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Sammanfattning 
Introduktion: tuberkulos går tillbaka ända till stenåldern och det var inte förrän på 1800-talet som Robert 
Koch upptäckte att det var Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade tuberkulos. Idag 
drabbas cirka 10 miljoner årligen av tuberkulos och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya fall av multiresistent 
tuberkulos (MDR-TB). M. tuberculosis är en bakterie med en unik cellvägg bestående av en hög 
koncentration av mykolsyra. Bakteriens fettrika cellvägg kan i sin tur fungera som en barriär mot läkemedel 
som behandlar tuberkulos, vilket gör sjukdomen svårbehandlad. Tuberkulos smittar via små luftburna 
droppar men det är bara cirka 10 % av alla som smittas som drabbas av sjukdomssymtom. Tuberkulos 
diagnosticeras vanligen med hjälp av sputumprover från de djupa luftvägarna och för att finna resistens för 
läkemedel görs bakterieodlingar i flytande eller fast medium. Tuberkulos behandlas med en kombination av 
flera olika läkemedel. Standardbehandlingen (HRZE) som används vid behandling av tuberkulos består av 
isoniazid, rifampicin, pyrazinamid och etambutol. Vid en felaktig eller ofullständig behandling med dessa 
läkemedel kan bakterien utveckla resistens och MDR-TB kan uppstå.  Vid MDR-TB är patienten vanligtvis 
resistent mot isoniazid och rifampicin vilket gör sjukdomen svår att behandla och en annan kombination av 
läkemedel behövs. Bedaquiline, delamanid och pretomanid är nyutvecklade läkemedel som förhoppningsvis 
ska kunna användas hos patienter med MDR-TB. Syfte: syftet med arbetet var att undersöka effekten och 
potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av MDR-TB. Metod: artiklar 
till litteraturstudien erhölls från databaserna PubMed och ClinicalTrials där totalt 7 artiklar valdes ut för att 
granska effekten samt risken med bedaquiline, delamanid och pretomanid hos patienter med MDR-TB. 
Resultat: det erhållna resultatet från artiklarna erhölls genom att framförallt analysera den primära 
utkomsten. Alla artiklar tyder på att bedaquiline, delamanid samt pretomanid har en god effektiv baktericid 
effekt på M. tuberculosis och kan möjligtvis förkorta behandlingsperioden. Men alla läkemedel gav även ett 
flertal biverkningar så som, huvudvärk, illamående, yrsel, hyperurikemi och ett förlängt QT-intervall. Men 
biverkningarna klassades som milda till moderata. Diskussion: många biverkningar uppstod i studierna och 
endast ett fåtal deltagare deltog. Däremot observerads det att dessa nya kombinationer kan även minska 
utvecklingen av ytterligare resistens för läkemedel. Trots vissa avvikelser i studierna kan delamanid, 
bedaquiline och pretomanid vara nya alternativa behandlingar för MDR-TB. Men fler studier med en större 
studiepopulation behöver utföras för att säkerställa säkerheten samt effektiviteten av samtliga läkemedel. 
Men samtliga läkemedel visar lovande resultat i nuvarande studier för den framtida kampen mot MDR-TB. 
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Abstract 
 
 
Archeological findings of tuberculosis can be found way back to the Stone Age but it 
wasn’t before the 18th century that Robert Koch discovered that it was Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis) who caused the disease tuberculosis. Current data 
indicates that approximately 10 million people are infected with tuberculosis each year 
and 600 000 new cases of multidrug resistance tuberculosis (MDR-TB) was observed 
in 2017.  Tuberculosis is a bacterium with a unique cell wall consisting of a high 
concentration of mycolic acid. The fatty cell wall of the bacteria can act as a barrier 
against antituberculotic drugs, making the disease difficult to treat. Tuberculosis is a 
disease who can be spread among people via airborne droplets but only about 10 % of 
all people who are infected are affected by disease symptoms.  Tuberculosis is usually 
diagnosed by spot-sputum samples from deep within the airways. Resistance to 
antituberculotic drugs are detected by culture growth of the bacteria on either a liquid 
or solid medium. Tuberculosis is treated with a combination of several different drugs 
such as isoniazide, rifampicine, pyrazinamide and ethambutol. Also called HRZE and 
is a standard regimen for tuberculosis. If treatment occurs incorrectly or is incomplete 
the bacteria can develop resistance to these drugs and MDR-TB can emerge. Patients 
with MDR-TB is usually resistant to either or both isoniazide and rifampicine which 
makes the disease difficult to treat and another combination of drugs is needed. 
Bedaquiline, delamanide and pretomanide are newly developed drugs that can 
hopefully be used in the treatment of MDR-TB. 
 
The purpose of the thesis was to analyze the efficacy and potential risks with 
bedaquiline, delamanide and pretomanide in the treatment of MDR-TB. The articles 
for this literature study were obtained from the two databases PubMed and 
ClinicalTrials. A total of 7 articles were chosen to analyze the efficacy and potential 
risks with bedaquiline, delamanide and pretomanid used in treatment in patients with 
MDR-TB. 
 
The result obtained from the articles was obtained by primarily analyzing the primary 
outcome from each article. All articles suggest that bedaquiline, delamanide and 
pretomanide have a favorable bactericidal efficacy against M. tuberculosis and may 
shorten the treatment period. However, all of the studied drugs produced numerous 
side effects such as headaches, nausea, dizziness, hyperuricemia and an extended QT 
interval. Although all the side effects that occurred in the studies were classified as 
mild to moderate. Many side effects occurred in the studies and only a few participants 
participated in each study. However, it was observed that the new combinations with 
bedaquiline, delamanide and pretomanide can reduce the development of additional 
drug resistance. Despite some deviations in the studies, bedaquiline, delamanide and 
pretomanid may be new alternative treatments for MDR-TB. But more studies with a 
larger study population is needed to ensure the safety profile and efficacy of all of the 
drugs above. However, bedaquiline, delamanide and pretomanid show promising 
results in current studies for the future fight against MDR-TB. 
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INTRODUKTION 
 
 
Tuberkulos är en sjukdom som redan påvisades under stenåldern. Via arkeologiska 
fynd är det även bevisat att tuberkulos förekom i forntida Egypten och spred sig vidare 
till Indien, Kina, Amerika och Europa när människorna började migrera. Men det var 
inte förrän år 1882 som Robert Koch bevisade att det var bakterien Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade sjukdomen tuberkulos (1).  Idag är 
tuberkulos en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och klassas även som en 
allmänfarlig sjukdom (2). Cirka 10 miljoner människor drabbas av tuberkulos årligen 
och cirka 25 % av jordens befolkning har sjukdomen i latent form. Multiresistent 
tuberkulos (MDR-TB) finns i totalt 117 länder och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya 
fall av MDR-TB (2, 3). Länderna som är mest drabbade av MDR-TB är Ryssland, 
Indien och Kina och dessa länder står även nästintill hälften av alla fall i världen (3). 
 
 
 
Mycobacterium Tuberculosis 
 
M. tuberculosis är en patogen aerob mikroorganism vilket betyder att den behöver syre 
för att växa och föröka sig och kan även orsaka sjukdomar. M. tuberculosis 
förekommer som en stavformad bakterie och är tämligen stor jämfört med andra 
bakterier (1, 4). Strukturen av dess cellvägg är unik då cellväggen består av en hög 
koncentration av mykolsyra. M. tuberculosis förökar sig dock långsamt pga. det tar en 
extremt lång tid och energi att bilda den fettrika cellväggen. Mykolsyran gör i sin tur 
att cellerna blir resistenta mot färgning med vattenbaserade färgämnen (4). Den fettrika 
cellväggen kan även fungera som en barriär mot läkemedlen som används vid 
behandling av tuberkulos, vilket gör tuberkulos till en sjukdom som är svårbehandlad 
(1, 4). Figur 1 illustrerar en bild av M. tuberculosis. 
 

 
Figur 1. Mycobacterium tuberculosis bacteria av NIAD (bild från 

https://www.flickr.com/photos/niaid/16843981465/ (CC av SA-2.0))  



  
 

8 

Exponering till infektion 
 
 
M. tuberculosis smittar via aerosoler dvs. luftburna droppar som innehåller denna 
bakterie genom att individ med tuberkulos t.ex. hostar eller nyser. Dessa droppar kan 
finnas kvar i luften i flera timmar. En frisk människa kan i de flesta fall bekämpa 
bakterien med sitt egna immunförsvar. Men orkar ens egna immunförsvar inte 
bekämpa bakterien drabbas individen av sjukdomen tuberkulos som framförallt 
drabbar lungorna (5). Vissa riskfaktorer för att drabbas av tuberkulos är HIV-infektion, 
alkoholism, överpopulerade levnadsvillkor samt storstäder (1). Men det är bara ca 10 
% av alla som smittas med tuberkulos som drabbas av sjukdomssymtomen (5). 
 
 
 
Infektion till sjukdom 
 
 
Exponering av M. tuberculosis leder inte alltid till infektion och en infektion leder inte 
alltid till sjukdomssymtom (1, 5). Men om nu sjukdomen uppstår så sker det under de 
3 första åren från smittotillfälle (5). När kroppens egna immunförsvaret har t.ex. 
bekämpat en infektion orsakad av M. tuberculosis kan bakterien finnas kvar i kroppen 
utan att orsaka någon skada, vilket kallas för latent tuberkulos. Vid latent tuberkulos 
är individen inte sjuk, infektiös eller har symtom. Men skulle immunförsvaret bli 
nedsatt kan den latenta tuberkulosen reaktiveras (1). I vissa fall behandlas även en 
latent tuberkulos beroende på vilka riskfaktorer individen har. Individer som har en 
ökad risk för att en latent tuberkulos ska orsaka infektion är yngre, äldre och HIV-
positiva (1). 
 
 
 
Utveckling av sjukdomen 
 
 
Patogenesen för M. tuberculosis börjar med att bakterien infekterar en individ genom 
att individen inhalerar aerosoler fyllda med M. tuberculosis. Kroppens immunförsvar 
aktiveras genom att makrofager i alveolerna fagocyterar bakterien (1, 4). Men 
makrofagen kan inte smälta bakterien då M. tuberculosis hämmar fusion mellan 
lysosomen och makrofagen (6). Detta leder till att bakterien kan föröka sig inuti 
makrofagen och med tiden kommer makrofagen att dö och därmed frisätta bakterierna. 
Bakterierna som frisätts kan fagocyteras av andra makrofager och därmed fortsätta att 
föröka sig i kroppen. En infekterad makrofag presenterar antigen mot T lymfocyter 
vilket leder till att lymfokiner produceras. Lymfokinernas uppgift är att aktivera fler 
makrofager vilket leder till en ökad inflammation (4). Efter 2–3 månader har massor 
med makrofager packats runt själva infektionen och bildat något som kallas för 
tuberkel. Tuberkeln är en grå, hård svullen knöl och inuti denna knöl kommer celler 
att dö och bilda en så kallad fallös nekros (1, 4). Bakterierna kan överleva under en 
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längre tid inuti knölen men kan inte föröka sig. Om immunförsvaret bekämpar 
infektionen kommer knölen att finnas kvar och infektionen blir latent. Men om 
immunförsvarets försvagas kan bakterierna börja föröka sig och frisättas från knölen 
och infektera närliggande lungvävnad och mer fallös nekros bildas. Se figur 2 för 
illustration av patogenesen för M. tuberculosis. I lungorna bildas ärrvävnad och 
kaverner och färre fungerande alveoler blir kvar, vilket leder till att utbytet av syret 
försämras (1). 
 

 
Figur 2. Illustrerar patogenesen för Mycobacterium tuberculosis (Bild av författaren: Alexandra Jansson). 

 
 
 
Symtom & diagnos vid tuberkulos 
 
 
Information om en människas bakgrund så som ursprungsland, etnisk bakgrund, ålder 
och medicinsk historia kan hjälpa dagens läkare för att bedöma om en patient ligger i 
riskgruppen för infektion av tuberkulos (1). Generella symtom som kan uppstå är 
viktnedgång, feber, minskad aptit och utmattning.  Symtom som uppstår i luftvägarna 
är hosta i mer än 3 veckor, hosta med slem, hosta med blod (hemoptys), bröstsmärtor 
och andfåddhet (7). Som tidigare nämnt kan det ta en lång tid innan fysiska symtom 
uppträder och symtomen varierar för varje individ, vilket gör tuberkulos till en 
svårupptäckt sjukdom (5, 7). 
 
I fattigare länder så är det sannolikt att färre än hälften av alla patienter blir korrekt 
diagnostiserade med tuberkulos första gången de söker vård.  Det här leder i sin tur till 
att allt fler hinner bli smittade och att infektionen orsakar större skada hos värden. 
Faktorer som påverkar diagnostiken av tuberkulos är fattigdom, bristande tillgång till 
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sjukvård, kön och kompentensen hos vårdpersonalen (1). Den vanligaste metoden för 
att diagnosticera tuberkulos med är att ta sputumprover. Sputumproverna ska vara från 
patientens djupa luftvägar och tas helst på morgonen och minst 2–3 exemplar. Om 
patienten inte är kapabel till att producera tillräckligt eller inget sputum kan vården gå 
vidare med t.ex. bronkoskopi. Sputumproverna testas ytterligare på laboratorium där 
mikroskopi och bakterieodlingar utförs. För att identifiera mikroorganismerna i ett 
mikroskop behöver proven färgas. Bakterier inom familjen Mycobacterium färgas 
genom att proverna värms upp och blir behandlade med anjoniska färgämnen och 
därav namnet syrafasta bakterier (1, 8). Indikerar ett prov syrafasta bakterier så tyder 
provet förmodligen på tuberkulos pga. att M. tuberculosis är den mest förekommande 
syrafasta bakterien. För att fastställa om de identifierade bakterierna är M. tuberculosis 
så görs även en bakterieodling. Bakterieodlingen tar upp till några veckor innan 
proverna kan bevisa ett negativt eller positivt svar för M. tuberculosis. Ett positivt svar 
bekräftar diagnosen av tuberkulos (1). Vid misstänkt tuberkulos i Sverige kan PCR 
utföras för att bekräfta DNA från M. tuberculosis, denna metod ger svar inom 1-2 
dagar (7) 
 
 
 
Behandling av tuberkulos 
 
 
Behandlingen av tuberkulos kräver en kombination av olika antibiotika för att minska 
risken för resistensutveckling. Genom att t.ex. det första läkemedlet dödar bakterier 
som är resistenta mot läkemedel två medan läkemedel två dödar bakterier som är 
resistenta mot läkemedel ett. För att ett läkemedel ska klassas som effektivt mot 
tuberkulos bör läkemedlet ha en antibakteriell aktivitet (1). Vid behandling av 
tuberkulos förekommer en standardbehandling bestående av isoniazid, rifampicin, 
pyrazinamid och etambutol (HRZE). Behandlingen initieras med HRZE i 4 månader 
och därefter isoniazid och rifampicin i 2 månader (9). De flesta läkemedel som används 
vid behandling av tuberkulos dosanpassas efter kroppsvikt (9, 10). 
 
Isoniazid är ett läkemedel med baktericid effekt specifikt mot M. tuberculosis. 
Läkemedlet är en prodrug och måste därmed aktiveras via en bakteriell katalas med 
hjälp av enzymet KatG. Aktiverad isoniazid hämmar syntesen av mykolsyra som är 
väsentlig i bakteriens cellvägg (9, 11). Isoniazid ges oralt och kan orsaka biverkningar 
så som leverpåverkan, yrsel, trötthet, koncentrationssvårigheter och depression (12). 
Läkemedel passerar första passagemetabolism och får en lägre biotillgänglighet vid 
intag med föda. Vid ordination av isoniazid bör involverad personal var medveten om 
många läkemedelsinteraktioner några läkemedel isoniazid interagerar med är antacida, 
bensodiazepiner, antikoagulantia, paracetamol och rifampicin (9) 
 
Rifampicin är ett antibiotikum som hämmar DNA-beroende RNA-polymeras i 
bakterier. Hämningen av RNA-polymeras leder till en minskad syntes av RNA och 
celldöd. Läkemedlet påverkar inte humana celler men interagerar med bakteriellt 
RNA-polymeras. Rifampicin har sålunda en baktericid effekt och verkar på de flesta 
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gram+ och gram- mikroorganismer (9, 13). Rifampicin ges oralt och har en hög 
biotillgänglighet och kan orsaka biverkningar som leverpåverkan, hudreaktioner, feber 
och besvär i magtarmkanalen (9, 12). Även rifampicin har många 
läkemedelsinteraktioner och vid ordination bör personal vara medvetna om interaktion 
mellan antivirala läkemedel, antibakteriella läkemedel, analgetika, kardiovaskulära 
läkemedel, psykofarmaka, malarialäkemedel osv. (9). 
 
Pyrazinamid administreras tillsammans med andra läkemedel för tuberkulos. 
Läkemedlet är specifikt riktat mot bakterien M. tuberculosis och är endast i aktiv form 
vid ett lågt pH. Via diffusion kan pyrazinamid ta sig in i bakterien där enzymet 
pyrazinamidas omvandlar pyrazinamid till pyrazinsyra. Pyrazinsyra kan därefter 
interagera med enzymet FAS I (fettsyrasyntas) vilket leder till en hämmad 
fettsyrasyntes och därmed en minskad tillväxt och replikation av bakterien (14). 
Läkemedlet tas oralt och har en hög biotillgänglighet och kan orsaka biverkningar som 
yrsel, illamående, leverpåverkan, ledsmärtor och hyperurikemi (9, 12). Även hos 
pyrazinamid förekommer läkemedelsinteraktioner några läkemedel som interagerar 
med pyrazinamid är rifampicin, etionamid, ciklosporin och isoniazid (15). Trots att 
isoniazid, rifampicin och pyrazinamid är kända för att påverka levern så används de i 
kombination och kan därmed ge en ökad risk för levertoxicitet (9,12). 
 
Etambutol är ett kemoterapeutiskt läkemedel och är effektiv mot mikroorganismer 
inom släktet Mycobacterium. Etambutol hämmar enzymet arabinosyltransferas som är 
involverad i syntesen av cellväggen. Genom att hämma arabinosyltransferas kommer 
uppbyggnaden av cellväggen att hämmas och därmed uppstår en ökad permeabilitet i 
cellväggen (16). Läkemedlet tas oralt och har en hög biotillgänglighet och kan orsaka 
biverkningar som hyperurikemi och leverpåverkan (9, 12). Läkemedelsinteraktioner 
är inte vanligt förekommande för etambutol men interaktioner mot medel för 
hyperurikemi förekommer (9).  
 
Vid en felaktig eller en ofullständig behandling för tuberkulos gör att bakterierna som 
finns kvar i individens kropp kan anpassa sig efter standardbehandlingens 
verkningsmekanismer. Detta leder till att läkemedlen blir ineffektiva vid framtida 
behandling pga. att bakterierna har blivit resistenta. Individen med resistenta bakterier 
mot standardbehandling kan i sin tur smitta andra människor i omgivningen med denna 
typ av bakterie (1, 3).  Vid multiresistent tuberkulos (MDR-TB) är bakterien resistent 
mot minst två eller flera läkemedel som ingår i standardbehandlingen, vanligen är 
bakterierna resistenta mot isoniazid och rifampicin (3). MDR-TB är svårbehandlad och 
kräver en kombination av flera olika läkemedel från grupp 2–5 (se tabell I) och en 
behandlingstid som kan vara upp till två år (18).
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Tabell I. Läkemedel som används vid behandling av tuberkulos (9, 10, 17) 

Standardbehandling (HRZE) Isoniazid 
Rifampicin 
Pyrazinamid 
Etambutol  

Grupp 2 - injektionsläkemedel Amikacin 
Kapreomycin 

 Kanamycin 
Streptomycin 

Grupp 3 – fluorokinoloner  Ofloxacin 
Ciprofloxacin  

 Levofloxacin  
Moxifloxacin 

Grupp 4 - andrahandsbehandling Cykloserin  
Etionamid 
r-aminosalicylsyra (PAS) 
Protionamid 
Terizidon 

Grupp 5 – tilläggsläkemedel Amoxicillin/clavulanat 
Klaritromycin  
Clofazimin  
Linezolid 

 
 
 
Diagnos av MDR-TB 
 
 
MDR-TB kan fastställas med hjälp av metoden DST (test för läkemedelskänsligthet) 
och enligt World Health organisation (WHO) ska DST var möjligt för alla som visar 
tecken och symtom för tuberkulos. DST fastställer om en stam av M. tuberculosis är 
känslig mot en viss typ av läkemedel för tuberkulos. DST utförs på ett fast medium 
där bakterier får växa under närvaro av antibiotika för att fastställa om läkemedlet 
hämmar tillväxten av bakterien (19, 20). Om provsvaret indikerar att stammen är 
känslig mot ett visst läkemedel kommer läkemedlet i fråga sannolikt att fungera 
effektivt. Om provsvaret indikerar att stammen är resistent så är det högst sannolikt att 
läkemedlet i fråga inte har någon effekt. Genom att använda DST kan vårdpersonal får 
en klar vägledning om vilka läkemedel som är lämpliga och effektiva (20). Men med 
DST kan det ta upp till 8–12 veckor innan ett provresultat fås (19). 
 
En annan metod som undersöker mikrokolonier och baseras på en fenotypisk metod 
kan ge svar redan inom en vecka. Metoden är både billig och har visats vara precis för 
att detektera MDR-TB. Metoden har anpassats för att kunna snabbt detektera 
drogresistens direkt från sputumprover (19). En annan metod som använder sig av 
flytande medium är mer känslig än odlingar på fast medium.  Metoden MGIT 
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(Mycobacteria Growth Indicator Tube) kan snabbt detektera resistens mot 
standardläkemedel och andrahandsläkemedel. Provsvaren kan fås redan inom några 
dagar men metoden är kostsam men effektiv (3). 
 
 
 
Riktlinjer för behandling av MDR-TB 
 
 
Vid behandling av MDR-TB finns det ingen standardbehandling då varje patient kan 
ha bakterier resistenta mot olika läkemedel. I den första fasen av behandlingen ska 
minst 5 läkemedel som inte ingår i standardbehandlingen ingå (3). Det inkluderar då 
åtminstone pyrazinamid, en fluorokinolon, ett injicerbart läkemedel, 
etionamid/protionamid och cykloserin eller PAS. Den första fasen av behandlingen 
ska minst vara 8 månaders lång men durationen kan anpassas efter patientens respons 
till behandlingen. Den totala tiden för behandling förväntas att vara minst 20 månader 
hos patienter som tidigare inte har blivit behandlade för MDR-TB (18). 
 
Varje patient får vanligen en individuell läkemedelsbehandling och denna kan 
beskrivas i fem steg. I det första steget väljs ett läkemedel ut från grupp 2 i tabell 1 och 
läkemedlet bestäms med hjälp av provsvar från DST. I det andra steget väljs ett 
läkemedel ut från grupp 3 och vanligen används levofloxacin eller moxifloxacin. Vid 
det tredje steget väljs två eller flera läkemedel ut från grupp 4 och etionamid samt 
protionamid anses vara mest effektiva. Vid det fjärde steget läggs pyrazinamid till 
rutinmässigt och även etambutol kan läggas till. Vid det femte steget kan läkemedel 
från grupp 5 läggas till om läkemedel från grupp 2–4 inte anses vara effektiva (18).  
 
År 2016 uppdaterade WHO sina riktlinjer gällande läkemedelsbehandling för 
tuberkulos. WHO rekommenderade en ny standardbehandling som endast varade i 12 
månader. Behandlingen skulle rekommenderas till alla som hade MDR-TB och 
tidigare inte blivit behandlade med läkemedel för tuberkulos i över 1 månad. 
Patienternas skulle även visa upphov till känslighet eller resistens för åtminstone 
fluorokinoloner och läkemedel i grupp 2. Behandlingen delas in i två faser och den 
första fasen pågår i 4–6 månader beroende på hur patienten reagerar och den andra 
fasen pågår i 5 månader. I den första fasen får patienten en hög dos av gatifloxacin 
eller moxifloxacin, kanamycin, etionamid, klofazimin, pyrazinamid, etambutol och en 
hög dos av isoniazid.  I den andra fasen får patienterna en hög dos av gatifloxacin eller 
moxifloxacin, klofazimin, pyrazinamid och etambutol (3, 21). 
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Nya läkemedel 
 
 
Under många år har inga nya läkemedel kommit ut på marknaden för behandling av 
tuberkulos. Men under det senaste årtiondet har tre nya läkemedel tagits fram varav 
två av dem är godkända i vissa delar av världen som t.ex. USA, Europa och Japan men 
det ena undersöks fortfarande i kliniska studier. Bedaquiline var ett av de nyare 
läkemedlen mot tuberkulos som godkändes först år 2012. Det andra läkemedlet som 
godkändes år 2014 var delamanid och det tredje som ej än är godkänt är pretomanid. 
 
Bedaquiline tillhör gruppen diarylkinoloner och dess verkningsmekanism liknar inte 
isoniazid eller rifampicin. Bedaquiline har en hög specificitet och hämmar ATP-syntas 
hos Mycobacterium genom att binda till subenhet c men påverkar inte ATP-syntas hos 
humana celler. Genom att hämma ATP-syntas kan bakterien därmed inte generera 
energi och bakterien dör. Bedaquiline är en stor lipofil molekyl med hög 
biotillgänglighet som har många läkemedelsinteraktioner pga. att bedaquiline 
metaboliseras av CYP3A4 enzymer till den mindre aktiva metaboliten M2. 
Bedaquiline är associerad med biverkningar som QT-förlängning och har även en 
påverkan på levern (22). 
 
Delamanid är ett derivat från gruppen nitroimidazoler och är en prodrug. Via en 
biotransformation erhålls den aktiva metaboliten som hämmar syntesen av mykolsyra 
och därmed syntesen av cellväggen och bakterien dör. Delamanid metaboliseras till 
största grad av CYP3A4 och bildar fyra metaboliter M1-M4 som inte har någon 
signifikant aktivitet. Läkemedlet har en hög biotillgänglighet men 
läkemedelsinteraktioner förekommer. Delamanid är även associerad med biverkningar 
som QT-förlängning (23, 24). 
 
Pretomanid tillhör gruppen nitroimidazoler och är en prodrug. Via en 
biotransformation erhålls den aktiva metaboliten som hämmar syntesen av mykolsyra 
och därmed syntesen av cellväggen. Det har även påvisats att det bildas en metabolit 
som producerar reaktivt kväveoxid som i sin tur minskar det intracellulära ATP:t och 
bakterien. Aktiviteten av pretomanid går att jämföra med kombinationen av isoniazid 
samt rifampicin. Pretomanid är associerad med biverkningar som ett svagt förlängt 
QT-intervall och ett förhöjt värde av kreatinin (25). 
 
 
 
SYFTE 
 
 
Syftet med examensarbetet var att göra en litteraturstudie för att undersöka effekten 
samt potentiella risker med de nyare läkemedlen bedaquiline, delamanid och 
pretomanid vid behandling hos patienter med MDR-TB. 
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METODER 
 
 
Arbetet är en litteraturstudie som baserats på vetenskapliga artiklar från databaserna 
PubMed samt ClinicalTrials. Vid sökningen i PubMed användes sökord som ”MDR-
TB”, ”bedaquiline”, ”delamanid” och ”pretomanid”. Vid sökningen för läkemedlet 
bedaquiline användes orden ”MDR-TB” och ”bedaquiline” och totalt 314 artiklar 
erhölls. Därefter användes begränsningar som endast kliniska studier, artiklar som var 
maximalt 10 år gamla och studier utförda på människor. Totalt erhölls 11 artiklar efter 
begränsningen och varav tre användes till arbetet. Vid sökningen för läkemedlet 
delamanid användas orden ”MDR-TB” och ”delamanid” och totalt 117 artiklar erhölls. 
Därefter användes begränsningar som endast kliniska studier, artiklar som var 
maximalt 10 år gamla och studier utförda på människor. Totalt erhölls 7 artiklar efter 
begränsningen och varav en artikel användes till arbetet. Vid sökningen via 
ClinicalTrials användes sökordet ”delamanid” och sökningen begränsades till studier 
som endast var avslutade. Totalt erhölls 19 studier varav en användes till arbetet. Vid 
sökningen för läkemedlet pretomanid användes orden ”MDR-TB” och ”pretomanid” 
och totalt erhölls 44 artiklar. Därefter användes begränsningar som endast kliniska 
studier, artiklar som var maximalt 10 år gamla och studier utförda på människor. Totalt 
erhölls fyra artiklar efter begränsningen och varav två artiklar användes till arbetet. 
Urvalet av samtliga artiklar gjordes genom att välja de som matchade bäst angående 
effekten och säkerheten av samtliga läkemedel. Artiklar som endast studerade 
farmakokinetiken av samtliga läkemedel valdes därmed bort. 
 
 
 
RESULTAT 
 
 
The Diarylquinoline TMC207 for Multidrug-Resistant Tuberculosis (26) 
 
 
Syfte 
 
 
Studien utfördes för att undersöka säkerheten, biverkningar, farmakokinetiken och den 
antibakteriella aktiviteten vid administration av läkemedlet TMC207 under en längre 
period. Läkemedlet undersöktes hos patienter som har MDR-TB. Idag har läkemedlet 
TMC207 fått namnet bedaquiline. 
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Metod 
 
 
Studien var multicenter och placebokontrollerad och utfördes på patienter som var 
inlagda på sjukhus i Sydafrika och hade diagnosen MDR-TB. Studien inkluderade 
patienter som var 18-65 år och hade tuberkulos och var resistenta mot isoniazid samt 
rifampicin. Några exklusionskriterier var tidigare behandling för MDR-TB; HIV-
positiva med ett värde av CD4+-celler mindre än 300 celler/µL; eller hjärtkärlsjukdom 
som kan påverka resultaten. Den primära utkomsten i studien var tiden som tog för att 
sputumodlingen skulle ha omvandlats från positiv till negativ enligt MGIT:s 
odlingssystem. Detta definierades som intervallet mellan studiens start av behandling 
till det datum där den första av minst två följande negativa kulturodlingar hade 
omvandlats. 
 
Patienterna genomgick en undersökning som pågick en vecka och här fick patienterna 
sluta med tidigare förstahandsbehandling för tuberkulos. Patienterna delades även in 
efter studiecentrum och graden av lungkavitation. Patienterna blev därefter 
slumpmässigt indelade i två grupper där de antingen fick TMC207 (400 mg en 
gång/dag under vecka 1 till 2, följt av 200 mg 3 gånger/vecka under vecka 3 till 8) eller 
placebo. Läkemedlet intogs med vatten direkt efter frukosten. Patienterna fick även ta 
TMC207 eller placebo tillsammans med en standardbehandling för tuberkulos 
bestående av kanamycin, ofloxacin, etionamid, pyrazinamid samt cykloserin eller 
terizidon. Modifieringar av standardbehandlingen var tillåten om känslighet mot 
preparaten uppstod under studiens gång eller om allvarliga biverkningar uppstod.  
Studien pågick under 8 veckor och därefter fick patienterna fortsätta ta 
standardbehandlingen och följdes upp under totalt 96 veckor. 
 
Tre exemplar av sputumprover togs före behandlingens start och varje vecka under 
studiens gång för att undersöka statusen av odlingen för syrafasta baciller samt 
tillväxten av M. tuberculosis i flytande buljongmedium. Alla tester för känslighet mot 
läkemedlen utfördes med en proportionsmetod vid studiens start samt vid vecka 8 vid 
ett laboratorium i Belgien. För att undersöka säkerheten av läkemedlet så fick 
patienterna genomgå hälsokontroll, bedömning av vitala tecken, EKG och eventuella 
biverkningar övervakades vid start av studien samt varje vecka under studiens gång. 
 
Säkerheten av läkemedlet bedömdes på alla patienter som genomgick slumpmässig 
indelning och fick minst en dos av TMC207 eller placebo. Effektiviteten bedömdes på 
patienter som hade ett positivt flytande buljongmedium vid studiens start. Patienterna 
räknades som ”friska” om sputumodlingarna var negativa vid vecka 7 och 8.  
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Resultat 
 
 
Totalt så deltog 47 patienter i studien och 41 av patienterna slutförde studien. Det var 
20 patienter i gruppen som administrerades TMC207 som slutförde studien och 21 
patienter i placebogruppen. Det var fler män än kvinnor som deltog, fler hade en svart 
etnisk bakgrund och 87 % var HIV-negativa. Patienterna var mellan 18 till 57 år och 
hade ett BMI mellan 13,8 - 30,9. Alla patienter var resistenta mot både rifampicin och 
isoniazid och åtminstone 85 % av patienterna indikerade mykobakteriell känslighet för 
kapreomycin, kanamycin, etionamid och ofloxacin. 
 
I studien observerades även att när läkemedlet TMC207 lades till med standardterapin 
för MDR-TB så resulterade det i en snabbare omvandling från positiv till en negativ 
sputumodling, enligt MGIT odlingssystem. Andelen odlingar som omvandlades till 
negativa var 48 % i TMC207-gruppen (10 av 21 patienter) och 9 % i placebogruppen 
(2 av 23 patienter). Andelen negativa odlingar för syrafasta baciller överskred 50 % i 
båda behandlingsgrupperna från vecka 4 och framåt. Andelen negativa odlingar för 
syrafasta baciller var 57 % i placebogruppen och 77 % för TMC207-gruppen vid vecka 
4. Vid vecka 8 var andelen istället 68 % för placebogruppen och 84 % för TMC207-
gruppen. Alla behandlingssvar liknade varandra vid alla studiecenter. 
 
Ingen av patienterna hoppade av studien pga. biverkningar kopplade till behandlingen. 
Bieffekter som uppstod i båda behandlingsgrupperna var illamående, ensidig dövhet, 
ledvärk, hemoptys, hyperurikemi, smärta i extremiteterna, hudutslag och bröstsmärtor. 
Endast illamående inträffade i en signifikant högre grad hos patienterna som fick 
TMC207 än patienterna som fick placebo (26 % vs 4%). De flesta biverkningarna som 
uppstod klassades som milda till moderata och är biverkningar som vanligen uppstår 
hos patienter med MDR tuberkulos och som blir behandlade med standardterapi. Men 
det var två patienter som fick allvarliga biverkningar men de ansågs inte vara 
relaterade till behandlingen. I båda grupperna observerades även att QT-intervallet i 
EKG:t ökade men var mer uttalat i TMC207 gruppen. 
 
 
 
Multidrug-Resistant Tuberculosis and Culture Conversion with Bedaquiline (27) 
 
 
Syfte 
 
 
Denna studie är en fortsättning från Diacon et al. Syftet med denna studie var att 
fortsätta studera effekten och säkerheten av bedaquiline hos patienter med MDR-TB, 
genom att studera ett större antal patienter under en längre period. 
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Metod  
 
 
Studien var randomiserad, dubbel-blindad och placebokontrollerad och utfördes på 
patienter som var mellan 18–65 år och nyligen diagnostiserade med positiv 
sputumodling för MDR-TB. Några exklusionskriterier var tidigare behandling för 
MDR-TB; HIV positiva med ett värde av CD4+-celler mindre än 300 celler/µL; eller 
hjärtkärlsjukdom som kan påverka resultaten. Studiecentrumen befann sig i Brasilien, 
Indien, Lettland, Peru, Filipinerna, Ryssland, Sydafrika och Thailand. Den primära 
utkomsten i studien var den tid som det tog för omvandlingen av sputumodlingarna. 
Detta definierades som två följande negativa flytande odlingar från sputumproverna 
som togs åtminstone 25 dagar från varandra och följdes inte därefter med en positiv 
odling. 
 
Patienterna delades in efter studiecentra och graden av lungkavitation. Patienterna blev 
därefter slumpmässigt indelade i grupper och fick antingen bedaquiline (400 mg en 
gång/dag i 2 veckor, därefter 200 mg 3 gånger/vecka i 22 veckor) eller placebo. 
Placebo eller bedaquiline administrerades tillsammans med en standardbehandling för 
tuberkulos bestående av etionamid, pyrazinamid, ofloxacin, kanamycin och 
cykloserin. Läkemedlen intogs med vatten direkt efter frukosten. Modifieringar av 
standardbehandlingen var tillåten vid känslighet mot preparaten eller om allvarliga 
biverkningar uppstod. Studien pågick under 24 veckor och därefter uppmanades 
patienterna att fortsätta ta standardbehandlingen i ytterligare 96 veckor. 
 
Tre exemplar av sputumprover togs från patienterna vid varje besök, vid 
tillbakadraganden samt hos patienter som inte slutförde studien. Alla tester för 
känslighet mot läkemedlen utfördes centralt på ett laboratorium i Belgien vid studiens 
start, vecka 8, 24 och 72. Säkerheten av läkemedlen bedömdes genom att studera 
eventuella biverkningar, kliniska tester och EKG. Säkerheten av läkemedlet bedömdes 
hos ITT-populationen och inkluderade alla patienter som genomgick slumpmässig 
indelning och fick minst en dos av antingen bedaquiline eller placebo. Effektiviteten 
av läkemedlet samt den primära utkomsten bedömdes hos den modifierade ITT-
populationen. 
 
 
 
Resultat 
 
 
Totalt var det 282 patienter i studien där 160 blev slumpmässigt indelade för att 
antingen få bedaquiline eller placebo. I ITT-populationen var det 79 patienter som fick 
bedaquiline och 81 som fick placebo, men det var 50 respektive 49 patienter som 
slutförde studien. I den modifierade ITT-populationen var det 66 patienter som fick 
bedaquiline samt placebo, men det var 43 respektive 41 patienter som slutförde 
studien.  Den vanligaste anledningen till avbrott i studien var tillbakadragande av 
samtycke och biverkningar. Det var fler män än kvinnor som deltog i studien och de 
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flesta hade en svart etnisk bakgrund. Men i bedaquiline-gruppen var det fler patienter 
som hade isolat med resistens mot pyrazinamid samt isolat med pre-XDR-TB (pre-
extremt multiresistent tuberkulos). Men i placebogruppen var det fler patienter som 
hade HIV-positiva patienter samt patienter med extremt låga albuminnivåer.  
 
I den modifierade ITT-populationen var tiden för omvandling av sputumodlingarna 
snabbare i bedaquiline-gruppen än i placebogruppen (83 dagar vs 125 dagar). 
Resultatet för samma analys i ITT-populationen fick liknande resultat. Fler patienter i 
bedaquiline-gruppen än i placebogruppen hade en bekräftad omvandling av 
sputumodlingarna vid både vecka 24 och 120. Vid vecka 24 var det 52 av 66 patienter 
respektive 38 av 66 patienter och 41 av 66 patienter respektive 29 av 66 patienter vid 
vecka 120. Det observerades även i studien att ny resistens uppstod mot åtminstone ett 
läkemedel mot tuberkulos hos isolat från två patienter i bedaquiline-gruppen och hos 
16 patienter i placebogruppen. 
 
Under 120 veckor observerades det i ITT-populationen att det var liknande resultat för 
biverkningar, behandlingsrelaterade biverkningar och biverkningar som slutade med 
avbrott från studien i de båda grupperna. De vanligaste biverkningarna var illamående, 
ledvärk och kräkningar och alla klassades som milda till moderata. Under studien var 
det 10 av 79 patienter i bedaquiline-gruppen respektive 2 av 81 patienter i 
placebogruppen som dog. Men inga av dödsfallen ansågs vara relaterade till det 
studerade läkemedlet bedaquiline. I båda grupperna observerades även att QT 
intervallet i EKG:t ökade men var mer uttalat i bedaquiline-gruppen än i 
placebogruppen. 
 
 
 
Bedaquiline in the treatment of multidrug- and extensively drug-resistant 
tuberculosis (28) 
 
 
Syfte 
 
 
Denna studie är en fortsättning från Diacon et al. Syftet med studien var att fortsätta 
studera säkerheten, toleransen samt effektiviteten av bedaquiline tillsammans med 
standardbehandling hos en bredare kohort av patienter med MDR-TB. 
 
 
 
Metod 
 
 
Studien var en multicenter, öppen och enkelblind prövning. Studien utfördes vid 31 
center i länderna Kina, Sydkorea, Filipinerna, Thailand, Estland, Lettland, Ryssland, 
Turkiet, Ukraina, Peru och Sydafrika. Deltagarna skulle vara 18 år eller äldre, var 
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positiva för M. tuberculosis och resistenta mot isoniazid och rifampicin. Patienter som 
hade HIV med ett värde för CD4+-celler som var <250 celler´mm-3 eller patienter som 
hade AIDS exkluderades från studien. Den primära utkomsten i studien var den tid 
som det tog för omvandlingen av sputumodlingarna under 24 veckor. Detta 
definierades som två följande negativa flytande odlingar från sputumproverna som 
togs åtminstone 25 dagar från varandra och följdes inte därefter med en positiv odling. 
 
Patienterna fick bedaquiline med en dos på 400 mg en gång/dag i 2 veckor, därefter 
200 mg 3 gånger/vecka i 22 veckor. Patienterna tog bedaquiline tillsammans med en 
standardbehandling bestående av fluorokinoloner (ofloxacin eller levofloxacin), 
etionamid eller protionamid, pyrazinamid, aminoglykosider, terizidon eller cykloserin, 
pas-c och etambutol. Läkemedlen intogs med vatten direkt efter frukost. Studien 
pågick i 24 veckor och därefter observerades patienterna i ytterligare 96 veckor där 
patienterna fullföljde standardbehandlingen.  
 
Deltagarna undersöktes vid studiens start samt vid vecka 2, 4, 8, 12, 16, 20 och 24. 
Vid varje besök utfördes en hälsokontroll, evaluering av eventuella biverkningar och 
vitala tecken och ett EKG utfördes. Effektiviteten av bedaquiline mättes genom att tre 
exemplar av sputumprover tog vid varje besök och odlades i ett flytande medium, så 
kallat MGIT. Alla tester för känslighet mot läkemedlen utfördes centralt på ett 
laboratorium i Belgien vid studiens start och vecka 24. Säkerheten av bedaquiline 
bedömdes hos ITT-populationen och inkluderade alla patienter som hade fått minst en 
dos av bedaquiline. Effektiviteten av bedaquiline bedömdes hos den modifierade ITT-
populationen som exkluderade patienter med läkemedelskänslig tuberkulos och 
patienter med negativa odlingar vid studiens start. 
 
 
 
Resultat 
 
 
Totalt var det 233 patienter i ITT-populationen och 179 av patienterna slutförde 
studien. I den modifierade ITT-populationen var det totalt 205 patienter. Båda 
grupperna liknande varandra och det var fler män än kvinnor i studien, patienterna var 
mellan 18–68 år och vägde mellan 30–113 kg. Majoriteten av deltagarna var HIV-
negativa och det var en jämn fördelning angående etnisk bakgrund. Vid vecka 24 var 
det 163 av 205 patienter som hade en negativ sputumodling och det var 148 av 205 
patienter vid vecka 120. Vid studiens slut bedömdes det att 125 av 205 patienter från 
den modifierade ITT-populationen var ”botade”. Definitionen ”botad” var en patient 
som hade slutfört studien och hade konsekventa negativa sputumodlingar under de 12 
sista månaderna i studien. Patienterna som hade MDR-TB hade en 
omvandlingsfrekvens på 73,1 % och ingen av dessa 93 patienter utvecklade pre-XDR-
TB. 
 
De vanligaste biverkningar som förekom i studien var hyperurikemi, illamående, 
kräkningar och huvudvärk. De flesta biverkningar var milda till moderata. Det 
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observerades även att incidens för alla biverkningar var högst inom de 12 första 
veckorna av studien. Totalt dog 16 patienter men dödsfallen ansåg inte vara relaterade 
till läkemedlet bedaquiline. En förlängning i QT-intervallet i EKG:s var sällsynt hos 
patienterna och höjda värden av transaminas observerades. Tiden för omvandling av 
sputumproverna var 57 dagar.  
 
 
 
Delamanid for Multidrug-Resistant Pulmonary Tuberculosis (29) 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att undersöka säkerheten, farmakokinetiken och effektiviteten 
av läkemedlet delamanid i en högre samt lägre dos under 2 månader hos individer med 
MDR-TB.  
 
 
 
Metod 
 
 
Studien var dubbelblind, stratifierad (indelning av patienter baserat på 
patientegenskaper), randomiserad samt placebokontrollerad och utfördes vid 17 center 
i länderna Filipinerna, Peru, Lettland, Estland, Kina, Japan, Korea, Egypten och USA. 
Deltagarna i studien skulle vara mellan 18–64 år, ha en positiv sputumodling för MDR-
TB. Studien inkluderade även patienter som hade sputumprov som var positiva för 
syrafasta baciller och positiva prover för resistent mot rifampicin. Patienter 
exkluderades om de hade HIV men ett CD4+-cellvärde mindre än 350 cells´mm-3, 
använde antiarytmika eller hade sjukdom som påverkar QT-intervallet i EKG. Den 
primära utkomsten i studien var andelen patienter i den modifierade ITT-populationen 
som hade en omvandling av sputumodlingen vid användning av MGIT efter 2 
månaders tid. 
 
Studien pågick i 8 veckor och under den tiden var patienterna inlagda på sjukhus, 
därefter observerades patienterna ytterligare i 4 veckor där de fullföljde 
standardbehandlingen. Patienterna blev slumpmässigt indelade i 3 grupper med en 
1:1:1 ratio för att antingen få 100 mg delamanid, 200 mg delamanid eller placebo 2 
gånger dagligen i 8 veckor. Patienterna skulle även samtidigt ta en standardbehandling 
bestående av generellt 4 eller 5 läkemedel mot tuberkulos. Det studerade läkemedlet 
intogs vid måltid, morgon och kväll med 10 timmars mellanrum. 
 
Sputumprover togs på morgonen en gång/vecka under studien samt under de 4 
veckorna efter studiens slut. Sputumproverna odlades i flytande buljongmedium 
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(MGIT) och på ett fast medium. Alla mikrobiologiska tester utfördes i lokala 
laboratorium. Den primära utkomsten för effektiviteten bedömdes med hjälp av att 
studera sputumproverna som odlades i MGIT. Säkerheten av läkemedlet delamanid 
bedömdes genom hälsokontroller, undersökning av vitala tecken, EKG, kliniska tester, 
audiometri vid studiens start samt sammanställa eventuella biverkningar. Evalueringen 
av säkerheten bedömdes hos alla patienter som hade delats in i grupper och fått minst 
en dos av det studerade läkemedlet. Evalueringen av effektiviteten av läkemedlet 
bedömdes hos den modifierade ITT-populationen och inkluderade patienter som var 
positiva för MDR-TB vid studiens start och uppfyllde inga av exklusionskriterierna.   
 
 
 
Resultat 
 
 
Totalt var det 611 patienter som sökte till studien och 481 mötte kriterierna och delades 
därefter in i två grupper. Totalt var det 481 patienter i ITT-populationen och 402 av 
dessa mötte kriterierna för den modifierade ITT-populationen. Totalt var det 141 
patienter som fick dosen 100 mg delamanid, 136 patienter fick dosen 200 mg 
delamanid och 125 patienter fick placebo. Det var fler män än kvinnor i studien, de 
flesta var av asiatisk bakgrund, patienterna var mellan 18–63 år och hade ett BMI 
mellan 12–40. Mer än 90 % av patienterna hade tidigare fått behandling för tuberkulos. 
 
Av de 402 patienter som ingick i den modifierade ITT-populationen så var det 45,4 % 
av patienterna som fick 100 mg delamanid som hade en omvandling av 
sputumodlingen efter 2 månader.  I placebogruppen var det 29,6 % av patienterna och 
i gruppen som fick 200 mg delamanid var det 41,9 % av patienterna. 
 
Vanligt förekommande biverkningar var illamående, kräkningar, huvudvärk, 
sömnlöshet och hyperurikemi. Av de 418 patienter var det 14 som avbröt studien pga. 
biverkningar och en patient dog av tuberkulos. Frekvensen av biverkningar var minst 
i placebogruppen och gruppen som fick 100 mg delamanid hade en lägre frekvens av 
biverkningar än gruppen som fick 200 mg delamanid. En förlängning i QT-intervallet 
förekom i en större frekvens i delamanid-grupperna än i placebogruppen. Men 
frekvensen för ett förlängt QT-intervall var högre hos gruppen som fick 200 mg 
delamanid än gruppen som fick 100 mg delamanid.  
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Efficacy and safety of delamanid in combination with an optimised background 
regimen for treatment of multidrug-resistent tuberculosis: a multicentre, 
randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel group phase 3 trial (25) 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att undersöka om läkemedlet delamanid förbättrar tiden till 
omvandling av sputumodlingen under en 6 månaders period och ytterligare utveckla 
säkerheten av delamanid.  
 
 
 
Metod 
 
 
Studien var en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 
superiority, parallell-grupperad, fas 3 studie. Studien utfördes vid 17 center i länderna 
Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Peru, Filipinerna och Sydafrika. Studien 
inkluderade patienter mellan åldrarna 18–69 år och som hade diagnosen MDR-TB. En 
av inklusionskriterierna var att patienten skulle ha minst ett sputumprov som var 
positivt för M. tuberculosis med resistens mot isoniazid och rifampicin. Några 
exklusionskriterier var annan allvarlig sjukdom; kardiovaskulära tillstånd; abnormalt 
EKG och BMI <16 kg/m2. Den primära utkomsten i studien var tiden för omvandling 
av sputumodlingarna vid användning av MGIT under 6 månaders tid samt skillnaden 
i tidsfördelningen till omvandling av sputumodlingarna mellan de två 
behandlingsgrupperna. Omvandlingen av en sputumodling definierades som den 
tidpunkten med ett negativt resultat följt av åtminstone en bekräftande tidpunkt minst 
25 dagar efter det första och inte följt av två efterföljande positiva tidpunkter. 
 
Patienterna blev slumpmässigt indelade i 2 grupper med en 2:1 ratio. Patienterna 
administrerades antingen 100 mg delamanid eller placebo 2 gånger/dag i 2 månader 
och därefter 200 mg delamanid eller placebo dagligen i 4 månader. Delamanid och 
placebo administrerades tillsammans med en optimerad standardbehandling enligt 
WHO:s riktlinjer för tuberkulos.  Under de 2 första månaderna administrerades 
delamanid och placebo morgon och kväll och därefter endast på morgonen. Studien 
varade i 6 månader därefter uppmanades patienterna att fullfölja 
standardbehandlingen. 
 
Sputumprover togs vid studiens start och därefter 2 gånger/vecka under de 12 första 
veckorna och sedan varannan vecka till vecka 26. När patienterna endast tog 
standardbehandlingen togs sputumprover 2 gånger/månad. Sputumproverna 
granskades via mikroskop för syrafasta baciller och odlades på ett fast medium samt i 
MGIT. Säkerheten av delamanid bedömdes genom hälsokontroller, undersökning av 
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vitala tecken, EKG, audiometri och kliniska tester. Säkerheten bedömdes på ITT-
populationen som inkluderade alla som hade slumpmässigt blivit indelade i grupper. 
Den primära utkomsten bedömdes på den modifierade ITT-populationen och 
inkluderade patienter som visade resistens mot isoniazid samt rifampicin vid studiens 
start. 
 
 
 
Resultat 
 
 
Totalt sökte 714 patienter till studien och 511 mötte kriterierna och blev slumpmässigt 
indelade i grupper. Av de 511 patienterna var det en större andel som exkluderades 
från studien och vid studiens start var det 226 patienter i den modifierade ITT-
populationen och 101 patienter i ITT-populationen. Det var fler män än kvinnor i 
studien, fördelningen mellan etnisk bakgrund var jämn, patienterna var mellan 18 till 
68 år med ett BMI mellan 18–22,3 kg/m2.  Majoriteten av patienterna hade MDR-TB 
och var HIV-negativa. Pga. att testet för läkemedelskänsligthet utfördes så sent 
upptäcktes inte att 12 patienter hade XDR-TB och 10 av patienterna hamnade i 
delamanid-gruppen. 46 av 65 patienter med bilateral lungkavitation och 16 av 20 
patienter med pre-XDR-TB placerades i delamanid-gruppen. dessa två nämnda 
faktorer är riskfaktorer för negativa resultat. 12 av patienterna hade både bilateral 
lungkavitation samt pre-XDR-TB. 
 
Tiden till omvandling av sputumodlingarna över 6 månader var 51 dagar i gruppen 
som fick delamanid och 57 dagar i gruppen som fick placebo. Det var totalt 198 
patienter i delamanid-gruppen och 87 patienter i placebogruppen som hade en 
omvandling av sputumodlingen efter 6 månader. En långsammare omvandling av 
sputumodlingarna observerades hos de 12 patienterna med både bilateral 
lungkavitation och pre-XDR-TB. Om patienterna med bilateral kavitation, pre-XDR-
TB eller patienterna med båda exkluderades så blev tiden för omvandling i delamanid-
gruppen 45 dagar, 49 dagar respektive 50 dagar. Tiden för omvandling i 
placebogruppen förblev 57 dagar. 
 
Totalt rapporterades 7374 biverkningar under hela studien och 4841 rapporterades från 
delamanid-gruppen och 2533 från placebogruppen. 501 av 511 patienter hade 
åtminstone en biverkan från behandlingen och frekvensen av biverkningar var högre i 
delamanid-gruppen än placebogruppen.  Biverkningar som var vanligt förekommande 
var gastrit, kräkningar, yrsel och huvudvärk. 11 patienter avbröt studien pga. 
biverkningar och 134 av 511 biverkningar tros vara relaterade till det studerade 
läkemedlet. Totalt dog 21 patienter under studien och dödsfallen var vanligen 
relaterade till tuberkulos, andningssvikt, lunginflammation och hemoptys. Men inga 
av dödsfallen ansågs vara relaterade till delamanid. Det var även en högre frekvens av 
förlängt QT-intervall i delamanid-gruppen än i placebogruppen. 
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14-day bactericadal acvtivity of PA-824, bedaquiline, pyrazinamide, and 
moxifloxacin combinations: a randomised trial (30) 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att undersöka kombinationer av läkemedlen bedaquiline, 
pyrazinamid, moxifloxacin och PA-824 (pretomanid) för att utveckla nya 
kombinationer som kan användas under en längre period hos patienter med MDR-TB. 
 
 
 
Metod 
 
 
Studien var partiellt dubbelblindad, randomiserad och undersökte baktericid effekt, 
säkerheten, toleransen och farmakokinetiken hos bedaquiline, bedaquiline-
pretomanid, pretomanid-pyrazinamid, bedaquiline-pyrazinamid, pretomanid-
moxifloxacin-pyrazinamid. Studien inkluderade även en grupp där patienterna 
administrerades en standardbehandling för tuberkulos bestående av isoniazid, 
rifampicin, pyrazinamid och etambutol. Studien rekryterade patienter från Kapstaden 
i Sydafrika och patienterna var inlagda på sjukhus under studien. Studien inkluderade 
patienter mellan 18–65 år, väga mellan 40–90 kg och vara positiva för tuberkulos. 
Studien exkluderade patienter som hade en annan sjukdom som kunde påverka 
resultatet av studien. Studien varade i 14 dagar och därefter blev patienterna 
uppmanade att fullfölja en standardbehandling vid närmaste vårdcentral. Den primära 
utkomsten i studien var den baktericida effekten över 14 dagar och bedömdes av den 
dagliga förändringen av log10CFU (kolonibildande enheter) i sputum. 
 
Patienterna blev slumpmässigt indelade i 5 grupper där de antingen administrerades 
bedaquiline, bedaquiline-pretomanid, bedaquiline-pyrazinamid, pretomanid-
pyrazinamid eller pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid. Doser för vardera grupp 
redovisas i tabell II. En 6:e grupp tillkom och agerade som en kontrollgrupp här fick 
patienterna en standardbehandling. 
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Tabell I. Doser för samtliga läkemedelskombinationer. 

Läkemedel Dos 
Bedaquiline Dag 1 – 700 mg 

Dag 2 – 500 mg 
Därefter – 400 mg/dag 

 
Bedaquiline-pretomanid 

 
Bedaquiline – samma 
Pretomanid – 200 mg/dag 

 
Bedaquiline-pyrazinamid 

 
Bedaquiline – samma 
Pyrazinamid – 25 mg/kg/dag 

 
Pretomanid-pyrazinamid 

 
Pretomanid – 200 mg/dag 
Pyrazinamid – 25 mg/kg/dag 

 
Pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid 

 
Pretomanid – 200 mg/dag 
Moxifloxacin – 400 mg/dag 
Pyrazinamid – 25 mg/kg/dag 

 
Sputumprover samlades in under 16 timmar över natten 2 dagar innan studiens start 
och därefter varje dag. Från sputumproverna beräknades antalet CFU av bakterien M. 
tuberculosis samt en mätning av tiden till positivitet i MGIT. Säkerheten bedömdes 
genom hälsokontroller, daglig anamnes, undersökning av vitala tecken, EKG och 
övervakning av eventuella biverkningar.  
 
 
 
Resultat  
 
 
Totalt sökte 173 patienter till studien och 85 patienter mötte kriterierna. Det var 15 
patienter i vardera grupp och 14 patienter i vardera grupp vid studiens slut, dock var 
det bara 12 patienter i gruppen med pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid. Den 6:e 
gruppen som fick standardbehandling bestod av 10 patienter från studiens start till slut. 
Majoriteten av patienterna var män, av blandad etnicitet, HIV-negativa, medelåldern 
var 30 år och ett genomsnittligt BMI var 18,92 kg/m2.  
 
Med bedaquiline observerades en förändring i CFU vid 6,5 dagar; 3,5 dagar med 
bedaquiline-pyrazinamid; 4,5 dagar med bedaquiline-pretomanid; 8,5 dagar med 
pretomanid-pyrazinamid; 6,5 dagar med pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid. Den 
baktericida effekten under 14 dagar var högst i gruppen med pretomanid-
moxifloxacin-pyrazinamid (0,233 log10CFU/ml av sputum/dag). Denna kombination 
uppvisade den mest snabbaste aktivitetsstarten med en liten hämning vid 8,5 dagar och 
ansågs vara mer effektiv än alla andra kombinationer. Biverkningar rapporterades hos 
mer än hälften av patienterna och de flesta var milda och var inte relaterade till de 



  
 

27 

studerade läkemedlen. Totalt hoppade 7 patienter av från studien pga. biverkningar 
men inga dödsfall uppstod i studien. Några biverkningar som uppstod var 
gastrointestinala störningar, huvudvärk och höjda värden av alanin aminotransferas.  
En patient som fick pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid hade ett förlängt QT-
intervall.  
 
 
 
Efficiency and safety of the combination of moxifloxacin, pretomanid (PA-824), 
and pyrazinamide during the first 8 weeks of antituberculosis treatment: a phase 
2b, open-label, partly randomised trial in patients with drug-susceptible or drug-
resistant pulmonary tuberculosis (31) 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att undersöka kombinationen med moxifloxacin, pretomanid 
och pyrazinamid hos patienter med tuberkulos för att studera säkerheten och 
effektiviteten. Kombinationen kallas även för MPaZ. 
 
 
 
Metod 
 
 
Studien var en multicenter, öppen och partiellt randomiserad klinisk prövning som 
undersökte effekten samt säkerheten av MPaZ under 8 veckor. Patienterna som deltog 
var alla från Sydafrika.  Studien inkluderade patienter med tuberkulos och även 
patienter med HIV om värdet för CD4+ var högre än 200 celler/µL. Studien 
exkluderade patienter som hade diabetes och behövde insulin samt patienter med 
kardiovaskulära sjukdomar som kunde påverka resultatet. Om det upptäcktes att 
patienten var resistent mot pyrazinamid eller moxifloxacin så exkluderades patienten 
från studien. Den primära utkomsten i studien var den baktericida aktiviteten och 
definierades som den dagliga förändringen av medelvärdet av log10CFU under 8 
veckor. 
 
Patienterna med blev slumpmässigt indelade i tre grupper om de hade tuberkulos och 
var läkemedelskänsliga. I den första gruppen fick patienterna 400 mg moxifloxacin, 
100 mg pretomanid och 1500 mg pyrazinamid (MPa100Z). Den andra gruppen 
administrerades 400 mg moxifloxacin, 200 mg pretomanid och 1500 mg pyrazinamid 
(MPa200Z). Den tredje gruppen administrerades 75 mg isoniazid, 150 mg rifampicin, 
400 mg pyrazinamid, 275 mg etambutol (HRZE) och doserades enligt patienternas 
kroppsvikt. Patienterna som hade MDR-TB kunde inte slumpmässigt indelas i grupper 
då dessa patienter inte kan administreras med behandlingen HRZE. Patienterna med 



  
 

28 

MDR-TB fick istället 400 mg moxifloxacin, 200 mg pretomanid och 1500 mg 
pyrazinamid (DRMPa200Z). Alla patienter tog behandlingen en gång/dag i 56 dagar. 
 
Sputumprover samlades in under 16 timmar över natten vid dag 1, 2, 3, 7 och därefter 
en gång/vecka. CFU beräknades med hjälp av sputumproverna som samlades in under 
natten. Säkerheten bedömdes med hjälp av anamnes, hälsokontroller, EKG, 
biverkningar samt undersökning av vitala tecken. Säkerheten bedömdes på patienter 
som hade slumpmässigt blivit indelade i grupper och fått minst en dos av det studerade 
läkemedlet. Effektiviteten bedömdes på patienter som inkluderades i bedömningen av 
säkerheten.  
 
 
 
Resultat 
 
 
Totalt sökte 475 patienter till studien och 207 av patienterna mötte kriterierna för 
studien. Totalt var det 60 patienter som fick behandlingen MPa100Z, 62 som fick 
MPa200Z, 59 som fick HRZE och 26 patienter som fick DRMPa200Z. I studien var 
det fler män än kvinnor och majoriteten var av svart etnisk bakgrund. Patienterna hade 
en medelålder på 29–32 år, en medelvikt på 54–58 kg och majoriteten var HIV 
negativa. 
 
Den baktericida aktiviteten var signifikant bättre i gruppen som fick MPa200Z och 
även i den dagliga minskningen i log10CFU. Det dagliga medelvärdet för förändring 
av log10CFU var 0,133 i gruppen med MPa100Z, 0,155 i gruppen med MPa200Z, 
0,112 i gruppen med HRZE och 0,117 i gruppen med DRMPa200Z. Tiden för 
omvandling av sputumproverna på fast medium var 28 dagar hos både MPa100Z och 
MPa200Z och 35 dagar i grupperna HRZE och DRMPa200Z. Vid odling i flytande 
medium blev tiden för omvandling av sputumproverna 42 dagar i gruppen MPa100Z, 
49 dagar i gruppen MPa200Z och 56 dagar hos både HRZE och DRMPa200Z. 
 
Majoriteten av patienterna upplevde minst en biverkan som var kopplad till 
behandlingen. Nio patienter hade allvarliga biverkningar och en avled, men dödsfallet 
ansåg inte vara relaterat till läkemedelsbehandlingen. De vanligaste biverkningarna 
som uppstod var hyperurikemi, illamående och kräkningar. I studien observerades 
även att en förlängning av QT-intervallet förekom i större frekvens i gruppen som fick 
MPa200Z. 
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DISKUSSION 
 
 
Studie 1 - The Diarylquinoline TMC207 for Multidrug-Resistant Tuberculosis (26) 
 
 
Första studien hade endast 41 patienter som slutförde studien och det var ungefär lika 
många patienter som fick placebo respektive bedaquiline. När bedaquiline 
administrerades tillsammans med standardbehandlingen sågs en snabbare omvandling 
av sputumproverna från positiv till negativ. Antalet odlingar som blev negativa i 
placebogruppen och bedaquiline-gruppen var 9 % jämfört med 48 %. Vid vecka 8 var 
antalet negativa odlingar för syrafasta bakterier 84 % i bedaquiline-gruppen och 68 % 
i placebogruppen.  Vanliga biverkningar som uppstod under studiens gång var 
illamående, ledvärk, hemoptys, hyperurikemi, smärta i extremiteterna, ensidig dövhet, 
hudutslag och bröstsmärtor.  Endast illamående förekom i en högre frekvens hos 
gruppen som administrerades bedaquiline. Ett förlängt QT-intervall var mer uttalat i 
bedaquiline-gruppen men alla biverkningar som uppstod klassades som milda till 
moderata.  
 
Resultatet tyder på att bedaquiline i kombination med en standardbehandling inte gav 
några allvarliga biverkningar som slutade med dödsfall. Bedaquiline minskade även 
tiden för omvandling av sputumproverna från positiv till negativ hos patienter med 
MDR-TB. Bedaquiline ökade även antalet patienter med ett negativt sputumprov vid 
vecka 8. Men studien hade väldigt få patienter som deltog och fler undersökningar 
behöver göras för att säkerställa resultatets trovärdighet (26). Men metoden att 
använda sig av MGIT istället för att odla på ett fast medium var ett smart val då MGIT 
upptäcker M. tuberculosis i en större grad (19, 20). Resultatet från studie 1 bekräftar 
även resultatet från en annan studie som erhöll liknande data från en studie gjord på 
möss (32). Studien från 2006 observerade att vid tillägg av bedaquiline till 
standardbehandlingen blev behandlingen mer effektiv och en negativ odling 
observerades hos nästan varje patient efter 2 månader (32). Med resultatet från studien 
bekräftas det att bedaquiline som påverkar ATP-syntas hos M. tuberculosis är ett nytt 
läkemedel med god effekt vid behandling av MDR-TB. 
 
 
 
Studie 2 - Multidrug-Resistant Tuberculosis and Culture Conversion with 
Bedaquiline (27) 
 
 
I andra studien var det 160 patienter som deltog och ungefär lika många som fick 
placebo eller bedaquiline. Hos den modifierade ITT-populationen var tiden för 
omvandling av sputumodlingarna 83 dagar i bedaquiline-grupper och 125 dagar i 
placebogruppen. Liknande resultat observerades även i ITT-populationen. Vid vecka 
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24 var det 52 av 66 patienter i bedaquiline-gruppen som hade en negativ odling av 
sputumprovet jämfört med 38 av 66 patienter hos placebogruppen. Vanliga 
biverkningar som uppstod under studiens gång var illamående, ledvärk och kräkningar 
men alla klassades som milda till moderata. Ett förlängt QT-intervall var mer uttalat i 
bedaquiline-gruppen. totalt 12 dödsfall uppstod under studien men inga ansågs vara 
relaterade till det studerade läkemedlet. 
 
Resultatet tyder på att bedaquiline i kombination med en standardbehandling minskade 
tiden till omvandling av sputumproverna samt ökade antalet patienter med omvandling 
av sputumprover vid 24 veckor signifikant. Detta resultat stämmer överens med 
resultatet som erhölls vid en tidigare studie år 2009 som undersökte samma parametrar 
(26, 27).  Enligt WHO:s definition av att vara botad var det nästan dubbelt så många i 
bedaquiline-gruppen som blev botade jämfört med placebogruppen.  Även denna 
studie använde sig av metoden MGIT för att upptäcka M. tuberculosis i 
sputumproverna, vilket ger ett mer trovärdigt resultat (19, 20). En nackdel med studien 
var att det endast var ett fåtal patienter som deltog och att studiens syfte inte hade som 
utgångspunkt att bevisa att bedaquiline kan förkorta behandlingsperioden hos patienter 
med MDR-TB. En annan nackdel med studien var att 12 dödfall observerades och 
därmed bör behandling med bedaquiline tas med största försiktighet tills fler studier 
har utförts för att säkerställa bedaquilines profil för effektivitet och säkerhet (27). 
 
 
 
Studie 3 - Bedaquiline in the treatment of multidrug- and extensively drug-
resistant tuberculosis (28) 
 
 
I tredje studien var det 233 patienter som deltog. Vid vecka 24 var det 163 av 205 
patienter med en negativ sputumodling jämfört med 148 av 205 patienter vid vecka 
120.  Vid studiens slut var det i den modifierade ITT-populationen 125 av 205 patienter 
som ansågs vara botade. Vanligt förekommande biverkningar under studiens gång var 
hyperurikemi, illamående, kräkningar och huvudvärk men de klassades som milda till 
moderata.  Nästan inga fall av ett förlängt QT-intervall observerades i studien. Totalt 
uppstod 16 dödfall men inga ansågs vara relaterade till det studerade läkemedlet. 
 
Studien observerade att mortaliteten var lägre (6,9 %) jämfört med mortaliteten i studie 
2 (12 %) (27, 28).  Jämfört med en annan metaanalys från 2012 med liknande data så 
är den låga mortaliteten positiv (33). Antalet patienter som hade en omvandling av 
sputumproverna liknade resultatet från studie 2 vid vecka 24. Men nackdelen med 
jämförelsen mellan de två studierna var att patientpopulationen inte stämmer överens. 
I studie 3 deltog färre HIV-positiva patienter (27, 28). Vid tillägg av bedaquiline i 
kombination med en standardbehandling så minskar risken för utveckling av resistens 
för ytterligare läkemedel hos patienterna. Men enligt den låga mortaliteten samt 
biverkningarna som uppstod observerades det att bedaquiline i kombination med 
standardbehandling är effektiv och säker att använda. Den snabba omvandlingen från 
positiv till negativ i sputumproverna tyder även på att bedaquiline tillsammans med 
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standardbehandling kan minska risken för smitta av MDR-TB från person till person 
(28). Men en nackdel med studien var att den inte var placebokontrollerad och att alla 
patienter som deltog fick bedaquiline. 
 
 
 
Studie 4 - Delamanid for Multidrug-Resistant Pulmonary Tuberculosis (29) 
 
 
I fjärde studien var det 481 patienter som deltog och det var fler patienter som fick 
delamanid än placebo.  Av de 402 patienter som ingick i den modifierade ITT-
populationen var det 45,4 % som fick delamanid 100 mg, 41,9 % som fick delamanid 
200 mg och 29,5 % som fick placebo som hade en negativ sputumodling efter 2 
månader. Vanliga biverkningar som uppstod under studiens gång var kräkningar, 
huvudvärk, sömnlöshet och hyperurikemi. Frekvensen av biverkningar var mest uttalat 
i gruppen som fick 200 mg delamanid. Ett förlängt QT-intervall förekom i större 
frekvens hos patienterna som fick delamanid men var mest uttalat i gruppen som fick 
200 mg delamanid. 
 
Resultatet tyder på att delamanid i kombination med standardbehandling för MDR-TB 
gav en förstärkt och påskyndad omvandling av sputumproverna. Resultatet kan 
jämföras med en annan studie från 2010, utförd av Wallis och kollegor där liknande 
resultat erhölls (34). Resultatet från båda studierna tyder på en ökad 
sputumomvandling samt en minskad risk för återfall av tuberkulos hos patienter som 
administrerades med en standardbehandling samt en effektiv baktericid läkemedel som 
t.ex. delamanid (30, 34). Studien använde sig av metoden MGIT istället för att odla på 
ett fast medium och därmed erhölls ett mer pålitligt resultat (19, 20). Men en nackdel 
med studien var att den endast pågick under 8 veckor och därmed finns ingen fakta om 
hur delamanid påverkar människan under en längre period. Fler studier behövs för att 
säkerställa effektiviteten samt säkerheten av delamanid. 
 
 
 
Studie 5 - Efficacy and safety of delamanid in combination with an optimised 
background regimen for treatment of multidrug-resistent tuberculosis: a 
multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel group phase 3 
trial (25) 
 
 
I femte studien var det 511 patienter som deltog och det var fler som fick delamanid 
än placebo. Tiden för omvandling från positiv till en negativ sputumodling under 6 
månader var 51 dagar i gruppen som fick delamanid och 57 dagar i gruppen som fick 
placebo. Det var totalt 198 patienter respektive 87 patienter i delamanid-gruppen 
respektive placebogruppen som hade en negativ sputumodling efter 6 månader. 
Vanliga biverkningar som förekom under studien var gastrit, kräkningar, yrsel och 
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huvudvärk. Frekvensen av biverkningar förekom i en högre grad i delamanid-gruppen 
än placebogruppen. Ett förlängt QT-intervall var mer uttalat i delamanid-gruppen och 
totalt 21 dödsfall uppstod men inga ansågs vara relaterade till delamanid. 
 
Resultatet tyder på att delamanid i kombination med en standardbehandling inte 
utmärkte sig med att minska tiden för sputumomvandling under 6 månader. Jämfört 
med resultatet från studie 4 var effektiviteten av delamanid avvikande i denna studie.  
Medan bedömningen av säkerheten har liknande resultat jämfört med studie 4 och 
tyder på att delamanid tolereras väl av patienterna (25, 29).  Resultatet som erhölls tros 
bero antingen på en för hög prestationsförmåga i placebogruppen eller en för låg 
prestationsförmåga i delamanid-gruppen (25).  Resultatet för placebogruppen var 30–
36 % bättre än förväntat efter 6 månader och enligt WHO:s globala värden för antalet 
botade som är ca 55 % fick denna studie 78 % i placebogruppen. Pga. den högre 
responsen från placebogruppen kunde inte en signifikant skillnad observeras mellan 
behandlingsgrupperna. Den låga prestationsförmågan av delamanid tros bero på att 
patienterna tilläts behandlas med läkemedel för tuberkulos upp till 90 dagar innan 
studiens start (25). Detta uttalande kan även jämföras med studie 4 där det 
observerades att patienter som behandlades för tuberkulos innan studiens start 
indikerade att delamanids effekt ska ha blivit hämmad (25, 29). Enligt en annan artikel 
kan förbehandling innan studiens start och samtidig antibakteriell behandling 
förhindra evalueringen av antibakteriella läkemedel som t.ex. delamanid (35). Även 
här behöver fler studier utföras för att säkerställa delamanids effekt och säkerhet vid 
behandling av MDR-TB. 
 
 
 
Studie 6 - 14-day bactericadal acvtivity of PA-824, bedaquiline, pyrazinamide, and 
moxifloxacin combinations: a randomised trial (30) 
 
 
I sjätte studien deltog endast 85 patienter och det var jämt fördelat mellan 
behandlingsgrupperna. Baktericida effekten under 14 dagar var högst i gruppen som 
fick pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid med 0,233 log10CFU/ml sputum/dag. 
Kombinationen ansågs även vara mer effektiv än alla andra kombinationer och en 
förändring i CFU observerades efter 6,5 dagar. Vanliga biverkningar som uppstod var 
gastrointestinala störningar, huvudvärk och förhöjda värden av alanin aminotransferas 
men de flesta biverkningarna klassades som milda. Ett förlängt QT-intervall 
observerades hos en patient som administrerades pretomanid-moxifloxacin-
pyrazinamid och inga dödsfall uppstod under studien. 
 
Resultatet tyder på att kombinationen av pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid har 
ungefär samma baktericida effekt som en standardbehandling har under 14 dagar. 
Pyrazinamid i kombination med antingen bedaquiline eller pretomanid ökade effekten 
av läkemedlet under första behandlingsveckan. Denna indikation kan vara värd att 
lägga på minnet för framtida behandlingar för tuberkulos (30). Tidigare studier på 
möss visar liknande resultat angående den baktericida effekten samt förändringen i 
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CFU vid behandling med kombinationen pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid (36, 
37). Den 14-dagars effekten på förändringen i CFU med kombinationen pretomanid-
moxifloxacin-pyrazinamid visar liknande resultat från kombinationen med isoniazid-
rifampicin-pyrazinamid-streptomycin från en studie utförd av Jindani med kollegor 
(38). En nackdel med studien var att det endast var ett fåtal patienter som deltog. En 
annan nackdel är att både pretomanid samt moxifloxacin kan påverka hjärtats rytm och 
därmed bör vidare granskning utföras för att säkerställa säkerheten med 
kombinationen. När flera olika nya kombinationer studeras i en klinisk studie kan det 
vara svårt att bestämma vilken biverkning som hört till vilket läkemedel (30). 
 
 
 
Studie 7 - Efficiency and safety of the combination of moxifloxacin, pretomanid 
(PA-824), and pyrazinamide during the first 8 weeks of antituberculosis treatment: 
a phase 2b, open-label, partly randomised trial in patients with drug-susceptible or 
drug-resistant pulmonary tuberculosis (31) 
 
 
I sjunde studien var det totalt 207 patienter som deltog och det var ungefär lika många 
i vardera grupp. Dagliga förändringen av log10CFU var 0,155 i gruppen som fick 
MPa200Z och 0,117 i gruppen som fick DRMPa200Z, dvs gruppen som hade MDR-
TB och fick MPa200Z.  Vid odling på fast medium var tiden för omvandling av 
sputumproverna 28 dagar i gruppen som fick MPa200Z och 35 dagar i gruppen 
DRMPa200Z. vid odling i flytande medium blev istället tiden för omvandling 49 dagar 
i gruppen MPa200Z och 56 dagar i gruppen DRMPa200Z. Vanliga biverkningar som 
uppstod var hyperurikemi, illamående och kräkningar. En patient avled under studien 
men dödsfallet ansågs inte vara relaterat till det studerade läkemedlet. En förlängning 
av QT-intervallet var mer uttalat hos patienterna som fick MPa200Z. 
 
Resultatet från studie 7 tyder på att behandlingen med MPa200Z var signifikant bättre 
jämfört med HRZE. Studien odlade på både fast och flytande medium för att studera 
tillväxten av M. tuberculosis (31). En fördel med att odla i ett flytande medium är att 
sputumodlingen förblir positiv under en längre tid och därmed blir det lättare att skilja 
mellan de olika behandlingarna (20, 31). Alla kombinationer tolererades väl av 
patienterna men eftersom gruppen som fick MPa200Z hade en högre frekvens av ett 
förlängt QT-intervall bör fler kliniska studier utföras för att säkerställa säkerheten av 
läkemedlet.  En nackdel med studien var att endast ett fåtal deltagare hade MDR-TB 
och hamnade i en liten grupp för sig själva. Men patienterna som hade MDR-TB fick 
likande resultat som patienterna i resten av studien (31). Men resultatet för den 
baktericida effekten under 8 veckor stämmer överens med tidigare studier och bevisar 
att pretomanid-moxifloxacin-pyrazinamid ger en bättre baktericid effekt på M. 
tuberculosis jämfört med HRZE (30, 31). Kombinationer med en hög baktericid effekt 
indikerar även en minskad risk för resistens för andra läkemedel i behandlingen.  Men 
eftersom antalet patienter med MDR-TB var så få är resultatet från studien endast 
preliminära och fler studier behövs för att studera effekten av kombinationen hos 
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patienter med MDR-TB. Men kombinationen med pretomanid-moxifloxacin-
pyrazinamid kan vara ett nytt alternativ för framtida behandling hos patienter med 
MDR-TB. Den nya kombinationen förväntas även vara lägre i kostanden jämfört med 
nuvarande behandling för MDR-TB (31). 
 
Bedaquiline, delamanid och pretomanid kan alla vara nya alternativ för framtida 
behandling av MDR-tuberkulos. Men många biverkningar uppstår fortfarande och 
många studier har endast ett få antal deltagare. Det är speciellt oroväckande att ett 
förlängt QT-intervall kan ge en ökad risk för rytmstörningar i hjärtat. I framtida studier 
kan det vara värt att även tänka på att vissa eventuella biverkningar kan även vara 
dosrelaterade enligt Gler et al (29). Nya läkemedel för behandling av MDR-TB bör 
utvecklas med så få läkemedelsinteraktioner som möjligt. Då behandlingen går ut på 
att använda flera olika läkemedel samtidigt för att minska risken för utveckling av 
resistens (1,18). En kombination som verkar lovande är MPaZ då den varken 
innehåller isoniazid eller rifampicin och gör kombinationen lämplig för patienter som 
är resistenta mot dessa läkemedel (31). Men i kampen mot både tuberkulos och MDR-
TB behövs inte bara nya läkemedel framställas. Diagnosticeringen av tuberkulos 
behöver utvecklas i underutvecklade länder då det har observerats att fler än hälften 
av patienterna blir feldiagnostiserade samt att resistens inte testas (1).  
 
 
 
SLUTSATS 
 
 
Med fler studier och en större studiepopulation för att undersöka både effekten och 
säkerheten av bedaquiline, delamanid och pretomanid kan dessa läkemedel vara nya 
alternativ för framtida behandling. Men trots att avvikelser förekommer och 
biverkningar uppstod i studierna kan dessa läkemedel i olika kombinationer vara den 
framtida behandlingen i kampen mot MDR-TB. 
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