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Sammanfattning 

Bakgrund: Myom är den vanligaste gynekologiska benigna tumören hos kvinnor i fertil ålder. Det finns idag 

läkemedelsbehandlingar, invasiva ingrepp och icke-invasiva ingrepp vid behandling av myom. Utvecklingen 

av läkemedel mot myom är lågprioriterat, eftersom de främst är benigna och snarare leder till sjuklighet än 

dödlighet. De läkemedel som idag används vid behandling av myom är ulipristal, GnRH-agonister, NSAID, 

tranexamsyra, p-piller eller hormonspiral. Ulipristal och GnRH-agonister har utöver förbättring av symtom 

som alla de senast nämnda, en effekt på reducering av myomstorlek. Icke-invasiva ingrepp innefattar idag 

myolys, embolisering av arteria uterina och fokuserad ultraljudskirurgi under MRI-vägledning, framtagna 

för att slippa operativa ingrepp. Myomektomi och hysterektomi är två operativa ingrepp som genomförs om 

inga andra behandlingar fungerar, eftersom de medför en längre återhämtningstid och en större risk för 

komplikationer. Mifepriston är en antiprogesteron, vilket innebär att den hämmar progesterons effekt. 

Progesteron i sin tur spelar en stor roll i utvecklingen av ett myom. Behandling med läkemedlet har i många 

olika studier visat goda resultat både i avseende på myomstorlek, symtom, livskvalité och biverkningar. 

Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka om mifepriston är ett säkert och effektivt läkemedel vid 

behandling av myom hos kvinnor. Metod: Examensarbetet är en litteraturstudie och baseras på 6 olika 

randomiserade kontrollerade vetenskapliga studier som undersökte mifepristons effekt och säkerhet vid 

behandling av myom. Studierna hämtades från PubMed. Resultat: Samtliga studier visade en reducering i 

myomvolym, en förbättring av symtom och milda biverkningar med olika doseringar av mifepriston vid 

behandling av myom. I 2 av studierna undersöktes livskvalitén vilket ökade hos de personer som behandlades 

med mifepriston. Slutsats: Det är svårt att dra generella slutsatser vilken dos och behandlingstid som är 

optimala på grund av de olika behandlingstiderna, doseringarna och studieuppläggen som användes i samtliga 

studier. Dock har mifepriston en god effekt avseende på reducering i myomstorlek, symtom, biverkningar 

och livskvalité. Det krävs dock fler studier för att säkerställa dosering och behandlingstid samt fler 

jämförelser med andra behandlingsalternativ som idag finns för behandling av myom. 
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SUMMARY 
 

Uterine fibroids are the most common gynecologic benign tumor in women in fertile 

age. Despite that, we don’t know very much about how and why uterine fibroids 

develop and the treatments today are deficient. Treatments for uterine fibroids include 

drug treatment, non-invasive surgery and invasive surgery. The drugs used for the 

treatment of uterine fibroids are ulipristal, GnRH-agonists, NSAIDs, tranexamic acid, 

birth control pills and hormonal spirals. Non-invasive surgeries used for the treatment of 

uterine fibroids is myolysis, uterine artery embolization and MRI-guided focused 

ultrasound surgery. In the invasive surgeries, hysterectomy and myomectomy is 

included, which only occurs if other treatments do not work. Mifepristone is a drug only 

used for termination of pregnancy, but is now in a couple of studies evaluated if it can 

be used for the treatment of uterine fibroids. Mifepristone is an antiprogesterone, that 

inhibits the effect of progesterone that has an important role in the development of 

uterine fibroids. It has in many studies showed a reduction in fibroid size and symptoms 

together with few side effects and an increase in quality of life. 

 

The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of mifepristone for the 

treatment of uterine fibroids in women. 

 

This study is a literature review based on six randomized controlled trials evaluating the 

efficacy and safety of mifepristone for the treatment of uterine fibroids. The six studies 

were collected from the database PubMed. 

 

All the studies showed that the use of mifepristone for the treatment of uterine fibroids 

gave a reduction in fibroid size, symptoms and few side effects. Two of the studies 

showed that the quality of life increased in persons who got mifepristone for the 

treatment of uterine fibroids. If mifepristone should get the indication to treat uterine 

fibroids in the future, it depends on more studies to compare it to other available drugs 

and to find the right dosage and treatment time. 
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FÖRKORTNINGAR 

 
COX- Cyclooxygenase (Cyklooxygenas)  

FSH- Follicle-Stimulating Hormone (Follikelstimulerande hormon) 

GnRH- Gonadotropin-Releasing Hormone (Gonadotropinfrisättande hormon) 

Hb- Hemoglobin 

LH- Luteinizing Hormone (Luteiniserande hormon) 

MRI- Magnetisk resonanstomografi 

NSAID- Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Icke-steroida 

antiinflammatoriska medel) 

PAECs- Progesterone receptor modulators associated endometrial changes 

(Progesteronreceptormodulator-associerade endometrieförändringar) 

PBAC- Pictorial Blood loss Assessment Chart (Skala som diagnostiserar kraftig 

menstruationsblödning) 

SPRMs- Selective Progesterone Receptor Modulator (Selektiva 

progesteronereceptormodulatorer) 

UFS-QOL- Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life (Skala som utvärderar 

symtom och livskvalité hos personer med myom) 

VAS- Visual Analog Scale (Skala som utvärderar smärta)
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INTRODUKTION 

 

Myom är den vanligaste gynekologiska benigna tumören hos kvinnor i fertil ålder (1). 

Mellan 50%-77% av dagens kvinnor kan ha myom, trots detta är förståelsen om hur 

eller varför myom uppstår fortfarande oklar (2). Utvecklingen av läkemedel inom 

området är lågprioriterat. En av anledningarna kan vara att myom främst är benigna 

tumörer som orsakar sjuklighet i form av smärta och blödning snarare än dödlighet (3). 

Utöver läkemedelsbehandlingar finns idag hysterektomi som ett vanligt 

behandlingsalternativ. Detta indikerar vikten på att en utveckling av läkemedel idag 

behövs, speciellt för kvinnor som fortfarande vill behålla sin fertilitet samt ur ett 

kostnadsperspektiv för hälso- och sjukvården (4). Idag finns det många studier som 

undersöker om progesteron-hämmaren mifepriston kan vara ett alternativ vid 

behandling av myom hos kvinnor. De risker som relateras till en behandling med 

mifepriston är en ökad endometriell bredd, vilket kan leda till hyperplasi eller atypi (1, 

5). Detta kan vara anledningen till att mifepriston idag inte har indikationen myom. En 

behandling med mifepriston har dock i många studier påvisat ha goda resultat vid 

behandling av myom, därav växte intresset av att undersöka mifepristons effekt- och 

säkerhetsvariabler i detta examensarbete. 

 

Livmodern 

Det kvinnliga fortplantningsorganet består av livmodern, äggstockarna, äggledarna och 

vaginan. Livmodern är ett hålorgan som delas in i tre olika delar. Cervix uteri, 

livmoderhalsen, utgör den nedre delen av livmodern mot vaginan, corpus uteri 

innefattar större delen av livmoderhålans väggar samt fundus uteri som utgör taket i 

livmoderhålan. Livmodern har tre öppningar, en via livmoderhalsen mot vaginan och 

två i fundus uteri mot äggledarna. Livmoderväggen består av tre skikt, innerst är 

endometriet (livmoderslemhinnan), därefter myometriet (muskelväggen) och sist 

perimetriet (del av bäckenbukhinnan). I livmoderslemhinnan finns mycket körtlar vars 

sekretion regleras av hormoner och det är detta skikt som drivs ut vid en menstruation. 

Myometriet består av glatta muskelceller som regleras av könshormoner, vilket kan leda 

till kontraktion eller relaxation i livmodern. Livmodern är delaktig i många processer i 

kroppen, det ger exempelvis upphov till menstruation hos kvinnor samt är det organ 

som fostret växer i under en graviditet (6). På eller i livmodern kan det uppstå myom, en 
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benign tumör beståendes av glattmuskulatur som klassificeras efter var de är 

lokaliserade (1).  

 

Myom 

Myom definieras som en benign tumör bestående av glattmuskulatur som härleder från 

myometriet i livmoderns vägg (1). Antalet kvinnor som har myom är oklart, det finns ett 

mörkertal tillföljd av att myom kan vara symtomfritt och därför svåridentifierat, men 

antalet drabbade stiger med ökande ålder (3). Myom klassificeras efter var de är 

lokaliserade. Intramurala myom sitter i myometriet, submukösa myom växer mot 

livmoderns inre vägg ut mot livmoderhålan och subserösa myom växer mot livmoderns 

yttre vägg ut mot bukhålan (1). Submukösa myom gör det svårare för det befruktade 

ägget att fästa i livmodern vid befruktning och ökar risken för missfall vid en graviditet, 

mer än vad subserösa och intramurala myom gör. I studier har det också påvisats en 

ökad fertilitet efter borttagning av submukösa myom (7, 8). 

 

Orsaken till myom är fortfarande relativt okänd men genetiska faktorer, olika 

könshormoner och tillväxtfaktorer spelar in (3). Myomceller har påvisats ha både 

östrogenreceptorer och progesteronreceptorer (1). Östradiol och progesteron binder till 

receptorerna, vilket påverkar myomcellerna att utsöndra stimulerande mediatorer till 

odifferentierade närliggande celler, som förses till myomet och stödjer tumörtillväxt. 

Progesteron främjar celldelning av myomceller och östradiol bidrar till att öka antalet 

progesteronreceptorer vilket gör att vävnaden blir mer känslig för progesteron (9). När 

kvinnor når klimakteriet minskar myomet i storlek i takt med att östrogensekretionen 

minskar, vilket ytterligare speglar östradiols roll i utvecklingen av myom (10). Faktorer 

som ökar risken för att få myom innefattar barnlöshet och fetma, samtidigt som risken 

minskar med ökande antalet graviditeter och användning av ett kombinerat p-piller 

under en längre tid. Riskfaktorerna ska dock tolkas med försiktighet då det finns en 

begränsad mängd studier och risken för bias är stor (2).  

 

Myom är oftast symtomfritt men kan förknippas med oregelbundna blödningar, kraftiga 

menstruationsblödningar, anemi, bäckentryck, dyspareuni, mag- och tarmstörningar, 

ländryggssmärta, infertilitet och urineringsbesvär (1). Det kan också bidra till en 

minskad livskvalité hos kvinnor, vilket kan påverka humör och levnadsvanor (11). För 

att diagnostiseras med myom, krävs en gynekologisk undersökning samt ett vaginalt 
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ultraljud för att se hur stort myomet är och var de sitter. I vissa fall kan det krävas 

hysterskopi eller sonohysterografi för att upptäcka myomet, speciellt om det är 

submukösa myom (1).  

 

Behandling vid myom består idag av olika läkemedelsbehandlingar med avsikt att 

minska myomets storlek och ge symtomlindring. Läkemedelsbehandlingarna innefattas 

av NSAID, tranexamsyra, p-piller, hormonspiral, ulipristal och gonadotropinfrisättande 

hormon (GnRH)-agonister. Icke-operativa behandlingarna som fokuserad 

ultraljudskirurgi under MRI-vägledning, embolisering av arteria uterina eller myolys 

kan också bli aktuellt. Om inga av ovanstående behandlingsalternativ fungerar kan 

hysterektomi eller myomektomi krävas. Vilken behandling som används beror på 

storlek på myomet, ålder, symtom, var det sitter och önskan att behålla fertilitet (1). 

 

Behandling av myom idag 

NSAID  

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är en läkemedelsgrupp med 

antiinflammatorisk, analgetisk och antipyretisk effekt. NSAIDs verkar genom att 

hämma enzymen cyklooxygenas-1 (COX-1) och cyklooxygenas-2 (COX-2) som deltar i 

många inflammatoriska processer. Prostaglandiner ökar många inflammatoriska 

mediatorer, känslighet i nociceptorer samt minskar kontraktiliteten i livmodern. COX-2 

hämmar bland annat prostaglandinsyntesen vilket leder till minskad inflammation, 

smärta och blödning (12). NSAID har påvisats ge bättre effekt än placebo med avseende 

på att lindra smärta och reducera blödningsmängd vid behandling av myom (13). 

NSAID-behandling ökar dock risken för gastrointestinala biverkningar och minskar inte 

myomvolymen (1). 

 

Tranexamsyra 

Tranexamsyra är ett antifibrinolytikum. Det verkar genom att inhibera 

plasminogenaktivering, vilket innebär att plasminogen inte aktiveras till plasmin, varpå 

fibrinolys förhindras och koaglet inte bryts ner (12). Tranexamsyra reducerar rikliga 

blödningar vid myom men minskar däremot inte myomstorleken (1). Behandling med 

tranexamsyra reducerar blödning mer än både placebo och NSAID, dock finns det en 

risk för allvarliga biverkningar såsom exempelvis trombos (14). 
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P-piller och Hormonspiral 

Kombinerade p-piller består av både en östrogenkomponent och en syntetisk 

progesteronkomponent. Östrogen inhiberar sekretion av follikelstimulerande hormon 

(FSH) via negativ feedback på främre hypofysen, vilket leder till att ägg inte mognar i 

äggstocken. Progesteron inhiberar sekretion av luteiniserande hormon (LH) vilket 

förhindrar ägglossning samt bidrar till att ett befruktat ägg har svårare att fästa i 

livmodern. Kombinerade p-piller användas främst som ett preventivmedel men kan 

också minska blödningar, exempelvis vid myom. Hormonspiraler innehåller syntetiskt 

progesteron, som sakta utsöndras i kvinnan efter insättning i livmodern, vilket också 

kan minska blödningar vid myom (12). 

 
GnRH-agonister 

GnRH-agonister är läkemedel som reglerar sekretionen av gonadotropinerna FSH och 

LH från främre hypofysen. Indirekt regleras också frisättningen av östrogen och 

progesteron. GnRH-agonister ökar initialt FSH och LH, men efter några veckor sänks 

nivåerna på grund av en negativ feedback från östrogen och progesteron på främre 

hypofysen. Detta leder till en indirekt sänkning av östrogen- och progesteronnivåerna, 

vilka annars bidrar till myomets storleksökning (12). Studier har visat att GnRH-

agonister både minskar myomvolymen, förbättrar symtom relaterade till myom och kan 

användas preoperativt. Biverkningar som värmevallningar, benskörhet och vaginal 

torrhet är dock vanliga vid långvarigt bruk av läkemedlet (15-17). 

 

Ulipristal 

Ulipristal ingår i läkemedelsgruppen selektiva progesteronreceptormodulatorer (SPRM) 

och är en partiell agonist, vilket innebär att den fungerar som både antagonist och 

agonist på progesteronreceptorn (18). Ulipristal har en direkt effekt på 

livmoderslemhinnan där den binder till progesteronreceptorer och förhindrar att 

progesteron kan binda in och verka. Den binder inte till östrogenreceptorerna vilket gör 

att den inte får lika omfattande biverkningar som GnRH-agonister (5). Biverkningar 

som associerats till ulipristal är värmevallningar, huvudvärk, smärta i bröstet och 

progesteronreceptormodulator-associerade endometrieförändringar (PAECs) (19). 

Ulipristal har i studier visat sig minska myomstorleken, blödning och förbättra 

livskvalitén hos kvinnor med myom (5, 20).  
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Fokuserad ultraljudskirurgi under MRI-vägledning  

Fokuserad ultraljudskirurgi under magnetresonanstomografi (MRI)-vägledning är en 

kombination av högintensitivt fokuserat ultraljud och MRI. Genom MRI kan 

lokalisering av myomet ske och när ultraljudet når vävnaden ökar temperaturen och 

denaturerar proteiner som medför nekros i myomet. Det är ett icke-invasivt ingrepp, 

vilket medför en låg risk för komplikationer och att personer kan återgå till aktiviteter 

redan dagen efter ingreppet. De komplikationer som kan uppstå är brännmärken på 

huden och muskulärt ödem (21). 

 
Embolisering av arteria uterina 

Embolisering av arteria uterina, artären som försörjer livmodern med blod, har blivit en 

nyttjad metod för att behandla myom eftersom invasiv operation undviks. Under detta 

ingrepp ockuperas artären via partiklar som förs in i en kateter, vilket ger ett reducerat 

blodflöde till myomet och ischemi uppstår, varvid myomet går i nekros. Den 

allvarligaste komplikationen efter detta ingrepp är infektion (22). 

 

Myolys 

Myolys är en av de nyare behandlingarna vid behandling av myom som utvecklades för 

att minska andelen operativa ingrepp. I myolys används fokuserad energi för att strypa 

blodtillförseln till myomet som då går i nekros. Det finns många sätt detta kan ske på, 

exempelvis via ett laposkop med laser eller via ultraljud med elektromagnetiska vågor 

som utsöndrar värme. Efter en myolys kan man få buksmärta och komplikationer såsom 

infektioner, skador i livmodern samt en ökad svårighet att bli gravid (23). 

 
Myomektomi 

Myomektomi är ett operativt ingrepp som innebär att man tar bort myom i livmodern. 

Ingreppet går att göra via buken, laparoskopi eller hysteroskopi. Laparoskopisk 

myomektomi innebär att man gör en titthålsoperation genom buken. Detta medför ofta 

en lägre återhämtningstid, mindre blödning och smärta än vid en myomektomi som görs 

via en större operation genom buken. Efter en myomektomi är det vanligt att få 

buksmärta, blödning, anemi och i vissa fall kan även infertilitet uppstå (24). Efter en 

myomektomi återbildas 15-33% av alla myom, och 10% av dessa får genomgå en 

hysterektomi efter 5-10 år (1). 
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Hysterektomi 

Hysterektomi är ett operativt ingrepp som innebär att livmodern tas bort. Ingreppet går 

att göra via vaginan, buken eller via en titthålsoperation. Nästan 90% av alla 

hysterektomier som genomförs är på grund av benigna tillstånd, såsom myom. Efter en 

hysterektomi är det vanligt med blödning och buksmärta. Även komplikationer som 

urineringsbesvär och magtarmdysfunktion kan uppstå (25). Studier påvisar att vaginal 

hysterektomi ger den lägsta återhämtningstiden, infektionsrisken och kostnaden vilket 

därav bör föredras (4, 25). Hysterektomi är den enda metoden som säkerställer ett 

avlägsnande av symtom och att myomen inte kommer tillbaka. Det är också ett 

alternativ som kvinnor ofta väljer när inget av ovanstående behandlingar fungerar eller 

om viljan att behålla sin fertilitet inte finns (25). 

 

Mifepriston 

Mifepriston verkar som en partiell agonist på progesteronreceptorn och har en 

antiprogesteron-effekt. I högre doser binder den också till glukokortikoidreceptorn (26). 

Mifepriston fungerar huvudsakligen som en antagonist och visar endast minimal 

agonistaktivitet (27). Den hämmar progesteron från att binda in och förhindrar dess 

effekt, vilket gör att livmodern drar ihop sig och blir mer känslig för prostaglandiner. 

Mifepriston har endast indikationen medicinsk abort idag, då den används ihop med en 

prostaglandinanalog, som gör att livmodern kontraherar (12). Eftersom mifepriston 

förhindrar progesterons effekt, förhindrar den också indirekt utvecklingen av myom. 

Detta är anledningen till att mifepristons effekt vid behandling av myom undersökts i ett 

flertal studier. Mifepriston har inte indikationen myom idag, men har visat effekt i 

avseende reducering av myomstorlek, förbättring av symtom, ökning av livskvalité samt 

att ge upphov till milda biverkningar (28-30). Biverkningar som rapporterats vid 

behandling med mifepriston är bland annat värmevallningar, illamående, trötthet, 

magont och endometriehyperplasi (19). 

 

Diagnostiseringsskalor  

UFS-QOL 

UFS-QOL är ett frågeformulär som används för att utvärdera symtom och dess 

påverkan på livskvalitén hos kvinnor med myom. Den består av 8 frågor om 

allvarlighetsgraden av symtom samt 29 frågor inom kategorierna aktivitet, humör, 

självmedvetenhet, sexuell aktivitet och oro för att utvärdera livskvalité. Dessa frågor 

summeras in till en 0-100 skala, där svarsalternativen innefattar en 5-punktsskala som 
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sträcker sig från ”inte alls” eller ”mycket” och ”ingen tid” eller ”hela tiden”. Ju högre 

poäng på skalan, desto mildare symtom och högre livskvalité (31). 

 

VAS  

VAS är en skala som utvärderar smärta, baserat på svårighetsgraden av symtom som 

rapporteras. Svårighetsgraden fastställs efter en 10 cm linje som går från ”ingen smärta” 

till ”värsta smärtan”, beroende på vart personen markerar sitt kryss på linjen erhålls 

olika mått. Milda symtom på VAS skalan innefattar ett kryss 2-3 cm in på linjen, ju 

högre mått desto svårare symtom (32). 

 

PBAC  

PBAC är en skala som diagnostiserar en kraftig menstruationsblödning, vilket definieras 

som en regelbunden menstruation men längre och rikligare. För att utvärdera 

blödningen uppmanas kvinnor att skriva ner antalet bindor eller tamponger som 

används. De flesta studier använder sig av >150 poäng som definierar en kraftigare 

menstruationsblödning, vilket innefattar >80 ml blod under en menstruation (33). 

 

Doppler ultraljud  

Ett doppler ultraljud kan användas för att uppskatta blodflödet som går via ett visst kärl. 

Det kan exempelvis mäta blodflödet i artären som försörjer livmodern med blod och 

påvisa om det förekommer ett stort eller litet blodflöde (34). Ultraljudet ger upphov till 

ett dopplerindex som kan beskrivas i termerna pulsationsindex och resistansindex, som 

innefattar pulsen genom ett kärl samt resistensen mot blodflödet (35). 

 

SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om mifepriston är ett säkert och effektivt 

läkemedel vid behandling av myom hos kvinnor. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Detta examensarbete är en litteraturstudie och baseras på 6 olika randomiserade 

kontrollerade vetenskapliga studier (RCT) hämtade från PubMed. Artikelsökningen 

utfördes den 29 november 2019 med sökorden ”Mifepristone for treatment of uterine 

leiomyoma” vilket gav 113 stycken träffar. Sökningen begränsades till ”Free full text”, 

”10 years”, ”Randomized Controlled Trial”, vilket gav 27 stycken träffar. Abstract på 
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varje studie lästes igenom överskådligt och exklusionskriterierna innefattade 

undersökningar som inte var baserade på människor och där behandling med 

mifepriston vid myom inte undersöktes. Baserat på inklusionskriterierna att varierande 

doser mifepriston undersöktes under olika lång behandlingstid och att biverkningar av 

läkemedlet utvärderades, valdes 6 vetenskapliga studier ut. 

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på syfte, metod och resultat från de 6 studier som valdes ut. En tabell 

i slutet visar en sammanställning av studierna som omfattar deras syften, metoder och 

resultat, se Tabell XIII. 

 

Studie 1: Safety and effectiveness of different dosage of mifepristone for 

the treatment of uterine fibroids: a double-blind randomized clinical trial 

 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effekt, säkerhet och förbättring av livskvalité genom 

användning av 10 mg respektive 5 mg mifepriston dagligen under 9 månader vid 

behandling av myom (36). 

 

Metod 

Studien var en randomiserad dubbelblind klinisk studie som genomfördes på Eusebio 

Hernández Hospital i Havanna, Kuba. Inklusionskriterierna innefattade kvinnor med 

diagnostiserat symtomatiskt myom, ≥ 18 år i fertil ålder, endast användning av ett icke-

hormonellt preventivmedel och villig att följa riktlinjerna för studieupplägget. 

Exklusionskriterierna innefattade graviditet, amning, användning av hormonella 

preventivmedel, behandling med hormonella läkemedel de senaste 3 månaderna, 

misstanke om malignitet i livmodern, oförklarlig blödning från livmodern, 

blödningssjukdomar, bäckeninflammation, cystor, leversjukdomar, njursjukdomar eller 

några andra allvarliga sjukdomar samt kontraindikationer mot användning av 

mifepriston (36). 

 

Från olika gynekologiska mottagningar och vårdcentraler insamlades 96 stycken 

studiedeltagare, 26 stycken exkluderades baserat på att de inte motsvarade 

inklusionskriterierna. De kvarstående deltagarna randomiserades in i två olika grupper, 
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35 stycken behandlades med 10 mg mifepriston en gång dagligen och 35 stycken med 5 

mg mifepriston en gång dagligen i 9 månader. Före behandling och vid alla 

uppföljningar gjordes en gynekologisk undersökning, endometriell biopsi, ett ultraljud 

av livmodern och ett blodprov togs. Uppföljning gjordes var 3:e månad under 

behandlingen. Därutöver var det efter avslutad behandling frivilligt att fortsätta 

uppföljningen var 3:e månad i upp till 18 månader (36).  

 

Effektvariabler som undersöktes var den procentuella förändringen i myomvolym och 

livmodervolym samt hemoglobin (Hb)-status. Procentuella förändringar i symtom som 

bäckensmärta, ryggsmärta, bäckentryck, urineringsbesvär, dyspareuni, amenorré, 

hypermenorré och metrorragi undersöktes också. Säkerhetsvariabler som undersöktes 

var procentuell förändring i endometriell bredd och vävnad samt biverkningar av 

mifepriston. Värdering av livskvalitén gjordes via frågeformuläret UFS-QOL, både före 

och efter studiens gång (36). 

 

Resultat 

Myom- och livmodervolymen minskade i båda behandlingsgrupperna från början av 

behandlingen till den 9:e månaden, se tabell I. Vid uppföljningsbesöket 18 månader 

efter avslutad behandling såg man en volymökning i både myom- och livmodervolym 

motsvarande det initiala värdet hos den behandlingsgrupp som fått 10 mg mifepriston 

och de som behandlats med 5 mg mifepriston hade fått en tillväxt större än den initiala 

volymen. 

 

Tabell I. Minskning av livmoder- och myomvolym efter 9 månaders behandling med 10 mg respektive 5 

mg mifepriston. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje behandlingsgrupp och 

(%) visar den procentuella volymminskningen från det initiala värdet i respektive behandlingsgrupp. P-

värden avser jämförelsen mellan behandlingsgrupperna i avseende på volymminskning. 

Volymminskning 10 mg mifepriston 

(n=35) 

5 mg mifepriston 

(n=35) 

P-värde 

Livmodervolym 35 (38,5) 31 (33,4) 0,117 

Myomvolym  34 (65,8) 31 (52,2) 0,035 

 

Amenorré uppkom hos 80% respektive 100% av personerna som erhållit 10 mg 

mifepriston respektive 5 mg mifepriston, vilket var en statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna (P = 0,004). Före behandling var det 31,4% respektive 25,7% av 
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personerna som behandlats med 10 mg mifepriston respektive 5 mg mifepriston som 

hade Hb ≤10 g/L, 9 månader in i behandlingen hade ingen person i respektive grupp ett 

så lågt värde. Bäckensmärta, bäckentryck, urineringsbesvär, rektalsmärta, 

ländryggssmärta, dyspareuni, hypermenorré och metrorragi förbättrades i båda 

behandlingsgrupperna (36). Se tabell II. 

 

Tabell II. Prevalensen av symtom före och efter behandling med 10 mg respektive 5 mg mifepriston. 

Data presenteras i procent och definieras som andelen personer med symtom i respektive 

behandlingsgrupp.  

Symtom Behandling 10 mg mifepriston 

(n=35) 

5 mg mifepriston 

(n=35) 

Bäckensmärta Före 82,1 83,9 

 Efter 2,6 11,1 

Bäckentryck Före 69,2 48,4 

 Efter 0,0 0,0 

Urineringsbesvär Före 36,0 22,3 

 Efter 0,0 0,0 

Ländryggssmärta Före 41,0 32,3 

 Efter 5,1 0,0 

Rektalsmärta Före 20,5 16,1 

 Efter 0,0 0,0 

Dyspareuni Före 43,6 32,3 

 Efter 0,0 0,0 

Hypermenorré Före 87,9 87,1 

 Efter 0,0 0,0 

Metrorragi Före 20,5 25,8 

 Efter 0,0 0,0 

 

I slutet av behandlingen hade den endometriella bredden ökat med 58,8% respektive 

22,6% från det initiala värdet vid behandling med 10 mg mifepriston respektive 5 mg 

mifepriston, vilket var statistiskt signifikant mellan grupperna (P = 0,013). Antalet 

personer med en endometriell bredd på >8 mm ökade i båda behandlingsgrupperna 

under de första 6 månaderna, vid den 9 månaden hade antalet minskat nära det värde 

som påvisats efter 3 månaders behandling, se tabell III. Av de 49 biopsier som 

genomfördes upptäcktes PAECs i 30 av fallen som behandlats med 10 mg mifepriston. I 
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gruppen som behandlats med 5 mg mifepriston genomfördes 24 biopsier, vilket visade 

13 fall av PAECs. Hos alla personer diagnostiserade med PAEC var medelbredden på 

endometriet 16,6 ± 6,3 mm respektive 11,4 ± 3,7 mm hos de som behandlats med 10 mg 

mifepriston respektive 5 mg mifepriston, vilket påvisade en statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna (P = 0,008).  

 

Tabell III. Antalet personer med endometriell bredd >8 mm vid behandling med 10 mg respektive 5 mg 

mifepriston. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje behandlingsgrupp och (%) 

visar den procentuella andelen i respektive behandlingsgrupp. P-värden avser jämförelsen mellan 

behandlingsgrupperna i avseende på skillnad i andel med endometriell bredd >8 mm. 

Antal personer med 

endometriell bredd >8 mm 

10 mg mifepriston 

(n=35) 

5 mg mifepriston 

(n=33) 

P-värde 

Efter 3 månaders 

behandling 

17 av 35 (48,6) 7 av 33 (21,2) 0,009 

Efter 6 månaders 

behandling 

22 av 35 (62,9) 10 av 31 (32,3) <0,001 

Efter 9 månaders 

behandling 

16 av 35 (45,7) 7 av 31 (22,6) 0,025 

 

Värmevallningar drabbade 45,7% och 24,2% av personerna som fått 10 mg mifepriston 

respektive 5 mg mifepriston under behandlingstiden. Andra milda biverkningar som 

rapporterades var illamående och trötthet. Under behandlingstiden hade deltagarna 12,9 

± 4,6 respektive 9,1 ± 3,9 dagar av oregelbunden blödning hos de som behandlats med 

10 mg mifepriston respektive 5 mg mifepriston, vilket skiljde sig statistiskt signifikant 

inom grupperna (P = 0,009). Baserat på UFS-QOL skalan hade gruppen som 

behandlades med 10 mg mifepriston ett medelvärde på 60,7 ± 26,3 poäng i början av 

behandlingen, den 9 månaden hade de ökat sina poäng till 74,1 ± 25,9 (P = 0,032). 

Gruppen som behandlades med 5 mg mifepriston hade i början av behandlingen ett 

medelvärde på 62,5 ± 21,3 poäng, den 9 månaden av behandlingen hade deras poäng 

ökat till 77,7 ± 20,3 (P = 0,009). Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna 

sågs dock. Uppföljningen var frivillig och innefattade många avhopp, därav kan 

resultaten från denna vara missvisande (36). 
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Studie 2: Different dosages of mifepristone versus enantone to treat 

uterine fibroids: A multicenter randomized controlled trial 

 

Syfte 

Studiens syfte var att jämföra säkerhet och effekt mellan behandling med 10 mg eller 25 

mg mifepriston dagligen jämfört med 3,75 mg enanton under 3 månader vid behandling 

av myom (37). 

 

Metod 

Studien var en multicenter randomiserad kontrollerad studie som godkändes av 

Independent Ethics Committe of the Gynecology and Obstetrics Department, Peking 

University First Hostpital, Peking, Kina. Inklusionskriterierna innefattade en 

livmoderstorlek som motsvarade en 10 veckors lång graviditet eller 1 eller flera symtom 

som metrorragi, dysmenorré, bäckentryck eller anemi. Exklusionskriterierna innefattade 

kvinnor med myom, submukösa myom, misstanke om livmoder eller endometriell 

malignitet, endometrios, cystor, blödningssjukdomar, svår anemi (Hb <6 g/dL), 

graviditet, amning, leversjukdom, behandling med mifepriston de senaste 3 månaderna 

eller allergi mot GnRH-agonister (37). 

 

Från 8 olika platser insamlades 501 studiedeltagare som randomiserades in i 3 olika 

grupper. Av studiedeltagarna indelades 307 stycken till behandling med 10 mg 

mifepriston dagligen, 102 stycken till behandling med 25 mg mifepriston dagligen 

respektive 92 stycken till behandling med 3,75 mg enanton, en GnRH-agonist, som 

administrerades via subkutan injektion var 28:e dag under 3 månader. Efter 17, 4 samt 4 

stycken avhopp i vardera grupp blev intention to treat 286 stycken i gruppen som erhöll 

10 mg mifepriston, 100 stycken i gruppen som erhöll 25 mg mifepriston och 89 stycken 

i gruppen som erhöll 3,75 mg enanton. Före och efter behandlingen genomfördes en 

gynekologisk undersökning och ett vaginalt ultraljud för att undersöka livmodern samt 

livmoder- och myomvolym. Blodprov togs också för att mäta blodvärde, FSH, östradiol 

och kortisol. Uppföljningsperioden var efter 4, 8 och 12 veckor av behandlingsperioden, 

det var inga återbesök efter behandlingens slut. Personerna fick själva rapportera 

blödningar och symtom som utvärderades via en tre gradig skala (0 = inga symtom, 1= 

milda symtom, 2 = svåra symtom) (37).  
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Den primära utfallsvariabeln var förändring i myomvolym före och efter behandling. 

Den sekundära utfallsvariabeln var förändring i röda blodkroppar, Hb-status, 

hematokritnivå och förbättring i symtom innefattandes menstruationsblödning, 

bäckentryck, dysmenorré och icke menstruationsrelaterad magvärk. Säkerhetsvariabeln 

innefattade biverkningar och andra laboratoriska parametrar (37).  

 

Resultat 

Alla behandlingarna resulterade i en volymminskning av myom. I behandlingsgruppen 

som fick 10 mg mifepriston var medianminskningen 40,27%, i behandlingsgruppen som 

fick 25 mg mifepriston var den 42,59% och i behandlingsgruppen som fick 3,75 mg 

enanton var den 44,49% vilket var statistiskt signifikant jämfört med initialvärdet i 

respektive grupp (P <0,001). Det var dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna. Det blev en förbättring av symtom i slutet av behandlingen innefattande 

dysmenorré, icke menstruationsrelaterad magvärk, menstruationsblödning och 

bäckentryck i alla behandlingsgrupperna, vilket var statistiskt signifikant i respektive 

grupp jämfört med utgångsvärdet (P <0,001). Ingen statistiskt signifikant skillnad 

hittades mellan grupperna förutom i bäckentryck, se tabell IV. Amenorré sågs i slutet av 

behandlingen hos 95,42%, 98,00% respektive 91,01% av de som behandlades med 10 

mg mifepriston, 25 mg mifepriston respektive 3,75 mg enanton, ingen statistiskt 

signifikant skillnad sågs mellan grupperna (37). 

 

Tabell IV. Antal symtomfria personer efter 3-månaders behandling med 10 mg mifepriston, 25 mg 

mifepriston eller 3,75 mg enanton. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje 

behandlingsgrupp och (%) visar den procentuella andelen symtomfria i respektive behandlingsgrupp. P-

värdet avser jämförelsen mellan 10 mg mifepriston och 3,75 mg enanton i avseende på andel symtomfria i 

bäckentryck. 

Symtom 10 mg 

mifepriston 

(n=286) 

25 mg 

mifepriston 

(n=100) 

3,75 mg 

enanton 

(n=89) 

P-värde 

Dysmenorré 278 (97,89) 100 (100,00) 87 (97,75)  

Bäckentryck 271 (95,42) 99 (99,00) 89 (100,00) 0,04 

Icke 

menstruationsrelaterad 

magvärk 

272 (95,77) 98 (98,00) 86 (96,63)  

Menstruationsblödning 280 (98,60) 100 (100,00) 87 (97,80)  
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Rapporterade biverkningar relaterade till behandlingarna var 13,59%, 17,00% och 

32,58% i 10 mg mifepriston, 25 mg mifepriston respektive 3,75 mg enanton 

behandlingsgruppen. Det var färre biverkningsrapporteringar från personer som 

behandlats med 10 mg mifepriston än de som erhållit 3,75 mg enanton, vilket skiljde sig 

statistiskt signifikant mellan grupperna (P = 0,01). Obehag i magen och magont 

rapporterades endast av de som behandlades med mifepriston, däremot var det fler av de 

som behandlades med enanton som rapporterade värmevallningar, svettningar, 

huvudvärk och trötthet. En statistiskt signifikant ökning sågs i antal röda blodkroppar, 

hematokritnivå och Hb inom varje behandlingsgrupp (P <0,001). Hb ökade med 8,51%, 

6,16 % respektive 7,28 % från det initala värdet vid en behandling med 10 mg 

mifepriston, 25 mg mifepriston respektive 3,75 mg enanton. Östradiol-nivåerna 

minskade statistiskt signifikant inom varje behandlingsgrupp (P <0,001). Mellan 

behandlingsgrupperna visades en större statistiskt signifikant minskning av östradiol-

nivåerna vid en behandling med 3,75 mg enanton än med någon av mifepriston-

behandlingsgrupperna (P <0,001) (37). 

 

Studie 3: Low dose mifepristone in medical management of uterine 

leiomyoma – an experience from a tertiary care hospital from north India 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka effekten och säkerheten av 3 månaders behandling med 

10 mg mifepriston respektive 25 mg mifepriston vid behandling av myom (38). 

 

Metod 

Studien var en prospektiv randomiserad klinisk studie som genomfördes av Department 

of Obstetrics and Gynaecology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, 

Indien. Inklusionskriterierna var kvinnor mellan 20-50 år med ett eller flera 

symtomatiska myom alternativt att det största myomet var >5 cm på ultraljudet. 

Exklusionskriterierna innefattade en livmoderstorlek som motsvarade mer en än 20 

veckors lång graviditet, myom >15 cm, submukösa myom, njursjukdom, leversjukdom, 

misstanke om adenomyos, vaginal infektion, endometriehyperplasi med atypi, 

hormonell behandling de senaste 3 månaderna, endometrios, cystor och graviditet (38). 
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Det var 150 kvinnor som motsvarade inklusionskriterierna, de randomiserades in i två 

olika grupper, 75 stycken till behandlingsgruppen som fick 25 mg mifepriston samt 75 

stycken till behandlingsgruppen som fick 10 mg mifepriston under 3 månader. 

Behandlingen pågick under 3 månader. Intention to treat blev 70 personer som fått 25 

mg mifepriston och 73 personer som fått 10 mg mifepriston efter avhopp. Före och efter 

behandling värderades menstruationsblödning via PBAC och smärta, dysmenorré, 

dyspareuni, bäckensmärta och bäckentryck värderades men via VAS. En gynekologisk 

undersökning gjordes samt ultraljud för att mäta myom och endometriell bredd. 

Blodprov togs för att undersöka Hb-status, östradiol, njur- och leverfunktion. Ultraljud 

med en doppler användes för att kontrollera reducerad myomvolym och förändring av 

blodflöde. Uppföljningen gjordes under behandlingstiden den 1:e och 3:e månaden, 

därefter gjordes ett återbesök 3 månader efter avslutad behandling (38).  

 

Effektvariabeln var att undersöka volymminskning av myom, förbättring av symtom 

och endometriell bredd samt endometriella förändringar. Säkerhetsvariabeln innefattade 

biverkningar och andra laboratoriska parametrar (38). 

 

Resultat 

Den totala procentuella minskningen av myomvolymen var 35,7% respektive 22,5% i 

25 mg mifepriston-behandlingsgruppen respektive 10 mg mifepriston-

behandlingsgruppen i slutet av behandlingen, vilket var statistiskt signifikanta 

minskningar inom varje grupp jämfört med ursprungsvärdet (P <0,05). På den 3:e 

månadens återbesök efter avslutad behandling visades en ökning av myomvolymen, 

dock ej till det initiala värdet (38). 

 

I slutet av behandlingen hade PBAC minskat med 92,4% respektive 96,4% från det 

initala värdet vid behandling med 25 mg mifepriston respektive 10 mg mifepriston, 

vilket var statistiskt signifikant inom varje grupp (P <0,001). Värdet i PBAC efter 

behandlingen var under 150 poäng i båda behandlingsgrupperna, där poäng över 150 

definierar en kraftigare menstruationsblödning. På den 3:e månadens återbesök efter 

avslutad behandling hade PBAC ökat i båda grupperna, dock ej till det initiala värdet. 

Under behandlingstiden upplevde 95,7% av de i 25 mg mifepriston-behandlingsgruppen 

amenorré samt 90,4% i 10 mg mifepriston-behandlingsgruppen. Detta avtog efter 

avslutad behandling och efter medianvärdet 34 (5-85) dagar hade 12,5% en mild 
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blödning, 43,8% en måttlig blödning, 18,7% hade en stor blödning och 25% hade en 

mycket stor blödning. Före behandling rapporterades magsmärta hos 33,3% respektive 

37,3% av personerna som behandlades med 25 mg mifepriston respektive 10 mg 

mifepriston. Detta avtog efter påbörjad behandling som påvisades via en minskning av 

VAS i båda behandlingsgrupperna, vilket var statistiskt signifikant inom varje grupp (P 

<0,01). Dysmenorré rapporterades före behandling hos 46,7% respektive 66,7% av 

personerna som behandlades med 25 mg mifepriston respektive i 10 mg mifepriston, 

även här minskade VAS statistiskt signifikant efter påbörjad behandling inom varje 

grupp (P <0,01). Smärta, ryggont och bäckentryck förbättrades i båda 

behandlingsgrupperna. Före behandling rapporterades dispareuni hos 16% respektive 

17,3% hos de som behandlades med 25 mg mifepriston respektive 10 mg mifepriston, 

vilket minskade statistiskt signifikant inom varje grupp (P <0,01) (38).  

 

Andelen personer med endometriell bredd på >8 mm den 3:e månaden av behandlingen 

var 42,8% respektive 45,2% hos de som behandlades med 25 mg mifepriston respektive 

10 mg mifepriston. Vid återbesöket, 3 månader efter avslutad behandling, hade andelen 

personer med endometriell bredd på >8 mm minskat. Undersökningar av endometriet 

gjordes på 43 personer, som inte visade några tecken på hyperplasi eller atypi. Hb-nivån 

ökade statistiskt signifikant i båda grupperna under behandlingstiden (P <0,05). 

Östradiol-nivån ökade hos de som behandlades med 25 mg mifepriston men minskade 

hos de som behandlades med 10 mg mifepriston, dock var skillnaden ej statistiskt 

signifikant inom grupperna. Biverkningarna som rapporterades var milda och 

innefattade benkramper, värmevallningar, svaghet, hjärtklappning, huvudvärk och 

trötthet, se tabell V. Doppler mätningen visade ett ökat dopplerindex i båda grupperna, 

vilket indirekt tyder på ett minskat blodflöde. En statistiskt signifikant ökning sågs i 

förhållande till det initiala värdet i pulsationsindex hos behandlingsgruppen som erhållit 

25 mg mifepriston (P <0,05) (38). 

 

Tabell V. Antal personer som rapporterat in biverkningar under behandling med 25 mg mifepriston eller 

10 mg mifepriston. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje behandlingsgrupp och 

(%) visar den procentuella andelen i respektive behandlingsgrupp. 

Biverkningar 25 mg mifepriston 

(n=70) 

10 mg mifepriston 

(n=73) 

Benkramper 7 (10) 5 (6,8) 
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Värmevallningar 5 (7,1) 5 (6,8) 

Svaghet 5 (7,1) 7 (2,7) 

Hjärtklappning 1 (1,4) 3 (4,1) 

Huvudvärk 0 (0) 3 (4,1) 

Trötthet 0 (0) 2 (2,7) 

 

Studie 4: Mifepristone versus placebo to treat uterine myoma: a double-

blind, randomized clinical trial 

 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effekt, säkerhet och livskvalité vid behandling med 5 

mg mifepriston dagligen jämfört med placebo under 3 månader vid symtomatiskt myom 

(39). 

 

Metod 

Studien var en randomiserad dubbelblind klinisk studie, som genomfördes i Eusebio 

Hernández Gynecology and Obstetrics Teaching Hospital, Havanna, Kuba. 

Inklusionskriterierna var kvinnor,  ≥18 år, symtomatiskt myom, indikation för 

hysterektomi eller myomektomi, att på egen hand rapportera blödningar och 

biverkningar samt ge ett godkännande av undersökningar med ultraljud. 

Exklusionskriterierna var graviditet, amning, hormonella preventivmedel eller 

hormonella läkemedel de senaste 3 månaderna, misstanke om bäckeninflammation, 

cystor, misstanke om malignitet i livmoder/äggstockar, anemi, oförklarliga blödningar, 

blödningssjukdomar, kontraindikationer mot mifepriston eller andra allvarliga 

sjukdomar (39). 

 

Det var 136 kvinnor som inkluderades från olika sjukhus och vårdcentraler, 14 av dessa 

uppfyllde inte inklusionskriterierna och exkluderades, de kvarstående randomiserades ut 

i två grupper, 62 stycken till placebo-behandling samt 62 stycken till 5 mg mifepriston-

behandling under 3 månader. Intention to treat blev slutligen 47 stycken i placebo 

behandlingsgruppen och 58 stycken i 5 mg mifepriston behandlingsgruppen efter 

avhopp. Före och efter behandling gjordes en gynekologisk undersökning och vaginalt 

ultraljud för att utvärdera livmodern, samt mäta myomvolym och endometriell bredd. 

Blodprov togs för undersökning av Hb-status, östradiol, progesteron, testosteron, LH, 
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FSH och prolaktinhalter. Innan behandling genomfördes en endometriell biopsi, som 

utfördes ytterligare en gång efter 45 dagars behandling. Uppföljning skedde efter 1 och 

3 månaders behandling, inga återbesök skedde efter avslutad behandling (39).  

 

Effektvariablerna innefattade procentuella förändringar i myom och livmodervolym före 

och efter behandling samt förändring i förekomst av symtom som bäcken-, ländrygg- 

och rektal-smärta, urineringsbesvär, dyspareuni, hypermenorré och metrorragi. 

Bäckensmärta och hypermenorré värderades genom VAS. Säkerhetsvariablerna 

innefattade förändring i endometriell bredd, biverkningar av mifepriston och 

endometriella förändringar associerade med SPRMs. Livskvalitén utvärderades via 

UFS-QOL skalan och hormonella förändringar utvärderas via blodprov (39). 

 

Resultat 

I slutet av behandlingen hade myomvolymen minskat med 28,5% respektive ökat med 

1,8% från det initiala värdet hos de som behandlades med 5 mg mifepriston respektive 

placebo, en skillnad som var statistiskt signifikant mellan grupperna (P = 0,031). Det 

var ingen reduktion i myomvolym hos 66% respektive 19% av personerna som 

behandlades med placebo respektive 5 mg mifepriston, vilket var statistiskt signifikant 

mellan grupper (P <0,001). Livmodervolymen hade minskat med 22,7% respektive ökat 

2,6% från det initiala värdet hos de som behandlades med 5 mg mifepriston respektive 

placebo, vilket var en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (P = 0,034). Efter 

behandling med 5 mg mifepriston påvisades en statistiskt signifikant minskning i antal 

personer med symtom jämfört med efter behandling med placebo, förutom vad gällde 

dyspareuni, ländryggssmärta och urineringsbesvär. Ingen större skillnad sågs i antal 

personer med symtom hos de som behandlades med placebo avseende före och efter 

behandling (39). Se tabell VI.  

 

Tabell VI. Antal personer som uppvisat symtom orsakat av myom före och efter behandling med placebo 

eller 5 mg mifepriston. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje behandlingsgrupp 

och (%) visar den procentuella andelen i respektive behandlingsgrupp. P-värden avser jämförelsen mellan 

behandlingsgrupperna, i avseende på andel personer med symtom efter behandling. 

Symtom Behandling Placebo 

(n=47) 

5 mg mifepriston 

(n=58) 

P-värde 

Bäckensmärta Före 30 (63,8) 47 (81,0)  

 Efter 24 (51,1) 16 (27,6) 0,006 
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Bäckentryck Före 33 (70,2) 41 (70,7)  

 Efter 25 (53,2) 20 (34,5) 0,027 

Rektalsmärta Före 10 (21,3) 13 (22,4)  

 Efter 9 (19,1) 3 (5,2) 0,013 

Hypermenorré Före 30 (63,8) 45 (77,6)  

 Efter 30 (63,8) 2 (3,4) <0,001 

Metrorragi Före 9 (19,1) 14 (24,1)  

 Efter 6 (12,8) 0 (0,0) 0,002 

 

Amenorré uppkom hos 4,3% respektive 93,1% av de som erhållit placebo respektive 5 

mg mifepriston, vilket var statistiskt signifikant mellan behandlingsgrupperna (P 

<0,001). De resterande i placebo behandlingsgruppen hade regelbunden menstruation. 

Efter behandlingen hade Hb-nivån ökat hos de som behandlades med 5 mg mifepriston, 

däremot motsvarade Hb-nivån det initiala värdet före behandling hos de som 

behandlades med placebo. Rapporteringar om värmevallningar, illamående och trötthet 

under behandlingen var fler hos de som behandlades med 5 mg mifepriston än placebo, 

se tabell VII. Värmevallningarna hade en duration på 1,2 ± 0,5 samt 3,6 ± 3,2 minuter 

hos de som behandlades med placebo respektive 5 mg mifepriston, vilket var statistiskt 

signifikant  ( P = 0,019) (39). 

 

Tabell VII. Antal personer som rapporterat in biverkningar vid behandling med placebo respektive 5 

mg mifepriston. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje behandlingsgrupp och 

(%) visar den procentuella andelen i respektive behandlingsgrupp. P-värden avser jämförelsen mellan 

behandlingsgrupperna i avseende på andel personer som rapporterat in biverkningar. 

Biverkningar Placebo 

(n=47) 

5 mg mifepriston 

(n=58) 

P-värde 

Värmevallningar 4 (8,5) 14 (24,1) 0,017 

Illamående 3 (6,4) 13 (22,4) 0,011 

Trötthet 3 (6,4) 10 (17,2) 0,047 

 

Under behandlingen rapporterade 95,7% respektive 20,7% av de som behandlades med 

placebo respektive 5 mg mifepriston oregelbundna blödningar, vilket var statistiskt 

signifikant mellan grupperna (P <0,001). Medelvärdet för antalet oregelbundna 

blödningsdagar var 25,1 ± 4,9 dagar respektive 9,0 ± 7,9 dagar hos de som behandlades 

med placebo respektive 5 mg mifepriston, vilket också var statistiskt signifikant mellan 
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grupperna (P <0,001). I slutet av behandlingen hade den endometriella bredden ökat 

med 13,5% respektive 39,2% från det initiala värdet hos de som behandlades med 

placebo respektive 5 mg mifepriston, vilket visade en statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna (P = 0,001). PAECs diagnostiserades hos fler personer som 

behandlades med 5 mg mifepriston än placebo, ingen endometriehyperplasi upptäcktes. 

Livskvalitén förbättrades mer vid behandling med 5 mg mifepriston än vid behandling 

med placebo. Det var inga statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingarna 

avsett nivåer i de olika hormonerna som mättes under behandlingens gång (39). 

 

Studie 5: Mifepristone 2,5 mg versus 5 mg daily in the treatment of 

leiomyoma before surgery 

 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effekten och säkerheten med administrering av 2,5 mg 

eller 5 mg mifepriston under 3 månader vid behandling av myom före operation (40). 

 

Metod 

Studien var en multicenter randomiserad klinisk studie som genomfördes i Eusebio 

Hernández Hospital, Havanna, Kuba och Alemán Hospital, Managua, Nicaragua. 

Inklusionskriterierna var kvinnor som hade symtomatiskt myom och behövde förbättra 

sitt tillstånd innan hysterektomi eller myomektomi, villig att själv rapportera in 

blödningar och biverkningar samt göra en ultraljudsundersökning vid 

uppföljningsbesöken. Exklusionskriterierna var graviditet, amning, behandling med 

hormonella preventivmedel eller hormonella läkemedel de senaste 3 månaderna, 

misstanke om bäckeninflammation, cystor, misstanke om malignitet i 

livmoder/äggstockar, oförklarliga blödningar, blödningssjukdomar, kontraindikationer 

mot mifepriston eller andra allvarliga sjukdomar (40).  

 

Studiedeltagarna som insamlades från olika vårdcentraler och sjukhus var 168 stycken, 

av dessa exkluderades 22 stycken eftersom de inte motsvarade inklusionskriterierna, de 

kvarstående randomiserades till två olika grupper där 71 stycken fick 2,5 mg 

mifepriston och 75 stycken fick 5 mg mifepriston en gång dagligen under 3 månader. 

Efter avhopp blev intention to treat 57 stycken i 2,5 mg mifepriston-

behandlingsgruppen samt 63 stycken i 5 mg mifepriston-behandlingsgruppen. Före 
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behandling och var 30:e dag under behandlingsperioden gjordes en gynekologisk 

utvärdering, ett cellprov, blodprov togs för utvärdering av leverfunktion och Hb samt 

vaginalt ultraljud för att mäta myomvolym, livmodervolym och endometriell bredd. 

Före och efter behandling togs endometriell biopsi på de som bestämde sig för att inte 

opereras i slutet av behandlingen, på grund av risken för endometriehyperplasi och 

PAECs. När behandlingen avslutades var det, efter avhopp, 63 personer som 

behandlades med 5 mg mifepriston samt 57 personer som behandlades med 2,5 mg 

mifepriston som opererades 3-10 dagar senare (40). 

 

Effektvariablerna som undersöktes var Hb-status, förändring i myom- och 

livmodervolym, prevalens i bäckentryck, urineringsbesvär, ländryggsmärta, 

rektalsmärta och metrorragi. Förändring i frekvens och intensitet i avseende på 

bäckensmärta och hypermenorré värderades via VAS. Säkerhetsvariablerna var 

förändring i endometriell bredd, biverkningar av mifepriston och endometriella 

vävnadsförändringar i slutet av behandlingen (40). 

 

Resultat 

Medelvärdet för Hb ökade i båda behandlingsgrupperna, se tabell VIII. I slutet av 

behandlingen hade myom- och livmodervolymen minskat mer hos de som behandlades 

med 5 mg mifepriston än de som behandlades med 2,5 mg mifepriston, se tabell IX. 

Ingen reduktion i myomvolym sågs hos 12,5% respektive 8,3% av personerna som 

behandlades med 2,5 mg mifepriston respektive 5 mg mifepriston. 

 

Tabell VIII. Förändring i Hb före och efter behandling med 2,5 mg mifepriston respektive 5 mg 

mifepriston. Data presenteras i enhet g/dL och p-värdet avser förändringen i Hb inom varje 

behandlingsgrupp. 

Hb  Före behandling Efter behandling P-värde 

2,5 mg mifepriston 10,7 ± 2,2 11,3 ± 1,7 0,03 

5 mg mifepriston 10,9 11,9 ± 1,1 <0,001 

 

Tabell IX. Minskning av myom- och livmodervolym efter behandling med 2,5 mg mifepriston respektive 

5 mg mifepriston. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje behandlingsgrupp och 

(%) visar den procentuella volymminskningen från det initiala värdet i respektive behandlingsgrupp. 

Myomvolym 2,5 mg mifepriston 

(n=48) 

5 mg mifepriston 

(n=60) 
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Reduktion 48 (38,7) 60 (54,3) 

Livmodervolym   

Reduktion 48 (9,6) 60 (24,3) 

 

Prevalensen av metrorragi, hypermenorré, dispareuni, rektalsmärta, ländryggsmärta, 

urineringsbesvär, bäckensmärta samt bäckentryck hade minskat i båda 

behandlingsgrupperna efter 30, 60 och 90 dagars behandling, endast ett fåtal hade kvar 

symtom i slutet av behandlingen. Intensitivitet i bäckensmärta hade i slutet av 

behandlingen minskat med 71% respektive 85,7% från den initiala värdet hos de som 

behandlades med 2,5 mg mifepriston respektive 5 mg mifepriston, vilket dock inte var 

statistiskt signifikant mellan grupperna. Efter 60 dagars behandling hade intensiteten i 

hypermenorré minskat med 82,4% respektive 96,6% från det initiala värdet hos de som 

behandlades med 2,5 mg mifepriston respektive 5 mg mifepriston, vilket var en 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (P = 0,024) (40). 

 

I slutet av behandlingen hade 84,0% samt 92,0% av personerna amenorré hos de som 

behandlades med 2,5 mg mifepriston respektive 5 mg mifepriston, det var dock ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Värmevallningar rapporterades totalt 

av 37,1% respektive 23,2% andel personer minst en gång under behandling med 2,5 mg 

respektive 5 mg mifepriston, vilket var en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna (P = 0,041). Under behandlingen rapporterades också illamående, trötthet och 

kräkning, se tabell X. Under behandlingstiden rapporterades oregelbunden blödning av 

50,8% respektive 31,3% av kvinnorna som behandlades med 2,5 mg mifepriston 

respektive 5 mg mifepriston, vilket var statistiskt signifikant mellan grupperna (P = 

0,012) (40). 

 

Tabell X. Antalet personer som rapporterade in biverkningar under behandlingstiden med 2,5 mg 

mifepriston eller 5 mg mifepriston. Data presenteras i n som definieras som antalet personer i varje 

behandlingsgrupp och (%) visar den procentuella andelen personer i respektive behandlingsgrupp. P-

värden avser jämförelsen mellan behandlingsgrupperna med avseende på andelen personer som 

rapporterat in biverkningar. 

Biverkningar 2,5 mg mifepriston 

(n = 50) 

5 mg mifepriston 

(n = 63) 

P-värde 

Illamående 4 (8,0) 4 (6,3) 0,367 

Kräkning 2 (4,0) 2 (3,2) 0,42 
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Trötthet 12 (24,0) 7 (11,1) 0,034 

 

Den 2:e månaden efter påbörjad behandling hade den endometriella bredden ökat 25,0% 

respektive 43,4% från det initiala värdet före behandling hos de som behandlades med 

2,5 mg respektive 5 mg mifepriston, skillnaden var statistiskt signifikant mellan 

grupperna (P = 0,001). Det var 16 av 56 personer respektive 14 av 58 personer som 

behandlades med 2,5 mg mifepriston respektive 5 mg mifepriston som diagnostiserades 

med PAEC. Hysterektomi genomfördes hos 89,5% respektive 93,7% av personerna och 

myomektomi utfördes på de kvarstående 10,5% respektive 6,3% i 

behandlingsgrupperna som erhöll 2,5 mg respektive 5 mg mifepriston. Kirurgerna 

upplevde att operationen var enklare hos en större andel av de som behandlades med 5 

mg mifepriston än 2,5 mg mifepriston, vilket var statistiskt signifikant mellan grupperna 

(P = 0,002) (40). 

 

Studie 6: Mifepristone Therapy in Symptomatic Leiomyomata Using a 

Variable Dose Pattern with a Favourable Outcome 

 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effekt och säkerhet med en nedtrappningsdos av 

mifepriston under 12 månader vid behandling av symtomatiskt myom (41). 

 

Metod 

Studien var en prospektiv studie som genomfördes av Department of Obstetrics and 

Gynecology, Chhotu Ram Hospital, Rohtak, Haryana, Indien. Inklusionskriterierna var 

kvinnor,  ≥35 år, ett eller flera myom och med symtom innefattande metrorragi, 

dysmenorré och bäckentryck. Exklusionskriterierna var kvinnor som ville behålla sin 

fertilitet, leversjukdom, njursjukdom, endometriehyperplasi med eller utan atypi och 

behandling med GnRH analoger de senaste 3 månaderna (41). 

 

Studiedeltagarna var 10 stycken som delades in i två olika grupper, grupp A bestod av 7 

kvinnor >47 år, som befann sig i förklimakteriet, vilket innebar att de fortfarande hade 

menstruation men började få symtom relaterade till klimakteriet. Grupp B bestod av 3 

kvinnor i 40–45 års åldern som inte hade några symtom relaterade till klimakteriet. 

Studiedeltagarna i både grupperna fick en dos på 25 mg mifepriston dagligen de första 3 

månaderna, därefter reducerades dosen till 12,5 mg fram till den 6 månaden, därefter till 
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10 mg fram till den 9 månaden och efter det 5 mg till den 12 månaden. Före behandling 

fick alla kvinnor genomgå en psykisk utvärdering, gynekologisk undersökning där 

cellprov togs samt mätning av Hb, blodsocker, thyroidhormoner, lipider, njurfunktion 

och leverfunktion. Ultraljudsundersökning gjordes för att mäta livmoderstorlek och 

myomstorlek samt dess lokalisation. Endometriell biopsi utfördes för att utesluta 

malignitet. Uppföljningen av patienter skedde under 1, 3, 6, 9 och 12:e månaden av 

behandlingen. Frivilliga återbesök gjordes månad 15, 18 och 24 efter studiestart (41). 

  

Effekt- och säkerhetsvariablerna som undersöktes var förändring i 

menstruationsblödning, blödningsmängd, myomstorlek, Hb, endometriell bredd, 

lokalisation av myom, biverkningar av mifepriston eller uppkomst av cystor (41). 

 

Resultat 

Medelvärdet för Hb i början av behandlingen var gemensamt för båda grupperna 10,2 ± 

1,56 gm%, vilket efter 3-månaders behandling ökade till 11,2 ± 0,67 gm%, som var 

statistiskt signifikant för hela studiepopulationen jämfört med ursprungsvärdet (P = 

0,03). Alla kvinnor hade amenorré i slutet av första månaden, vilket kvarstod till 

doseringen på 10 mg mifepriston. Hos två av kvinnorna började dock blödningen först 

vid doseringen på 5 mg mifepriston. Två kvinnor från grupp B hade 3 och 12 månader 

efter avslutad behandling fortfarande ett litet blödningsmönster. Reduktionen av 

myomstorleken var större under 0-3 månaders behandling än 3-6 månaders samt 6-9 

månaders behandling, se tabell XI. Det var en statistiskt signifikant minskning av 

myomstorleken från 0-6:e månaden av behandlingen för hela studiepopulationen (P = 

0,007). En statistiskt signifikant minskning av myomstorlek påvisades också från 0-9:e 

månaden under behandlingen, för hela studiepopulationen (P = 0,007). I grupp A 

försvann myomet helt hos en kvinna efter 3-månaders behandling, som exkluderades i 

statistiken (41).  

 

Tabell XI. Det sammanlagda medelvärdet för reduktion av myomstorlek i båda behandlingsgrupperna. 

Data presenteras som den procentuella minskningen i myomstorlek från den initiala volymen. 

Reduktion av myomstorlek Grupp A och B 

Efter 0-3 månaders behandling 49,65 ± 23,65 

Efter 3-6 månaders behandling 11,95 ± 28,84 

Efter 6-9 månaders behandling 33,59 ± 18,86 
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I båda behandlingsgrupperna ökade den endometriella bredden efter påbörjade 

behandling, se tabell XII. Hos 1 kvinna uppstod endometriehyperplasi vid den 6:e 

månaden under behandlingstiden och tvingades avbryta studien. I början av 

behandlingen hade inga av de 10 kvinnorna cystor och inga påvisades vid slutet av 

behandlingen. Lokaliseringen av myom blev mer fördelaktig vid behandlingen av 

mifepriston, bland de 6 kvinnor med submukösa myom blev 1 av med sitt myom och de 

resterande 5 kvinnornas myom blev intramurala myom. En biverkning som 

rapporterades var trötthet (41). 

 

Tabell XII. Den sammanlagda ökningen av endometriell bredd i båda behandlingsgrupperna. Data 

presenteras i enheten mm och p-värden avser skillnaden mellan 0-3 månaders behandling samt 0-6 

månaders behandling. 

Endometriell bredd Grupp A och B P-värde 

Före behandling 7,71% ± 2,25  

3 månaders behandling 8,74 ± 3,50 0,044 

6 månaders behandling 8,51 ± 2,80 0,038 

 

I grupp A, där personer redan före behandling börjat känna av symtom relaterade till 

klimakteriet, avbröts studien av 3 kvinnor under den 9:e månaden av behandlingen på 

grund av att de successivt nått klimakteriet. De kvarstående 4 kvinnorna fortsatte med 5 

mg mifepriston och upplevde sig symtomfria efter 12 månader. I grupp B avbröts 

behandlingen av 1 patient under den 3:e månaden samt 1 under den 6:e månaden på 

grund av en stor volymminskning av sitt myom samt symtomlöshet. Hos den 3:e 

kvinnan hade myomet minskat men en stor ökning i endometriell bredd uppstått, därav 

stoppades mifepriston behandlingen i den 6:e månaden även här. De 2 kvinnor som 

blivit asymptotiska under behandlingen, hade efter 6 månader fått tillbaka sina myom 

till samma storlek som innan behandlingsstart (41).  

 

Tabell XIII. Sammanställning av de sex ovanstående artiklarna omfattande syfte, metod och resultat. 

Studier Syfte Metod Resultat 

Studie 1 

(36) 

Utvärdera säkerhet, 

effekt och livskvalité 

vid behandling med 10 

mg mifepriston eller 5 

En dubbelblind randomiserad 

studie som genomfördes i Kuba, 70 

stycken studiedeltagare 

inkluderades och randomiserades 

till två grupper, återbesök utfördes 

Behandling med 10 mg mifepriston gav en 

högre andel biverkningar, oregelbundna 

blödningar, amenorré, större ökning i 

endometriell bredd, fler PAECs och en lägre 
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mg mifepriston under 9 

månader 

upp till 18 mån efter avslutad 

behandling 

livskvalité dock påvisades en större reducering 

av myom än behandling med 5 mg mifepriston 

Studie 2 

(37) 

Jämföra säkerheten och 

effekten av behandling 

med 10 mg mifepriston, 

25 mg mifepriston eller 

3,75 mg enanton under 

3 månader  

En multicenter randomiserad studie 

som genomfördes i Kina, 501 

stycken studiedeltagare 

inkluderades och randomiserades 

till 3 grupper, inga återbesök 

gjordes efter avslutad behandling 

Minskning av myomvolym sågs i alla grupper, 

den största minskningen uppstod vid behandling 

med 3,75 mg enanton, symtom förbättrades 

också i alla grupper, men större andel hade 

förbättrad menstruationsblödning och färre 

biverkningar vid behandling med 10 mg eller 25 

mg mifepriston 

Studie 3 

(38) 

Undersöka effekten och 

säkerheten vid 

behandling med 10 mg 

mifepriston eller 25 mg 

mifepriston under 3 

månader 

En prospektiv randomiserad klinisk 

studie som genomfördes i Indien, 

150 studiedeltagare inkluderades 

och randomiserades till 2 grupper, 

återbesök gjordes 3 månader efter 

avslutad behandling 

Den totalt procentuella minskningen av 

myomvolymen var större vid behandling med 

25 mg mifepriston och fler hade amenorré än de 

som behandlades med 10 mg mifepriston, där 

fler hade en lättare menstruationsblödning och 

färre biverkningar 

Studie 4 

(39) 

Utvärdera effekt, 

säkerhet och livskvalité 

vid behandling med 5 

mg mifepriston jämfört 

med placebo under 3 

månader 

En randomiserad dubbelblind 

klinisk studie som genomfördes i 

Kuba, 136 studiedeltagare 

randomiserades till 2 grupper, inga 

återbesök gjordes efter avslutad 

behandling  

Behandling med 5 mg mifepriston hade en 

större andel biverkningar, dock även en större 

reducering av myomvolym och förbättring av 

symtom samt gav en högre andel amenorré och 

ökad livskvalité än de som behandlades med 

placebo 

Studie 5 

(40) 

Undersöka effekten och 

säkerheten vid 

behandling med 2,5 mg 

jämfört med 5 mg 

mifepriston under 3 

månader inför operation 

En multicenter randomiserad 

klinisk studie som genomfördes i 

Kuba, 168 studiedeltagare 

randomiserades till två grupper, 

inga återbesök gjordes efter 

avslutad behandling 

Behandling med 5 mg mifepriston gav en större 

reduktion i myomvolym, större ökning av Hb, 

större andel med amenorré och förbättring av 

symtom än vad behandling med 2,5 mg 

mifepriston gjorde, inga anmärkningsbara 

skillnader sågs i biverkningsprofil 

Studie 6 

(41) 

Utvärdera effekten och 

säkerheten med en 

nedtrappningsdos av 

mifepriston under 12 

månader 

En prospektiv studie som 

genomfördes i Indien, 10 

studiedeltagare delades in i två 

grupper utifrån kvinnornas ålder, 

återbesök gjordes 3, 6 och 12 

månaden efter avslutad behandling. 

Den största reduceringen av myomvolymen 

sågs vid behandlingsdoserna 25 mg mifepriston 

respektive 10 mg mifepriston, endast trötthet 

uppstod som biverkning, en ökning i Hb och 

endometriell bredd påvisades samt 

lokaliseringen av myom förbättrades efter 

behandling med mifepriston 
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DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka mifepristons effekt och säkerhet vid 

behandling av myom. Myom är den vanligaste benigna tumören hos kvinnor i fertil 

ålder, trots det är myom den vanligaste anledningen att kvinnor drivs till att genomgå en 

hysterektomi (1). Utvecklingen av läkemedel är lågprioriterat och en av anledningarna 

kan vara att myom främst orsakar sjuklighet snarare än dödlighet (3). Mifepriston är en 

antiprogesteron som förhindrar progesterons effekt, som i sin tur har en stor roll i 

utvecklingen av ett myom, vilket har bidragit till forskning om dess effekt och säkerhet 

vid behandling av myom. De risker som relateras till en läkemedelsbehandling med 

mifepriston, och SPRMs generellt, är en ökad endometriell bredd, vilket kan leda till 

endometriehyperplasi eller atypi (1, 5). Detta kan vara anledningen till att mifepriston 

idag inte har indikationen myom. Samtliga 6 studier har undersökt 

mifepristonadministrering vid behandling av myom och visat goda resultat med 

avseende på både effekt och säkerhet (36-41).  

 

Alla 6 studierna har olika doseringar, behandlingstider och studieupplägg vilket gör det 

svårt att dra generella slutsatser. En behandlingsdos på 10 mg mifepriston visade en 

större procentuell minskning av myomvolymen vid en 9-månaders behandling än vid en 

3-månaders behandling (36-38). I två av studierna visade en behandling på 5 mg 

mifepriston ge större reducering i myomvolym än både placebo och 2,5 mg mifepriston 

vid behandling under 3 månader (39, 40). I studie 3 hade en behandling med 25 mg 

mifepriston en större procentuell reducering i myomvolym än behandling med 10 mg 

mifepriston (38). I studie 2 påvisade GnRH-agonisten enanton en större reducering i 

myomvolym än vad en behandling med mifepriston gjorde, dock med en låg procentuell 

skillnad  (37). Vidare, använde en studie sig av en nedtrappningsdos av mifepriston, 

som hade den största reduceringen av myomvolymen under perioden då 25 mg eller 10 

mg mifepriston användes. Ett oväntat resultat var att en mindre reducering uppstod vid 

perioden av behandling med 12,5 mg mifepriston än med 10 mg mifepriston. Resultatet 

går emot teorin om en större reducering proportionerligt till högre dos, vilket har visats i 

många av studierna gjorda avseende mifepristons effekt vid reducering av myom (36-

41). Resultatet i studie 6 kan dock vara missvisande på grund av det låga antalet 

deltagare i studien och därutöver antalet avhopp (41). I 3 av studierna gjordes återbesök 

efter avslutad behandling, vilket i samtliga fall visade en ökning av myomvolymen nära 

det initiala värdet (36, 38, 41). Med tanke på det låga antalet studiedeltagare i studie 6, 
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kan en generell slutsats vara att behandling med en högre dos mifepriston ger en större 

reducering av myomvolymen, vilket visats i alla resterande studierna (36-41). 

 

Den endometriella bredden ökade hos en större andel personer vid behandling med en 

högre dos mifepriston än en lägre, en sådan tillväxt av vävnaden kan leda till 

endometriehyperplasi eller atypi (36, 40, 41). I studie 3 avvek detta resultat då kvinnor 

som behandlades med 10 mg mifepriston hade en lite högre procentuellt ökad 

endometriell bredd än de som behandlades med 25 mg mifepriston (38). En ökning av 

den endometriella bredden kunde också påvisas vid en behandling med placebo, men 

även här drabbade det en högre andel vid behandling med 5 mg mifepriston (39). 

Mifepristons påverkan på den endometriella bredden kan bero på dess effekt att hämma 

progesteron, vilket gör att östrogen i högre utsträckning kan påverka endometriet till att 

öka i bredd. I studie 1 och 3 vid återbesöken efter avslutad behandling, hade dock den 

endometriella bredden minskat igen till det initiala värdet före behandling (36, 38). Det 

avvikande resultatet i studie 3 innefattade en ytterst liten procentuell skillnad mellan 

doseringarna. Därav kan en generell slutsats vara att en behandling med mifepriston 

ökar den endometriella bredden samt att en högre dosering dessutom bidrar till en ännu 

större ökning. 

 

PAECs innefattar endometriella förändringar i endometriet, relaterade till en behandling 

med läkemedel som hämmar progesterons effekt (42). I studie 1 diagnostiserades 

PAECs hos en större andel vid behandling med en högre behandlingsdos mifepriston än 

en lägre behandlingsdos (36). Detta resultatet skiljer sig mot det i studie 5 där fler 

personer diagnostiserades med PAECs vid en behandling med en lägre behandlingsdos 

mifepriston än vid en högre behandlingsdos (40). Inga av studierna visade dock en 

signifikant skillnad grupperna emellan. Hos personer som diagnostiserats med PAECs i 

studie 1 och 5, har det endast varit godartade förändringar med inga tecken på 

hyperplasi (36, 40). I studie 6 uppstod endometriehyperplasi utan atypi hos 1 kvinna vid 

behandling med en nedtrappningsdos av mifepriston (41). Även i andra studier har det 

påvisats endometriehyperplasi vid en dosering med 10 mg mifepriston, som exempelvis 

i kombination med atypi kan leda till endometriecancer (29, 43). Det kan dock vara 

svårt att särskilja på endometriehyperplasi och PAECs, därav kan det funnits personer 

med hyperplasi i studie 1 och 5, men att de klassificerats som PAECs (36, 40). Generellt 

så finns det en stor risk att drabbas av PAECs vid en behandling med mifepriston, men 
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det har påvisats vara godartade förändringar med få fall av endometriehyperplasi och 

inga fall med atypi. 

 

Symtom relaterade till myom undersöktes och visade en förbättring i metrorragi, 

hypermenorré, dispareuni, rektalsmärta, ländryggssmärta, urineringsbesvär, 

bäckensmärta samt bäckentryck (36, 39, 40). Utöver dessa symtom påvisades en 

förbättring i dysmenorré, menstruationsblödning och icke menstruationsrelaterad 

magvärk (37, 38). I studie 1 ledde en dosering på 5 mg mifepriston dagligen under 9 

månader till en större reducering av symtom jämfört med en behandling med 5 mg 

mifepriston under 3 månader i studie 5 (36, 40). I studie 1 påvisades det också att 5 mg 

mifepriston gav en liknande symtomlindring som 10 mg mifepriston under 9 månader 

(36). I studie 2 och 3 visade en dosering på 10 mg mifepriston dagligen ge liknande 

symtomreducering som en behandlingsdos på 25 mg mifepriston under 3 månader (37, 

38). Samtliga artiklar påvisar att både en lägre och en högre dos mifepriston generellt 

ger symtomlindring, men att en högre dos ger större lindring. Med en högre dosering 

följer också fler biverkningar, därav är det inte alltid den högsta doseringen som anses 

som den bästa trots symtomlindringen. I studie 5 var de många avhopp hos de som 

behandlades med 2,5 mg mifepriston, vilket kan tyda på att denna dosering är för låg för 

att vara symtomlindrande (40). Det är därför svårt att generellt säga vilken dosering som 

är bäst för symtomlindring, då det i flertalet studier visats att doseringar från 5 mg 

mifepriston till 50 mg mifepriston är effektiva (30, 36, 38-40).  

 

Amenorré är ett önskvärt tillstånd vid myom, då oönskad riklig blödning är ett vanligt 

symtom. Efter en behandling med 5 mg mifepriston dagligen i 9 månader hade 

amenorré uppstått hos alla i behandlingsgruppen i studie 1. Resultatet kan dock vara 

missvisande, eftersom definitionen av amenorré i studien även inkluderade personer 

med små blödningar (36). I studie 2 hade gruppen som behandlades med enanton en 

lägre andel personer med amenorré än vad gruppen som behandlades med 10 mg 

mifepriston hade (37). I studie 2 och 3 hade dock en större andel som behandlades med 

25 mg mifepriston amenorré än de som behandlades med 10 mg mifepriston (37, 38). 

Antalet personer i varje studiegrupp skiljer sig åt väldigt mycket i studie 2, antalet 

personer som behandlades med 10 mg mifepriston var många fler än de som 

behandlades med 25 mg mifepriston, vilket kan ha medfört ett missvisande resultat (37). 

I studie 6 uppvisade alla studiedeltagarna amenorré efter behandlingen med 25 mg 
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mifepriston, dock avtog detta allt eftersom nedtrappningsdosen blev lägre med början 

från 10 mg mifepriston (41). Efter en 3 månaders behandling med 5 mg mifepriston 

upplevde fler personer amenorré i studie 4 och 5, än efter behandling med både placebo 

och 2,5 mg mifepriston (39, 40). Generellt var det en väldigt hög andel som 

behandlades med mifepriston som fick amenorré, vilket också är anledningen till att Hb 

steg i alla studierna (36-41). Att amenorré uppstår vid en behandling med mifepriston 

kan bero på dess effekt att hämma progesteron vilket således medför att ägglossningen 

hämmas (38). I ett flertal studier har amenorré åstadkommits i 80%-90% av personerna 

som behandlats med 50 mg mifepriston (30, 44). En dosering på 5 mg mifepriston ger 

en likartad andel personer med amenorré som en behandling med 50 mg mifepriston 

under 3 månader (40, 44). Vilket tyder på att doseringen inte spelar någon roll i 

avseendet på att åstadkomma en hög andel personer med amenorré vid behandling med 

mifepriston. 

 

Biverkningar vid behandling med mifepriston ökar proportionellt med en högre 

dosering vilket sågs i alla studierna. Det var dock få statistiskt signifikanta skillnader 

mellan doseringarna i avseende på biverkningarna (36-41). Biverkningar som 

rapporterades i alla studier var värmevallningar, illamående, trötthet och oregelbunden 

blödning (36-41). Värmevallningar, illamående och trötthet är biverkningar som 

associeras till en behandling med mifepriston (28). Oregelbundna blödningar kan uppstå 

vid behandling med mifepriston, vilket kan bero på dess effekt att öka den 

endometriella bredden som kan leda till blödning (36). I studie 5 påvisades det fler 

biverkningar från de som behandlades med en lägre dos mifepriston än en högre dos i 

avseende på värmevallningar och oregelbunden blödning, med hänsyn till 

värmevallningar kan detta resultat dock bero på en felaktig uppsamling av data enligt 

författarna (40). I studie 4 påvisades också en större andel personer med oregelbunden 

blödning i placebo-behandlingsgruppen än i mifepriston-behandlingsgruppen (39). Att 

andelen personer med oregelbundna blödningar är större vid behandling med en lägre 

dos mifepriston eller placebo är ett väntat resultat, då det i många studier påvisats att en 

behandling med mifepriston visats leda till amenorré (36-41). I studie 3 visade det sig 

att benkramper, värmevallningar och svaghet sågs mer frekvent hos de som behandlades 

med 25 mg mifepriston samtidigt som huvudvärk, trötthet och hjärtklappning uppkom 

mer hos de som behandlades med 10 mg mifepriston (38). Studie 2 påvisade färre 

biverkningar vid behandling med 10 mg mifepriston än med 3,75 mg enanton. 
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Dessutom rapporterade fler som behandlades med mifepriston magont och fler som 

behandlades med enanton rapporterade värmevallningar, svettningar, huvudvärk och 

trötthet (37). Biverkningarna som rapporterades vid behandlingen med enanton är 

generellt associerade till behandling med GnRH-agonister (45). I studie 1 var skillnaden 

inte stor i avseende på den procentuella andelen personer som rapporterat in 

biverkningar efter en 3-månaders behandling som efter en 9-månaders behandling med 

mifepriston (36). Alla biverkningarna som rapporterades var milda och endast en person 

i samtliga 6 studier avbröt studien på grund av biverkningar. PAECs, biverkningar och 

en ökad endometriell bredd som rapporterades från behandlingar med mifepriston är 

liknande de som rapporterats i studier avseende behandlingar med ulipristal vid 

behandling av myom. Biverkningarna vid en behandling med ulipristal visar dock inga 

statistiskt signifikanta resultatet i att vara dosberoende (46, 47). Generellt tyder 

resultatet i samtliga 6 studier på att biverkningarna är dosberoende vid en behandling 

med mifepriston, men det krävs fler studier med olika behandlingsdoser för att klargöra 

vilken av dem som ger minsta möjliga mängd biverkningar. Dock kan man med dessa 

resultatet konstatera att biverkningarna vid en behandling med mifepriston är milda och 

tolerabla. 

 

Livskvalitén ökade generellt baserat på skalan UFS-QOL vid en mifepriston-

behandling. En större ökning sågs vid behandling med 5 mg mifepriston dagligen än 

vad som sågs hos de som behandlades med 10 mg mifepriston eller placebo (36, 39). 

Det har även påvisats i en studie att livskvalitén vid myom främst påverkas av stora 

blödningar och smärta snarare än myomvolym (48). I samtliga studier såg man att både 

blödningar och smärta minskade vid en behandling med mifepriston (36-41). Därav 

hade antagligen fler studier, om de utvärderat livskvalitén under behandling med 

mifepriston, sett en ökning. 

 

I studie 1, 2 och 3 kunde inga generella slutsatser dras av de som avbröt studien, dock 

var det en låg andel personer (36-38). I studie 4 och 5 var det många avhopp i grupperna 

som behandlades med placebo och 2,5 mg mifepriston jämfört med de som behandlades 

med 5 mg mifepriston. Detta kan tyda på att en behandling med mifepriston är 

effektivare än en behandling med placebo men att en behandlingsdos på 2,5 mg 

mifepriston är för låg för att vara tillräckligt effektiv vid behandling av myom (39, 40). I 

studie 6 var det ett lågt antal studiedeltagare från början av behandlingen och efter 
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avhopp kvarstod endast 5 personer under den 9:e månaden av behandlingen. Därav kan 

resultaten från denna studie vara missvisande (41). Av samtliga studier var det endast 

ett avhopp, i studie 4, som orsakades av biverkningar vid behandling med 5 mg 

mifepriston (39). Generellt verkar mifepriston vara en behandling som är tolererbar med 

få allvarliga biverkningar för den större andelen personer vid en behandling av myom. 

 

En av svagheterna i examensarbetet är begränsningen ”Free full texts” som användes 

vid sökningen av studier, vilket innebär att sökningen inte varit förutsättningslös. Studie 

6 hade endast 10 studiedeltagare, med en högre medelålder än i de andra studierna 

därtill många avhopp, därav var det svårt att dra generella slutsatser då resultatet inte 

kan anpassas till en större population. Resultaten från studien baserades på båda 

gruppernas resultat gemensamt, troligtvis på grund av de låga studiedeltagandet, vilket 

också gör att resultatet kan bli missvisande (41). I studie 1 var uppföljningstiden 

frivillig upp till 18 månader efter avslutad behandling, vilket medförde många avhopp 

och därav kan resultatet bli vilseledande. Det fanns inte heller siffror på hur många som 

hade en endometriell bredd på >8 mm före behandlingsstart, därav är det svårt att tyda 

hur många som faktiskt drabbades av det på grund av behandlingen med mifepriston 

(36). I studie 5 upplevde kirurgerna att operationen var enklare än vanligt efter en 

behandling med 5 mg mifepriston än 2,5 mg mifepriston, dock framgick det inte i vilket 

avseende operationen var lättare (40). Vilket gör det svårt att dra slutsatser och jämföra 

resultatet med andra studier, eftersom man inte vet på vilket sätt mifepriston gjorde 

operationen enklare. Det var inga återbesök efter avslutad behandling i tre av studierna, 

vilket medförde att ingen data på återfall eller återupptagande av symtom följdes upp 

(37, 39, 40). Studie 2, 3, 5 och 6 var inte blindade studier vilket också kan ha medfört 

potentiella bias (37, 38, 40, 41).  

 

Mifepriston har i många studier visat god effekt och säkerhet vid behandling av myom, 

dock har den inte fått en godkänd indikation än. Detta kan bero på att mifepriston ger 

upphov till en ökning av endometriell bredd och PAECs, vilket kan leda till 

endometriehyperplasi och atypi. Det kan också bero på att i studier med återbesök efter 

avslutad behandling påvisat att myomstorleken återgått till nära det initiala värdet innan 

behandling (36, 38, 41). Därav kanske en behandling med mifepriston är mer effektiv 

preoperativt än som en livslång behandling vid myom (38, 40). Detta påvisades i en 

annan studie, som även belyste att mifepriston skulle kunna användas för kvinnor i 

förklimakteriet då durationen av behandlingen skulle vara lägre, eftersom 
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myomvolymen minskar efter klimakteriet. Mifepriston belystes också kunna användas 

vid stora myom eller myom som var svåra att komma åt med kirurgi (30). En 

tillbakagång av myomstorleken efter avslutad behandling har också påvisats vid 

användning av GnRH-agonister och ulipristal vid behandling av myom (45, 46). 

Ulipristal är den enda av SPRMs som har indikationen myom idag, med restriktionen att 

det innebär en 3-månaders behandling inför en operation (49). Det har dock rapporterats 

svåra leverskador efter behandling med ulipristal vid myom, därav finns det nu 

restriktioner om att mäta leverenzymerna före, under och efter avslutad behandling. De 

har också påvisat endometriella förändringar vid en behandling med ulipristal, dock 

godartade och reversibla (50). I samtliga 6 studier mättes leverenzymerna vid 

behandlingen med mifepriston, dock påvisades inga anmärkningsbara resultat (36-41). 

Detta är dock något som måste undersökas i fler och större studier, med tanke på de 

liknande egenskaperna mifepriston och ulipristal har. 

 

Det är svårt att säga om någon av doseringarna är överlägsen någon annan, samt om 

någon behandlingstid är bättre än någon annan. Resultaten i samtliga 6 studier indikerar 

dock att skillnaden i förbättring av symtom baserat på vilken dosering som använts är 

minimal. Vid en högre dosering av mifepriston påvisades dock en större reducering av 

myomvolym samtidigt som det medförde en ökad andel personer som rapporterat in 

biverkningar. En högre dosering med mifepriston åstadkom också en större ökning av 

endometriell bredd än en lägre dos. De olika behandlingstiderna var svåra att 

generalisera, men en 3-månaders behandling med mifepriston påvisade ingen statistiskt 

signifikant skillnad från en 6-månaders eller 9-månaders behandling i avseende på 

symtom, myomstorlek och biverkningar. 

 

SLUTSATS 

De slutsatser som kan dras av samtliga 6 studier är att mifepriston har en god effekt med 

avseende på reducering av myomstorlek och förbättring av symtom. Säkerhetsaspekten 

vid behandling med mifepriston var god, vilket grundas i att det var få och milda 

biverkningar rapporterade samt att behandlingen medförde en ökad livskvalité hos 

kvinnor med myom. Det krävs dock fler, större, studier som undersöker optimal 

dosering och behandlingstid. Även fler studier som jämför mifepristons effekt med 

andra behandlingsalternativ som idag finns för myom bör i förlängningen göras.  
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