienterna) och 100 mg (förbättring hos 29,3-32,7% av 
patienterna) hade bättre effekt på buksmärta och diarré jämfört med placebo 
(förbättring hos 19-20,2% av patienterna) (P<0,001). Det var endast de patienter som 
rapporterade en minskning med minst 30% av den abdominala smärtintensiteten 
under minst 50% av studiens längd som räknades med i denna jämförelse (se figur 5). 
En förbättring av symtomen sågs redan från vecka ett och höll i sig hela perioden på 26 
veckor. Behandlingen med 100 mg eluxadolin 2 ggr/dag var sammanfattningsvis den 
mest effektiva mot buksmärta. 
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Figur 5: Diagrammet visar den procentuella mängden patienter från varje studie som fick en minskning 
på 30% eller mer i smärtintensitet jämfört med innan behandlingarna i åtminstone 50% av dagarna med 
samtidig förbättring i konsistens på avföringen under de 26 veckorna vid behandling med placebo, 
eluxadolin 75 mg eller eluxadolin 100 mg. Omarbetad från (47). 
 
Studien kontrollerade även andra parametrar som avföringskonsistens, globalt värde av 
IBS symtom samt adekvat lindring av IBS symtom. Gällande avföringskonsistens 
svarade 30% (P=0.008), 34.3% (P<0.001) samt 22% (P=0.008) för eluxadolin 75 mg, 
100 mg respektive placebo av patienterna på behandling. 35.1% (P=0.05), 34.7% 
(P=0.06) och 28.8% (P=0.05) av patienterna upplevde lindring av globala IBS symtom. 
Slutligen upplevde 52.9% (P=0.008), 54.2% (P=0.002) samt 43.8% (P=0.008) för 
eluxadolin 75 mg, 100 mg respektive placebo en adekvat lindring av IBS symtom. 
 
Förstoppning, yrsel och buksmärta var de mest frekvent rapporterade biverkningarna 
och förekom hos 8%, 7.7% samt 6.5% av patienterna som fick eluxadolin till skillnad 
från 2.5%, 5.1% samt 4.1% (inget p-värde finns redovisat) hos de patienter som fick 
placebo. Enstaka fall av kräkningar, buksvullnad, gastroenterit, gaser, infektion i övre 
luftvägarna, bronkit, bihåleinflammation, förkylning, ångest samt ökade nivåer av 
alianinaminotranferas förekom. Fem fall av pankreatit inträffade sammanlagt för de 
båda studierna. (47) 
 
4.2.2 Eluxadoline Benefits Patients With Irritable Bowel Syndrome With 
Diarrhea in a Phase 2 Study 
 
Syfte 
Syftet med studien av Dove et al 2013 (48) var att under tolv veckor undersöka 
effektiviteten och säkerheten vid behandling med oralt eluxadolin hos patienter med 
IBS-D. 
 
Metod & resultat  
I denna randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, multicenter, fas II studien 
deltog 807 patienter (69.7% kvinnor, 30.3% män, medelålder 44.8 år) med 5, 25, 100 
eller 200 mg oralt eluxadolin två ggr dagligen i samband med frukost och middag 
alternativt med placebo. Alla patienter som deltog i studien uppfyllde Rome III 
kriterierna för IBS-D. Innan behandlingen påbörjades ägde en screeningperiod på två 
till tre veckor rum. Under screeningperioden togs diverse prover och patienterna 
ombads sluta med annan medicinering som kunde påverka resultatet. Patienterna fick 
bedöma den mest smärtsamma upplevda buksmärtan på en elvagraderad NRS, noll-tio. 
Noll stod för inga buksmärtor alls och tio för svår buksmärta. För att inte exkluderas 
från studien behövde den genomsnittliga maximala smärtan ligga på ett värde tre eller 
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mer, ha ett genomsnittligt värde på minst 5.5 eller mer enligt Bristolskalan vilken är en 
sjugraderad skala mellan ett-sju där ett står för hård avföring och sju för 
vattenkaraktäriserad diarré. För att inte exkluderas krävdes även att man inom de 
senaste fem åren genomgått en koloskopi. De patienter där buksmärtan härstammade 
från andra orsaker såsom laktosintolerans eller komplikation av något organ eller 
sjukdom osv exkluderades också från studien. Patienterna som uppfyllde alla kriterier 
randomiserades in i fem grupper för de olika behandlingsordinationerna 5, 25, 100 
eller 200 mg oralt eluxadolin två ggr dagligen eller placebo. 
 
Efter fyra veckors behandling upplevde 39%, 40.7%, 39.3%, 39.4% samt 39.6% 
patienter för 5, 25, 100 eller 200 mg respektive placebo en minskning av buksmärta 
(inget p-värde finns redovisat). Tolv veckors behandling bidrog till en lindring av 
buksmärta hos 30.5%, 39.5%, 49.1% (P<0.10), 36.3% samt 39.6% patienter för 5, 25, 
100 eller 200 mg respektive placebo (p-värde finns bara redovisat för 100 mg). Det var 
endast de patienter som rapporterade en minskning med minst 30% av den 
abdominala smärtintensiteten samt en minskning på två eller mer enligt den 
elvagraderade NRS som inkluderades (se figur 6). 
 

 
Figur 6. Diagrammet visar den procent patienter som efter tolv veckors behandling rapporterade en 
minskning med minst 30% av den abdominala smärtintensiteten, en minskning på två eller mer enligt 
den elvagraderade numeriska skalan. Omarbetad från (48). 
 
Studien kontrollerade även andra parametrar som avföringskonsistens och adekvat 
lindring av IBS symtom. Efter tolv veckors behandling hade avföringskonsistensen 
förbättrats hos 10.5%, 19.2%, 22.1% (P<0.10), 20% och 15.1% för 5, 25, 100, 200 mg 
respektive placebo (p-värde finns bara redovisat för 100 mg). Den adekvata lindringen 
av IBS symtom var efter tolv veckor 67%, 65.9%, 79.7% (P<0.05), 75.4% och 56.8% för 
5, 25, 100 eller 200 mg respektive placebo. 
 
De biverkningar som förekom i studien var mest frekventa vid den högsta doseringen, 
200 mg två ggr dagligen som jämförelsevis mot placebo visade; illamående (eluxadolin 
10%, placebo 4%), yrsel (eluxadolin 6%, placebo 3%), huvudvärk (eluxadolin 4%, 
placebo 4%), förkylning (eluxadolin 4%, placebo 4%), buksmärta (eluxadolin 8%, 
placebo 2%), kräkningar (eluxadolin 7%, placebo 1%) och förstoppning (eluxadolin 3%, 
placebo 3%). Tre fall av pankreatit rapporterades (48). 
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5. Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera de nyare läkemedelsalternativen 
linaklotid och eluxadoline, vilka kan användas vid behandling av abdominal smärta 
orsakad av IBS. De frågeställningar som behandlades i arbetet -Vilken effekt på 
buksmärta visar linaklotid och eluxadolin jämfört med placebo i kliniska studier? samt 
–Vilka biverkningar kan linaklotid och eluxadolin medföra? det anser jag tydligt har 
presenterats i denna litteraturstudie. På grund av det fåtaliga utbudet av kliniska 
prövningar inom ämnet har valmöjligheterna varit få och på så vis gett en bra inblick 
över vilka resultat som för närvarande existerar. En möjlig bias kan dock vara 
författarens förhoppningar att presentera fördelaktiga resultat i litteraturstudien samt 
att det finns utrymme för feltolkningar av resultatet på grund av att artiklarna inte är 
skrivna på författarens första språk. 
 
Eftersom vård vid IBS i dagens läge fokuserar på en symtomatisk behandlingsstrategi 
på grund av att det inte finns något botande läkemedel så finns en lång rad med olika 
alternativ av behandlingar för att kunna lindra vart och ett av symtomen (6). Utöver 
läkemedel finns naturligtvis även andra förhållanden i sin vardag att se över som 
exempelvis livsstil, stress, motion och kostvanor m.m. Beträffande kosten finns en så 
kallad FODMAP. Där listas olika livsmedel vilka rekommenderas att undvika vid IBS på 
grund av att dess kolhydrater är dåligt absorberade i mag-tarmkanalen som i sin tur 
bidrar till jäsning och gaser i tjocktarmen (49). Utöver att se över sina vardagliga val 
och vanor finns valmöjligheten att prova alternativ behandling. Vid behov av extra 
hjälp på vägen finns även nätbaserad IBS-skola där dietister ger tips och råd för hur 
drabbade personer med hjälp av anpassad kost kan reducera sina symtom. Den 
alternativa behandlingsformen som exempelvis akupunktur, örtbehandlingar, terapi av 
olika slag och hypnos är i samband med IBS mycket dåligt studerat men kan prövas om 
annan behandling inte givit något resultat eller som ett komplement till annan samtidig 
medicinsk behandling (3). Eftersom en del läkemedelsbiverkningar som kommer till 
följd av administrering kan ha en positiv effekt vid IBS som tex förstoppning vid IBS-D 
och vice versa, kan det vara av vikt att ha tålamod i sin behandlingsplan och 
provbehandla med ett läkemedel åt gången för att se vilken effekt läkemedlet ger vid 
just den specifika subtypen av IBS. Det kan även vara bra att inte ge upp för tidigt då 
vissa preparat kan behöva användas en längre tid innan det ger märkbar effekt. 
Behandlas olika symtom till en början med flertalet läkemedel kan det leda till 
överkonsumtion speciellt när det gäller IBS då många patienter fortsätter med sin 
medicinering under en mycket lång period. På grund av denna mängd olika 
läkemedels- och behandlingsalternativ kan det vara av värde att göra en 
sammanställning för vilka läkemedel som finns att tillgå för varje vanligt symtom, 
vilken subtyp läkemedlen lämpar sig bäst för samt vilka biverkningar det kan medföra. 
 
Det återstår fortfarande mycket forskning inom ämnet IBS för att fullständigt kunna 
klargöra för vad som förändras i kroppen vid insjuknande i IBS och varför. På grund av 
att preparaten i denna litteraturstudie är nya på marknaden saknas mer långvariga 
studier vilket vore önskvärt eftersom långtidsbehandling är mycket vanligt vid IBS. 
Idag finns många smärtlindrande läkemedel med bevisad effekt för buksmärta, både 
äldre och nya versioner som linaklotid och eluxadolin. I studier söks det efter så 
effektiva alternativ som möjligt men som även tolereras väl och ger få biverkningar då 
den långa behandlingstiden är väldigt vanligt samt att den redan förekommande 
abdominala problematiken inte ska förändras. 
 
Denna litteraturstudie baseras på relevanta kliniska studier genom sökning i databasen 
PubMed. De sökord som använts är “linaclotide irritable bowel syndrome” och 
“eluxadoline irritable bowel syndrome”. Tre kliniska prövningar, en fas II samt två fas 
III studier inkluderas i litteraturstudien för linaklotid respektive eluxadolin. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten i de senast utförda fas III studierna av både 
linaklotid och eluxadolin en signifikant skillnad i lindring av buksmärta i jämförelse 
med placebo. Överlag svarade dock relativt få patienter på behandlingarna. De två olika 
läkemedelsalternativen har på grund av skillnader i biverkningsbild visat sig lämpa sig 
bättre för olika subgrupper av IBS vilket nämns senare i diskussionen (45, 47). 
 
Vid fortsatta studier i ämnet skulle det vara av intresse att i större utsträckning 
undersöka riskerna att drabbas av pankreatit vid behandling med eluxadolin samt 
huruvida tidigare alkoholvanor och eventuella operationer av bukspottskörteln skulle 
kunna påverka behandlingen. 
 
5.1 Linaklotid 
 
De tre kliniska studier som nämns i denna litteraturstudie visar hur forskarna till en 
början utfört en kortare och något mindre (419 patienter) fas IIb studie under tolv 
veckor för se undersöka huruvida IBS-C patienter svarar på behandling med olika 
doseringar av linaklotid (75-600 µg dagligen). Den lägsta dosen med bäst resultat med 
hänsyn till både effekt och biverkningar betraktades vara 290 µg dagligen vilket är den 
dosering som fortsatt studerats i de två fas III studierna även de på patienter drabbade 
av IBS-C. Den första av de två fas III studierna varade i tolv veckor samt ytterligare en 
period på fyra veckor där en ny randomisering av grupperna utfördes men på en något 
större kohort med 800 patienter. Även denna studie visade gott resultat och att 
doseringen 290 µg dagligen var både effektiv och säker. Effekten av linaklotid bidrog 
till att den upplevda buksmärtan minskade under hela behandlingsperioden på tolv 
(+fyra) veckor. Den senaste fas III studien med en kohort på 804 patienter grundades i 
syfte att under en längre period på 26 veckor undersöka till vilken grad smärtan 
fortsatte minska vid behandling av linaklotid samt om den långvariga medicineringen 
betraktades som säker. Denna fas III studie liksom de tidigare två studierna visade en 
signifikant förbättring av buksmärtan vid behandling med linaklotid jämfört med 
placebo. (44-46) 
 
NNT beräknades i de båda fas III studierna och resultatet blev i båda att 5.1 antal 
patienter behöver i genomsnitt behandlas för att man hos en patient ska kunna iaktta 
en minskning med 30% eller mer i abdominal smärta under minst hälften av de tolv 
veckorna (44, 45). 
 
Alla de tre kliniska studierna bidrog till en skara biverkningar där diarré stod för den 
mest förekommande bieffekten och drabbade vid den slutliga doseringen på 290 µg 
19.5-19.7% av patienterna. Hos alla patienter medför inte den laxerande effekten några 
dåliga erfarenheter utan kan istället vara till fördel och behandlande vid förstoppning i 
samband med IBS-C. Detta medför dock att behandlingen inte lämpar sig särskilt bra 
vid behandling av redan diarrédominerad IBS-D. 
 
Fas IIb studien publicerades i augusti 2010 och de två fas III studierna under 
september 2012. En liten skillnad i kriterierna för de primära och sekundära 
effektmåtten hos fas II jämfört med fas III studierna kan ses. Detta på grund av att FDA 
under maj 2012 gav ut en ny rekommendation för hur studiedesignen och de 
provisoriska effektmåtten skulle vara utformade för kliniska prövningar av IBS (44-46, 
50). 
 
Utöver effektmåtten finns en skillnad i NRS. Skalan var under fas IIb studien 
femgraderad mellan ett-fem medan, där ett stod för ingen smärta och fem för svår 
buksmärta. I de båda fas III studierna var NRS istället elvagraderad mellan noll-tio, där 
noll indikerar ingen smärta och tio för svår smärta. Denna skillnad i storlek av skala 
resulterar i att värdena är mer specifika i studierna där den elvaskaliga skattningen 
används och därmed även ger ett mer precist procentuellt resultat. 
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Skillnader existerade även innan behandlingens början, vid perioden för screening och 
förbehandling. Screeningen för fas IIb studien pågick i upp till 28 dagar följt av 14 
dagars förbehandling. Vid de båda fas III studierna hade man en screening på upp till 
21 dagar följt av förbehandling i 14-21 dagar. Detta kan eventuellt ha påverkat 
patienternas upplevda smärta om olika patienter varit utan behandling under en 
kortare eller längre tid innan studiens start. För att kunna jämföra studier med 
varandra vore det önskvärt med en mall för kliniska prövningar ska utföras för olika 
indikationer så att man enklare och med större chans kan uppnå ett riktigt resultat vid 
jämförelser. Studierna med linaklotid har överlag varit väldigt omfattande i storlek, 
speciellt fas III studierna. Genom randomisering av kohorten till de olika 
behandlingsgrupperna har risken för eventuella kända men även okända störfaktorer 
minskats och därmed även risken för snedvridning av resultatet. Alla tre studierna har 
även varit dubbelblinda, varken patienterna eller forskarna har haft kännedom om 
vilken grupp som behandlats med vilket alternativ. Denna åtgärd har minskat riskerna 
för selektionsbias. Studierna har samtliga varit belagda på flera samarbetande 
forskningsinstitutioner, sk multicenter, vilket resulterat i fördelar som ökade 
möjligheter till ett generellt resultat, ökade chanser att rekrytera fler deltagare med 
olika geografiska utgångspunkter samt att finna deltagare med olika kulturellt och 
genetiskt ursprung och att man i efterhand kan jämföra resultaten center emellan. En 
orsak som eventuellt skulle kunna bidra till bias i fas III studierna är att studierna är 
finansierade av läkemedelsföretaget som tillverkar Constella. (44-46) 
 
Då den första studien rekryterade patienter hade Rome III kriterierna endast existerat i 
tio månader (50). Eftersom kriterierna var så nyligen korrigerade och endast beprövat 
på ett fåtal kliniska studier valde man att basera kravet på deltagare efter Rome II 
kriterierna. De efterföljande fas III studierna använde likaså Rome II kriterierna med 
samma bakgrund samt för att bibehålla en konsekvent nivå mellan studierna.  
 
Sammanfattningsvis har linaklotid visat sig vara effektivt vid behandling av buksmärta 
i samband med IBS-C. Ca 37% av patienterna upplevde att deras buksmärta minskade 
med minst 30%. Ämnet kan behöva studeras ytterligare för att ge en bättre förståelse 
bakom verkningsmekanismerna. En nackdel med behandlingen är den relativt stora 
risken för diarré som biverkan, dock var diarrén i mestadels av fallen i de kliniska 
studierna milda (44-46). 
 
5.2 Eluxadolin 
 
Forskarna har först genom utförande av en tolv veckor lång fas II studie studerat effekt 
och säkerhet vid behandling av olika doseringar eluxadoline, 5, 25, 100 eller 200 mg två 
ggr dagligen jämfört med placebo. Efter 4 veckors behandling kunde man inte urskilja 
någon skillnad i effekt på buksmärtan jämfört med placebo. Tolv veckors behandling 
visade att doseringen 100 mg två ggr dagligen gav en smärtlindring hos 49.1% av 
patienterna till skillnad mot 39.6% som fick placebo. Eluxadolin studerades vidare 
genom två väldigt omfattande 26 och 52 veckor långa fas III studier där fokuseringen 
låg på doseringarna 75 eller 100 mg två ggr dagligen. En sammanställning av de två fas 
III med sammanlagt 2427 deltagare visade att eluxadolin efter tolv veckors behandling 
i både 75 mg (förbättring hos 23,9-28,9% av patienterna) och 100 mg (förbättring hos 
25,1-29,6% av patienterna) hade bättre effekt på buksmärta samt diarré jämfört med 
placebo (förbättring hos 16,2-17,1% av patienterna). Efter 26 veckors behandling visade 
en sammanställning av studierna att eluxadolin i både 75 mg (förbättring hos 23,4-
30,4% av patienterna) och 100 mg (förbättring hos 29,3-32,7% av patienterna) hade 
bättre effekt på buksmärta och diarré jämfört med placebo (förbättring hos 19-20,2% 
av patienterna). Det var endast de patienter som rapporterade en minskning med minst 
30% av den abdominala smärtintensiteten under minst 50% av studiens längd som 
räknades med i jämförelsen. En förbättring av symtomen sågs redan från vecka ett och 
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höll i sig hela perioden på 26 veckor. Behandlingen med 100 mg eluxadolin 2 ggr/dag 
visade en signifikant skillnad i jämförelse med placebo vid buksmärta med respons hos 
ca 31% av patienterna till skillnad mot placebo där ca 19.6% av patienterna ansåg sig ha 
fått en lindring i smärtgrad. 
 
Av de biverkningar som förekom i de tre kliniska studierna var det endast ett fåtal som 
gav utslag i jämförande med placebo, om än väldigt lite skillnad. I den slutligen mest 
effektiva dosen var förstoppning, yrsel och buksmärta mest förekommande och 
förekom hos 8% (placebo 2.5%), 7.7% (placebo 5.1%) och 6.5% (placebo 4.1%) av 
patienterna. I och med eluxadolins något förstoppande effekt kan behandlingen med 
fördel användas hos patienter drabbade av diarrébetonad IBS-D. Sammanlagt för de tre 
studierna upptäcktes en allvarlig biverkan, åtta fall av pankreatit. Det skulle således 
vara önskvärt med fler studier som bedömer risken att drabbas av pankreatit i samband 
med behandling av eluxadolin och om behandling kräver patienter som kan avstå från 
osunda alkoholvanor eller att de inte opererat bort sin gallblåsa. 
 
Samma sak gäller för studierna med eluxadolin som för linaklotid. Det kan ha uppstått 
skillnader i längd på pre-screening samt screeningperiod. Pre-screeningen för fas II 
studien pågick i sju dagar följt av en screening på upp till 21 dagar. Inför fas III 
studierna låg pre-screening på upp till sju dagar följt av screeningen på upp till 21 
dagar. Dessa perioder ger spelrum för skillnader i studierna och kan eventuellt ha 
påverkat patienternas upplevda smärta om olika patienter varit utan behandling under 
en kortare eller längre tid innan studiens start. För att kunna jämföra studier med 
varandra vore det som tidigare sagt önskvärt med en mall för kliniska prövningar ska 
utföras för olika indikationer så att man enklare och med större chans kan uppnå ett 
riktigt resultat vid jämförelser. 
 
De kliniska studierna av eluxadolin har varit väldigt omfattande i storlek vilket ger en 
bra generell överblick hur effekten skulle avspegla sig på andra patienter med medel-
svår IBS-D. Även dessa studier liksom de för linaklotid använde sig av randomisering 
till de olika behandlingsgrupperna vilket minskar risken för eventuella kända men även 
okända störfaktorer och därmed även minskar risken för snedvridning av resultatet. 
Alla tre studierna var även dubbelblinda som åtgärd för att minska riskerna för 
selektionsbias. Studierna har samtliga varit belagda på flera samarbetande 
forskningsinstitutioner, så kallade multicenter, vilket resulterat i fördelar som ökade 
möjligheter till ett generellt resultat, ökade chanser att rekrytera fler deltagare med 
olika geografiska utgångspunkter samt att finna deltagare med olika kulturellt och 
genetiskt ursprung och att man i efterhand kan jämföra resultaten center emellan. En 
orsak som eventuellt skulle kunna bidra till bias i fas III studierna är att studierna var 
finansierade av dotterbolaget till Actavis Pharma som tillverkar Viberzi.  
 
Sammanfattningsvis har eluxadolin i doseringen 100 mg två ggr dagligen visat sig vara 
signifikant mer effektiv i jämförelse med placebo vid behandling av buksmärta i 
samband med IBS-D. Ca 31 % av patienterna upplevde att deras buksmärta minskade 
med minst 30% jämfört med 19.6% för placebo (47, 48). 
 
6. Slutsats 
Totalt presenteras sex kliniska prövningar i denna litteraturstudie, en fas II samt två fas 
III prövningar av linaklotid respektive eluxadolin. Bäst effekt och samtidigt säkra 
doseringar uppnåddes vid linaklotid 290 µg dagligen och eluxadolin 100 mg två ggr 
dagligen. Linaklotid (290 µg/dag) visade sig under den senaste och mest omfattande 
fas III studien lindra buksmärta hos 36.9% jämfört med placebo 17.4%. De tre kliniska 
prövningarna av linaklotid visar att behandlingen bidrog till en skara biverkningar där 
diarré stod för den mest förekommande bieffekten. Eluxadolin (100 mg två ggr/dag) 
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visade i en sammanställning av de båda fas III prövningarna ge en lindring av 
buksmärta hos ca 31% av patienterna jämfört med placebo ca 19.6%. Av de 
biverkningar som förekom i studierna av eluxadolin var det endast ett fåtal som gav 
utslag i jämförande med placebo, om än väldigt lite skillnad. I den slutligen mest 
effektiva dosen var förstoppning, yrsel och buksmärta mest förekommande. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i de senast utförda fas III studierna av både 
linaklotid och eluxadolin en signifikant skillnad i lindring av buksmärta i jämförelse 
med placebo. Överlag svarade dock relativt få patienter på behandlingarna. 
 
7. Tackord 
Jag skulle vilja tacka Sofia Mattsson, universitetslektor vid Institutionen för 
farmakologi och klinisk neurovetenskap på Umeå universitet, som varit min 
handledare under arbetets gång. Tack för ditt engagemang och värdefulla tips! 
Jag vill även tacka min familj för allt stöd. 
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