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Sammanfattning 

Introduktion 
Överaktiv blåsa (ÖAB) innebär att patienten drabbats av urinträngning. Patienter som 
har överaktiv blåsa känner sig ofta kissnödiga. Det kan främst drabba äldre men även 
barn och yngre kan drabbas av överaktiv blåsa. Åldrandet är en av orsakerna för 
överaktiv blåsa. Dock finns det andra faktorer som kan orsak överaktiv blåsa, som 
läkemedel och neurologiska sjukdomar. De vanligaste symtomen för en överaktiv blåsa 
är att man ofta känner sig kissnödig, att man kissar ofta och att det läcker urin ibland. 
Överaktiv blåsa kan farmakologiskt behandlas med bland annat antikolinergika. Det 
finns även ett relativt nytt läkemedel för behandling av överaktiv blåsa och detta är 
mirabegron (Betmiga). Mirabegron (Betmiga) tillhör gruppen selektiv beta-3-
adrenoceptoragonist. Verkningsmekanismen är att den ger en avslappning av glatt 
muskulatur i isolerad vävnad i urinblåsan hos människor. Mirabegron ökar alltså 
genomsnittligt mängd tömd volym per blåstömning och minskar frekvensen av icke 
tömmande sammandragningar, utan att påverka tömningstrycket. Tolterodin tillhör 
gruppen antikolinergika samt rekommenderas som  förstahandsval för behandling av 
överaktiv blåsa. Den verkar genom att blockera receptorer (muskarintyp) för 
signalsubstansen acetylkolin.  

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka allvarliga biverkningar som kan 
uppkomma av mirabegron vid behandling av överaktiv blåsa. 
 
Metod 
Det gjordes litteraturundersökningar i PubMed och Web of Science under perioden 
2016-01-19 till 2016-03-25, därefter valdes åtta original artiklar ut. Även andra 
informationskällor har används till introduktion. 

Resultat 
Utifrån studierna som ingår i detta arbete framkommer det att allvarliga  
behandlingsrelaterade biverkningar  kan erhålla vid behandling med mirabegron mot 
överaktiv blåsa. De vanligaste biverkningar som mirabegron kan orsak är högt 
blodtryck, huvudvärk, muntorrhet, förkylning, diarré, urinvägsinfektion, förstoppning, 
illamående och yrsel. Dessa biverkningar var de vanligaste som mirabegron orsakade 
för dessa patienter. Studierna visade att förekomsten av biverkningar var lite mindre 
eller nästa lika i mirabegron jämfört med placebo, men i ena studie visade det sig att 
förekomsten var högre för placebo än mirebegron. Förekomsten av biverkningar var 
mindre för mirabegron jämfört med tolterodin. 

Diskussion  
Studierna i detta arbete visade att mirabegron kan orsak biverkningar samt vilka 
biverkningar som patienterna har drabbas av under dessa studier. Samtliga studie var 
randomiserade, dubbelblind och placebokontrollerad, vilket gör att resultatet är 
trovärdiga. Men det finns en svaghet och det är att det inte gjordes under en lägre 
period, vilket kan bidra till tveksamheter i resultatet. Sedan kunde studierna visa att de 
behandlingsrelaterade biverkningarna är på ungefär samma nivå som för 
placebobehandling och mirabegronbehanling. Men inte för tolterodin, där var 
förekomsten högre. Vilket kan leda till att mirabegron är ett bättre läkemedel att 
använda samt att den ger mindre biverkningar jämfört med tolterodin. 
 
Nyckelord  
Överaktiv blåsa, mirabegron, behandlingsrelaterade biverkningar, äldre, beta-3-
adrenoceptoragonist. 
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1. Introduktion 

1.1 Överaktiv blåsa 
 
Överaktiv blåsa (ÖAB) innebär att patienten har drabbats av urinträngning (1). 
Patienter som har en överaktiv blåsa känner sig ofta kissnödiga. Överaktiv blåsa 
innebär alltså att det uppstår en störning i urinblåsans funktion vilket leder till 
onormala sammandragningar i urinblåsans tömningsmuskel som ger plötsliga 
trängningar (2). Detta kan i sin tur leda till urinläckage. Överaktiv blåsa har olika 
konsekvenser på patientens dagliga liv (3). Det är mycket vanligt att äldre drabbas av 
överaktiva blåsa, både män och kvinnor. Dock kan problemet uppstå även hos små 
barn och yngre patienter (4). 

Det finns många olika orsaker som kan leda till att en person drabbas av överaktiv 
blåsa. Åldrandet är en av orsakerna som kan leda till överaktiv blåsa och detta på grund 
av att det sker förändringar i de nedre urinvägarna vid åldrande. Detta är varför det är 
vanligare att äldre personer får en överaktiv blåsa. Dessutom använder äldre personer 
vanligtvis många olika läkemedel som har olika effekter på kroppen där vissa av 
läkemedlen påverkar miktionen (urinering). Exempel på sådana läkemedel är diuretika 
och psykofarmaka (5, 6). Effekterna eller biverkningarna av dessa läkemedel kan vara 
en orsak som kan leda till överaktiv blåsa. Andra skäl som leder till överaktiv blåsa är 
en del neurologiska sjukdomar till exempel demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom 
eller stroke (4, 5, 6). 

De vanligaste symtomen för en överaktiv blåsa är att patienten ofta känner sig 
kissnödig, får kissa oftare och i vissa fall drabbas av urinläckage (2). 

Överaktiv blåsa kan farmakologiskt behandlas med bland annat antikolinergika. Det 
finns även ett relativt nytt läkemedel för behandling av överaktiv blåsa och detta är 
mirabegron (Betmiga) som tillhör β-3-adrenoceptoragonister och har en ny 
verkningsmekanism (7). Effekten som fås av mirabegron vid behandling av överaktiv 
blåsa är nästan lika som effekten hos de andra antikolinerga läkemedlen som finns 
idag. Dock rekommenderas inte antikolinerga läkemedel för äldre patienter samt 
patienter med demenssjukdom på grund av deras biverkningar. Antikolinerga 
läkemedel kan också ge bra effekt, men biverkningarna gör att effekten försämras, 
speciellt hos äldre patienter (8, 9, 10). 

Andra icke-farmakologiska behandlingar av överaktiv blåsa finns och dessa inkluderar 
bland annat att patienten tränar urinblåsan att klara större mängder urin (4). Risken 
för att få överaktiv blåsa kan minskas genom ett mer noggrant val av de preparat som 
patienten använder. Utbyte av vissa preparat mot andra måste göras ibland (5). 

1.2 Mirabegron 
 
Mirabegron (Betmiga) tillhör gruppen selektiva beta-3-adrenoceptoragonister och 
läkemedlet är godkänt för behandling av överaktiv blåsa. Mirabegron administreras 
oralt en gång per dag (8). Mirabegron är en potent och selektiv beta-3-
adrenoceptoragonist.  
 
Beta-3-adrenoceptoragonist har inte varit känd som de andra beta-adrenoceptor. Efter 
en tid upptäcktes att mänskliga blåsan innehöll en hög täthet av beta-3-adrenoceptor 
RNA. År 2000 beslutade flera läkemedelsbloag att göra kliniska utvecklingsprogram av 
deras beta-3-adrenoceptoragonister för behandling av överaktiv blåsa. Efter att det 
gjorde många klinska utvecklingprogram, framkom de till ett läkemedel och det är 
mirabegron och är en beta-3-receptoragonist. Den verkar genom att stimulera av beta-
3-receptorerna som åstadkoms en avslappning av detrusormuskeln (11). 
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Verkningsmekanismen är att den ger en avslappning av glatt muskulatur i isolerad 
vävnad i urinblåsan hos människor. Mirabegron ökar alltså den genomsnittliga mängd 
tömd volym per blåstömning och minskar frekvensen av icke tömmande 
sammandragningar, utan att påverka tömningstrycket (1, 8, 12). 
 
Effekten av mirabegron är inte bättre än antikolinerga läkemedel, utan nivån på 
effekten är lika mot behanling av överaktiv blåsa. 

 

 
Figur 1. Kemiska strukturen för mirabegron (13): 

 

1.2.1 Farmakokinetik och interaktioner 
 
Mirabegron metaboliseras via flera olika vägar, bland annat via CYP2D6-enzymet. 
Dock har det visats att mirabegron kan hämma detta enzym. Därför ska försiktighet 
vidtas när mirabegron tas tillsamman med andra läkemedel som har ett smalt 
terapeutiskt intervall och som också metaboliseras via CYP2D6-enzymet. Exempel på 
sådana läkemedel är tioridazin, typ 1C-antiarytmika (till exempel flekainid, 
propafenon) och tricykliska antidepressiva (till exempel imipramin, desipramin) (8, 11). 

Halveringstid för mirabegron är cirka 50 timmar (8). Mirabegron elimineras delvis via 
njurarna och delvis via levern. Försiktighetsåtgärder bör vidtas när vid redan nedsatt 
njurfunktion eller leverfunktion, för att detta kan leda till att plasmakoncentrationen av 
mirabegron blir förhöjd (1). 

Mirabegron stimulerar beta-receptorer och därför måste försiktighet iakttas när detta 
läkemedel förskrivs till patienter med hjärtkärlsjukdomar, särskilt eftersom att det inte 
finns tillräckligt med erfarenhet och studier kring detta (1, 8). 

1.3 Tolterodin 
 
Tolterodin tillhör gruppen antikolinergika och läkemedlet är godkänt för behandling av 
överaktiv blåsa. Den tas oralt en gång per dag (14, 15). Tolterodin rekommenderas som 
förstahandsval för behandling av överaktiv blåsa, på grund av kostnadsskäl (7). 
Antikolinerga läkemedel (tolterodin) rekommenderas inte för äldre patienter samt 
demenssjuka patienter på grund av deras biverkningar (8, 9, 10).  

Verkningsmekanismen är att den verkar genom att blockera receptorer (muskarintyp) 
för signalsubstansen acetylkolin. Muskarinreceptor är en slags receptor som kan hittas i 
parasympatiska nervsystemet, och då använder den acetylkolin som en signalsubstans. 
Antikolinerga läkemedel hämmar vissa effekter av acetylkolin genom att fungera som 
receptorblockare vid acetylkolinets muskarinreceptorer. Detta kan leda till att hämning 
av acetylkolinets effekter som transmittor i det parasympatiska nervsystemet som 
därefter leder till en avslappning av glatt muskelvävnad i till exempel urinblåsan (3, 10, 
16, 17).  
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Figur 2. Kemiska strukturen för tolterodin (18). 

 

1.3.1 Farmakokinetik och interaktioner 

Tolterodin genomgår en första passage metabolism i levern. Tolterodin metaboliseras 
via enzymet CYP2D6. Den bör ges med försiktighet till patienter med nedsatta 
njurfunktion, leversjukdom och försvårade tömning av blåsan. Tolterodin ska inte tas 
med CYP3A4 hämmare läkemedel på grund av att den kan leda till ökad 
serumkoncentration av tolterodin och därmed risker för överdosering hos patienten. 
Exempel på sådana läkemedel är makrolidantibiotika (erytromycin och klaritromycin), 
antimykotika (ketokonazol och itrakonazol) och proteashämmare ska inte 
rekommenderas när patienten ska behandlas med tolterodin. Halveringstid för 
tolterodin är ca 6 timmar (15). 

 

2. Syfte 

Mirabegron är ett nytt läkemedel som används för att behandla överaktiv blåsa. 
Substansen har en annorlunda verkningsmekanism jämfört med de andra läkemedel 
som används vid behandling av överaktiv blåsa. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka allvarliga biverkningar som kan 
uppkomma av mirabegron vid behandling av överaktiv blåsa. Mirabegron är som 
nämnt ett relativt nytt läkemedel och det har inte hunnits publiceras många studier 
kring dess sidoeffekter än. 

3. Metod 

Detta är en litteraturstudie där databasen PubMed och Web of Science används för att 
söka information för arbetet. I arbetet ingår åtta originalartiklar. Arbetet grundades 
främst på randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerad studie. Sökning 
utfördes mellan 2016-01-19 till 2016-03-25. 
 
Urvalet gjordes genom att läsa titel och abstrakt för att se vilka studier som är 
användbara till arbetet. Därefter lästes artiklarna utförligt för att undersöka om de 
visade vilka allvariga biverkningar mirabegron orsakar, utifrån studies syfte. 
Inklusionskriterier för artiklarna som detta arbete baseras på var att patienterna skulle 
ha överaktiv blåsa, patientgrupperna skulle vara stora och bestå av äldre patienter samt 
att studierna skulle pågå under minst åtta veckor. Exklusionskriterier för artiklarna 
som valdes bort var om studierna handlade om friska personer eller bestå av yngre 
patienter samt studierna som pågick mindre än åtta veckor. 
 
Tabell 1 visar sökningarna via PubMed samt vilka datum artiklarna hittades. Den visar 
även vilka sökord som användes för att hitta artiklarna och vilka filter för att begränsa 
antalet träffar som framkom av sökorden. Fria sökningar har även använts.  
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Tabell 2 visar sökningarna via Web of Science samt vilka datum artiklarna hittades. 
Den visar även vilka sökord som användes för att hitta artiklarna och vilka filter för att 
begränsa antalet träffar som framkom av sökorden. Fria sökningar har använts. Utifrån 
PubMed och Web of Science användes även andra källor för att hitta andra information 
som till exempel fass, 1177, läkemedelsverket och ne.se. Sedan användas sökord som 
mirabegron och överaktiv blåsa. 
 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Filter Antal 
träffar 

Valda referenser 

2016-01-30 "mirabegron" AND 
"adverse effects" 
AND overactive 

bladder 

Clinical 
Trial, 

5 years 

14 Mirabegron 50 mg once-
daily for the treatment of 
symptoms of overactive 
bladder: an overview of 

efficacy and tolerability over 
12 weeks and 1 year (24).  

2016-01-31 "mirabegron" AND 
"adverse effects" 
AND overactive 

bladder 

Clinical 
Trial, 

5 years 

14 A phase III, randomized, 
double-blind, parallel-group, 

placebo-controlled, 
multicentre study to assess 

the efficacy and safety of the 
β3- adrenoceptor agonist, 

mirabegron, in patients with 
symptoms of overactive 

bladder (22), 

A phase II dose-ranging 
study of mirabegron in 
patients with overactive 

bladder (23), 

β3-Adrenoceptor agonist 
mirabegron is effective for 
overactive bladder that is 

unresponsive to 
antimuscarinic treatment or 
is related to benign prostatic 

hyperplasia in men (19). 

2016-03-25 tolterodine 
mechanism  

5 years 13 Tolterodine extended release 
in the treatment of male 

OAB/storage LUTS: a 
systematic review (17). 

2016-03-25 Beta 3-
adrenoceptor 

agonists  

5 years, 
review 

7 β3-Adrenoceptor agonists for 
overactive bladder 
syndrome: Role of 



5 
 

translational pharmacology 
in a repositioning clinical 
drug development project 

(11). 

 
Tabell 2: Artikelsökningar i Web of Science. 

Datum Sökord Filter Antal 
träffar 

Valda referenser 

2016-02-01 mirabegron AND 
adverse effects 
AND overactive 

bladder 

Article 18 Results of a randomized, 
double-blind, placebo-

controlled study of 
mirabegron in a Taiwanese 
population with overactive 

bladder and comparison with 
other clinical trials (26), 

Phase III, randomised, 
double-blind,placebo-

controlled study of theβ3-
adrenoceptoragonist 

mirabegron, 50 mg once 
daily, inJapanese patients 

with overactive bladder (21), 

A Proof-of-Concept 
Study:Mirabegron, a New 

Therapy for Overactive 
Bladder (25). 

 

2016-02-02 mirabegron AND 
adverse effects 
AND overactive 

bladder 

Article 18 Results of a Randomized 
Phase III Trial of Mirabegron 

in Patients with Overactive 
Bladder (20). 

 

 
 

4. Resultat 

I denna litteraturstudie ingår åtta valda originalartiklar, som kommer att behandla 
denna frågeställning: Vilka allvarliga biverkningar kan uppkomma av mirabegron vid 
behandling av överaktiv blåsa? 

4.1 β3-Adrenoceptor agonist mirabegron is effective for overactive bladder 
that is unresponsive to antimuscarinic treatment or is related to benign 
prostatic hyperplasia in men (19). 
 

Syftet med denna studie var att undersöka säkerheten och effekten av mirabegron hos 
patienter med överaktiv blåsa. Deltagarna i studien var både män och kvinnor, 50 år 
eller äldre. Studien varade i åtta veckor. Deltagarna delades in i två grupper. I ena 
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gruppen fanns det 52 deltagare som fått mirabegron 50 mg en gång dagligen och i 
andra gruppen var det 45 deltagare som fick antimuskarina medel (tolterodin, 
solifenacin, propiverin eller imidafenacin).  

Efter att resultatet analyserades och biverkningsrapporter kommit in var det 12 fall 
biverkningar som ansågs vara relaterade till mirabegron. Två deltagare fick muntorrhet 
och en fick hjärtklappning, yrsel, huvudvärk, sömnlöshet, dysuri (sveda, obehag eller 
smärta vid urinering), ökad PVR (post-void residual, kvarvarande urin i blåsan), cystit 
(infektionen är begränsad till urinröret och urinblåsan kallas det blåskatarr, är en 
vanlig form av urinvägsinfektion) och förstoppning. Detta var biverkningar som 
relaterades till mirabegron i denna studie. 

 
4.2 Results of a Randomized Phase III Trial of Mirabegron in Patients with 
Overactive Bladder (20). 
 
Syftet med denna randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie är att 
utvärdera mirabegrons effekter och säkerhet hos patienter med överaktiv blåsa. 
Studien genomfördes i USA och Kanada och det var 12 veckor lång. Innan studien 
påbörjades genomfördes en placeboinkörningsperiod i två veckor. 

Deltagarna var män och kvinnor äldre än 60 år och som haft överaktiv blåsa i minst tre 
månader. Totalt var det 1329 deltagare och de delades i tre olika grupper. Första 
gruppen fick placebo och det var 454 som ingick i denna grupp. Den andra gruppen fick 
mirabegron 50 mg och det var 442 som ingick i denna, och i den sista gruppen fick 
deltagarna mirabegron 100 mg och det var 433 som ingick i denna grupp. Doseringen 
var en gång dagligen under 12 veckor.  

Efter att studien genomförts och resultaten analyserats framkom det att mirabegron 
kan orsaka behandlingsrelaterade biverkningar. De biverkningarna som uppkom var 
huvudvärk, muntorrhet och hypertoni med flera. Andelen patienter som fick 
muntorrhet var låg och resultatet var likvärdigt i mirabegron- och placebogruppen. 
Rapporteringen av förstoppning mindre än 2% i alla grupper. 

Det rapporterades av att vissa deltagare drabbades av hjärtarytmi, då var förekomsten 
av denna biverkan högre hos både mirabegron grupperna (mirabegron 50 mg 2% och 
mirabegron 100 mg 2,3%) jämfört med placebo, det var 0,9% som drabbades av denna 
biverkan. För hypertoni ansåg att förekomsten var högre hos placebogruppen 6,6% 
jämfört med både mirabegron, där var förekomsten lägre (mirabegron 50 mg 6,1% och 
mirabegron 100 mg 4,9%). Se tabell 3 för behandlingsrelaterade biverkningar för 
mirabegron och placebo. 
 
Tabell 3. Behandlingsrelaterade biverkningar för mirabegron och placebo 

 Mirabegron  
50 mg 

Mirabegron  
100 mg 

Placebo 

Hypertoni 27 personer (6,1%) 21 personer (4,9%) 30 personer (6,6%) 

Urinvägsinfektion 12 personer (2,7%) 16 personer (3,7%) 8 personer (1,8%) 

Huvudvärk 14 personer (3,2%) 13 personer (3,0%) 9 personer (2%) 

Nasofaryngit 
“förkylning 

15 personer (3,4%) 11 personer (2,5%) 13 personer (2,9%) 



7 
 

Övre luftvägsinfektion 12 personer (2,7%) 9 personer (2,1%) 12 personer (2,6%) 

Diarré 10 personer (2,3%) 10 personer (2,3%) 6 personer (1,3%) 

Bihåleinflammation 9 personer (2,0%) 9 personer (2,1%) 10 personer (2,2%) 

Muntorrhet 2 pesoner (0,5) 9 personer (2,1%) 7 personer (1,5%) 

 
Båda mirabegron behandlingsgrupperna visade en bra statisktiskt signifikant jämfört 
med placebo. 
 
Författaren drar slutsatsen att mirabegron var väl tolererat under 12 veckors 
behandling samt att effekten av substansen var bra. 

 

4.3 Phase III, randomised, double-blind,placebo-controlled study of the 
β3-adrenoceptoragonist mirabegron, 50 mg once daily, inJapanese 
patients with overactive bladder (21). 
 
Syftet med denna randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie är att 
utvärdera effekten och säkerhet hos mirabegron i en japansk befolkning som har 
överaktiv blåsa. 

Totalt var det 1139 deltagare som ingick i denna studie som var 12 veckor lång. Dessa 
deltagare delades i tre olika grupper och varje grupp fick ett läkemedel. Första gruppen 
fick placebo och den hade 381 deltagare. Andra gruppen fick mirabegron 50 mg och 
den hade 380 deltagare och den sista gruppen fick tolterodin och den hade 378 
deltagare. Både män och kvinnor fick vara med i denna studie och de var äldre än 50 år. 
Doseringen var en gång dagligen för alla grupper. 

Efter att studien har genomförts och resultaten analyserats framkom det att 24,5% av 
deltagararna som fick mirabegron drabbades av behandlingsrelaterade biverkningar 
jämfört med placebo 24 % och tolterodin 34,9%. Förekomsten av förstoppning var lägre 
i placebogruppen, 2,6 %, medans 3,4 % av patienterna som fick mirabegron drabbades. 
I gruppen som fick tolterodin var förekomsten högre än placebo och mirabegron och 
där drabbades 3,5%. 

Frekvensen av muntorrhet var lägre i mirabegrongruppen (2,6 %) jämfört med placebo 
och tolterodin. För placebo var frekvensen 2,9% och för tolterodin var den 13,3%. 

De vanligaste biverkningarna som uppkom i denna grupp var förstoppning och 
muntorrhet. Men det såg en liten ökning av medel pulshastighet för mirabegron 
gruppen efter fyra veckor av behandlingen.  Det sågs inga statistiskt signifikant mellan 
behandlingsgrupperna. Se tabell 4. 
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Tabell 4. De vanligaste biverkningar som deltagarna fick av mirabegron, placebo och tolterodin.    

 Mirabegron 
50 mg  

n = 379 

Placebo  
n= 379 

Tolterodin  
4 mg n= 375 

Patienter som rapporterade 
behandlingsrelaterade biverkningar 

93 personer 
(24,5%) 

91 personer 
(24%) 

131 personer 
(34,9%) 

Förstoppning 13 personer 
(3,4%) 

10 personer 
(2,6%) 

13 personer 
(3,5%) 

Muntorrhet 10 personer 
(2,6%) 

11 personer 
(2,9%) 

50 personer 
(13,3%) 

Törst 0% 2 personer 
(0,5%) 

8 personer  
(2,1%) 

Förhöjt alaninaminotransferas 9 personer 
(2,4%) 

5 personer 
(1,3%) 

9 personer  
(2,4%) 

Aspartataminotransferas ökade 6 personer 
(1,6%) 

6 personer 
(1,6%) 

10 personer 
(2,7%) 

Förhöjt blodkreatinfosfokinas 10 personer 
(2,6%) 

14 personer 
(3,7%) 

8 personer  
(2,1%) 

γ-glutamyltransferase ökade 15 personer 
(4%) 

9 personer 
(2,4%) 

6 personer  
(1,6%) 

Blood alkaline phosphatase ökade 10 personer 
(2,6%) 

10 personer 
(2,6%) 

6 personer  
(1,6%) 

 
 

4.4 A phase III, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-
controlled, multicentre study to assess the efficacy and safety of the β3- 
adrenoceptor agonist, mirabegron, in patients with symptoms of 
overactive bladder (22). 
 
Syftet med denna randomiserade, dubbelblinda, parallelgrupps- och 
placebokontrollerade multicenterstudie var att utvärdera effekten och säkerhet hos 
mirabegron 25 mg och 50 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos patienter med 
symtom på överaktiv blåsa. 

1306 deltagare ingick i studien. Alla var äldre än 60 år och de var både män och 
kvinnor som hade överaktiv blåsa och som skulle behandlas med mirabegron 25 mg, 50 
mg eller placebo under minst 12 veckor. Deltagarna delades i tre olika grupper. I den 
första gruppen var det 443 deltagare som fick placebo en gång dagligen. I den andra 
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gruppen var det 433 deltagare som fick mirabegron 25 mg en gång dagligen och i den 
tredje gruppen var det 440 deltagare som fick mirabegron 50 mg en gång dagligen. 

Efter att resultatet analyserades framkom det att mirabegron kan orsaka 
behandlingsrelaterade biverkningar. Av de som fick mirabegron 25 mg var det 210 av 
432, det vill säga 48,6% som fick biverkningar under denna behandling. För 
mirabegron 50 mg var det 208 av 440 det vill säga 47,3% som rapporterade 
biverkningar, jämfört med placebo var det 217 av 433 det vill säga 50,1% som 
rapporterade biverkningar. Behandlingsrelaterade biverkningar av mirabegron som 
högt blodtryck, förkylning och urinvägsinfektion var de enda biverkningar som 
drabbade fler än 3% av patienterna. Förekomsten av muntorrhet var liten i båda 
grupperna som fick mirabegron (mirabegron 25 mg 1,9% och mirabegron 50 mg 1,6%) 
jämfört med placebo gruppen. I placebo gruppen var det 2,1% som drabbades av 
muntorrhet. Förekomsten av högt blodtryck var högre i båda grupperna som fick 
mirabegron (mirabegron 25 mg 11,3% och mirabegron 50mg 10,7%) jämfört med 
placebo, där var det 8,5% som drabbades av högt blodtryck. Förekomsten av 
urinvägsinfektion var högre i båda grupperna som fick mirabegron (mirabegron 25 mg 
4,2% och mirabegron 50 mg 4,8%) jämfört med placebogruppen där 2,3% drabbades av 
urinvägsinfektion. 

För biverkningarna som uppstod hos patienterna vid behandling av mirabegron, se 
tabell 5. 
 
Tabell 5. Här visas de biverkningar som mirabegron och placebo  orsakade i studien samt hur många 
patienter som drabbades av dessa. 

 Mirabegro
n 25 mg 
n=432 

Placebo n= 
433 

Mirabegro
n 50 mg 
n=440 

Behandlingsrelaterade biverkningar 
“antal personer som fick biverkningar” 

210 personer 
(48,6%) 

217 personer 
(50,1%) 

208 personer 
(47,3%) 

Högt blodtryck 49 personer 
(11,3%) 

37 personer 
(8,5%) 

47 personer 
(10,7%) 

Nasofaryngit (förkylning) 15 personer 
(3,5%) 

14 personer 
(3,2%) 

25 personer 
(5,7%) 

Urinvägsinfektion 18 personer 
(4,2%) 

10 personer 
(2,3%) 

21 personer 
(4,8%) 

Huvudvärk 9 personer 
(2,1%) 

19 personer 
(4,4%) 

12 personer 
(2,7%) 

Övre luftvägsinfektion 9 personer 
(2,1%) 

8 personer 
(1,8%) 

7 personer 
(1,6%) 

Muntorrhet 8 personer  

(1,9 %) 

9 personer 
(2,1%) 

7 personer 
(1,6%) 
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Yrsel 10 personer 
(2,3%) 

2 personer 
(0,5%) 

4 personer 
(0,9%) 

Illamående 5 personer 
(1,2%) 

10 personer 
(2,3%) 

6 personer 
(1,4%) 

Ryggont 6 personer 
(1,4%) 

9 personer 
(2,1%) 

4 personer 
(0,9%) 

 
Författaren drar slutsatsen att mirabegron orsakar biverkningar i lägre grad än 
placebo. Förekomsten av biverkningar var mindre i grupperna som fick mirabegron än 
i placebogruppen. Både mirabegron grupperna visade en statistiskt signifikant 
förbättring vid jämförelse med placebo.  

 

4.5 A phase II dose-ranging study of mirabegron in patients with overactive 
bladder (23). 
 
Syftet med denna multinationella, multicenter, randomiserade, dubbelblinda, dubbel-
dummy-, parallellgruppsstudie, var att studera mirabegron hos patienter med överaktiv 
blåsa. Totalt var det 1108 deltagare som ingick i studien. Både män och kvinnor som 
var äldre än 50 år och som haft överaktiv blåsa i tre månader deltog. Studien pågick 
under 12 veckor. 

Innan studien började genomfördes en enkelblind studie på två veckor. Inför denna 
studie genomfördes en placeboinkörningsperiod och efter det påbörjades studien. Av 
de 1108 deltagarna valdes 928 deltagare för denna randomiserade studie. Studien 
byggdes på att deltagarna fick mirabegron 25, 50, 100 eller 200 mg, placebo eller 
tolterodin. Alla olika behandlingsalternativ gavs en gång dagligen. Se tabell 6 för 
dosering och läkemedel för respektive grupp. 

Tabell 6. Dosering och läkemedel för respektive grupp som ingick i studien. 

Grupp (n = 928) Behandling 

1 (169 st) Placebo 

2 (169 st) Mirabegron 25 mg 

3 (169 st) Mirabegron 50 mg 

4 (168 st) Mirabegron 100 mg 

5 (167 st) Mirabegron 200 mg 

6 (85 st) Tolterodin 4 mg 

 
Efter att resultaten av denna studie analyserats, visade det sig att mirabegron kan leda 
till några behandlingsrelaterade biverkningar. Förekomsten av muntorrhet var vanligt i 
alla grupper men det var lägre för placebogruppen och mirabegrongrupperna (1,5-3 %) 
jämfört med tolterodin (3,5 %). Det sågs en statistiskt signifikant ökning av puls hos de 
som fick mirabegron 100 och 200 mg. Sedan sågs förekomst av ögonstörningar i alla 
grupper förutom tolterodin, där var det ingen som drabbades av denna biverkning. 
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De behandlingsrelaterade biverkningarna som rapporterades av de grupperna som fick 
mirabegron i olika doseringar visas i tabell 7 och 8. 
 
 
Tabell 7. Här visar man behandlingsrelaterade biverkningar som mirabegron har orsakat i denna studie. 

 Mirabegron 
25 mg n=169 

Mirabegron 
50 mg n=169 

Mirabegron 
100 mg n=168 

Mirabegron 
200 mg n=167 

Hjärtstörningar 4 personer 
(2,4%) 

7 personer 
(4,1%) 

2 personer (1,2%) 5 personer (3,0%) 

Ögonstörningar 3 personer 
(1,8%) 

2 personer 
(1,2%) 

1 person (0,6%) 6 personer (3,6%) 

Gastrointestinala 
störningar 

14 personer 
(8,3%) 

14 personer 
(8,3%) 

16 personer 
(9,5%) 

12 personer 
(7,2%) 

Förstoppning 2 personer 
(1,2%) 

4 personer 
(2,4%) 

3 personer (1,8%) 3 personer (1,8%) 

Muntorrhet 5 personer 
(3,0%) 

3 personer 
(1,8%) 

5 personer (3,0%) 3 personer (1,8%) 

Dyspepsia 1 person 
(0,6%) 

1 person (0,6%) 0% 4 personer (2,4%) 

Illamående 2 personer 
(1,2%) 

2 personer 
(1,2%) 

7 personer (4,2%) 1 person (0,6%) 

Allmänna 
symtom vid 
administrationsst
ället 

3 personer 
(1,8%) 

6 personer 
(3,6%) 

3 personer (1,8%) 1 person (0,6%) 

Störningar i 
nervsystemet 

7 personer 
(4,1%) 

10 personer 
(5,9%) 

7 personer (4,2%) 6 personer (3.6%) 

Yrsel 0% 6 personer 
(3,6%) 

2 personer (1,2%) 0% 

Huvudvärk 6 personer 
(3,6%) 

5 personer 
(3,0%) 

4 personer 
(2,4%) 

3 personer (1,8%) 

Psykiska 
störningar 

0% 0% 1 person (0,6%) 1 person (0,6%) 

Vaskulära 
störningar 

4 personer 
(2,4%) 

4 personer 
(2,4%) 

6 personer (3,6%) 2 personer (1,2%) 
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Tabell 8. Här visar behandlingsrelaterade biverkningar som placebo och tolterodin har orsakat i  studien. 
 Placebo n= 169 Tolterodin 4 mg  

n= 85 

Hjärtstörningar 1 personer (0,6%) 1 personer (1,2%) 

Ögonstörningar 3 personer (1,8%) 0% 

Gastrointestinala 
störningar 

9 personer (5,3%)    7 personer (8,2%)    

Förstoppning 2 personer (1,2%)    1 personer (1,2%)    

Muntorrhet 3 personer (1,8%)    3 personer (3,5%)    

Dyspepsia 1 personer (0,6%)    0% 

Illamående 2 personer (1,2%)    1 personer (1,2%)    

Allmänna symtom vid 
administrationsstället 

2 personer (1,2%)    1 personer (1,2%)    

Störningar i nervsystemet 6 personer (3,6%)    1 personer (1,2%)    

Yrsel 1 personer (0,6%)    0% 

Huvudvärk 4 personer (2,4%)    1 personer (1,2%)    

Psykiska störningar 0% 2 personer (2,4%)    

Vasculära störningar 4 personer (2,4%)    0% 

 
Författaren drar slutsatsen att mirabegron ger en låg förekomst av biverkningar jämfört 
med de andra läkemedel som har använts i denna studie. 
 

4.6 Mirabegron 50 mg once-daily for the treatment of symptoms of 
overactive bladder: an overview of efficacy and tolerability over 12 weeks 
and 1 year (24). 
 
I denna originalartikel gjordes två studier, den ena var kort och den andra var lång. 
Syftet med dessa studier var att utvärdera effekten, säkerheten och tolerabiliteten av 
mirabegron 50 mg över 12 veckor och 1 år jämfört med placebo eller tolterodin 4 mg. 

I studierna ingick både män och kvinnor som var äldre än 50 år och hade överaktiv 
blåsa i minst tre månader. 

Kort studie (12 veckor): En stor randomiserad, placebokontrollerad fas III-studie 
som var 12 veckor lång där det ingick 1482 deltagare och dessa personer fördelades i tre 
olika grupper. Dessa grupper fick olika läkemedel. I den första gruppen fanns det 494 
personer och de fick placebo en gång dagligen. I den andra gruppen fick 493 patienter 
mirabegron 50 mg en gång dagligen. 495 patienter i den tredje gruppen fick tolterodin 
4 mg en gång dagligen. 

Lång studie (1 år): En randomiserad, dubbelblind, parallell grupp, aktivt 
kontrollerad säkerhetsstudie som pågick i ett år. 1624 deltagare ingick i studien och 
dessa deltagare delades i två olika grupper. I den första gruppen fick 812 deltagare 
mirabegron 50 mg en gång dagligen och i den andra gruppen fick 812 deltagare 
tolterodin 4 mg en gång dagligen. 
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Efter att både studierna har genomförts och resultaten analyserats framkom det att 
mirabegron kan orsaka behandlingsrelaterade biverkningar. I den korta studien som 
var 12 veckor lång fick 42.8 % behandlingsrelaterade biverkningar av mirabegron 
jämfört med placebo och tolterodin . Där var det 43,3% som fick biverkningar i placebo 
gruppen och 46,7% i tolterodin gruppen. 

Behandlingsrelaterade biverkning var högt blodtryck, huvudvärk och 
urinvägsinfektion. Förekomsten av högt blodtryck var högre för tolterodin och placebo 
än för mirabegron. Över 7% av deltagarna fick högt blodtryck. Däremot var 
förekomsten av urinvägsinfektionen nästan lika mellan alla tre grupper, ca 2 %. 

Däremot var det 59,7% som fick behandlingsrelaterade biverkningar av mirabegron i 
den långa studien jämfört med tolterodin. Det var 62,6% som fick biverkningar i 
tolterodin gruppen. Behandlingsrelaterade biverkning högt blodtryck, förkylning, 
urinvägsinfektion och huvudvärk var de enda som var över 3 % som drabbade 
deltagarna i mirabegron gruppen. Medan för tolterodin gruppen var det nästan 
liknande utan biverkan muntorrhet var det högre för tolterodin jämfört med 
mirabegron gruppen. Det var ungefär 8,6% som drabbades av muntorrhet i tolterodin 
gruppen jämfört med 2,8% i mirabegron gruppen i den långa studien. Sedan var 
biverkan förstoppning nästan lika mellan både grupperna, den översteg inte 3%. Medan 
för urinvägsinfektion var det 5,9% som drabbas i mirabegron gruppen, men det var 
högre i tolterodin gruppen då det var 6,4% som drabbas av urinvägsinfektion. 

De vanligaste biverkningar som man fick vid behandling med mirabegron i både 
studierna var högt blodtryck, huvudvärk, förkylning, muntorrhet, influensa, 
urinvägsinfektion och förstoppning. 

Se tabellen för de behandlingsrelaterad biverkningar som deltagarna fick under denna 
studie. 
 
 
 
Tabell 9. De vanligaste Behandlingsrelaterad biverkningar som deltagarna fick när de behandlades med 
mirabegron, placebo och tolterodin under dessa två studierna 

 Behandling 
med 

mirabegron 
50 mg i 12 

veckor 
n=493 

Behandling 
med plaebo 
i 12 veckor 

n=494 

Behandling 
med 

tolterodin i 
12 veckor 

n=495 

Behandling 
med 

mirabegron 
50 mg  
i ett år 
n=812 

Behandling 
med 

tolterodin 
i ett år 
n=812 

Behandlings-
relaterade 

biverkningar 
(antal 

personer som 
fick 

biverkningar) 

211 personer 
42,8% 

214 personer 
43,3% 

231 personer 
46,7% 

485 personer 
59,7% 

508 personer 
62,6% 

Högt 
blodtryck 

29 personer 
(5,9%) 

38 personer 
(7,7%) 

40 personer 
(8,1%) 

75 personer 
(9,2%) 

78 personer 
(9,6%) 

Huvudvärk 18 personer 
(3,7%) 

14 personer 
(2,8%) 

18 personer 
(3,6%) 

33 personer 
(4,1%) 

20 personer 
(2,5%) 
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Nasofaryngit 
(Förkylning) 

14 personer 
(2,8%) 

8 personer 
(1,6%) 

14 personer 
(2,8%) 

32 personer 
(3,9%) 

25 personer 
(3,1%) 

Muntorrhet 14 personer 
(2,8%) 

13 personer 
(2,6%) 

50 personer 
(10,1%) 

23 pesoner 
(2,8%) 

70 personer 
(8,6%) 

Influensa 11 personer 
(2,2%) 

8 personer 
(1,6%) 

7 personer 
(1,4%) 

21 personer 
(2,6%) 

28 personer 
(3,4%) 

UTI 
(urinvägsinfek
tion) 

7 personer 
(1,4%) 

7 personer 
(1,4%) 

10 personer 
(2,0%) 

48 personer 
(5,9%) 

52 personer 
(6,4%) 

Förstoppning 8 personer 
(1,6%) 

7 personer 
(1,4%) 

10 personer 
(2,0%) 

23 personer 
(2,8%) 

22 personer 
(2,7%) 

Dödsfall 0 % 0 % 1 personer 
(0,2%) 

3 personer 
(0,4%) 

2 personer 
(0,2%) 

 

Författarna drar slutsatsen att användningen av mirabegron har gett bättre effekt samt 
att den har gett mindre behandlingsrelaterade biverkningar jämfört med Placebo och 
tolterodin. Mirabegron visade en statistiskt signifikant förbättring vid jämförelse med 
placebo.  

 
4.7 A Proof-of-Concept Study: Mirabegron, a New Therapy for Overactive 
Bladder (25). 
 
Syftet med denna multicenter, randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy, 
parallellgrupps studie är att utvärdera mirabegron för behandling av överaktiv blåsa. 

Det valdes både män och kvinnor som var äldre än 50 år och som hade överaktiv blåsa i 
minst tre månader. Totalt var det 314 deltagare som ingick i denna studie, men det var 
262 deltagare som kunde uppfylla inklusionskriterierna. Dessa 262 deltagare 
randomiserades och delades i fyra olika grupper. Den första gruppen fick placebo en 
gång dagligen och det var 66 deltagare i denna grupp. Andra gruppen fick mirabegron 
100 mg två gånger dagligen och det var 65 som ingick i denna grupp. Tredje gruppen 
fick mirabegron 150 mg två gånger dagligen och det var 65 som ingick i gruppen, och i 
den sista gruppen fick deltagarna tolterodin 4 mg  en gång dagligen och det var 66 som 
ingick i denna grupp. Det gjordes en inkörningsperiod på två veckor för placebo 
gruppen och efter det började studien. 

Efter att studien genomförts och resultaten analyserats framkom det att 
behandlingsrelaterade biverkningar var 18,5% för gruppen som fick mirabegron 100 
mg och 24,6% för den andra gruppen som fick mirabegron 150 mg jämfört med placebo 
24,2% och tolterodin 26,6%. Förekomsten av vissa biverkningar var läge i både placebo 
och mirabegron 100 mg men lite högre i mirabegron 150 mg gruppen medan var det 
högre i tolterodingruppen. Se tabell 10 för de biverkningar som deltagarna drabbades 
av vid behandling med ena av mirabegron-grupperna. 



15 
 

 

Tabell 10. Här visas de behandlingsrelaterade biverkningar som deltagarna fick i dessa två grupper som 
fick mirabegron samt placebo och tolterodin. 

 Mirabegr
on 100 

mg  
n = 65 

Mirabegr
on 150 

mg  
n = 64 

Placebo 
n= 66 

Tolterodin 
4 mg n= 64 

Patienter som rapporterade 
behandlingsrelaterade 

biverkningar 

12 
personer 
(18,5%) 

16 
personer 
(24,6%) 

16 
personer 
(24,2%) 

17 personer 
(26,6%) 

Hjärtstörningar “Cardiac 
disorders “ 

0% 3 personer 
(4,6%) 

3 
personer 

(4,5%) 

1 personer 
(1,6%) 

Hjärtklappning 0% 3 personer 
(4,6%) 

1 
personer 

(1,5%) 

0% 

Ear and labyrinth disorders  0% 1 person 
(1,5%) 

2 
personer 

(3%) 

0% 

Yrsel 1 person 
(1,5%) 

3 personer 
(4,6%) 

2 
personer 

(3%) 

0% 

Ögonstörningar 0% 2 personer 
(3,1%) 

0% 0% 

Gastrointestinal 
störningar 

4 personer 
(6,2%) 

9 personer 
(13,8%) 

2 
personer 

(3%) 

11 personer 
(17,2%) 

Diarré 1 person 
(1,5%) 

0% 0% 2 personer 
(3,1%) 

Muntorrhet 0% 4 personer 
(6,2%) 

1 
personer 

(1,5%) 

3 personer 
(4,7%) 

Illamående 1 person 
(1,5%) 

1 person 
(1,5%) 

0% 2 personer 
(3,1%) 

kräkningar 1 person 
(1,5%) 

3 personer 
(4,6%) 

0% 0% 
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Allmänna symtom vid 
administrationsstället 

0% 2 personer 
(3,1%) 

3 
personer 

(4,5%) 

1 personer 
(1,6%) 

Infektioner och infestationer 1 person 
(1,5%) 

0% 2 
personer 

(3%) 

1 personer 
(1,6%) 

Musculoskeletal and connective 
tissue disorders  

1 person 
(1,5%) 

0% 2 
personer 

(3%) 

1 personer 
(1,6%) 

Nervsystem störningar 4 personer 
(6,2%) 

5 personer 
(7,7%) 

4 
personer 

(6,1%) 

7 personer 
(10,9%) 

Huvudvärk 3 personer 
(4,6%) 

3 personer 
(4,6%) 

2 
personer 

(3%) 

4 personer 
(6,3%) 

Hud och subkutan vävnad 
störningar 

4 personer 
(6,2%) 

2 personer 
(3,1%) 

0% 2 personer 
(3,1%)     

Exantem (utbrett hudutslag) 2 personer 
(3,1%) 

0% 0% 0% 

Vaskulära störningar 2 personer 
(3,1%) 

0% 0% 2 personer 
(3,1%)     

 
Mirabegron 100 och 150 mg två gånger dagligen visade ett bättre statisktiskt siginfikant 
jämfört med placbo, trors en lite ökning av plusen. Mirabegron visade en bra säkerhet 
och tolerabilitet. 
 
Författaren drar slutsatsen att mirabegron visar en bra balans mellan effekten och 
tolerabiliteten vilket gör substansen till ett bra val mot överaktiv blåsa. 

 

4.8 Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study of 
mirabegron in a Taiwanese population with overactive bladder and 
comparison with other clinical trials (26). 
 
Syftet med denna randomiserade, dubbelblind, placebokontrollerad studie var att 
utvärdera effekten och säkerheten av mirabegron 50 mg, placebo och tolterodin 4 mg. 

Totalt var det 384 deltagare som ingick i denna studie, och av de 384 valdes 248 
deltagare för att försätta delta i en senare del. Deltagarna var randomiserade och de 
delades i tre olika grupper. I den första gruppen var det 81 deltagare som fick placebo, i 
den andra gruppen var det 85 deltagare som fick mirabegron 50 mg och i den sista 
gruppen var det 82 deltagare som fick tolterodin 4 mg. 
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Denna studie genomfördes i 14 veckor där två veckor var för administrering av placebo 
under inkörningsperioden. Det valdes både män och kvinnor som var äldre än 50 år 
och som hade överaktiv blåsa minst i tre månader. Doseringen var att de fick ett av 
dessa läkemedel en gång dagligen efter frukost under 12 veckor. 

Efter att resultaten analyserats och rapporteringen av effekten av mirabegron skett, 
framkom det att mirabegron kan orsaka behandlingsrelaterade biverkningar. Totalt var 
det 42,4% (36 av 85) av deltagarna i gruppen mirabegron som fick 
behandlingsrelaterade biverkningar jämfört med placebo var det 42,9% (33 av 77 
deltagare) och tolterodin var det 49,4% (40 av 81 deltagare). Biverkningar i 
mirabegrongruppen var lägre än i de andra grupperna. Behandlingsrelaterade 
biverkningarna muntorrhet och diarré var de enda som var över 3% som drabbade 
deltagarna i mirabegron gruppen.  

Förekomsten av muntorrhet var lägre i placebo gruppen 3,9% medan i mirabegron var 
det 7,1% som drabbades av denna biverkan. Men förekomsten var högre hos tolterodin  
gruppen 8,6% jämfört med de andra grupperna. Angående diarré var förekomsten 
högre i mirabegron gruppen 3,5% jämfört med placebo 1,3% och tolterodin 2,5%. 

Behandling med mirabegron, placebo och tolterodin orsakade också hjärtarytmi 
(arrhythmia), men förekomst av hjärtarytmi var lägre för mirabegron gruppen 3,5% än 
för placebo 9,1% och tolterodin 4,9%. Det fanns inga statisktiskt signifikant skillnader i 
förekomsten av behandlingsrelaterade biverningar mellan mirabegron gruppen och de 
andra behanlingsgrupperna. 

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar som uppkom i mirabegrongruppen 
var muntorrhet och diarré. Se tabell 11. 

 
Tabell 11. Här är de vanligaste biverkningar som uppkom vid behandling med mirabegron, placebo och  
tolterodin. 

 Mirabegron 
50 mg  
n = 85 

Placebo  
n= 77 

Tolterodin  
4 mg  
n= 81 

Patienter som rapporterade 
behandlingsrelaterade 

biverkningar 

36 personer  
(42,4%) 

33 personer  
(42,9%) 

40 personer  
(49,4%) 

Muntorrhet 6 personer 
(7,1%) 

3 personer  
(3,9%) 

7 personer  
(8,6%) 

Diarré 3 personer 
(3,5%) 

1 personer  
(1,3%) 

2 personer  
(2,5%) 

Högt blodtryck 2 personer 
(2,4%) 

0% 1 personer  
(1,2%) 

Dödsfall 0% 1 personer  
(1,3%) 

0% 

 
Författaren drar slutsatsen att mirabegron är säkert och effektivt vid behandling 
jämfört de andra läkemedel som har använts. 
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4.9 Sammanställning artiklar i studien 
 

Tabell 12. En kort sammanfattning av de åtta originalartiklar som ingår i studien.  

Referensnummer: Design Syfte Ålder Antal deltagare Resultat 

19  Undersöka säkerheten 
och effekten av 

mirabegron hos patienter 
med överaktiv blåsa. 

> 50 år 
 

97 deltagare 12 fall av biverkningar som ansågs vara relaterade till 
mirabegron uppkom i denna studie. 

 

20 Randomiserad, 
dubbelblind, 

placebokontrol
lerad studie 

Utvärdera mirabegrons 
effekter och säkerhet hos 
patienter med överaktiv 

blåsa. 

> 60 år 
 

1329 deltagare 
 

Mirabegron kan orsaka behandlingsrelaterade biverkningar. 
De biverkningarna som uppkom var huvudvärk, muntorrhet 
och hypertoni m.m. Andelen patienter som fick muntorrhet 
var låg och nästan likande i mirabegron och placbogruppen. 

21 Randomiserad, 
dubbelblind, 

placebokontrol
lerad studie 

Utvärdera effekten och 
säkerhet hos mirabegron. 

 

> 50 år 
 

1139 deltagare 
 

24,5% av deltagarna som fick mirabegron drabbades av 
behandlingsrelaterade biverkningar jämfört med placebo 24 

% och tolterodin 34,9%. 

22 Randomiserad
e, dubbelblind, 

parallella 
gruppen, 

placebokontrol
lerad 

multicenterstu
die 

 

Utvärdera effekten och 
säkerhet hos mirabegron 
25 mg och 50 mg en gång 

dagligen jämfört med 
placebo hos patienter 

med symtom på 
överaktiv blåsa. 

≥ 60 år 
 

1306 deltagare 
 

Av de som fick mirabegron 25 mg var det 210 av 432 stycken 
(48,6 %) som fick biverkningar av denna behandling.  

 
För mirabegron 50 mg var det 208 av 440 stycken (47,3 %) 

som rapporterade biverkningar, jämfört med placebo var det 
217 av 433 (50,1 %) som rapporterade biverkningar. 

 

23 Multinationell Studera mirabegron hos > 50 år 1108 deltagare Förekomsten av muntorrhet var vanligt i alla grupper med det 
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a, multicenter, 
randomiserade
, dubbelblind, 

dubbel-
dummy 

parallellgrupps
-studie 

 

patienter med överaktiv 
blåsa. 

 

  var lägre för placebo gruppen och mirabegron grupperna, det 
låg mellan 1,5% till 3% i dessa grupper jämfört med 

tolterodin. Där var förekomsten högre i denna gruppen, det 
var 3,5% som drabbades av muntorrhet. 

24 Kortstudie: 
randomiserad, 
placebokontrol

lerad 
 

Långstudie: 
randomiserad, 
dubbelblind, 

parallellgrupp 

Utvädera effekten, 
säkerheten och 

tolerabiliteten av 
mirabegron 50 mg över 

12 veckor och 1 år 
jämfört med placebo 
eller tolterodin 4 mg. 

 

> 50 år 
 

Kort studie:  
1482 deltagare 

 
Lång studie:  

1624 deltagare 
 

I den korta studien som var 12 veckor lång fick 42,8 % 
behandlingsrelaterade biverkningar av mirabegron jämfört 

med placebo och tolterodin. 
 

I den långa studien var det 59,7 % som fick 
behandlingsrelaterade biverkningar av mirabegron jämfört 

med tolterodin. 

25 Multicenter, 
randomiserad, 
dubbelblind, 

dubbel-
dummy, 

parallellgrupps 
studie 

Utvärdera mirabegron 
för behandling av 

överaktiv blåsa 
 

> 50 år 
 

314 deltagare 
 

Behandlingsrelaterade biverkningar var 18,5 % för gruppen 
som fick mirabegron 100 mg och 24,6 % för den andra 

gruppen som fick mirabegron 150 mg jämfört med placebo 
24,2% och tolterodin 26,6%. 

 

26 Randomiserad
e, dubbelblind, 
placebokontrol

lerad 
 

Utvärdera effekten och 
säkerhet av mirabegron 

50 mg placebo och 
tolterodin 4 mg. 

 

> 50 år 
 

384 deltagare 
 

Totalt var det 42,4 % (36 av 85) av deltagarna i gruppen 
mirabegron som fick behandlingsrelaterade biverkningar. 

Jämfört med placebo var det 42,9% (33 av 77 deltagare) och 
tolterodin var det 49,4% (40 av 81 deltagare). 
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5. Diskussion 

Mirabegron är ett nytt läkemedel som kan användas för att behandla överaktiv blåsa. 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka allvarliga biverkningar som kan 
uppkomma av mirabegron vid behandling av överaktiv blåsa. 

5.1 Metoddiskussion 
 
Insamlingen av information till detta arbete genomfördes via PubMed och Web of 
Science. Artiklarna valdes utifrån arbetets frågeställning. Alla studier som valdes för 
detta arbete var randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier vilket 
underlättade jämförelsen av studierna. En svaghet med några av dessa studier är att 
populationen inte var tillräcklig stor vilket kan leda till bristfälliga resultat. En annan 
svaghet är att de flesta studierna genomfördes under en kort period. Här skulle 
möjligtvis längre tid krävas för att kunna jämföra mirabegrons säkerhet med andra 
läkemedel, för att kunna se vilka behandlingsrelaterade biverkningar mirabegron kan 
orsaka samt hur stort antal som drabbas av denna biverkan. 

Styrkan med dessa studier är att de är randomiserade, dubbelblinda, 
placebokontrollerade studier, vilket minskar risken för bias och ger säkrare resultat. En 
annan styrka är att studierna har genomfört på äldre patienter och det är viktigt för att 
det är fler äldre som får överaktiv blåsa. En annan styrka med dessa studie var att 
studierna visade en bra statistiskt signifikant, vilket kan leda till att resultatet är 
betydelsefullt.  

5.2 Resultatdiskussion 
 
Det resultat som har framkommit efter att orginalartiklarna om mirabegron har 
studerats, är att substansen kan orsaka behandlingsrelaterade biverkningar hos vissa 
patienter. Dock var det lite färre eller nästan lika många patienter som upplevde 
biverkningar av mirabegron jämfört med placebo. För tolterodin sågs högre förekomst 
av biverkningar jämfört med mirabegron. 

De allvarligaste biverkningarna som patienterna drabbades av när de behandlades med 
mirabegron var högt blodtryck, huvudvärk, förkylning, muntorrhet, förstoppning, 
urinvägsinfektion, yrsel, diarré och illamående. Högt blodtryck är den vanligaste 
biverkningen då 4,9% - 11% av deltagarna drabbades av det. Frekvensen av de andra 
biverkningarna var följande: huvudvärk 2% till 4%, förkylning 2,5% till 5,7%, 
muntorrhet 0,5 % till 7%, förstoppning 1,2% till 3,4%, urinvägsinfektion 1,4% till 5,9%, 
yrsel 0,9% till 4,6%, diarré 1,5% till 3,5% och illamående 0,6% till 4,2%. 

Den bra effekten hos mirabegron överväger de behandlingsrelaterade biverkningar som 
kan uppstå vid behandling med mirabegron. Förekomsten av biverkningar var låg 
jämfört med placebo och tolterodin. Dessutom visade studierna som jämförde 
mirabegron med tolterodin (tillhör gruppen antikolinergika och förstahandsval för 
behandling mot överaktiv blåsa) att den senare substansen ger mer biverkningar än 
mirabegron. Dock visade både mirabegron och tolterodin bra effekt vid överaktiv blåsa.  

Bra effekt och färre biverkningar gör mirabegron till ett bättre preparat än tolterodin. 
Mirabegron är ett bättre alternativ att använda vid överaktiv blåsa hos äldre. 
Antikolinerga läkemedel (tolterodin) rekommenderas inte för äldre patienter samt 
demenssjuka patienter på grund av deras biverkningar. Ytterligare ett bevis för detta 
ses vid jämförelsen av mirabegron och tolterodin på äldre patienter i dessa studier, då 
förekomsten av behandlingsrelaterade biverkningar var lägre för mirabegron jämfört 
med tolterodin. Detta kan leda till att mirabegron istället för tolterodin rekommenderas 
som ett förstahandsval för behandling mot överaktiv blåsa hos äldre patienter på grund 
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av att mirabegron ger lägre förekomst av biverkningar hos äldre jämfört med 
tolterodin.   

Det går inte att säga med 100% säkerhet att mirabegron är det bästa alternativet på 
grund av att det inte finns tillräckligt många publicerade studier där mirabegron och 
tolterodin har jämförts vid behandling av äldre patienter med överaktiv blåsa. För att 
kunna förtydla att mirabegron är ett bättre val än tolterodin så är det bättre att göra fler 
studier samt att dessa görs på en stor population. Vissa av studierna som har används i 
detta arbete inkluderade inte överdrivet stora patientgrupper och för att kunna få ett 
bra resultat så är det bra om stora patientgrupper finns. Utifrån studierna som finns 
idag, kan det antas att mirabegron är ett bättre val för att behandla överaktiv blåsa hos 
äldre än tolterodin, pågrund av att mirabegron ger lägre förekomst av biverkningar. 

För att förtydliga att mirabegron är ett bättre behandlingsval för äldre än tolterodin, så 
krävs det att fler studier i framtiden utförs. För att få en trovärdig studie och resultat så 
kan det krävs stora randomiserade, dubbelblinda, palcebokontrollerade, 
parallellgruppstudier och syftet med dessa studier ska vara att utvärdera effekt samt 
säkerhet, under en längre period till exempel ett år eller sex månader. En bra 
patientgrupp skulle vara äldre patienter på grund av att det främst är äldre som 
drabbas av överaktiv blåsa. För att bevisa att mirabegron är ett bra alternativ skulle 
sådana studier krävas i framtiden för att lättare kunna visa att mirabegron är ett bättre 
behandlingsval för äldre, och därmed kunna rekommendera det som förstahandsval 
istället för tolterodin.  

Olika doseringar av mirabegron har testas i vissa studier och detta gjordes för att 
undersöka vilka dosrelaterade biverkningar som kan orsakas. Det visade sig att 
patienterna drabbades av samma biverkningar men antalet patienter som drabbades 
ökade vid högre doseringar. I andra studier visades en minskning av vissa biverkningar 
när patienterna fick en högre dosering. Utifrån dessa resultat går det inte att dra 
slutsatsen att mirabegron kan minska vissa biverkningar vid högre doser. Det kan vara 
så att slumpen har lett till detta resultat och detta kan vara ett bedömningsbias. Alltså 
att det blir resultatfel som kan leda till att den person som bedömer en behandlings 
effekt känner till vilken behandling en viss patient har fått. Utifrån studierna går det 
inte säga så och på detta sätt behövs flera studier för att kunna bevisa det.   

I studie fyra har mirabegron 25 mg och 50 mg getts till patienterna och efter att studien 
genomförts observerades att 48,6% som drabbades av biverkningar fick mirabegron 25 
mg. Det var det 47,3% som drabbas i mirabegron 50 mg gruppen. Det som kan ses är 
att högre dosering inte ökade utfallet av behandlingsrelaterade biverkningar, vilket kan 
tolkas som att fler biverkningar inte beror på ökade doser av mirabegron och att det 
kan vara säkert att använda högre doser. Däremot observerades en skillnad mellan 
olika typer av biverkningar mellan grupperna. Fler patienter drabbades av vissa 
biverkningar i mirabegron 50 mg gruppen jämfört med mirabegron 25 mg gruppen. 
Genom att kolla på dessa siffror mellan grupperna kan man säga att det spelar en viss 
roll med högre dosering, för att vissa av biverkningar uppkom i högre grad med ökade 
dosering. Utifrån detta kan det antas att högre doser leder till en viss del till ökade 
biverkningar hos patienter. Eftersom 50 mg är normaldoseringen för vuxna, så skulle 
man säga att det är också normalt med lägre förekomst av biverkningar jämfört med 25 
mg. Mirabegron 25 mg rekommenderas till patienter med nedsatt njurfunktion. Utifrån 
detta kan det fastställas att 50 mg, som är normal dosering hos vuxna, ger lägre 
förekomst av behandlingsrelaterade biverkningar men vissa biverkningar kan var 
högre.  

I studie sju jämfördes mirabegron 100 mg och mirabegron 150 mg och då observerades 
det att förekomsten av biverkningar var högre vid ökade doser. Det var 18,5% som 
drabbas av biverkningar i mirabegron 100 mg gruppen jämfört med 24,6% i 
mirabegron 150 mg gruppen och utifrån detta resultat observeras att ökad dosering 
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spelar en viktig roll vid ökade biverkningar. I denna studie kunna man bevisa att högre 
dosering ger ökade biverkningar hos denna grupp som tar den. Pågrund av att 
doseringarna är högre än normalt kan det leda till ökade risk för behandlingsrelaterade 
biverkningar samt att effekten av läkemedlet kan bli sämre.  

I studie två där har man också genomfört två olika doseringar av mirabegron och det 
visade också olika siffror, vissa biverkningar var högre vid ökade dosering medan andra 
var lägre. Här kan man säga att dosering spelar en roll för ökade biverkningar, men 
bedömning av resultatet kan också spela en viktig roll. Dessa kan påverka resultatet.  

Här är det lite svårt att bedöma att högre doseringar kan leda till ökade biverkningar på 
grund av brist på studie. Men utanför studier i detta arbete så ser man skillnader 
mellan studier, resultatet var att vissa biverkningar ökade med ökande dosering medan 
i andra studie visade det tvärtom. Utanför helheten av alla studie visade det sig att 
ökade dosering kan var en anledning till att det är flera patienter som drabbas av 
biverkningar. Men det är inte alla biverkningar som ökar utan vissa av de såg i 
studierna. I studierna som ingår i detta arbete har det testat olika doseringar av 
mirabegron 25, 50, 100, 150, 200 mg respektive.  

Den optimala dosen ska ligga mellan 25 mg och 50 mg, för att kunna få en bra effekt 
samt mindre biverkningar. Detta kunde man se i dessa studier. Sedan om man kollar 
doseringen för vuxna i FASS rekommenderas det 50 mg en gång dagligen men om man 
har måttlig till svår nedsatt njurfunktion rekommenderas 25 mg. Eftersom äldre 
patienter ofta har försämrad njurfunktion är denna dosering lämplig för äldre. I 
studierna sågs en bra effekt samt lägre behandlingsrelaterade biverkningar av dessa två 
doseringar. 

När biverkningar och deras frekvens studeras, så skiljer det sig mellan vid samma 
dosering. Genom att kolla mellan biverkningar ser man olika resultat mellan varandra. 
I vissa studier ses det högre medan i andra lägre, som till exempel muntorrhet då var 
det olika antal som drabbades av denna biverkan mellan grupperna. Detta kan bero på 
olika faktor som leder till att det är högre i vissa studier men lägre i andra. Det kan vara 
en orsak som leder till detta. Alltså vissa patienter har bättre utsikt i ena studie medan i 
de andra har sämre utsikt, vilket kan leder till att det blir högre antal som drabbas av 
denna biverkan mer i denna studie jämfört med den andra även om man får samma 
dos.  

Däremot när man jämför studierna med varandra så visar det sig; i alla studier; att 
förekomsten av behandlingsrelaterade biverkningar var mindre för mirabegron jämfört 
med tolterodin.  

Företaget som har rättigheter till mirabegron (betmiga) för försäljning och tillverkning 
är Astellas Pharma. Alltså de har rättigheter att försäljning och tillverkning. Studierna 
20-25 som ingick i mitt resultat var utformade av författare från Astellas Pharma, eller 
författare som fick stöd av Astellas Pharma, i samarbete med andra författare. De andra 
två studierna (19 och 26) var gjorda av andra författare utan deklarerat stöd från 
Astellas Pharma. 

 
Studier som är utformad av Astellas kan leda till olika biaser samt missvisande resultat, 
pågrund av att Astellas vill bara gynna sitt nya produkt så att den kan ses som ett bra 
läkemedel som kan användas mot överaktiv blåsa. Alltså att den ger samma effekt som 
antikolinerga läkemedel men ger mindre biverkningar än antikolinerga läkemedel. 
Resultatet i dessa studier kan leda till att många patienter ser att mirabegron är ett 
effektivt läkemedel samt ger mindre biverkningar, vilket är ett bra läkemedel att 
använda. Detta kan leda till företaget kan öka sin försäljning och kunna producera mer 
av detta läkemedel.   
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En annan förklarning till att resultatet kan påverkas i studier som utformad av Astellas, 
är att företaget vill bara publicera positiva resultat i deras studier som bara kan gynna 
deras läkemedel. Alltså de vill bara vi ha med de resultat som de tycker är bra att ha 
med. Detta kan leda att man visar bara den positiva effekten av läkemedel och inget 
resultat där man kan se negativitet eller om detta läkemedel ger inte så bra effekt som 
det talas om.  
 
När studier som görs av andra författare då redovisas resultatet som det har kommit 
fram, det väljs inte bara de positiva resultaten utan både positiva och negativa resultat. 
Sedan gynnas inte denna produkt om den visar negativa resultat. Författarna 
diskuterar det resultat som förs fram och därefter ses om produkten är bra eller inte. 

6. Slutsats 

Mirabegron kan orsaka behandlingsrelaterade biverkningar men i lägre utsträckning än 
vid behandling med tolterodin. De vanligaste biverkningarna som mirabegron orsakar 
är: högt blodtryck, huvudvärk, förkylning, muntorrhet, förstoppning, 
urinvägsinfektion, yrsel, diarré och illamående. Ju högre doser av mirabegron 
patienterna fick, desto fler patienter drabbades av dessa biverkningar. Mirabegron ger 
även lägre förekomst av biverkningar hos äldre patienter som har överaktivblåsa 
jämfört med tolterodin. Därmed bör mirabegron vara ett bättre behandlingsval än 
tolterodin.   

7. Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Tomas Kindahl som under arbetets gång 
bidragit med stöd och goda råd kring hur arbetet kan utvecklas och förbättras. Tack för 
hjälpen, det hjälpt väldigt mycket. Tackar också min examinator Staffan Tavelin för 
hans kommentarer, det hjälpt mig förbättra mitt arbete.   
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