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Sammanfattning 
Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en funktionell mag-tarmsjukdom som är mycket vanlig i 

västvärlden. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men man tror att flera faktorer spelar en 

roll. Sjukdomen karakteriseras av en rubbning i avföringsmönstret tillsammans med smärta 

och/eller en obehagskänsla från buken, men symtomen varierar ofta från person till person. 

Behandling av IBS går ut på att minska de mest besvärande symtomen, men i många fall är 

behandlingen inte tillräckligt effektiv. 

Syftet med detta arbete var att utvärdera effektiviteten av två läkemedel som används för 

behandling av IBS med förstoppning, linaklotid (Constella®) och lubiproston (Amitiza®), 

genom att främst titta på hur patienternas buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet påverkas. 

Sökningar efter relevanta kliniska prövningar där läkemedlen jämfördes med placebo gjordes i 

databasen PubMed; tre studier om linaklotid och två studier om lubiproston hittades.  

Studierna visade att samtliga förbättringar i buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet var 

statistiskt signifikanta. Linaklotid och lubiproston var ungefär dubbelt så effektiva som placebo 

på självbedömda skalor över symtom, och patienterna bedömde att de hade milda eller måttliga 

symtom efter behandling. Generellt sett svarade patienterna relativt dåligt på båda 

behandlingarna; 50-80 % av patienterna uppfyllde inte kriterierna för att kunna bedömas som 

responders i studierna. Sammanfattningsvis kan framför allt linaklotid vara effektivt för patienter 

med måttlig eller svår buksmärta, obehagskänsla och/eller uppblåsthet vid IBS-C, men det krävs 

fler studier för att kunna se mer tillförlitliga resultat. Lubiproston verkar endast ge en marginell 

förbättring av symtomen, även om läkemedlet visade bättre resultat än placebo. 
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ABSTRACT 

 

 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) is classified as a functional gastrointestinal disorder, 

since the symptoms have no defined origin. The disorder is very common in Europe 

and North America, and 10-15 % in Sweden suffer from it. People younger than 50 

years old are most likely to have IBS, and the disorder is about twice as common 

among women compared with men. The symptoms which are seen with IBS vary a 

lot from patient to patient, but virtually all patients have abdominal pain and/or 

discomfort together with altered bowel habits. There are three subtypes among IBS-

patients: IBS-C (IBS with constipation), IBS-D (IBS with diarrhea) and IBS-M 

(mixed type). About 30 % respectively have IBS-C or IBS-D, and 40 % have IBS-M.  

The pharmacological treatment of IBS is focused on treating the symptoms that 

afflict the patient most and affect their quality of life most. Unfortunately, there are 

no drugs that have effect on all symptoms of IBS.  

The aim of this paper was to evaluate how effective the two drugs linaclotide 

(Constella®) and lubiprostone (Amitiza®) are for decrease in abdominal pain, 

discomfort and bloating in patients with IBS-C. These symptoms are often the most 

disturbing ones, and the ones that are most difficult to treat. As many as half of the 

patients with IBS-C are not content with their current treatment, which is why new 

medicines need to be evaluated. Linaclotide is approved by EMA (European 

Medicines Agency) for use in Europe, for moderate to severe IBS with constipation 

in adults. Lubiprostone is currently not available in Europe, and it is unclear when 

and if it will be. Both drugs increase fluid secretion to the intestinal canal, and 

accelerate the intestinal transit.  

A search for relevant studies was made by using the database PubMed, and five 

studies were found: three about linaclotide and two about lubiprostone. All studies 

were randomized, double-blind and placebo-controlled, and evaluated the efficacy of 

either linaclotide or lubiprostone. In all studies scales, on which the patients rated 

their abdominal pain, discomfort and bloating, were used. Some studies also 

measured the number of patients who experienced a decrease in abdominal pain and 

discomfort, and how many patients who had a considerable or complete symptom 

relief.  

All endpoints in the studies showed that linaclotide and lubiprostone were 

significantly better than placebo in improving abdominal pain, discomfort and 

bloating. Linaclotide and lubiprostone were about twice as effective compared with 

placebo on the self-rated scales, and the patients thought they had mild or moderate 

symptoms after treatment. Overall there was a rather weak patient response on the 

treatments; 50 % or less did not meet the writer’s criteria. Considering these studies, 

linaclotide seems to be more effective than lubiproston in IBS-C, but more studies 

need to be done on both drugs.    
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FÖRKORTNINGAR 

 

 

5-HT  Serotonin 

BM        Bowel movement; tarmtömning 

CIC Chronic idiopathic constipation; kronisk förstoppning 

CNS  Centrala nervsystemet 

CSBM  Complete spontaneous bowel movement; fullständig spontan 

tarmtömning 

EMA European Medicines Agency 

ENS Enteriska nervsystemet 

FDA Food and Drug Administration  

fMRI Functional magnetic resonance imaging 

GC-C Guanylatcyklas-C 

GI Gastrointestinal 

IBS Irritable Bowel Syndrome 

IBS-C IBS with constipation; förstoppningsdominerad IBS 

IBS-D IBS with diarrhea; diarrédominerad IBS 

IBS-M  “Mixed type”; IBS med växlande avföringsmönster 

NNT Number needed to treat 

PEG Polyetylenglykol 

PET Positron emission tomography 

SBM Spontaneous bowel movement (spontan tarmtömning; tarmtömning 

utan någon som helst hjälp av farmaka eller lavemang)  

TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
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INTRODUKTION 

 
 

Funktionella mag- och tarmsjukdomar karakteriseras av att det saknas en organisk 

genes till de symtom som patienten har (1). Dessa symtom är kroniska eller 

återkommande, och kan inte förklaras av biokemiska eller strukturella störningar (1). 

De två vanligast förekommande funktionella mag- och tarmsjukdomarna är 

funktionell dyspepsi och irritable bowel syndrome (IBS), som i Sverige även 

benämns känslig tarm eller kolon irritabile (1, 2). IBS är mycket vanlig i västvärlden; 

prevalensen i Sverige är mellan 10-15 % (3). Sett till hela Europa är 11,5 % 

drabbade, men prevalensen är hög även i länder utanför västvärlden (1, 4).  

Sjukdomen är vanligast hos personer under 50 år, och ungefär dubbelt så vanlig hos 

kvinnor som hos män (1, 4). Varför skillnaden mellan kvinnor och män är så stor är 

hittills okänt, men hormonella faktorer kan spela en roll (1). Kvinnor verkar 

dessutom uppleva symtomen annorlunda än män: förstoppning är vanligare och deras 

symtom är ofta svårare, med större känslighet för födoämnen (1).  

IBS är en benign sjukdom, men både för den drabbade och för samhället får IBS 

omfattande konsekvenser (4). Livskvaliteten för patienten försämras oftast, genom 

att sömn, humör, intimitet och fritid störs (4). Effekterna av IBS på den 

hälsorelaterade livskvaliteten kan jämföras med andra kroniska sjukdomar som 

migrän och astma (4). Även för samhället får IBS stora kostnader, dels genom 

sjukvårdskostnaderna men också genom bortfallet av effektiv arbetskraft (4). 

   

 

Symtom 

De symtom som en patient med IBS har varierar ofta från person till person, men det 

som alla har gemensamt är smärta och/eller en obehagskänsla i buken tillsammans 

med en rubbning i avföringsmönstret (1). Ofta har patienten både bra och dåliga 

perioder, och det är inte ovanligt att även andra funktionella mag-och 

tarmsjukdomar, exempelvis funktionell dyspepsi, förekommer (1). Sjukdomen är hos 

de allra flesta kronisk, men det förekommer att symtomen försvinner efter en kortare 

tids sjukdom (1).  

Den smärta som IBS-patienter i regel upplever sitter ofta i nedre delen av buken, 

framför allt på den vänstra sidan (1). Många beskriver en molande smärta, men ofta 

är den mer krampliknande eller som kolik (1). Det är vanligt att smärtan blir värre i 

samband med födointag, medan den lindras vid tarmtömning (1). Hur ofta smärtan 

uppkommer är också olika från patient till patient: hos vissa kommer den varje dag 

medan andra får ont någon gång i månaden, och för kvinnor sker då detta ofta precis 

före och under dagarna med menstruation (1, 5).  

Hos väldigt många patienter med IBS upplevs buksvullnaden och uppblåstheten som 

de mest besvärande och plågsamma symtomen, och just dessa symtom är tyvärr 

svåra att behandla (1, 5). Vanligast är att svullnaden blir värre under dagen för att 
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sedan försvinna på natten (5). Gasbesvär och uppblåsthet kan bli värre vid intag av 

mycket fibrer, och även med en kost som innehåller mycket fett (1).  

Omkring 30 % av alla som har diagnostiserats med IBS har den variant som 

domineras av förstoppning (IBS with constipation; IBS-C) (4). Ungefär lika många 

besväras istället av framför allt diarré (IBS with diarrhea; IBS-D), medan resterande 

40 % har ett avföringsmönster som växlar mellan hård och lös avföring (”mixed 

type”; IBS-M) (1). Förstoppningsdominerad IBS verkar vara vanligare bland 

kvinnor, medan IBS med diarré förekommer oftare hos män (1, 4). Andra symtom 

som är vanliga är ofullständig tarmtömning, eller att ofta få en akut känsla av att 

behöva gå på toaletten (1).  

Många patienter med IBS har även symtom utanför mag-tarmkanalen, exempelvis 

miktionsbesvär, ryggsmärtor, astma, dysmenorré och hjärtklappning (1, 5). Dessutom 

är andra så kallade funktionella somatiska syndrom överrepresenterade vid IBS, 

såsom fibromyalgi, kronisk trötthet och spänningshuvudvärk (1). Ångest och 

depression är också vanligt hos IBS-patienter (1). Symtomen från mag-tarmkanalen 

tillsammans med alla extraintestinala symtom visar hur viktigt det är att ha en 

helhetssyn när dessa patienter tas om hand inom vården (1).  

 

 

Patogenes och etiologi 

Det finns ingen känd orsak till IBS, men det kan handla om ett samspel mellan olika 

faktorer som genetik, miljö, kost, genomgången gastroenterit, motorikstörningar, 

visceral sensibilitet och psykologiska störningar (3). 

Det finns studier som visar att 25-30 % av dem som haft en bakteriell eller viral 

gastroenterit senare får IBS, och omvänt att 6-17 % av alla patienter med IBS har fått 

sin symtomdebut i samband med en gastroenterit (1). Varför en infektion av detta 

slag skulle leda till IBS är oklart, men en teori är att det är en förändrad bakterieflora 

som orsakar problemen (3). För just denna variant av IBS är prognosen dock bättre 

än för övriga former (3).  

Olika psykiatriska diagnoser, som depression, ångest och hypokondri, ses ofta hos 

patienter med IBS (3). Detta samband har många studerat, men troligtvis orsakas inte 

IBS av psykologiska faktorer (3). Däremot påverkas patientens förmåga att hantera 

sina symtom och de upplever ofta att symtomen är av en svårare karaktär (3). 

Dessutom sker inte sällan symtomdebuten eller en försämring av symtomen efter en 

period av stress eller psykiskt trauma (1).  

Kosten anses inte ha någon primär etiologisk relevans för att IBS ska uppkomma, 

men den kan påverka de symtom som patienten har (3). Ofta diskuteras fibrer, som 

dels kan förvärra smärtan och gasbildningen, men även förbättra symtom som 

förstoppning då fibrer förkortar passagetiden genom kolon (3). Intolerans mot 

specifika födoämnen ses inte som en trovärdig förklaring till sjukdomen, även om 

många IBS-patienter inte tål gasbildande födoämnen som lök, bönor och kål (3). Vid 

ett för högt intag av kolhydrater kan dessa inte absorberas av tarmen, vilket ger 
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gasbesvär och diarré (3). En stor del av problematiken med IBS är egentligen att få 

patienterna att äta, eftersom många väljer att utesluta fler och fler livsmedel, vilket i 

längden leder till att de inte får i sig tillräckligt med näring (3).  

Många med IBS hävdar att sjukdomen sen tidigare finns i familjen, och att det 

därmed skulle finnas en genetisk komponent till sjukdomen (6). Släktingar till en 

person med IBS verkar ha två till tre gånger högre risk att drabbas av sjukdomen 

jämfört med släktingar till en person utan IBS (6). Än så länge är det dock oklart 

vilka gener eller gemensamma miljöfaktorer som det kan röra sig om (6). 

 

 

 

Patofysiologi 

Patofysiologin vid IBS är komplex och det saknas en förklaring som passar in på 

samtliga patienter (1). Forskare har noterat en rubbad motorik i mag-tarmkanalen hos 

många patienter med IBS, men inget tydligt mönster har hittats och sambandet till 

symtomen är svagt (1, 3). Yttre stimuli, som mat, stress, känslor och läkemedel, 

verkar kunna öka den motoriska reaktiviteten i mag-tarmkanalen, men det är svårt att 

förklara alla symtom med dessa stimuli (1).  

Visceral hyperalgesi, eller ökad smärtkänslighet i mag-tarmkanalen, har varit en av 

de klassiska förklaringarna till IBS, tillsammans med en ökad motorik i mag-

tarmkanalen (1, 7). Den viscerala hyperalgesin leder till smärta eller obehag i magen 

och en störning i mag-tarmkanalens motorik, vilket i sin tur leder till förändringar i 

avföringsmönstret (förstoppning eller diarré) (7). Patienter med IBS har visats ha en 

ökad känslighet för utvidgning av kolon och rektum, och stimuli som inflammation, 

infektion och vissa födoämnen kan utlösa den viscerala hyperalgesin (3).  

En relativt ny förklaring till IBS är att det sker interaktioner mellan centrala och 

enteriska nervsystemet längs den så kallade ”brain-gut axis” (1, 7). Den ökade 

motoriken, avvikande känsligheten och reaktiviteten i autonoma nervsystemet tros 

regleras av dessa interaktioner (1). Detta kan också vara en förklaring till varför 

symtomen vid IBS kan förvärras av psykosociala faktorer (5). Det verkar även 

föreligga en skillnad mellan IBS-patienter och friska individer i aktiveringen av vissa 

regioner i CNS som bearbetar smärta (8, 9). De studier som gjorts antyder att IBS-

patienter kan ha en ökad aktivitet i dessa centralnervösa områden vid visceral smärta, 

vilket har setts med hjälp av functional magnetic resonance imaging (fMRI) och 

positron emission tomography (PET) (8, 9). 

En annan förklaring till sjukdomen är en förändrad serotonin (5-HT)-signalering (8). 

5-HT är en av huvudneurotransmittorerna i mag-tarmkanalen, och påverkar motilitet, 

sekretion och sinnesförnimmelser (8). Forskning tyder på en ökad frisättning av 5-

HT efter intag av måltid och/eller ett minskat återupptag av 5-HT hos patienter med 

IBS-D, medan IBS-C skulle kunna höra samman med en minskad frisättning av 5-

HT (8). De senaste åren har forskare försökt använda detta för att hitta läkemedel 

som interagerar med 5-HT-signaleringen i mag-tarmkanalen (8). 
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Flera forskningsgrupper har under senare tid fokuserat på att undersöka tarmens 

mikroflora hos patienter med IBS, och många studier visar på att dessa patienter har 

en annorlunda sammansättning av bakterier jämfört med friska individer (10). En del 

forskare menar att användandet av antibiotika tredubblar sannolikheten för att 

utveckla funktionella buksymtom, vilket antyder att den gastrointestinala mikrofloran 

är av betydelse vid IBS (8). Nyare studier visar å andra sidan att IBS-symtomen kan 

minska med behandling av antibiotikumet rifaximin, framför allt problemen med 

flatulens (10).  

 

 

Diagnostik 
De flesta patienter som får diagnosen IBS får den genom uteslutande av andra 

åkommor genom ett antal undersökningar (1). Detta sker i de flesta fall inom 

primärvården, men det är ändå många som remitteras vidare till sjukhus och dessa 

kräver mycket sjukvård, vilket leder till höga sjukvårdskostnader (1, 3).  

Diagnosen IBS är främst symtombaserad, och ställs enligt Rom-definitionen, där de 

senaste kriterierna kallas Rom III (1, 5). Enligt dessa kriterier ska patienten ha 

återkommande obehag och/eller smärta minst tre dagar per månad under de senaste 

tre månaderna, samt även ha minst två av följande kännetecken: lindring av smärta 

vid tarmtömning; smärta associerad med en ändrad avföringsfrekvens; smärta 

associerad med förändrad avföringskonsistens (1, 3).  

Andra symtom som ger stöd åt en diagnos är om patienten har färre än tre 

tarmtömningar per vecka eller fler än tre tarmtömningar per dag, hård respektive lös 

eller vattnig avföring samt en känsla av svullnad och uppblåsthet i buken (3).  

Eftersom det inte finns några prover eller undersökningar som visar positivt för IBS, 

är det viktigt att ta upp en grundlig anamnes och att läkaren har en god 

kommunikation med patienten (5). Redan från början bör det tydliggöras att man 

misstänker en funktionell sjukdom, och att en del undersökningar kommer göras för 

att utesluta en organisk sjukdom (3, 5). Samtidigt bör läkaren undvika att göra en 

alltför stor utredning, då det ökar patientens oro och ger en större fixering vid 

sjukdomen (3). Oftast brukar en ung patient som haft klassiska IBS-besvär i flera år 

endast genomgå en kortare utredning, medan en patient med nytillkomna symtom, 

symtom som har förändrats eller en patient med symtomdebut i högre ålder bör 

utredas mer (3). Sjukdomar som läkaren vill utesluta vid utredningen är bland annat 

födoämnesintolerans, inflammatorisk tarmsjukdom och gallsaltsmalabsorption (3). 

För en äldre patient som samtidigt gått ner i vikt snabbt kan cancer misstänkas (3). 

 

Rom III-kriterier för förstoppning 

När Rom III-kriterierna definierar förstoppning ska patienten ha två eller fler av 

följande symtom: mindre än tre tarmtömningar per vecka; krystning vid minst 25 % 

av tarmtömningarna; hård avföring vid minst 25 % av tarmtömningarna; en känsla av 

ofullständig tömning vid minst 25 % av tarmtömningarna; en känsla av anorektal 

obstruktion/blockering vid minst 25 % av tarmtömningarna; och ett behov av att 
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manuellt underlätta tömningen vid minst 25 % av tarmtömningarna (11). För att få 

diagnosen förstoppning ska patienten ha haft dessa symtom i minst tre månader, 

dessa behöver dock inte följa på varandra (11).  

I många studier används fortfarande den äldre versionen av Rom-kriterierna (Rom 

II), men kriterierna för IBS och förstoppning har inte förändrats nämnvärt efter 

uppgraderingen till Rom III (12). 

 

 

Behandling 

Icke-farmakologisk behandling 

Behandlingen av IBS börjar redan vid den dialog som läkaren har med patienten, 

genom att patienten får besked om att det inte handlar om en organisk sjukdom, men 

att de får en diagnos på sina symtom (1). Med dessa lugnande besked och med 

förklaringar till varför man tror att symtomen uppstår klarar sig många patienter utan 

ytterligare behandling (1).  

Vid behandling av IBS läggs stort fokus på att hantera symtomen genom 

förändringar i patientens livsstil och kost (6). Att träffa en dietist och diskutera vad 

patienten äter och vad hen borde undvika att äta kan vara av värde för patienten (3). 

Många livsmedel kan ge ökade gasbesvär, exempelvis lök, kål, bönor samt livsmedel 

som innehåller sorbitol och xylitol (3). Fet mat ger ofta mer besvär, och kaffe bör 

inte konsumeras i alltför stora mängder (1). Fiberrik mat kan öka smärtan och ge mer 

gasbesvär, medan för mycket frukt och sötsaker kan ge gasbesvär och diarré, om 

nivån för det som kan absorberas överskrids (3). Hos en dietist får patienten också 

reda på om hen äter en tillräckligt näringsrik kost, vilket inte alltid är fallet bland 

IBS-patienter (3). Läkare och dietister rekommenderar ofta patienten att föra en mat- 

och avföringsdagbok, och skriva ner vad som äts och vilka symtom som uppkommer 

samt om några andra faktorer (som humör och stress) har påverkat patienten (6).  

Motion har enligt några studier en positiv effekt på buksmärtor, uppblåsthet i buken 

samt förstoppning (3, 6). Regelbunden motion verkar även kunna minska symtom 

som ångest och depression (6). I en studie där 666 patienter med IBS deltog kunde 

man se att kostförändringar, utbildning av patienten och motion var de åtgärder som 

flest genomförde, och att patienterna förväntade sig få mer nytta av dessa åtgärder än 

från läkemedel (6). Mer studier behöver dock göras för att kunna se några säkra 

samband (3). 

Även probiotika verkar kunna minska smärtan och uppspändheten som många 

upplever vid IBS (3). Kliniska studier inom detta område är dock svåra att jämföra då 

olika stammar av probiotika används, och även olika doser (6). Två studier som 

undersökte Bifidobacterium infantis 35624 kom dock fram till att detta probiotikum 

gav mer lindring av smärtan, uppblåstheten och problemen från tarmkanalen, jämfört 

med placebo (6). 
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För de patienter som har svåra symtom och som inte blir hjälpta av annan terapi kan 

psykologiska behandlingsmetoder utgöra ett tillägg till farmakologisk behandling (3). 

Metoder som har testats och som i vissa studier visat sig förbättrat buksmärtor och 

tarmsymtom är dynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, hypnos och 

avslappning (3). Att identifiera de stressfaktorer i patientens vardag som kan utlösa 

och förvärra symtom är också av värde för patienten (1). Akupunktur är en annan 

behandlingsform som använts för att minska smärta hos IBS-patienter (6). Flera 

studier har gjorts på detta område, med varierande resultat (6). Författaren till 

kapitlet om tarmkanalens funktionsrubbningar i Läkemedelsboken anser inte att 

akupunktur har någon effekt vid IBS (3).    

 

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen av IBS varierar mycket från patient till patient, 

eftersom symtomen många gånger varierar avsevärt (6). Det finns inga läkemedel 

som har effekt på alla symtom, varför fokus ligger på att minska de enskilda symtom 

hos patienten som är mest besvärande och som sänker patientens livskvalitet mest (3, 

6). Det är dock inte många preparat som verkar ha en säkert bättre effekt än placebo; 

så många som upp till 60 % av patienterna har i olika studier gett ett fördelaktigt svar 

på placebo (3). 

 

Behandling av buksmärta och obehagskänsla 

För smärtbehandling vid IBS används ofta spasmolytika, även om det inte finns 

några rapporter på de preparat som används i Sverige (3). Papaverin är det preparat 

som kliniskt visat sig ge positiva resultat på buksmärtan, men det saknas välgjorda 

studier på preparatet (3). De viktigaste verkningsmekanismerna för papaverin är 

hämning av nedbrytningen av cykliskt AMP, hämning av energimetabolismen och 

blockad av cellulär purin- och pyrimidintransport (13). I och med detta kan 

preparatet påverka de flesta av kroppens celler (13). Det verkar vara få biverkningar 

med papaverin, och det föreligger ingen risk med att ta det kontinuerligt (3).  

Vid buksmärta kan också antikolinergika användas eftersom dessa medel har en 

relaxerande effekt på glatt muskulatur (3). Det saknas dock vetenskapligt stöd för 

behandling vid IBS, och det är vanligt med antikolinerga biverkningar, vilket gör att 

det inte är optimalt för långtidsbehandling (3).  

Ett preparat som det pågår forskning om är rifaximin, ett antibiotikum som potentiellt 

kan minska uppblåsthet och de övergripande symtom som förekommer hos patienter 

utan förstoppning (6). Rifaximin är ett bredspektrumantibiotikum som hämmar både 

gramnegativa, grampositiva, aeroba och anaeroba bakterier, och absorberas inte från 

mag-tarmkanalen (14). En teori om patofysiologin vid IBS är förändringar i bukens 

mikroflora, vilket talar för rifaximin som behandling (6). Det behövs dock vidare 

forskning för att ta reda på säkerhet, effektivitet och eventuell antibiotikaresistens för 

läkemedlet (6). I två identiskt designade studier (TARGET 1 och TARGET 2) som 

publicerades 2011 gavs rifaximin 550 mg eller placebo tre gånger dagligen i två 

veckor (15). Deras resultat visade att fler patienter i rifaximingruppen, jämfört med 
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placebogruppen, upplevde en lättnad i sina övergripande IBS-symtom under de fyra 

första veckorna efter behandling, vilket kunde säkerställas statistiskt (15). En av de 

största fördelarna med antibiotikabehandling är just att patienten inte behöver 

behandlas på lång sikt, vilket oftast är fallet vid IBS (16).  

Antidepressiva läkemedel verkar ha en positiv effekt på IBS-symtom som buksmärta 

och övergripande symtom hos patienter med moderat till allvarlig IBS som inte blivit 

hjälpta av andra behandlingsmetoder (3, 6). Både tricykliska antidepressiva (TCA) 

och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har visat sig ha effekt på 

smärtan, vilket troligtvis beror på regleringen av både det centrala och perifera 

nervsystemets mekanismer (6). De olika typerna av preparat har olika effekt på de 

varierande symtomen vid IBS; IBS-C behandlas främst med SSRI-preparat, 

exempelvis fluoxetin och citalopram, då dessa tenderar att stimulera motiliteten i 

mag-tarmkanalen (3, 6). TCA, till exempel klomipramin och amitriptylin, används 

istället till patienter vars IBS domineras av diarré (IBS-D), och ska inte ges till de 

med förstoppning på grund av de antikolinerga effekter som ses med preparaten (3). 

Doserna för behandling vid IBS är vanligtvis lägre än när de används för att behandla 

depressioner (6). Samtliga av dessa antideprissiva medel är andrahandsval efter 

spasmolytika vid smärtbehandling hos IBS-patienter (3). 

Många patienter anser att det är gasbesvären som orsakar störst problem hos dem, 

och tyvärr är det svårt att behandla detta symtom (3). Om det inte ger tillräcklig 

effekt att förändra kosten kan eventuellt dimetikon ge lindring, dock har detta 

preparat endast visat måttliga resultat (3). Dimetikon verkar genom att fysikaliskt 

bryta ner det skum som bildas i mag-tarmkanalen vid ökad gasbildning, och 

förändrar ytspänningen genom att minska adhesionskrafterna (17). Probiotika har i 

en del studier visat effekt på bland annat gasbesvär, men andra forskare hävdar att 

det inte har någon säkerställd effekt (18).   

Paracetamol och NSAID rekommenderas inte för smärtlindring vid IBS, då de har 

dålig effekt på visceral smärta (3). Morfin och morfinliknande preparat, såsom 

kodein och tramadol, kan dock användas vid behandling av buksmärtor, med positivt 

resultat på dessa (3). Risken med morfinpreparat är dock att motoriken försämras, 

vilket i längden kan ge förlångsammad magsäckstömning och förstoppning, och 

därmed ökade smärtor (3). Dessutom är det stor risk för att patienten blir beroende av 

dessa medel, och eftersom IBS är en kronisk sjukdom som i de flesta fall kräver 

långvarig behandling bör man vara försiktig med hur man använder dessa medel (3). 

Eftersom IBS är en icke-organisk sjukdom känns det dock inte relevant att använda 

tunga droger som morfin och morfinliknande läkemedel för behandling av dessa 

patienter. 

 

Behandling av IBS-D 

Patienter som har IBS som domineras av diarré har en gastrointestinal passagetid 

som är kortare än hos friska personer, varför de kan bli hjälpta av medel som 

förlänger passagetiden (6). Loperamid kan hjälpa dessa patienter, då detta medel dels 

blockerar sekretoriska nerver i ENS (enteriska nervsystemet) och på det sättet verkar 
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anti-diarroiskt, samt hindrar den intestinala peristaltiken och förlänger passagetiden i 

tarmen (3, 6). Preparatet verkar genom att binda till opiatreceptorer i tarmväggen, 

och hämmar därmed frisättningen av acetylkolin och prostaglandiner (19). Detta 

medför att den framåtdrivande peristaltiken minskar och passagetiden förlängs, och 

återupptaget av vatten och elektrolyter ökar (19). Vid användning av loperamid får 

dock en del patienter buksmärtor, och även uppblåsthet kan förekomma (3, 6). Det är 

även möjligt att behandla diarrén med bulkmedel, då dessa medel binder vätska 

vilket kan minska problemen (3). Gallsaltsbindare som kolestipol eller kolestyramin 

kan också användas, antingen ensamt eller tillsammans med loperamid (3).  

 

Behandling av IBS-C 

I första hand behandlas förstoppningsdominerad IBS med bulkmedel, framför allt 

ispaghula och sterkuliagummi (3). Dessa medel absorberar vatten så att 

tarminnehållet får en ökad volym, vilket stimulerar mag-tarmkanalens peristaltik (3, 

20). En del patienter får dock mer buksmärtor och gasbesvär av bulkmedel (3).  

Om inte bulkmedel hjälper mot patientens förstoppning brukar osmotiskt verkande 

medel prövas, exempelvis laktulos, laktitol, makrogol eller polyetylenglykol (PEG) 

(3). När laktulos och laktitol bryts ner i kolon bildas organiska syror, framför allt 

mjölksyra, vilka ger en bulkeffekt genom att de binder vatten osmotiskt och ökar 

volymen på tarminnehållet samt mjukar upp avföringen (3, 20). Dessa medel kan 

dock ge en ökad gasbildning (3). Makrogol och PEG verkar också osmotiskt i 

tarmen, och kan även de ge en viss uppblåsthet i buken (20).  

Andra läkemedel som används vid förstoppning är de som kallas tarmirriterande 

medel, såsom bisakodyl, natriumpikosulfat och sennaglykosider (3). Dessa medel 

agerar på ENS i tarmväggen och ökar därmed den intestinala motiliteten och 

sekretionen (3, 20). Tidigare har det antagits att de tarmirriterande medlen kan vara 

vanebildande, men det finns ingen forskning som visar på detta, vilket innebär att det 

går bra att använda dem även på längre sikt (3). Överkonsumtion kan dock leda till 

hypokalemi och dehydrering (3).  

2002 godkändes ett nytt läkemedel av Food and Drug Administration (FDA) i USA 

för behandling av IBS-C hos kvinnor: tegaserod (Zelnorm®) (6). I kliniska 

prövningar visade sig tegaserod vara bättre än placebo på att förbättra övergripande 

symtom vid IBS, men 2007 togs preparatet bort från marknaden då forskare fann att 

det hade en ökad risk för kardiovaskulära händelser (6). Tegaserod är en partiell 

agonist på 5–hydroxytryptamin (5-HT)-typ 4-receptorer i mag-tarmkanalen, och ökar 

den gastrointestinala motiliteten och förkortar passagetiden genom mag-tarmkanalen 

(11). För indikationen kronisk förstoppning hos kvinnor finns nu en annan 5-HT4–

receptoragonist, prukaloprid, registrerad (3, 11). Studier med detta preparat har visat 

att det förkortar passagetiden i mag-tarmkanalen, ökar avföringsfrekvensen samt 

mjukar upp avföringen (11). Ett annat preparat som möjligt kan ha effekt vid IBS-C 

är metoklopramid, då det verkar prokinetiskt (3). Detta medel är dock inte 

rekommenderat som behandling, då det föreligger en risk för neurologiska 
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biverkningar vid behandling på längre sikt (3). Det saknas dessutom vetenskapliga 

studier för indikationen förstoppning (3). 

2006 godkändes läkemedlet lubiproston (Amitiza®) i USA för behandling av 

kvinnor med kronisk förstoppning, och 2008 utökades indikationen till IBS-C hos 

kvinnor (11). 2012 registrerades i Europa ett annat läkemedel för behandling av IBS-

C: linaklotid (Constella®), vilket finns tillgängligt på den svenska marknaden (21). 

Nedan kommer dessa två preparat beskrivas mer utförligt. 

 

Linaklotid (Constella®) 

Linaklotid är en syntetisk peptid med 14 aminosyror som godkändes i november 

2012 av EMA (European Medicines Agency) för behandling av vuxna med måttlig 

till svår IBS med förstoppning (21, 22). Preparatet verkar genom aktivering av 

guanylatcyklas C (GC-C), vilket leder till sekretion av klorid- och bikarbonatjoner 

samt hämning av natriumabsorption (4). Vattenflödet till tarmen ökar i och med 

detta, och en acceleration av passagetiden i mag-tarmkanalen sker (4). Aktivering av 

GC-C har även visats ge minskad visceral hypersensibilitet i djurmodeller, vilket 

skulle kunna minska buksmärtan hos patienterna (4). 

Den vanligaste biverkningen som har rapporterats vid behandling med linaklotid är 

diarré, framför allt av lindrig till måttlig intensitet (21). Andra biverkningar som 

kommit fram i studier är buksmärta, uppblåsthet och gasbildning (21).  

Linaklotid ska tas oralt, och har låg systemisk biotillgänglighet då den endast är 

verksam i mag-tarmkanalen (23). Detta medför också att den inte är särskilt benägen 

att ge några systemeffekter (4). Den dos som forskare kommit fram till är den mest 

optimala är 290 mikrogram dagligen (21). Kapseln ska tas inom 30 minuter före en 

måltid, då man i studier sett att biverkningarna blev fler när läkemedlet togs på 

fastande mage (21). 

Metaboliseringen av linaklotid till dess aktiva metabolit, destyrosin, sker i tarmen 

(21). Där sker en reducering och en enzymatisk proteolys av både linaklotid och 

destyrosin, vilka blir till mindre peptider och naturligt förekommande aminosyror 

(21). In vitro-studier har visat att varken linaklotid eller destyrosin hämmar eller 

inducerar cytokrom P450-enzymsystemet (21).  

Linaklotid (Constella®) finns för närvarande som förpackning med 28 kapslar à 695 

kronor, och med 90 kapslar à 1800 kronor (21). Läkemedlet subventioneras endast 

för patienter med svår IBS-C som inte får tillräcklig effekt av annan behandling, eller 

som inte tolererat annan behandling (21). 

Från Socialstyrelsens statistikdatabas hämtades information om hur mycket 

linaklotid som användes 2013 i Sverige (24). Totalt fick 271 kvinnor, de flesta i 

åldern 40-59 år, linaklotid under 2013 (24). Motsvarande siffra för män är 61, och de 

flesta var i åldern 45-54 år (24). Antal förskrivna recept år 2013 var för kvinnor 533, 

och för män 93 (24). 
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Lubiproston (Amitiza®) 

2006 godkändes lubiproston i USA för indikationen kronisk idiopatisk förstoppning, 

och 2008 även för behandling av IBS-C hos vuxna kvinnor (20). Lubiproston 

klassificeras som en proston, ett bicykliskt fettsyrederivat som härstammar från en 

metabolit av prostaglandin E1 (11, 25).  

Lubiproston agerar genom att aktivera typ 2-kloridkanaler så att den intestinala 

vätskesekretionen ökar, och förkortar passagetiden genom mag-tarmkanalen (11, 25). 

När kloridkanalerna i epitelet i tarmen aktiveras öppnas de, vilket medför en 

sekretion av klorid- och bikarbonatjoner till duodenum (25). Lubiproston kan också 

ha en skyddande effekt på duodenum, då den verkar minska syrainducerade skador 

och förbättra den intestinala barriärfunktionen (25).  

Studier där effekten av behandling med lubiproston utvärderades fann förbättring av 

de övergripande symtomen vid IBS-C, nämligen buksmärta, uppblåsthet samt 

avföringskonsistens- och frekvens (18). Vätskeinflödet till tarmen påverkar 

passagetiden och avföringen direkt, men det är oklart om förbättringen av övriga 

symtom sker som en sekundär effekt av läkemedlets påverkan på tarmens passagetid, 

eller om det är en direkt effekt av lubiproston på smärttrösklarna (26).  

Den biverkningsprofil som kommit fram i studier inkluderar illamående, diarré och 

buksmärta (6). För att minska risken för illamående rekommenderas ett intag av mat 

tillsammans med lubiproston (25). Rekommenderad daglig dos för behandling av 

IBS-C är 8 mikrogram två gånger dagligen (25).  

Lubiproston har en låg systemisk biotillgänglighet då det tas oralt, och absorberas 

dåligt från tarmen vilket innebär att effekten är begränsad dit (25). Plasma-

koncentrationen av medlet är för låg för att kunna fastställas (25). Det metaboliseras 

snabbt och fullständigt i magen och tunntarmen av karbonylreduktas och bildar då 

M3, som är den enda aktiva metaboliten i blodet som kan mätas (25). Cytokrom 

P450 är inte involverat i metaboliseringen (25). 

Lubiproston finns för närvarande i USA, men en ansökan har skickats in för 

bedömning av godkännande inom EU (27). Det verkar dock oklart om och när 

lubiproston kommer kunna användas i Europa. 

 

 

 

SYFTE 
 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att utvärdera effektiviteten hos två relativt nya 

läkemedel, linaklotid och lubiproston, vid buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet 

hos patienter med irritable bowel syndrome med förstoppning (IBS-C). Behandling 
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av dessa patienter är ett komplicerat kapitel, och så många som hälften av alla 

patienter med IBS-C är missnöjda med sin nuvarande behandling (11). Därför är det 

av betydelse att undersöka hur effektiva nya preparat är, och om de borde 

rekommenderas till svårbehandlade patienter.  

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

 
För att genomföra denna litteraturstudie gjordes en artikelsökning i databasen 

PubMed för att hitta lämpliga artiklar om IBS, linaklotid och lubiproston. Sökningen 

gjordes i mars 2014, och innefattade kombinationer av sökorden ”IBS AND 

treatment”, ”IBS-C AND treatment”, ”linaclotide”, samt ”lubiprostone”. De 

begränsningar som gjorde vid sökningarna var att artiklarna skulle vara av typen 

”Clinical Trial”, ”Review” eller ”Meta-Analysis”, samt att artiklarna skulle vara från 

de senaste 10 åren.  

De studier som inkluderades i detta examensarbete var de som prövade något av 

preparaten mot placebo för att undersöka effekten av läkemedlet, och där patienterna 

hade IBS-C.  

Relevanta litteraturkällor som Fass, Läkemedelsboken och litteratur om mag- och 

tarmsjukdomar har använts till introduktionen, tillsammans med review-artiklar om 

IBS. 

 

 

 

RESULTAT 
 

 

Kliniska prövningar med linaklotid 
 

Vid sökningen av kliniska prövningar där linaklotid var den behandling som 

utvärderades hittades tre studier som var relevanta för denna litteraturstudie. Dessa 

sammanfattas i tabell I.  
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Tabell I. Sammanfattning över de tre studierna där linaklotid jämförs med placebo för behandling av 

IBS-C, med fokus på buksmärta, bukobehag och uppblåsthet. 

Studie Studiedesign Effektvariabel Resultat  

1)Linaclotide 

Improves 

Abdominal Pain 

and Bowel 

Habits in a 

Phase IIb Study 

of Patients With 

Irritable Bowel 

Syndrome With 

Constipation 

 

Johnston et al., 

2010 (28) 

– 75, 150, 

300 eller 600 

µg linaklotid 

vs placebo 

– 12 veckor 

– 420 

patienter 

 

 

 

Förändring i buksmärta, 

obehagskänsla och 

uppblåsthet på en 5-gradig 

skala. 

 

 

 

 

 

 

Buksmärta: -0,71 – (-

0,90) (linaklotid); -

0,49 (placebo). 

Bukobehag: -0,8 – (-

1,0) (linaklotid); -0,4 

(placebo). 

Uppblåsthet: -0,6 – (-

0,8) (linaklotid); -0,3 

(placebo). 

 

 

 

2) A 12-Week, 

Randomized, 

Controlled Trial 

With a 4-Week 

Randomized 

Withdrawal 

Period to 

Evaluate the 

Efficacy of 

Linaclotide in 

Irritable Bowel 

Syndrome With 

Constipation 

 

Rao et al., 2012 

(29) 

– 290 µg 

linaklotid vs 

placebo 

– 12 veckor 

– 803 

patienter 

 

 

EMAs primära:  

1. Andel patienter med ≥30 

% minskning i buksmärta 

och/eller obehag under 

minst 6 av 12 veckor. 

 

2. Andel patienter med 

avsevärd eller fullständig 

symtomlättnad under minst 

6 av 12 veckor.  

 

Sekundära: 

Medelförändring i 

uppblåsthet, buksmärta och 

bukobehag på en 11-gradig 

skala. 

1. 54,8 % (linaklotid) 

jämfört med 41,8 % 

(placebo) upplevde en 

minskning med minst 

30 % i smärta 

och/eller bukobehag. 

 

2. 37,0 % (linaklotid) 

jämfört med 18,5 % 

(placebo) hade en 

avsevärd eller 

fullständig 

symtomlättnad.  

 

Sekundära: 

Uppblåsthet: -1,9 

(linaklotid); -1,1 

(placebo). 

Buksmärta: -1,9 

(linaklotid); -1,1 

(placebo). 

Bukobehag: -2,0 

(linaklotid); -1,2 

(placebo). 

3) Linaclotide 

for Irritable 

Bowel 

Syndrome With 

Constipation: A 

26-Week, 

Randomized, 

Double-blind, 

Placebo-

Controlled Trial 

– 290 µg 

linaklotid vs 

placebo 

– 26 veckor 

– 805 

patienter 

 

 

 

 

EMAs primära:  

1. Andel patienter med ≥30 

% minskning i buksmärta 

och/eller obehag under 

minst 6 av 12 veckor. 

 

2. Andel patienter med 

avsevärd eller fullständig 

symtomlättnad under minst 

6 av 12 veckor. 

1. 54,1 % (linaklotid) 

jämfört med 38,5 % 

(placebo) upplevde en 

minskning med minst 

30 % i smärta 

och/eller bukobehag. 

 

2. 39,4 % (linaklotid) 

jämfört med 16,6 % 

(placebo) hade en 
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to Evaluate 

Efficacy and 

Safety 

 

Chey et al., 2012 

(30) 

 

Sekundära: 

Medelförändring i 

uppblåsthet, buksmärta och 

bukobehag på en 11-gradig 

skala. 

avsevärd eller 

fullständig 

symtomlättnad. 

 

Sekundära: 

Uppblåsthet: -2,2 

(linaklotid); -1,2 

(placebo). Buksmärta: 

-2,1 (linaklotid); -1,2 

(placebo). 

Bukobehag: -2,2 

(linaklotid); -1,3 

(placebo). 

EMA, European Medicines Agency 

 

 

Studie 1 

Linaclotide Improves Abdominal Pain and Bowel Habits in a Phase IIb Study of 

Patients With Irritable Bowel Syndrome With Constipation  

Johnston et al., 2010 (28) 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera effektiviteten, säkerheten och dos-

effektrelationen av linaklotid vid doserna 75, 150, 300 och 600 mikrogram 

administrerat en gång dagligen i 12 veckor hos patienter med IBS-C. 

 

Studiedesign och metod 

Denna fas IIb- och parallellgruppsstudie var randomiserad, dubbelblind och 

placebokontrollerad, och utfördes på 92 kliniska center i USA och Kanada mellan 

mars 2007 och februari 2008. De patienter som var lämpliga för den 12 veckor långa 

behandlingsfasen randomiserades till antingen 75, 150, 300 eller 600 mikrogram 

gelatinkapslar med linaklotid, alternativt placebo, en gång dagligen före dagens 

första måltid. Under studien användes ett interaktivt röstsvarssystem för att 

tillhandahålla patienternas dagliga bedömning av sina tarmsymtom och IBS-symtom. 

Förändring i buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet var sekundära effektvariabler 

i denna studie.  Dessa symtom värderades dagligen på en 5-gradig skala, där 1 

betydde ”inga symtom” och 5 betydde ”mycket svåra symtom”.  

Deltagarna var främst kvinnor (92 %) med en medelålder på 44 år. Deras IBS 

definierades enligt Rom II-kriterierna, och de hade färre än tre spontana 

tarmtömningar per vecka. När försöket startade hade patienterna ett medelvärde på 
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3,0 på den 5-gradiga skalan (det vill säga ”måttlig svårighetsgrad”) för buksmärta, 

3,2 för obehagskänsla från buken samt 3,4 för uppblåsthet. 

Studien var sponsrad av Ironwood Pharmaceuticals, tillverkare av Linzess® 

(linaklotid). 

 

Resultat 

420 patienter randomiserades till ett av de fem behandlingsalternativen. 83 patienter 

(19,8 %) avslutade inte studien; 6 % av alla patienter hoppade av på grund av 

negativa händelser, av vilka diarré var vanligast. De flesta av dessa var i gruppen 

som fick 600 mikrogram. Den vanligaste orsaken till avhopp hos alla patienter, 

förutom de som fick högsta dosen linaklotid, var att patienten tog tillbaka sitt 

godkännande.  

Den genomsnittliga skillnaden i buksmärta, jämfört med baseline, var statistiskt 

säkerställt större för alla doser med linaklotid. Förbättringen i buksmärta med 

linaklotid syntes inom den första veckan med behandling och upprätthölls under hela 

behandlingsperioden. Patienter som rapporterade ”svår” eller ”mycket svår” 

buksmärta under minst 50 % av baselineperioden visade den största minskningen i 

buksmärta, jämfört med placebo. Medelskillnaden i uppblåsthet och obehagskänsla 

från buken var också statistiskt säkerställt större jämfört med placebo för alla doser 

utom 75 mikrogram (obehagskänsla) och 150 mikrogram (uppblåsthet). Samtliga av 

dessa värden redovisas i tabell II. 

 

 Tabell II. Resultat från de sekundära effektvariablerna; minskning i buksmärta, obehagskänsla och 

uppblåsthet, jämfört med baseline. Förändringen bedömdes enligt en 5-gradig skala (1 = inga symtom, 

5 = mycket svåra symtom). p ≤ 0,05 för samtliga doser. 

 

De två högsta doserna linaklotid, 300 och 600 mikrogram, var i regel mer effektiva i 

denna studie; dock såg man fler gastrointestinala biverkningar (framför allt diarré) 

med den högsta dosen på 600 mikrogram. Därför ansåg man att 300 mikrogram var 

den dos man skulle fortsätta utvärdera i fas III-studier.  

 

 

Effektvariabel Placebo  75 µg 150 µg 300 µg 600 µg 

Medelförändring 

i buksmärta 

-0,49 -0,71
 

-0,71
 

-0,90
 

-0,86
 

Medelförändring 

i obehagskänsla 

-0,4 -0,8 -0,8 -1 -1 

Medelförändring 

i uppblåsthet 

-0,3 -0,7 -0,6 -0,8 -0,8 
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Studie 2 

A 12-Week, Randomized, Controlled Trial With a 4-Week Randomized Withdrawal 

Period to Evaluate the Efficacy of Linaclotide in Irritable Bowel Syndrome With 

Constipation  

Rao et al., 2012 (29) 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos linaklotid, 290 

mikrogram, när läkemedlet gavs en gång dagligen i 12 veckor till patienter med IBS-

C.   

 

Studiedesign och metod 

Denna parallellgruppsstudie var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och 

utfördes på 118 öppenvårdskliniker i USA och Kanada mellan juli 2009 och juli 

2010. Patienterna fick antingen linaklotid 290 mikrogram eller placebo en gång 

dagligen, och rapporterade sina symtom genom dagliga samtal till ett interaktivt 

röstsvarssystem.  

Den ursprungliga studien innehöll fyra primära effektvariabler som baserats på FDAs 

rekommendationer för kliniska prövningar för IBS-C. Dessa fokuserade på 

förändring i antalet CSBMs (complete spontaneous bowel movement; fullständig 

tarmtömning utan någon som helst hjälp av farmaka eller lavemang) och minskning i 

buksmärta. 2012 gjordes en uppföljande analys (31) av denna studie, med 

effektvariabler som baserades på EMAs definitioner. Dessa primära effektvariabler 

var andelen responders med ≥30 % förbättring i
 
smärta/obehag från buken efter 12 

veckor, samt andelen responders som upplevde en känsla av lättnad från sina IBS-

symtom. Uppblåsthet från buken var en av studiens sekundära effektvariabler, 

tillsammans med förändring i buksmärta och bukobehag. Då denna uppföljande 

analys ligger till grund för godkännandet av Constella® i Europa är det dessa 

effektvariabler som fokus kommer ligga på i detta examensarbete.  

Buksmärtan, obehagskänslan och uppblåstheten poängsattes på en skala mellan 0 

(frånvarande) och 10 (mycket svår), där patienten skulle bedöma de värsta symtomen 

från det senaste dygnet. En responder var en patient som under minst 6 av 

behandlingens 12 veckor hade en förbättring med minst 30 % från baseline i antingen 

buksmärta eller bukobehag.  

Känslan av lättnad av IBS-symtom mättes på en skala mellan 1 (fullständig lättnad) 

och 7 (så svåra symtom som patienten kunde tänka sig), och där 4 betydde 

”oförändrade”. Patienten skulle bedöma sina symtom under de senaste 7 dagarna och 

jämföra med hur de var innan studien startade. En responder var en patient som hade 

1 eller 2 på denna skala (det vill säga ”fullständig lättnad” eller ”betydlig lättnad”) 

under minst 6 av 12 veckor.  
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De 803 patienter som randomiserades var främst kvinnor med en medelålder på 43,5 

år, och som hade diagnostiserad IBS enligt Rom II-kriterierna. Patienterna bedömde 

sina buksymtom på en 11-gradig skala (0-10). Medelvärdet för patienternas upplevda 

buksmärta vid baseline var 5,6 för placebogruppen, och 5,7 för linaklotidgruppen. 

Medelvärdet för patienternas upplevda bukobehag var för placebogruppen 6,0, och 

för linaklotidgruppen 6,2. Med samma skala utvärderades uppblåstheten från buken: 

placebogruppen bedömde sin uppblåsthet till 6,5, och linaklotidgruppen bedömde 

den till 6,7. Under prebehandlingsperioden hade 88 % av patienterna buksmärta varje 

dag och 76 % hade inga CSBMs. 

Studien var sponsrad av Ironwood Pharmaceuticals, tillverkare av Linzess® 

(linaklotid). 

 

Resultat 

Av de 803 patienterna som blev tilldelade linaklotid eller placebo var det 7,7 % i 

placebogruppen som hoppade av studien, jämfört med 11,7 % i linaklotid-gruppen. 

Den främsta anledningen till avhopp i linaklotidgruppen var negativa händelser (34,0 

%), jämfört med 16,1 % i placebogruppen. I placebogruppen var den vanligaste 

orsaken till avhopp att patienten drog tillbaka sitt samtycke till medverkan i studien 

(40,0 %), jämfört med 26,6 % i linaklotidgruppen. 

För samtliga av FDAs primära effektvariabler visade linaklotid en statistiskt 

säkerställd förbättring jämfört med placebo. Även effektvariablerna som definierades 

av EMA för att analysera studien ur ett europeiskt perspektiv visade att linaklotid var 

mer effektivt än placebo, vilket kunde säkerställas statistiskt. I tabell III redovisas 

resultatet från EMAs effektvariabler. Responders återfanns i båda behandlings-

grupper, men det var statistiskt säkerställt fler i linaklotidgruppen. De sekundära 

effektvariablerna (förändring i buksmärta, bukobehag och uppblåsthet) visade att 

patienter som behandlats med linaklotid hade en statistiskt säkerställt större skillnad 

jämfört med placebo (p < 0,0001). Dessa värden ges i tabell IV.  

 

Tabell III. Resultatet från EMAs primära effektvariabler från studie 2, med NNT-tal (31). 

Primära effekt- 

variabler (EMA) 

Linaklotid  

290 µg (%) 

Placebo 

(%) 

NNT 

Responders med ≥30 

% förbättring i buk-

smärta/bukobehag
a 

54,8
b 

41,8 7,7 

Responders med en 

känsla av symtom-

lättnad
a 

37,0
c 

18,5 5,4 

EMA, European Medicines Agency; NNT, Number needed to treat
 

a 
Minst 6 av 12 veckor 

b
 p < 0,001 

c
 p < 0,0001 
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Tabell IV. Resultat från de sekundära effektvariablerna som utvärderade förändringen i buksymtom 

jämfört med baseline. Symtomen bedömdes på en 11-gradig skala (0 = frånvarande, 10 = mycket 

svåra). p < 0,0001 för samtliga värden.  

Effektvariabel Placebo Linaklotid 290 µg 

Medelförändring i den 

värsta buksmärtan 

-1,1 -1,9 

Medelförändring i 

bukobehag 

-1,2 -2,0 

Medelförändring i 

uppblåsthet 

-1,1 -1,9 

 

 

Studie 3 

Linaclotide for Irritable Bowel Syndrome With Constipation: A 26-Week, 

Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate Efficacy and 

Safety  

Chey et al., 2012 (30) 

 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos linaklotid vid en 

dos på 290 mikrogram en gång dagligen i 26 veckor, jämfört med placebo, hos 

patienter med IBS-C.  

 

Studiedesign och metod 

Denna parallellgruppsstudie var randomiserad, dubbelblind och placebo-

kontrollerad, och utfördes på 102 kliniska center i USA mellan juli 2009 och 

september 2010. Studien är upplagd på samma sätt som tidigare beskrivna studie 2 

(29), men behandlingsperioden varade i 26 veckor istället för 12. Patienterna 

randomiserades till 290 mikrogram linaklotid eller placebo, som skulle tas en gång 

dagligen, minst 30 minuter före frukost.  

I denna studie ingick samma effektvariabler som i tidigare beskrivna studie 2 (29). 

Även denna studie gjorde EMA en ny analys på, utifrån ett mer europeiskt perspektiv 

(31), med samma primära effektvariabler som tidigare beskrivits.  

Av de 805 patienterna som gick vidare till den 26 veckor långa behandlingsperioden 

var ungefär 90 % kvinnor, med en medelålder på 44 år. Inklusionskriterierna var 

samma som i tidigare beskrivna studie 2 (29). Vid baseline var medelvärdet för 

patienternas upplevda buksmärta 5,5 för placebogruppen, och 5,6 för 

linaklotidgruppen. Medelvärdet för patienternas upplevda bukobehag var 6,0 för 

placebogruppen, och 6,1 för linaklotidgruppen. Medelvärdet för uppblåsthet var för 

placebogruppen 6,5 och för linaklotidgruppen 6,6. Dessa symtom värderades på en 

11-gradig skala (0 = inga symtom, 10 = mycket svåra symtom). Under 
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prebehandlingsperioden hade 87 % av patienterna buksmärtor varje dag och 76 % 

hade inga CSBMs.  

Studien var sponsrad av Ironwood Pharmaceuticals, tillverkare av Linzess® 

(linaklotid). 

 

Resultat 

Av de 805 patienter som randomiserades till antingen linaklotid 290 mikrogram eller 

placebo hoppade 13,4 % i linaklotidgruppen av studien, jämfört med 12,2 % i 

placebogruppen. Den främsta anledningen till avhopp i linaklotidgruppen var 

negativa händelser (38,0 %), jämfört med 10,2 % i placebogruppen. Otillräckligt svar 

på behandling var den vanligaste orsaken till avhopp i placebogruppen (33,7 %), 

jämfört med 13,9 % i linaklotidgruppen.  

För samtliga av FDAs primära effektvariabler visade linaklotid en statistiskt 

säkerställd förbättring jämfört med placebo. De primära effektvariablerna som 

specificerades av EMA visade, precis som FDAs, att linaklotid var statistiskt 

säkerställt mer effektivt än placebo. Resultatet från EMAs primära effektvariabler 

presenteras i tabell V. Det var statistiskt säkerställt fler i linaklotidgruppen som 

uppfyllde kriterierna för att bli en responder jämfört med placebogruppen, men även 

en del patienter som fått placebo blev responders. De sekundära effektvariablerna 

(förändring i buksmärta, bukobehag och uppblåsthet) visade att patienter som 

behandlats med linaklotid hade en statistiskt säkerställt större skillnad jämfört med 

placebo (p < 0,0001). Dessa värden ges i tabell VI.  

 

Tabell V. Resultatet från EMAs primära effektvariabler från studie 3. p < 0,0001 för samtliga värden 

(31). 

Primära effekt- 

variabler (EMA) 

Linaklotid  

290 µg (%) 

Placebo 

(%) 

NNT 

Responders med ≥30 

% förbättring i buk-

smärta/bukobehag
a 

54,1
 

38,5 6,4 

Responders med en 

känsla av symtom-

lättnad
a 

39,4
 

16,6 4,4 

EMA, European Medicines Agency; NNT, Number needed to treat
 

a 
Minst 6 av 12 veckor 
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Tabell VI. Resultat från de sekundära effektvariablerna som utvärderade förändringen i buksymtom 

jämfört med baseline. Symtomen bedömdes på en 11-gradig skala (0 = frånvarande, 10 = mycket 

svåra). p < 0,0001 för samtliga värden.  

Effektvariabel v. 1-26 Placebo Linaklotid 290 µg 

Medelförändring i den 

värsta buksmärtan 

-1,2 -2,1 

Medelförändring i 

bukobehag 

-1,3 -2,2 

Medelförändring i 

uppblåsthet 

-1,2 -2,2 

 

 
 

Kliniska prövningar med lubiproston 
 

Vid sökningen efter kliniska prövningar där lubiproston prövades mot placebo 

hittades två artiklar som var relevanta för detta examensarbete. Dessa sammanfattas i 

tabell VII. Lubiproston finns för tillfället tillgängligt i USA, men utvärdering 

angående godkännande i Europa håller på att göras. 

 

Tabell VII. Sammanfattning över de tre studierna där lubiproston jämförs med placebo för behandling 

av IBS-C, med fokus på buksmärta, bukobehag och uppblåsthet. 

Studie Studiedesign Effektvariabel Resultat 

4) Clinical trial: 

phase 2 study of 

lubiprostone for 

irritable bowel 

syndrome with 

constipation 

 

Johanson et al., 

2008 (32) 

– 16, 32 eller 

48 µg 

lubiproston 

vs placebo 

– 12 veckor 

– 194 

patienter 

 

 

Medelförändringen från 

baseline i bukobehag/ 

buksmärta under de första 

28 dagarna. En 5-gradig 

skala användes av 

patienterna för att bedöma 

detta, vilken även 

användes för bedömning 

av uppblåsthet. 

Smärta/obehag: -0,40 – 

(-0,45) (lubiproston); -

0,19 (placebo). 

Uppblåsthet: -0,33 –  

(-0,44) (lubiproston);  

-0,18 (placebo). 

 

 

 

5) Clinical trial: 

lubiprostone in 

patients with 

constipation-

associated 

irritable bowel 

syndrome – 

results of two 

randomized, 

placebo-

controlled studies 

 

– 16 µg 

lubiproston 

vs placebo 

– 12 veckor 

– 1171 

patienter 

 

 

 

Primär: Antalet 

responders som upplevde 

en måttlig lättnad av sina 

IBS-symtom under en 

minst månad eller en 

avsevärd lättnad under 

minst två av fyra veckor. 

En responder skulle ha 

detta minst två av 

behandlingens tre 

månader. 

Sekundär: Förändring i 

Det totala antalet 

responders i 

lubiprostongruppen 

(17,9 %) var statistiskt 

säkerställt högre än 

antalet i placebo-

gruppen (10,1 %). 

Förändringen i 

buksmärta/obehag  

(-0,43 respektive -0,35) 

och uppblåsthet var 

statistiskt säkerställt 



26 

 

Drossman et al., 

2009 (33) 

gradering av 

buksmärta/obehag, 

uppblåsthet på en 5-

gradig skala. 

större i lubiproston-

gruppen jämfört med 

placebo efter den andra 

månaden. 

 

 

 

Studie 4 

Clinical trial: phase 2 study of lubiprostone for irritable bowel syndrome with 

constipation  

Johanson et al., 2008 (32) 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera effektiviteten, säkerheten och dosberoendet 

av lubiproston vid behandling av IBS-C.  

 

Studiedesign och metod 

Denna placebokontrollerade studie var randomiserad och dubbelblind, utfördes på 19 

center i USA och publicerades 2008. Patienterna i studien fick antingen 16, 32 eller 

48 mikrogram lubiproston per dag, alternativt placebo. Dosen delades upp så att den 

togs två gånger dagligen, tillsammans med frukost och middag. Behandlings-

perioden pågick i 12 veckor, och patienterna skulle föra en elektronisk dagbok där de 

noterade tarmaktivitet och IBS-symtom.  

Den primära effektvariabeln i studien var medelförändringen från baseline i 

bukobehag/smärta under de första 28 dagarna med behandling. Detta mättes med en 

skala från 0 (frånvarande) till 4 (mycket svår), vilket patienterna själva bedömde. 

Samma skala användes av patienterna för att gradera uppblåstheten, som var en 

sekundär effektvariabel. 

Av de 194 patienter som randomiserades till en av behandlingsarmarna var 90,7 % 

kvinnor med en medelålder på ungefär 45 år. De uppfyllde Rom II-kriterierna för 

IBS, och på skalan där smärta och obehag från buken graderades var medelvärdet 2,1 

(måttlig). Medelvärdet för uppblåsthet var 2,3. 

Studien var sponsrad och designad av läkemedelsföretaget Sucampo, som tillverkar 

Amitiza® (lubiproston). 

 

Resultat 

Den vanligaste anledningen till avhopp under behandlingsperioden var, i alla grupper 

förutom placebogruppen och 16 mikrogram lubiproston, negativa händelser. I 

grupperna som fick placebo var det brist på effektivitet som fick patienterna att 
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avsluta studien (85,7 %) och i gruppen som fick 16 mikrogram var det 40 % som 

drog tillbaka till samtycke till medverkan i studien. 14,6 % i placebogruppen 

hoppade av; 19,2 % i gruppen som fick 16 mikrogram per dag; 32,7 % i gruppen som 

fick 32 mikrogram per dag; och 33,3 % i gruppen som fick 48 mikrogram per dag.   

Erhållet resultat från den primära effektvariabeln, medelförändringen i obehag/ 

smärta från buken under de 28 första dagarna av behandlingen, redovisas i tabell 

VIII. Medelförändringen i uppblåsthet presenteras också. För båda effektvariablerna 

ses även resultatet från den andra månaden. Samtliga patienter visade statistiskt 

säkerställda förbättringar jämfört med baseline, och lubiproston associerades med en 

statistiskt säkerställd förbättring vid obehag/smärta från buken jämfört med placebo. 

Efter två månader var skillnaderna mellan lubiproston och placebo ännu större. Efter 

tre månader fanns dock ingen statistiskt säkerställd skillnad mot placebo. För första 

och andra månaden sågs statistiskt säkerställda skillnader i uppblåsthet för 

lubiprostongrupperna jämfört med placebo (p < 0.05). 

 

Tabell VIII. Resultat från effektvariablerna från den första och andra månaden för de olika 

behandlingsgrupperna i studie 4. Resultatet är avläst från stapeldiagram i artikeln. Symtomen är 

bedömda på en 4-gradig skala (0 = frånvarande, 4 = mycket svåra).  

 Placebo 16 µg 32 µg 48 µg p-värde 

Medelförändring i 

bukobehag/smärta 

1a månaden 

(primär effekt-

variabel) 

-0,19 -0,45 -0,40 -0,45 0,0431 

Medelförändring i 

bukobehag/smärta 

2a månaden 

-0,21 -0,50 -0,51 -0,51 0,0336 

Medelförändring i 

uppblåsthet 1a 

månaden 

-0,18 -0,41 -0,33 -0,44 0,0298 

Medelförändring i 

uppblåsthet 2a 

månaden 

-0,25 -0,50 -0,50 -0,52 0,0398 

 

Forskarna i denna studie ansåg att 8 mikrogram två gånger dagligen var den optimala 

dosen för patienter med IBS-C, för att få effektivitet men samtidigt minimera risken 

för biverkningar.  
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Studie 5 

Clinical trial: lubiprostone in patients with constipation-associated irritable bowel 

syndrome – results of two randomized, placebo-controlled studies  

Drossman et al., 2009 (33) 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att påvisa effektivitet och säkerhet för oralt lubiproston, 

8 mikrogram två gånger dagligen i 12 veckor, jämfört med placebo, för behandling 

av IBS-C.  

 

Studiedesign och metod 

Två stycken randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade fas III-studier 

som var utförda på flera center i USA presenteras i denna artikel (studie 0431 och 

studie 0432). Fördelning av patienterna skedde enligt 2:1 (lubiproston:placebo). 

Behandlingsperioden var 12 veckor lång, och patienterna fick antingen lubiproston 8 

mikrogram två gånger dagligen eller placebo. Kapslarna skulle tas med frukost och 

middag. En fyra veckor lång baseline/screeningperiod ingick före 

behandlingsperioden. Patienterna rapporterade sina SBMs (spontaneous bowel 

movement; spontan tarmtömning, tarmtömning utan någon som helst hjälp av 

farmaka eller lavemang), symtom och sin avföringskonsistens i en elektronisk 

dagbok. Varje vecka skulle de även svara på frågan ”Hur mycket anser du att dina 

IBS-symtom har lättat under den senaste veckan, jämfört med hur du kände före 

studiens start?”, genom att använda en skala mellan 1 (avsevärt sämre) och 7 

(avsevärt lättnad).  

Den primära effektvariabeln i de båda studierna var det totala antalet responders i 

lubiproston- och placebogrupperna, beräknat utifrån hur patienterna varje vecka på 

den 7-gradiga skalan graderade sin symtomlättnad, jämfört med tiden innan studiens 

start.”Månads-responders” definierades som de patienter som hade minst 6 (måttlig 

lättnad) på skalan under hela månaden eller 7 (avsevärd lättnad) under minst två 

veckor under månaden. Den primära effektvariabeln, det totala antalet responders, 

var patienter som var ”månads-responders” under minst två av studiens tre månader. 

Sekundära effektvariabler var bland annat förändring i hur patienterna värderade sina 

symtom (buksmärta/obehag, uppblåsthet) jämfört med baseline. Detta gjordes på en 

5-gradig skala, där 0 = frånvarande och 4 = mycket svåra.  

Patienterna i båda studierna hade IBS-C enligt Rom II-kriterierna. Totalt 

inkluderades 1171 patienter i båda studierna, varav de flesta (91,6 %) var kvinnor 

med en medelålder på 46,6 (± 12,89) år. Vid baseline graderade patienterna sin 

buksmärta/obehagskänsla till i genomsnitt 2,08, och uppblåstheten till 2,26. Detta 

gjordes på en 5-gradig skala, där 0 = frånvarande och 4 = mycket svår.  

Studien var sponsrad och designad av läkemedelsföretaget Sucampo som tillverkar 

Amitiza® (lubiproston). 
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Resultat 

Av de 1171 patienterna i båda studierna var det 26,1 % i studie 0431 som hoppade av 

studien, respektive 21,9 % i studie 0432. I alla grupper, förutom placebogruppen i 

studie 0432, var det vanligast att en patient avslutade studien på grund av att hen tog 

tillbaka sitt samtycke till medverkan. Därefter var den vanligaste anledningen 

negativa händelser.  

Erhållet resultatet från den primära effektvariabeln från båda studierna visade att det 

totala antalet responders i lubiprostongruppen (17,9 %) var statistiskt säkerställt 

högre än antalet i placebogruppen (10,1 %; p = 0,001; NNT = 12,8). Resultatet från 

varje enskild studie ges i tabell IX. Medelförbättringen i buksmärta/obehag var 

statistiskt säkerställt större i lubiprostongruppen jämfört med placebogruppen efter 

den andra månaden (-0,43 respektive -0,35, p = 0,039) och efter den tredje månaden 

(-0,45 respektive -0,36, p = 0,028). Även medelförbättringen i uppblåsthet var 

statistiskt säkerställt större jämfört med placebo efter den andra månaden (p=0,044). 

 

Tabell IX. Resultatet från den primära effektvariabeln i studie 0431 och 0432. p = 0,001. 

                                            Studie 0431                                         Studie 0432 

Primär 

effektvariabel 

Placebo (%) Lubiproston 

(%) 

Placebo (%)  Lubiproston 

(%) 

Totala 

antalet 

responders 

(”månads-

responder”
a
 

under minst 2 

av 3 månader) 

9,8 18,2 10,4 17,7 

a
 ”Månads-responder”, minst 6 (måttlig symtomlättnad) på skalan under hela månaden eller 7 

(avsevärd symtomlättnad) under minst två veckor under månaden. 

 

 

Sammanfattning 
 

I tabell X presenteras värdena från samtliga fem studier för de effektvariabler där 

förändring i buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet jämförs med baseline-

värdena. 
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Tabell X. Jämförelse mellan de fem studierna och deras resultat i medelförändring i buksmärta, 

obehagskänsla och uppblåsthet för placebo och 290/300 mikrogram linaklotid respektive 16 

mikrogram lubiproston. Patienternas medelvärden vid baseline visas också som jämförelse. 

 

a
 1 = frånvarande; 2 = lite; 3 = måttlig; 4 = mycket; 5 = extremt mycket

 

b
 0 = frånvarande; 10 = mycket svår

 

c
 0 = frånvarande; 1 = mild; 2 = måttlig; 3 = svår; 4 = mycket svår 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Vid IBS-C saknas det en tillfredsställande behandlingsstrategi som ger effekt vid de 

olika symtomen man ser hos patienter med sjukdomen. Traditionella terapier, som 

bulkmedel och osmotiskt verkande medel, kan ha effekt på förstoppningen, men de 

symtom som ofta är mest besvärande för patienten (buksmärta, uppblåsthet och 

känslan av obehag) påverkas inte. Uppblåstheten kan till och med förvärras av dessa 

medel, och buksmärtan och obehagskänslan förbättras inte. Det är därför av yttersta 

vikt att hitta alternativa behandlingsmetoder för patienter med IBS-C. 

I denna litteraturstudie gjordes en sökning efter relevanta studier i PubMed, med 

sökord som ”linaclotide AND IBS-C” och ”lubiprostone AND IBS-C”. De tre 

artiklar om linaklotid som hittades är de kliniska prövningar som finns tillgängliga, 

och de har använts för bedömning vid godkännandet av läkemedlet (34). Två öppna 

fas 3-studier som undersökt säkerheten av linaklotid under 52 veckor har gjorts, men 

Studie Symtom Baseline  

(medel-

värden) 

Resultat 

placebo 

(medel-

värden) 

Resultat läkemedel 

(medelvärden)  

290/300 µg linaklotid 

resp. 16 µg lubiproston  

Studie 1 

Skala 1-5
a 

Buksmärta 

Obehagskänsla 

Uppblåsthet 

3 

3,2 

3,4 

-0,49 

-0,4 

-0,3 

-0,90 

-1,0 

-0,8 

Studie 2 

Skala 0-10
b 

Buksmärta 

Obehagskänsla 

Uppblåsthet 

5,6 

6,1 

6,6 

-1,1 

-1,2 

-1,1 

-1,9 

-2,0 

-1,9 

Studie 3 

Skala 0-10
b 

Buksmärta 

Obehagskänsla 

Uppblåsthet 

5,5 

6 

6,5 

-1,2 

-1,3 

-1,2 

-2,1 

-2,2 

-2,2 

Studie 4 

Skala 0-4
c 

Buksmärta/obehag 

Uppblåsthet 

2,1 

2,3 

-0,19 

-0,18 

-0,45 

-0,41 

Studie 5 

Skala 0-4
c 

Buksmärta/obehag 

 

2,08 

 

-0,35 -0,43 
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resultat från dessa finns ännu inte tillgängliga (4, 35). En annan klinisk prövning 

håller för tillfället på att rekrytera patienter för en 12 veckor lång studie uppbyggd på 

liknande sätt som de som beskrivits i detta arbete (35). Vid sökningen efter artiklar 

där lubiproston jämfördes med placebo för behandling av IBS-C hittades två 

relevanta studier, där den ena redovisade resultatet från två kliniska prövningar. 

Andra artiklar har undersökt lubiproston vid behandling av kronisk förstoppning 

(CIC), och vissa har undersökt kopplingen till visceral smärta. De två kliniska studier 

som utvärderats i detta examensarbete är de som finns tillgängliga för indikationen 

IBS-C för tillfället. 

De fem utvärderade studierna om linaklotid och lubiproston visade alla statistiskt 

säkerställda skillnader mellan läkemedlet och placebo för de effektvariabler som rör 

buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet. Samtliga av dessa studier var 

randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. 

I studie 1 (Johnston et al. (28)) var de effektvariabler som berörde buksmärta, 

obehagskänsla och uppblåsthet sekundära variabler, som värderades på en 5-gradig 

skala. Vid baseline hade patienterna mellan 3 och 3,4 (buksmärta, bukobehag och 

uppblåsthet) på denna skala. Efter de 12 veckorna med behandling såg man att den 

dos som hade bäst effekt vid samtliga symtom, utan att ge för mycket biverkningar, 

var 300 mikrogram. Dessa patienter minskade sin smärta, sitt bukobehag och sin 

uppblåsthet med ungefär 1 poäng. Patienterna som istället fick placebo minskade 

dessa variabler med ungefär hälften så mycket. Den primära effektvariabeln i denna 

studie, vars resultat inte redovisats i detta arbete, var förändring i antal normaliserade 

CSBMs per vecka under behandlingsperioden, jämfört med baseline. Även resultatet 

från denna variabel var statistiskt säkerställt bättre för linaklotid jämfört med 

placebo. 300 mikrogram linaklotid gav bäst resultat (+3,61), jämfört med +1 hos 

placebogruppen. 

Studie 2 (Rao et al. (29)) och studie 3 (Chey et al. (30)) fortsatte undersöka 

effektiviteten av 290 mikrogram linaklotid, och studierna hade samma primära och 

sekundära effektvariabler. EMAs rekommendationer vid utvärdering av behandling 

av IBS är att förändring i de övergripande symtomen och i buksmärta/obehag ska 

värderas som primära effektvariabler. FDAs definierade effektvariabler, som var de 

som de ursprungliga studierna undersökte, fokuserar mer på antalet CSBMs 

tillsammans med buksmärta. Vid godkännandet av linaklotid i Europa utgick man 

från EMAs rekommendationer (31). I studie 2 upplevde 54,8 % i linaklotidgruppen 

en minskning med minst 30 % i buksmärta och/eller bukobehag, jämfört med 41,8 % 

i placebogruppen (NNT = 7,7). I studie 3 redovisades liknande siffror för 

linaklotidgruppen, men det var något färre patienter i placebogruppen som upplevde 

minskningen i buksmärta/bukobehag (NNT = 6,4). Uppblåstheten, som bedömdes på 

en 11-gradig skala (0 = frånvarande, 10 = mycket svår), hos patienterna som fick 

linaklotid minskade med ungefär 2 poäng i båda studierna, jämfört med ungefär 1 

poäng hos patienterna som fick placebo. Liknande värden sågs för de andra 

sekundära effektvariablerna (medelförändring i buksmärta och bukobehag). 

Patienterna som fick linaklotid bedömde därmed att de efter behandling hade 3,4 - 
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4,7 poäng på skalorna för buksmärta, obehag och uppblåsthet, jämfört med 4,3 - 5,5 

för placebogruppen.  

Studie 4 (Johanson et al. (32)) jämförde medelförändringen från baseline i 

buksmärta/bukobehag och uppblåsthet för de patienter som behandlats med 

lubiproston (16, 32 eller 48 mikrogram) med de patienter som fått placebo. 

Patienterna bedömde sina symtom på en 5-gradig skala (0 = frånvarande, 4 = mycket 

svår). 16 mikrogram dagligen var den dos som var mest effektiv utan att ge för 

mycket biverkningar. Patienterna som fick den dosen bedömde att de hade 1,65 

poäng på skalan för buksmärta/obehagskänsla efter behandling, jämfört med 1,91 för 

placebogruppen. Patienterna som fick 16 mikrogram lubiproston bedömde att de 

hade 1,89 poäng på skalan för uppblåsthet efter behandling, jämfört med 2,12 för 

placebogruppen.  

16 mikrogram lubiproston dagligen var den dos som undersöktes vidare i studie 5 

(Drossman et al. (33)). 17,9 % av patienterna som fick lubiproston upplevde en 

måttlig lättnad av sina IBS-symtom under en månad eller en avsevärd lättnad under 

två av fyra veckor, jämfört med 10,1 % av placebopatienterna (NNT = 12,8). Även 

medelförändringen i hur de bedömde sin buksmärta/obehagskänsla utvärderades, på 

en 5-gradig skala (0 = frånvarande, 4 = mycket svår). Lubiprostongruppen hamnade 

på 1,65 poäng på skalan för buksmärta/obehagskänsla, jämfört med 1,73 för 

placebogruppen.  

Sammanfattningsvis kan man se att patienterna i samtliga studier låg strax över 

mitten på skalorna över buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet vid baseline, 

vilket innebär att de ansåg att dessa symtom var måttligt besvärande. Om man skulle 

anta att patienterna även bedömer sin totala svårighetsgrad av IBS som måttligt 

besvärande, skulle man kunna utgå från en tabell sammanställd av Drossman et al. 

för att ta reda på hur en patient med måttliga IBS-besvär påverkas i sin vardag (36). 

Den hälsorelaterade livskvaliteten hos dessa patienter är enligt Drossman et al. 

medioker, de besöker hälso- och sjukvård ungefär 2-4 gånger per år och deras 

arbetsoförmåga är 6-10 % (36). Detta är inga exakta värden, och det är inte säkert att 

patienterna i de undersökta studierna verkligen ansåg att de hade måttliga besvär av 

sin sjukdom, men vi kan åtminstone få en ungefärlig uppfattning om hur sjuka 

patienterna i studierna var. 

Efter behandling med placebo eller linaklotid respektive lubiproston kunde man se 

att placebo var ungefär hälften så effektivt som respektive läkemedel för minskning i 

buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet. I studie 5 var värdena för 

placebogruppen något bättre än i de andra studierna. Det är vanligt att även de 

patienter som tilldelas placebo visar ett bra resultat i kliniska studier om IBS, vilket 

kan begränsa möjligheten att visa en fördelaktig effekt av behandlingen (31). En 

meta-analys gjord 2005 som utvärderade placeboeffekten i randomiserade kliniska 

prövningar med IBS-patienter kom fram till att placebogrupperna gav en stor positiv 

respons i kliniska prövningar, omkring 40 % (37). 2008 publicerades en klinisk 

prövning som undersökte placeboeffektens komponenter hos IBS-patienter (38). 

Författarna till den studien fann att framför allt tre huvudkomponenter verkar ge en 

förbättring av symtom hos dessa patienter: uppmärksamhet på patienten, den 
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terapeutiska proceduren och patientens samspel med sjukvårdspersonal (38, 39). 

Detta skulle kunna innebära att effekten av den prövade behandlingen vid IBS 

förlorar en del av sitt värde. I de utvärderade studierna i detta arbete var linaklotid 

och lubiproston, som tidigare nämnts, ungefär dubbelt så effektiva som placebo, men 

placeboeffekten var trots allt påtaglig och går inte att bortse från.  

På skalorna där buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet bedömdes av patienterna 

minskade linaklotid värdena med ungefär en femtedel från baseline. Patienterna 

ansåg att svårighetsgraden av deras symtom var liten eller måttlig efter behandling 

(cirka 2 poäng av maximalt 5 respektive 4 poäng av maximalt 10). I de studier där 

patienterna istället fått lubiproston visade resultatet att läkemedlet minskade 

buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet med ungefär en tiondel. Efter behandling 

hade patienterna omkring 1,7 poäng av maximalt 4 på de självbedömda skalorna, 

vilket innebär att de ansåg sig ha milda till måttliga symtom.  

Trots att linaklotid och lubiproston båda visade statistiskt säkerställd överlägsenhet 

jämfört med placebo var det många patienter som inte svarade på behandlingen. 

Ungefär hälften av patienterna som fick linaklotid i studie 2 och 3 minskade inte sin 

buksmärta/obehagskänsla tillräckligt för att bli en responder (minst 30 % under minst 

6 av 12 veckor), och mer än 60 % upplevde inte en avsevärd eller fullständig 

symtomlättnad under minst 6 av 12 veckor. För patienterna som fick lubiproston var 

det mer än 80 % som inte upplevde en måttlig symtomlättnad under minst en månad 

eller en avsevärd lättnad under minst två av fyra veckor (minst två av tre månader). 

Att denna siffra blev så hög för patienterna som behandlades med lubiproston kan 

bero på att författarna i studie 5 satt relativt höga kriterier för att bli en responder. På 

grund av detta är det troligt att många patienter, som av en praktiserande kliniker 

skulle ansetts ha fått tillräcklig effekt av behandlingen, inte anses vara en responder i 

studien.  

De NNT-tal som har beräknats från studie 2 och 3 om linaklotid visade att 7,7 

respektive 6,4 patienter behöver behandlas för att en patient ska få en minskning med 

minst 30 % i buksmärta/bukobehag under minst 6 av 12 veckor. 5,4 respektive 4,4 

patienter behöver behandlas för att en patient ska få en avsevärd eller fullständig 

symtomlättnad under minst 6 av 12 veckor. I studie 5 om lubiproston visade NNT-

talet att 12,8 patienter behöver behandlas för att en patient ska få en måttlig 

symtomlättnad under en månad eller en avsevärd symtomlättnad under minst två av 

fyra veckor. Slutsatsen man kan dra av dessa tal är att lubiproston verkar vara ett 

sämre alternativ än linaklotid, men kraven för att bli en responder i studie 5 var 

samtidigt relativt mycket högre än i studierna om linaklotid. NNT-talen är därför 

svåra att jämföra.  

Behandling med linaklotid förbättrade den hälsorelaterade livskvaliteten hos 

patienterna, med förbättring främst i kategorierna som rör patienternas kroppsbild, 

deras oro över sin hälsa och undvikande av mat (29, 30). I studierna som rör 

lubiproston fann man att det verkade finnas en trend mot förbättring i hälsorelaterad 

livskvalitet, men totalt sett ingen statistisk signifikans jämfört med placebo (32, 33).  
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Effektiviteten av linaklotid verkar i dessa studier vara ungefär dubbelt så bra som 

effektiviteten av lubiproston, om man ser till hur patienterna själva bedömt sina 

symtom. Det är dock inte säkert att det går att jämföra de olika studierna på detta 

sätt, då effektvariablerna inte är fullständigt jämförbara. I en review-studie om 

behandling av IBS skriver författarna att lubiproston verkar förbättra symtomen hos 

patienterna, men att den totala vinsten av lubiproston är marginell, då det är mindre 

än 10 % skillnad mot placebo (40). Effekten av linaklotid har i en meta-analys från 

2013 ansetts vara måttlig, och författarna menar att fler studier behöver göras för att 

utvärdera effektivitet och säkerhet (41).  

De biverkningar som kom fram i de undersökta studierna om linaklotid var främst 

diarré och buksmärta (28-30). I studierna med lubiproston var illamående vanligast, 

och därefter diarré (32, 33). De flesta IBS-patienter anser att det är buksmärtan, 

uppblåstheten och obehagskänslan som är de mest besvärande symtomen, medan 

diarré anses vara det minst besvärande (18, 42). Så länge patienterna upplever en 

minskning i smärta, obehagskänsla och uppblåsthet så kan nog många hantera 

eventuella biverkningar. Ett problem med att preparaten ger denna typ av 

biverkningar är att de kan vara svåra att skilja från de symtom som normalt ses vid 

sjukdomen. Diarré är dock inte ett typiskt karaktärsdrag för IBS-C, men buksmärta 

förekommer hos så gott som samtliga patienter, så enligt mig är det oklart hur 

författarna kommit fram till att buksmärtan är en biverkning och inte ett ursprungligt 

symtom.  

De artiklar som studerats i detta arbete var alla randomiserade och dubbelblinda, 

vilket förhindrar bias och ger jämförbara patientgrupper. Studierna har utförts på 

olika kliniker i USA och Kanada. De innefattade ett stort antal patienter (den minsta 

studien hade 194 patienter), vilket innebär att patienterna bör ge en generaliserbar 

bild av samhället. I samtliga studier var det en övervägande del kvinnor som deltog, 

och eftersom IBS-C är betydligt vanligare bland kvinnor så stämmer detta väl 

överens med förhållandet i samhället. De skalor som använts för att bedöma 

buksmärta, obehagskänsla, uppblåsthet och symtomlättnad var alla bedömda av 

patienterna själva, vilket ger en lägre tillförlitlighet än om mer standardiserade 

effektvariabler använts.  

I de flesta av de undersökta artiklarna låg fokus på buksmärta och obehagskänsla i de 

primära effektvariablerna. Då dessa symtom är de som patienterna ofta upplever vara 

de mest besvärande är det enligt mig värdefullt att dessa används som 

effektvariabler, och en minskning i dessa symtom bör förbättra patientens livskvalitet 

och dagliga aktivitet.  

Linaklotid, som är godkänt av EMA och finns tillgängligt i Sverige för indikationen 

måttlig till svår IBS-C (21), ingår i högkostnadsskyddet, men endast då läkemedlet 

ges till patienter med svår IBS-C som inte får effekt av eller inte tolererar annan 

terapi (43). Patienterna i de kliniska prövningarna med linaklotid hade i genomsnitt 

måttlig till svår IBS-C, vilket innebär att de var rätt målgrupp för läkemedlet. 

Patienter med svårare symtom verkar få en större symtomminskning, vilket är en 

anledning till att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att dessa 

ska få läkemedlet subventionerat (43). Förbättringen i den hälsorelaterade 
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livskvaliteten var dessutom tillräcklig för att motivera kostnaden för läkemedlet (43). 

Då hälften av patienterna i de kliniska prövningarna inte svarade på behandlingen 

med linaklotid rekommenderar TLV att uppföljning av patienterna ska göras efter 

fyra veckor (43). Lubiproston finns för tillfället inte tillgängligt i Europa, och det är 

oklart om och när det blir godkänt för användning.  

Studierna om linaklotid och lubiproston var alla sponsrade och designade av 

läkemedelsföretaget som tillverkar respektive preparat. I och med detta finns det en 

möjlighet att forskarna förväntat sig ett positivt resultat för läkemedlet, eller 

åtminstone haft en förhoppning om det. Detta skulle kunna vara en möjlig källa till 

bias i studierna.  

Samtliga utvärderade artiklar i detta arbete har använt sig av Rom II-kriterierna som 

inklusionskriterium för patienter, istället för Rom III som är de senaste kriterierna. 

Ett flertal av artiklarna (28, 30, 32) motiverar detta val med att Rom III-kriterierna 

var relativt nya när studierna gjordes och att de inte hade använts kliniskt i stor 

utsträckning. För att behålla kongruens med andra studier om linaklotid och 

lubiproston ansåg de att Rom II-kriterierna var lämpligast att använda.  

Studierna om linaklotid respektive lubiproston var generellt sett lika varandra, och de 

innehöll i stort sett samma effektvariabler. I de första studierna som gjordes på varje 

preparat definierades den mest effektiva och tillförlitliga dosen, som sedan 

utvärderades vidare i fas 3-studier. Då det var olika längd på behandlingarna 

(linaklotid) och fler patienter involverades i de senare studierna, kompletterar 

studierna varandra. De resultat studierna erhöll stämde väl överens med övriga 

studiers resultat, vilket innebär att de bekräftar varandra och ger ett mer tillförlitligt 

svar på frågan om hur effektiva preparaten är.  

Framtida forskning behöver fokusera på effektiviteten och säkerheten på längre sikt 

av respektive läkemedel, men också undersöka mer om hur och varför buksmärtan, 

obehagskänslan och uppblåstheten uppkommer. För att ta reda på hur stort värde 

linaklotid och lubiproston har för patienten skulle det vara betydelsefullt att jämföra 

dessa preparat mot något av de läkemedel som i första hand ges som behandling vid 

IBS-C: bulkmedel, osmotiskt aktiva medel eller övriga tarmirriterande medel. 

Bulkmedel har utvärderats i en Cochrane-review från 2011, men man fann inga bevis 

på att de skulle vara till fördel för patienter med IBS (6, 44). De skulle däremot 

kunna öka uppblåstheten hos patienterna, vilket redan är ett problem för dem (33). 

För osmotiskt aktiva och tarmirriterande medel saknas det kliniska studier av bra 

kvalitet som stödjer deras effektivitet vid minskning av buksmärta och 

obehagskänsla och säkerhet på längre sikt (33, 45). Det är möjligt att linaklotid och 

lubiproston skulle kunna utgöra bättre alternativ för att minska buksmärta, 

uppblåsthet och bukobehag hos patienter med IBS-C, men ytterligare studier behöver 

göras för att avgöra hur effektiva de är. Jämförande studier mellan linaklotid och 

lubiproston skulle också vara värdefulla att göra för att se hur effektiva de är i 

förhållande till varandra, då det är svårt att jämföra de separata studier som gjorts.  
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SLUTSATS 
 

 

I samtliga studier som utvärderats i denna litteraturstudie var förbättringarna i 

buksmärta, bukobehag och uppblåsthet med linaklotid respektive lubiproston 

statistiskt säkerställda. Det går dock inte att fastställa hur värdefullt detta egentligen 

är för patienterna, då även placebo gav en betydande förbättring i symtomen. 

Linaklotid och lubiproston var ungefär dubbelt så effektiva som placebo vid 

minskning i buksmärta, obehagskänsla och uppblåsthet. Patienterna, som hade 

måttliga symtom (buksmärta, bukobehag och uppblåsthet) eller något svårare vid 

baseline, bedömde att de efter behandling hade milda eller måttliga symtom.  

Den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades framförallt för patienterna som fick 

linaklotid, även om man såg en trend mot förbättrad livskvalitet även hos patienterna 

som fick lubiproston. Generellt sett svarade patienterna relativt dåligt på båda 

behandlingarna; 50-80 % av patienterna uppfyllde inte kriterierna för att kunna 

bedömas som responders i studierna.  

De slutsatser som kan dras av utvärderingen av de fem studierna i detta arbete är att 

framför allt linaklotid kan vara effektivt för patienter med måttlig eller svår 

buksmärta, obehagskänsla och/eller uppblåsthet vid IBS-C, men att det krävs vidare 

studier för att kunna se mer tillförlitliga resultat. Lubiproston verkar endast ge en 

marginell förbättring av symtomen, även om läkemedlet visade bättre resultat än 

placebo.  
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