
 	

	

	

 Jesper Holm 
Huvudområde: Farmaci 
Nivå: Grundnivå 
Nr: 2016:F22 

	

 
	

	

	

	

	

	

 
Effektivitet av tacrolimus jämfört med konventionell behandling vid 

atopisk dermatit hos vuxna och barn 



	 	

Effektivitet av tacrolimus jämfört med konventionell behandling vid 
atopisk dermatit hos vuxna och barn 

 
Jesper Holm 

 
 

Examensarbete i Farmaci 15hp  
Filosofie kandidatexamen  

Farmaceutprogrammet 180hp  
Linnéuniversitetet, Kalmar 

 
 

Handledare     Institutionen för Kemi och Biokemi 
Sven Tågerud     Linnéuniversitetet 
Professor i farmakologi   SE-391 82 Kalmar 
 
Examinator     Institutionen för Kemi och Biokemi 
Kristina Nilsson-Ekdahl   Linnéuniversitetet 
Professor i immunologi   SE-391 82 Kalmar 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Atopisk dermatit (AD) är en kronisk inflammatorisk återkommande hudsjukdom som 
karaktäriseras av torr hud och klåda. Glukokortikoider utgör grundbehandlingen av AD men har, vid 
långtidsanvändning, visat sig ge biverkningar som bl a irreversibel hudatrofi. I andrahand 
rekommenderas nya generationens topikala immunsuppressiva läkemedel, innehållande tacrolimus eller 
pimecrolimus.  
 
Syfte: Arbetet utfördes i syfte att utvärdera tacrolimus effektivitet i behandlingen av AD hos vuxna och 
barn, jämfört med konventionell behandling.  
 
Metod och material: Arbetet utfördes som en litteraturstudie där fem kliniska studier hämtade från 
databasen PubMed analyserades. Fyra kliniska studier jämförde tacrolimus med glukokortikoider hos 
vuxna eller barn, en klinisk studie jämförde tacrolimus med pimecrolimus hos vuxna.  
 
Resultat: Det gemensamma effektmåttet EASI eller den utökade versionen mEASI, tillämpades i 
samtliga studier. Verktyget används för att bedöma AD utbredning och svårighetsgrad. Resultatet 
visade att tacrolimus 0,03 % var signifikant effektivare än hydrokortisonacetat 1 % och likvärdig 
metylprednisolon aceponat 0,1 %. Tacrolimus 0,1 % visade sig vara signifikant effektivare än 
hydrokortisonbutyrat 0,1 %, pimecrolimus 1 % samt tacrolimus 0,03 %. Resultatet visade även att 
biverkningarna klåda och brännande känsla i huden på applikationsområdet förekom bland fler 
patienter behandlade med tacrolimus.  
 
Slutsats: Tacrolimus är ett effektivt läkemedel att använda som andrahandspreparat i behandlingen av 
AD vid ökad risk för biverkningar från glukokortikoider. 
	



	 	

 
SUMMARY 

Atopic dermatitis (AD) also known as eczema, is a chronic inflammatory skin 
disease, characterized by dry skin, itching and erythema. The prevalence of AD has 
been estimated between 10-20 % in children and 1-3 % in adults.  
 
In the early 1950s the anti-inflammatory group of drugs, topical glucocorticoids, 
were developed and have since been established as the golden standard for the 
treatment of AD. Long-term use of these drugs can lead to some serious side effects 
like chronic skin thinning. This has led to the development of new anti-inflammatory 
drugs, so called topical immunomodulators, containing the substances tacrolimus or 
pimecrolimus. Unlike topical glucocorticoids these drugs do not affect the collagen 
synthesis, and therefore do not cause any skin thinning.  
 
Tacrolimus is also a commonly used substance in drugs intended to reduce the 
activation of the immune system after organ transplantation. Long-term studies in 
this field have shown an increased risk of developing lymfoma and skin cancer. 
Because of the still unknown risk for topical use, the federal agency U.S. Food and 
Drug Administration (FDA) added a “black box” warning to its label. Therefore, 
tacrolimus has not replaced glucocorticoids as a first-line treatment of AD. 
 
This study analyzed a total of five clinical trials from the PubMed database, to 
examine tacrolimus efficacy and safety for short-term treatment. Four of these 
clinical trials compared tacrolimus with glucocoticoids in both adults and children. 
One of the clinical trials compared tacrolimus and pimecrolimus in adults. The 
results show that tacrolimus is at least equivalent or more effective than 
glucocorticoids and pimecrolimus, but it induces more short-term side effects like 
skin burning and intense itching on the treated area. 
 
In summary, tacrolimus is an effective drug to use in the short-term treatment of AD 
in both children and adults. Future long-term studies have to be made to evaluate the 
safety concern of cancer development.  
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FÖRKORTNINGAR 
 
 
AD   Atopisk dermatit 
 
BSA   Body Surface Area 
 
EASI   Eczema Area and Severity Index 
 
EMA   European Medicines Administration 
 
FDA   U.S. Food and Drug Administration 
 
FKBP-12  FK506 binding protein 12 
 
IFN-γ   Interferon gamma 
 
IGA   Investigator´s Global Assessment 
 
IGADA  Investigator´s Global Atopic Dermatitis Assessment   
 
IgE   Immunoglobulin E 
 
IL   Interleukin 
 
ISAAC   International Study of Asthma and Allergies in Childhood 
 
LC   Langerhans celler 
 
mAUC   median Area Under the Curve 
 
mEASI   modified Eczema Area and Severity Index 
 
MPA   Methylprednisolone aceponate 
 
NFAT   Nuclear factor of activated T-cells 
 
PhGECR  Physician´s Global Evaluation of Clinical Response 
 
RCT   Randomized Clinical Trial 
 
SD   Standard deviation 
 
Th   T-hjälparcell 
 
TNF   Tumor necrosis factor 
 
VAS   Visual Analog Scale 
 
WAO   World Allergy Organization 
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INTRODUKTION 
 
 
Atopisk dermatit 
 
Atopisk dermatit (AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med en nedsatt 
barriärfunktion i hudens epidermala lager. Ordet atopi innebär en ärftlig benägenhet 
att bilda IgE-antikroppar mot allergener i vår miljö. Sjukdomen kännetecknas av 
eksem men är även associerad med astma och rinit (1).  
 
Begreppet AD har länge debatterats och används ofta som synonym till eksem och 
atopiskt eksem. Den Internationella organisationen WAO (world allergy 
organization) gav 2004 ut rekommendationen att samlingsnamnet eksem bör ersätta 
atopisk dermatit/atopiskt eksem, trots detta används fortfarande begreppet AD mest 
frekvent. I detta arbete kommer begreppet AD att användas då det förekommer i 
flertalet artiklar och studier (2, 3). 
 
AD delas in i två former, den allergiska IgE-medierade formen som förekommer i 
70-80 % av fallen, den uppvisar en överkänslighet mot olika allergener i miljön samt 
medför ökade nivåer av IgE-antikroppar i blodet. Den icke allergiska formen utgör 
resterande 20-30 % där IgE-nivåerna i blodet är normala och uppvisar heller ingen 
överkänslighet mot specifika allergener (4). Sjukdomen debuterar vanligtvis hos barn 
i tidig ålder där ca 85 % av alla drabbade insjuknar redan vid ≤ 5 års ålder. 
Majoriteten av barnen drabbas av lindrig eller måttlig AD som ofta försvinner av sig 
självt i tidiga tonåren, svår AD drabbar ca 2 % (3). Med ökad svårighetsgrad är 
risken större att sjukdomen återkommer i vuxen ålder och ger då oftast besvär på 
händer, hals och ansikte (5).  
 
Kardinalsymtomen vid AD är klåda samt lesioner med torr- och rodnad hud. Klådan 
får patienten att riva sönder huden, vilket stimulerar keratinocyterna att frisätta 
inflammatoriska cytokiner. Öppna sår ökar även risken för bakteriella 
sekundärinfektioner främst orsakade av bakterien Staphylococcus Aureus (S.aureus), 
vilket förvärrar utslagen (1).  
 
 
Prevalens 
 
Hygienteorin bygger på ett samband mellan exponering av allergener i tidig ålder 
och utvecklingen av AD. Enligt teorin kan vissa miljöfaktorer stimulera utvecklingen 
av AD medan andra skulle kunna verka på ett skyddande sätt och hindra sjukdomen 
från att bryta ut. Detta är den mest etablerade förklaringen till varför prevalensen av 
AD är högre i rika välutvecklade länder såsom England, USA och norra Europa i 
jämförelse med utvecklingsländer (6).  
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Sjukdomen uppträder periodvis med varierande svårighetsgrad och de kliniska 
diagnoskriterierna skiljer sig länderna emellan. Detta gör det svårt att mäta den 
exakta prevalensen av sjukdomen, den uppskattas vara 10-20 % bland barn och 1-
3 % hos vuxna (3).  
 
Data från forskarprogrammet International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood (ISAAC) visar att AD i välutvecklade länder minskar kraftigt i 
åldersgruppen 13-14 år, men ökar bland barn i åldrarna 6-7 år. En viss ökning ses 
även i Mexico, Chile och flera länder i Sydostasien (7). 
 
 
Diagnostik 
 
Med undantag för de allra minsta barnen brukar det vara lätt att diagnostisera AD hos 
barn och ungdomar. Det finns inga enskilt påtalade kliniska fynd, immunologiska 
markörer eller anamnes som kan säkerställa diagnosen, därför föreslog Hanifin och 
Rajka år 1979 nedanstående kriterier som ligger till grund för diagnosen (se tabell I) 
(8). Hanifin- & Rajka kriterierna används ofta på sjukhus men även i stor 
utsträckning till kliniska- samt epidemiologiska studier (3). 
 
Allergiutredning 
 
För att utreda vad patienten är allergisk mot och ska undvika exponering för kan 
olika allergitester göras. Vanligast är blodprov och pricktest där olika allergener 
tillförs till provet för att påvisa förekomst av antikroppar i blodet. Pricktest, även 
kallat lapptest, görs genom att framkalla allergiska reaktioner på huden genom 
att ”pricka” den med olika allergener. Sammantaget ger dessa prov en ganska 
träffsäker bild av vilka typer av allergier patienten har (5). 
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Tabell I. Krav enligt Hanifin & Rajka kriterier för diagnostisering av AD. 
Måste uppvisa 
≥3 basfaktorer 

 

 1. Svår klåda. 
 2. Lichenifiering i böjveck, i ansikte hos vuxna eller på extremiteterna hos barn 

och spädbarn. 
 3. Kroniska eller kroniskt återkommande dermatit. 
 4. Personlig eller familjär historik av atopi inkl. astma, allergisk rinit, atopisk 

dermatit. 
Plus ≥3 övriga 
faktorer 

 

 1. Xerosis (Torr hud) 
 2. Iktyos (grov/flagnande hud) 
 3. Omedelbar reaktivitet av hudtest 
 4. Förhöjda IgE-värden 
 5. Tidig debutålder 
 6. Tendens för återkommande kutana infektioner (speciellt S.aureus och herpes 

simplex). 
 7. Tendens för ospecifik hand- och fotdermatit. 
 8. Eksem kring bröstvårta. 
 9. Keilit (nariga läppar). 
 10. Återkommande konjunktivit. 
 11. Dennie-Morgan infraorbital fold (eksem på ögonlock). 
 12. Keratoconus (toppig hornhinna). 
 13. Främre subkapsulär katarakt (gråstarr). 
 14. Orbital förmörkning (mörka ringar). 
 15. Ansiktsrodnad. 
 16. Pityriasis alba (vita fläckar orsakade av eksem). 
 17. Halsveck. 
 18. Klåda vid svettningar. 
 19. Intolerans mot ull och tvål. 
 20. Knottror på huden. 
 21. Intolerans mot vissa livsmedel. 
 22. Förvärrande tillstånd orsakat av miljö eller känslomässiga faktorer. 
 23. Vita dermografiska streck. 
 
 
Hudbarriären 
 
Det epidermala lagret utgör den yttersta barriären i huden och har viktiga funktioner 
ämnade för att skydda kroppen mot exempelvis UV-strålning, patogener och 
allergener, reglera kroppstemperatur samt bevara vätska i kroppen (9). Cellerna i 
epidermis består till största del av keratinocyter, melanocyter och Langerhans celler. 
Dessa hålls samman med hjälp av ceramider, fettsyror och kolesteroler som bildar 
det vattentäta skikt i huden vilket förhindrar vätska från att avdunsta (10). Patienter 
med AD har en nedsatt funktion i hudbarriären, vilket resulterar i en ökad 
transdermal vätskeförlust i både sjuka och till synes friska hudområden. 
Vätskeförlusten gör huden torr som då börjar klia. Tidigare trodde forskare att klådan 
uppkom genom en ökad histaminfrisättning, likt den vid t ex myggbett, som då 
behandlades med antihistaminer.  
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Detta har visat sig vara ineffektivt och nuvarande teori tyder på att klådan orsakas av 
en kombinerad aktivitet bland hud-, nerv- och inflammatoriska celler. Klådan är av 
stor betydelse i utvecklingen av AD då den medför att patienten river och kliar. Detta 
stimulerar inflammationsprocessen ytterligare och bidrar med ökad klåda som 
förvärrar eksemet. Processen har kommit att kallas för klådcirkeln (11). 
 
 
Genetik 
 
AD är till viss del en ärftlig sjukdom, men hur stor betydelse de genetiska faktorerna 
har för att utveckla sjukdomen är ännu inte helt klarlagt. Risken att sjukdomen 
nedärvs är ca 30 % om en av föräldrarna tidigare haft sjukdomen jämfört med 70 % 
risk om båda föräldrarna tidigare varit drabbade. Tvillingstudier har visat att 
homozygota tvillingar löper större risk att båda drabbas av AD, ca 86 % jämfört med 
21-23 % hos dizygota tvillingar (10). 
 
Den vanligaste genen i utvecklingen av AD sitter på kromosom 1q21 och kodar för 
filaggrinproteinet som är starkt förknippat med bristande barriärfunktion (1). 
Filaggrin binder keratincytoskelettet hos corneocyterna och stärker hudbarriären. 
Vidare klyvs filaggrin till metaboliter som fungerar som naturliga återfuktare genom 
att bidra till den vattenbevarande funktionen och upprätthållande av hudens pH-värde 
(12). Mutationer i filaggringenen har upptäckts hos ca 30 % av européer med AD, 
men även hos 10 % som inte utvecklat sjukdomen. Det tyder på att mutationen i sig 
inte är den helt avgörande orsaken till att utveckla AD utan ingår i en kombination 
med andra genetiska- och miljöfaktorer (3). 
 
 
Miljöfaktorer 
 
Miljöfaktorer har en starkt bidragande roll i utvecklandet av AD. Faktorer som stark 
kyla och hård vind torkar ut huden och skapar defekter i barriären (10). Följderna blir 
att allergener och patogener lättare penetrerar huden och orsakar inflammation (13). 
Den vanligaste bakterien som ofta koloniserar såren hos patienter med AD är 
S.aureus. Bakterien utsöndrar toxiner som verkar som så kallade superantigener, 
vilka ger kraftig aktivering av T-celler och därigenom ett kraftigt immunsvar som 
följd (13). Kolonisering av S.aureus är vanligare bland AD-patienter med samtida 
lesioner än patienter utan lesioner, desto svårare AD desto högre är risken för 
kolonisering. Därför tror forskare att S.aureus är en viktig orsak till att AD ofta 
förvärras (14). 
 
Allergener som lättare penetrerar den skadade huden är inte skadliga i sig utan 
reaktionen uppkommer till följd av en ökad produktion av IgE-antikroppar som är 
riktade mot det specifika allergenet. Många atopiker har visat på sensibilisering mot 
allergener som mjäll, dammkvalster, pollen och pälsdjur (10).   
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IgE-medierade allergier kan även vara utlösande faktorer till att utveckla AD hos 
små barn och är ofta riktade mot komjölk, hönsägg, jordnötter och fisk. Andra 
faktorer som kan trigga igång immunförsvaret eller försämra hudbarriären är t ex: 
 

• Svettningar 
• Vatten och tvål 
• Stress 
• Födoämnen 
• Torr luft 
• Textilier innehållande ullfibrer (10). 

 
 
Patogenes 
 
Atopisk dermatit är som tidigare nämnts en multifaktoriell inflammatorisk 
hudsjukdom som orsakas av en kombination av defekt hudbarriär med ökad 
sensibilisering mot allergener och med en T-cellsdominerad inflammation som följd. 
Allergener och patogener som infiltrerat det epidermala lagret interagerar med IgE-
bärande Langerhansceller (LC). IgE-antikropparna ökar LCs förmåga att ta upp 
allergenet för att sedan presentera det för B och T-celler (15).  
 
Det har visat sig att immunförsvaret uppträder bifasiskt hos patienter med AD där 
den ena fasen är en akut inflammatorisk fas som karaktäriseras av förhöjda Th2-
nivåer. Den andra fasen domineras av Th1 och är kronisk (16). Vid den akuta fasen 
stimulerar Th2 prolifiering och mognad av B-celler till plasmaceller och ökar 
produktionen av antikroppar. Th2 frisätter bland annat cytokinerna IL-4 och IL-5 
(15) vars funktion är att stimulera IgE-produktion, att kemotaktiskt öka infiltrationen 
av eosinofiler och makrofager till huden, samt förlänga dessa cellers livslängd (10, 
17). På senare tid har cytokinen IL-31 som också utsöndras från Th2 påvisats i 
förhöjda värden i hud med lesioner hos både människor och möss. Toxinerna som 
utsöndras av S.aureus inducerar produktionen av IL-31 och tros numera vara orsaken 
bakom klådan (18). 
 
Eosinofiler och makrofager som infiltrerat huden producerar IL-12 som aktiverar 
Th1 och därmed initierar den kroniska fasen. Th1 frisätter cytokinen IL-2 som 
stimulerar proliferation och aktivering av cytotoxiska T-celler och makrofager (15). 
IFN-γ frisätts även det från Th1, vilket har en hämmande effekt på Th2 cellernas 
cytokinproduktion och därmed minskar den akuta inflammationen (19). 
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Behandlingsstrategi 
 
 
Medel mot torr hud  
 
Mjukgörande medel används under hela behandlingen av AD och har en viktig 
förebyggande funktion som förstärker hudbarriären och förhindrar uttorkning. De 
flesta mjukgörare innehåller ett fuktbindande ämne som t ex propylenglykol, 
karbamid eller glycerol. Ämnena kan orsaka viss sveda hos barn. Smörjning med 
mjukgörande bör ske kontinuerligt och behandlingen bör även fortsätta under 
perioder då utslagen är mindre (10). 
 
 
Lokala glukokortikoider  
 
Förstahandspreparaten vid behandlingen av AD är lokala glukokortikoider, de är 
indelade i fyra grupper beroende på styrka (Tabell II). Valet av styrka är beroende på 
patientens ålder, eksemets svårighetsgrad och vilket hudområde som är drabbat. 
Svaga glukokortikoider rekommenderas till barn och på områden där huden generellt 
sett är tunnare, som ansikte och hals (10). 
 
 
Tabell II. Olika klassificeringar av glukokortikoider med tillhörande exempel av substanser och 
preparatnamn. 
 Styrka Substans t ex Preparat t ex 
Grupp I Mild Hydrokortisonacetat Ficortril® 1 % 
Grupp II Medel-stark Hydrokortisonbutyrat Locoid® 0,1 % 
Grupp III Stark Betametason  

Methylprednisolon aceponat 
(ej reg i Sverige). 

Betnovat® 0,1 % 
Advantan® 0,1 % 

Grupp IV Mycket stark Klobetasol Dermovat® 0,05 % 
 
 
Kalcineurinhämmare  
 
I Sverige finns 2 godkända preparat: Protopic® innehållande tacrolimus och Elidel® 
innehållande pimecrolimus, som båda utgör andrahandsvalet till vuxna och barn över 
2 år. Preparaten används vid utebliven effekt eller ökad risk för hudatrofi av 
glukokortikoider (10). 
 
 
Ljusbehandling 
 
Används som alternativ behandlingsform för äldre barn och vuxna då 
glukokortikoider inte har gett tillräcklig effekt. Patienterna behandlas i första hand 
med UVB-strålning. Dock bör detta undvikas som långtidsbehandling på grund av 
den ökade risken för hudcancer (10). 
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Antihistaminer  
 
Används idag främst till barn med uttalade sömnsvårigheter med besvärlig klåda, 
främst för den sederande effekten, men har inte någon bevisad klådstillande effekt 
som tidigare trots (10). 
 
 
Farmakoterapi 
 
 
Tacrolimus 
 
Tacrolimus är ett makrolid-antibiotikum med immunsuppressiva egenskaper som 
från början användes som profylax vid organtransplantationer. I användning mot AD 
appliceras läkemedlet topikalt och absorberas effektivast på hudområden med nedsatt 
barriär (20). 
 
Verkningsmekanism  
 
Tacrolimus binder till det intracellulära immunofilinet FK506-binding protein-12 
(FKBP-12), komplexet inhiberar kalcineurin. Kalcinurin är ett enzym som 
defosforylerar transkriptionsfaktorn nuclear factor of activated T-cells (NFAT). 
NFAT translokeras därefter till cellkärnan och aktiverar transkription av cytokinen 
IL-2 som bidrar till prolifiering och aktivering av T-celler, vilket ger ett ökat 
immunologiskt svar. Genom att hämma NFAT minskar transkriptionen av IL-2, IgE- 
och IL-2 receptorer (21, 22). Genom att minska aktivering och prolifiering av T-
celler, samt produktion av proinflammatoriska cytokiner, leder detta till minskad 
klåda och minskad inflammation (20). 
 
Farmakokinetik 
 
Systemexponeringen av tacrolimus ökar ju större yta som behandlas. Det har 
konstaterats att absorptionshastigheten och mängden som tas upp minskar i takt med 
att huden läker. Patienter med en behandlingsyta på 50 % visade att 
systemexponeringen var cirka 30 gånger lägre än vid oral tillförsel vid lever och 
njurtransplantation. Det är dock fortfarande okänt vilka lägsta koncentrationer av 
tacrolimus som kan ge systemeffekter.  
Applicering av tacrolimus ger en minimal diffusion till systemcirkulationen och inte 
heller någon systemisk ackumulering hos varken barn eller vuxna. Tacrolimus 
påverkar heller inte kollagensyntesen hos människan (23). 
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Biverkningar  
 
Biverkningsprofilen hos tacrolimus består vanligtvis av klåda, brännande känsla och 
rodnad i huden. Andra biverkningar som kan uppkomma är ansiktsflush vid 
samtidigt alkoholintag, ökad incidens av herpes simplex infektioner och 
influensaliknande symtom (24). 
 
En viktig säkerhetsfaktor i användningen av tacrolimus är den potentiellt ökade 
risken för utvecklandet av hudcancer vilket i USA har fått FDA (U.S. Food and drug 
administration) att märka läkemedlet med varningssymbolen blackbox (25). 
 
 
Pimecrolimus  
 
Pimecrolimus fungerar på samma sätt som tacrolimus genom att binda till FKBP-12 
och hämma defosforyleringen av kalcineurin, följden blir att syntesen av 
inflammatoriska cytokiner hämmas i T-cellerna, vilket resulterar i en minskad 
inflammation. Det som skiljer pimecrolimus från tacrolimus är dess strukturformel 
(26). 
 
Biverkningar 
 
Pimecrolimus uppvisar samma biverkningsprofil som tacrolimus (27). 
 
 
Glukokortikoider 
 
Glukokortikoiderna tar sig in i cellen och binder till intracellulära 
glukokortikoidreceptorer. Komplexet translokeras sedan in i cellkärnan och binder 
till DNA som reglerar bildningen av proteiner och cytokinerna IL-1, -2, -6 och TNF. 
Effekten av hämningen bidrar till minskad aktivering av T-celler så att 
immunförsvaret hämmas (21). 
 
Biverkningar 
 
Vid långtidsbehandling av glukokortikoider kan biverkningar som hudatrofi, 
minskad sårläkningsförmåga, hudirritation och akne uppkomma (15). 
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Skattningsskalor 
 
För att mäta utbredning och svårighetsgrad av atopisk dermatit används flertalet 
olika skalor. Den vanligaste mätskalan som används i kliniska studier är Eczema 
Area and Severity Index (EASI). 
 
 
EASI & mEASI  
 
EASI är en mätskala som ofta förekommer i kliniska studier och mäter både 
utbredning (area) och svårighetsgrad av AD. Modifierad eczema area and severity 
index (mEASI) skiljer sig från EASI genom att inkludera patientens egen 
uppskattning av upplevd klåda. Patienten graderar klådan på en 10 cm lång visuell 
analog skala (VAS), där 0 cm= ingen klåda och 10 cm= maximal klåda. EASI-skalan 
omfattar 0-72 poäng, innebörden av poängen ses i tabell III (28).  
 
Arean är uppdelad på fyra hudområden där poängen 0-6 graderas efter procentuell 
andel eksem (0 poäng = 0 % och 6 poäng = 100 %) av total kroppsyta (body surface 
area, BSA).  
 

• Huvud/hals  
• Bål och genitalier 
• Övre extremiteterna 
• Undre extremiteterna (inklusive skinkor)  

 
Svårighetsgraden bestäms av intensiteten av fyra faktorer på ovanstående hud-
områden som karakteriserar AD. De fyra faktorerna graderas enligt en skala mellan 
0-3 poäng (0 poäng = ingen intensitet och 3 poäng = hög intensitet). 
 
Faktorer: 
 

• Rodnad (erytem)  
• Tjocklek/svullnad och knottror  
• Rivsår 
• Lichenifiering (förtjockning orsakat av intensivt kliande) 

 
 
Tabell III. Intervall av antal EASI-poäng som indikerar olika svårighetsgrader av AD. 
Ingen AD Nästan ingen AD Mild Måttlig Svår Mycket svår 
0 0,1-1 1,1-7 7,1-21 21,1-50 50,1-72 
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Physician´s Global Evaluation of Clinical Response (PhGECR) 
 
I kliniska studier används flertalet bedömningsverktyg, ett av de vanligaste är 
PhGECR. Uppföljningen av behandlingens effekter utförs av en utredare, t ex läkare 
eller annan kompetent person. För studier som använder sig av PhGECR bedöms den 
kliniska förbättringen av patienternas AD enligt Tabell IV.  
 
 
Tabell IV. Bedömning av klinisk förbättring enligt PhGECR.  
Klinisk bedömning av förbättring Procentuell förbättring  
Fullständig förbättring 100 % 
Utmärkt förbättring 90-99 % 
Tydlig förbättring 75-89 % 
Måttlig förbättring 50-74 % 
Svag förbättring 30-49 % 
Ingen märkbar förbättring 0-29 % 
Försämring <0 % 

 
 
Investigators Global Assessment (IGA) 
 
Mätskalan anger svårighetsgraden av patientens AD genom bedömning av en 
utredare. Metoden används för att utvärdera om en behandling anses vara lyckad 
eller inte. IGA-poäng 0-4 anger graden av AD (Tabell V).  
 
 
Tabell V. Poängsystem av IGA-gradering. 
Poäng Grad av AD Definiton 
0 Ingen AD Inga tecken på AD 
1 Nästan ingen AD Märkbar rodnad & papulation 
2 Mild AD Mild rodnad & papulation 
3 Måttlig AD Måttlig rodnad & papulation 
4 Svår AD Svår rodnad & papulation 
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SYFTE 
 
 
Syftet med detta arbete var att med hjälp av kliniska studier undersöka tacrolimus 
effektivitet i jämförelse med konventionell behandling.  
 
 
METOD OCH MATERIAL 
 
 
Arbetet utfördes i form av en litteraturstudie genom att samla in och analysera 
kliniska studier från databasen PubMed. Samtliga sökningar begränsades till clinical 
trials och sökorden som användes var enligt nedan. 
 

• Sökning 1: Atopic dermatitis treatment, sökningen gav 1444 träffar och 
       avgränsades ytterligare med sökordet glucocorticoids, vilket gav 
       216 träffar.  

• Sökning 2: Atopic dermatitis tacrolimus ointment, sökningen gav 116 träffar. 
• Sökning 3: Tacrolimus safety and efficacy atopic, sökningen gav 79 träffar. 
• Sökning 4: Tacrolimus versus pimecrolimus, sökningen gav 29 träffar.  

 
Efter genomläsning av sammanfattning valdes 5 studier ut till arbetet där tacrolimus i 
styrkorna 0,03 % och 0,1 % jämfördes med olika styrkor av glukokortikoider eller 
pimecrolimus. Samtliga studier involverade minst 60 deltagande patienter med 
måttlig till svår atopisk dermatit och studier hade samma syfte, att analysera 
tacrolimus effektivitet. Studier som ej använde sig av effektmåttet EASI eller mEASI 
exkluderades. 
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RESULTAT 
 
 
Studie 1 
 
Efficacy and safety of tacrolimus ointment compared with that of hydrocortisone 
acetate ointment in children with atopic dermatitis. Reitamo et al. 2002 (29).  
 
 
Syfte  
 
Studien genomfördes i syfte till att utvärdera effekt och säkerhet av tacrolimus i 
styrkorna 0,03 % och 0,1 %, jämfört med hydrokortisonacetat 1 % hos barn med 
atopisk dermatit. 
 
 
Studiedesign 
 
Studien genomfördes på 27 mottagningar i 6 länder inom Europa och Kanada. Det 
var en randomiserad, dubbelblind, jämförande parallellgruppstudie som varade i 3 
veckor. Patienterna som rekryterades var pojkar och flickor i åldrarna 2-15 år.  
Totalt randomiserades 560 patienter till grupperna hydrokortison (n=185), tacrolimus 
0,03 % (n=189) och tacrolimus 0,1 % (n=186). Behandlingsalternativen applicerades 
2 gånger dagligen i 3 veckor och följdes upp med undersökning dag 3, 7 samt vecka 
2 och 3. Det primära effektmåttet i studien var den procentuella förändringen av 
modified eczema area and severity index (mEASI) median arean under kurvan 
(mAUC) i procent från baslinjen. Sekundära effektmått var förbättringen av 
physician`s global evaluation of clinical response (PhGECR), rapporterade 
biverkningar och uppmätta blodvärden av tacrolimus. 
 
 
Inklusion/exklusions-kriterier 
 
Patienterna som ingick i studien var diagnostiserade med måttlig till svår AD och 
hade 5-60 % av body surface area (BSA). Exkluderingskriterierna i studien var andra 
allvarliga hudsjukdomar som inte berodde på AD eller eczema herpeticum. 
 
 
Resultat 
 
Det primära effektmåttet mEASI mAUC visade en procentuell förbättring på 55,2 % 
och 60,2 % av tacrolimus 0,03- respektive 0,1 % samt 36 % av hydrokortison. Båda 
tacrolimusstyrkorna hade en signifikant större förbättring än vad hydrokortison 
uppvisade (p<0,001). Tacrolimus 0,1 % var effektivare än tacrolimus 0,03 % 
(P=0,006) (Tabell VI).  
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Tabell VI. Genomsnittlig procentuell förbättring av medianvärdet mEASI mAUC i procent från 
baslinje till avslutad behandling efter 3 veckor. 
 
 

Tacrolimus 
0,03 % 

Tacrolimus 0,1 % Hydrokortison-
acetat 1 % 

% mEASI mAUC    
   Vid baslinje 100 100 100 
   Efter avslutad behandling  44,8 39,8 64 
   Procentuell förbättring 55,2* 60,2*✝ 36 
* p<0,001 jämfört med hydrokortison. 
✝ p<0,006 jämfört med tacrolimus 0,03 %. 
 
 
Sekundära effektmåttet PhGECR visade att utmärkt förbättring av AD var signifikant 
högre i båda tacrolimusgrupperna jämfört med hydrokortison (p=0,001), skillnaden 
mellan tacrolimusgrupperna var inte signifikant (p=0,055). De mest rapporterade 
biverkningarna på applikationsområdet var klåda och brännande känsla. Båda 
biverkningar förekom hos fler patienter i tacrolimusgrupperna än i 
hydrokortisongruppen (p<0,05)(Tabell VII). Den högsta blodkoncentrationen som 
uppmättes var 2,8 ng/ml under dag 3 i tacrolimus 0,1 %, men var övergående. 
 
 
Tabell VII. PhGECR- procentuell förbättring av AD och antal patienter drabbade av 
biverkningarna klåda och brännande känsla på applikationsområdet. 
 Tacrolimus 0,03 % Tacrolimus 0,1 % Hydrokortison 1 % 
PhGECR    
  Utmärkt förbättring (>90%) 38,5* 48,4* 15,7 
  Tydlig förbättring (75-89%) 62,6 73,9 32,4 
  Måttlig förbättring(50-74%) 80,2 85,3 51,4 
    
Biverkningar    
  Klåda    
    Dag 1-4 23✝ 18✝ 9 
    Dag 5-8 11 7 10 
    Vecka 3 5 4 6 
  Brännande känsla    
    Dag 1-4 33✝ 37✝ 12 
    Dag 5-8 9 8 5 
    Vecka 3 2 10 2 
* p<0,001 jämfört med hydrokortison. 
✝ p<0,05 jämfört med hydrokortison. 
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Studie 2 
 
Topical Tacrolimus versus Hydrocortisone on Atopic Dermatitis in Peadiatric 
Patients: A Randomized Controlled Trial. Rahman MF et al. 2015 (30).  
 
 
Syfte  
 
Studien gjordes i syfte till att jämföra tacrolimus 0,03 % effektivitet och säkerhet mot 
en kontrollgrupp med topikal glukokortikoid. 
 
 
Studiedesign 
 
Det var en RCT (randomiserad kontrollerad studie) som utfördes på Mymensingh 
medical college, Bangladesh, från mars 2012 till augusti 2013. I studien deltog 60 
patienter varav 32 pojkar och 28 flickor i åldrarna 2-10 år, barnens förmyndare 
lämnade ett skriftligt samtycke innan studien började. Patienterna randomiserades till 
behandlingsalternativen tacrolimus 0,03 % eller hydrokortisonacetat 1 % med 
fördelningsratio 1:1. Salvorna applicerades 2 gånger dagligen med intervall om 12 
timmar i 3 veckor, därefter följde 2 behandlingsfria veckor med undersökning 6 
veckor senare. Det primära effektmåttet var förändringen i EASI-poäng under 
behandlingens gång. Det sekundära effektmåttet var antalet patienter som upplevde 
biverkningar. 
 
 
Inklusionskriterier  
 
För att delta i studien skulle patienterna ha återkommande eller ihållande symtom av 
atopisk dermatit under minst 1 år, enligt Hanifin och Rajka kriterierna.  
 
 
Resultat 
 
Baslinjens medelvärde ± standardavvikelse (SD) av EASI-poäng visade ingen 
signifikant skillnad mellan tacrolimus (11,29 ± 2,14) och hydrokortison acetate 
(11,05 ± 2,46) (p>0,05). Vid behandlingens slut hade EASI-poängen i 
tacrolimusgruppen minskat till 4,86 ± 1,01 i jämförelse med hydrokortisongruppen 
på 7,97 ± 1,80, vilket gav en signifikant större förbättring hos patienterna som 
behandlades med tacrolimus (p<0,001) (Tabell VIII).  
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Tabell VIII. Förändring av EASI poäng från baslinjen till avslutad behandling. 
 Tacrolimus 0,03 % Hydrokortisonacetat 

1 % 
P-värde 

EASI Score, 
medelvärde ± SD 

   

    
Baslinjen 11,29 ± 2,14 11,05 ± 2,46 P>0,05 
Avslutad behandling 4,86 ± 1,01 7,97 ± 1,80 p<0,001 
Procentuell 
förändring (%) 

 
56,27 ± 8,61 

 
27,36 ± 8,96 

 
p<0,001 

 
 
Biverkningarna som rapporterades efter första uppföljningen förekom hos fler 
patienter behandlade med tacrolimus enligt tabell IX. Under andra uppföljningen 
rapporterades inga biverkningar i någon av behandlingsgrupperna. 
 
 
Tabell IX. Rapporterade biverkningar efter första uppföljningen (6 veckor). 
 Tacrolimus 0,03 % Hydrokortisonacetat 1 % 
   
Brännande känsla 7 1 
Lokal klåda 3 1 
Hudinfektion 4 0 
Huvudvärk 5 0 
Influensaliknande symtom 4 0 
Allergisk reaktion 1 0 
 
 
 
Studie 3 
 
Efficacy and safety of methylprednisolone aceponate ointment 0,1 % compared to 
tacrolimus 0,03 % in children and adolescents with an acute flare of severe atopic 
dermatitis. Bieber T et al. 2007 (31). 
 
 
Syfte  
 
Studien syftade till att utvärdera effektivitet och säkerhet av methylprednisolon 
aceponate 0,1 % (MPA) i jämförelse med tacrolimus 0,03 %, hos barn och tonåringar 
med akut uppblossade utslag av svår atopisk dermatit. 
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Studiedesign 
 
Det var en randomiserad, dubbelblind, jämförelsestudie som utfördes mellan februari 
och augusti 2005, på 25 mottagningar i Tyskland, Italien och Spanien. Varje 
mottagning hade en etisk kommitté som godkände studieprotokollet enligt gällande 
etiska riktlinjer i Helsingforsdeklarationen. 265 patienter randomiserades till 
antingen MPA (n=129) eller tacrolimus 0,03 % (n=136). Uppföljning av 
behandlingen gjordes dag 4, 5 samt vecka 2 och 3. MPA applicerades 1 gång/dag 
medan tacrolimus applicerades 2 ggr/dag i 3 veckor.  
 
Primära effektmåttet var lyckad behandling, definierat som ingen eller nästan ingen 
AD av IGA-poäng. Sekundära effektmått var procentuella förändringen från 
baslinjen av EASI-poäng, BSA, patienternas upplevda klåda och kvalitet av sömn, 
samt kostnadseffektivtet mellan behandlingsalternativen. 
 
 
Inklusionskriterier 
 
För att delta i studien skulle patienterna vara drabbade av svår eller väldigt svår akut 
uppkommen AD enligt IGA, ha en dokumenterad AD på minst 1 år och en utbredd 
BSA på minst 5 %. 
 
 
Exklusionskriterier 
 
Patienter som tidigare fått systemisk behandling för AD, ljusterapi eller vaccinerats 
<4 veckor före studien exkluderades. De fick heller inte använt sig av antihistaminer 
<2 veckor, inte tacrolimus, pimecrolimus eller glukokortikoider <1 vecka. Patienter 
med njur eller leverinsufficiens fick inte delta, samt gravida, ammande eller vara 
drabbade av bakteriella, virala eller svampinfektioner i huden. 
 
 
Resultat 
 
Total IGA-förbättring mellan behandlingsgrupperna visade inte på någon statistik 
signifikant skillnad, 86 av 129 (66,6 %) patienter i MPA och 91 av 136 (66,9 %) 
patienter i tacrolimus uppnådde IGA-nivåerna ingen eller nästan ingen AD (95 % 
konfidensintervall, gränser -11 till 11,5 % p=0,9314).  
 
Den procentuella förändringen av EASI-poängens medelvärde var efter avslutad 
behandling ingen signifikant skillnad mellan MPA-gruppen (89,7 %) och 
tacrolimusgruppen (85,3 %) (p=0,0667). BSA minskade från ca 29 % i båda 
grupperna till 6,8 % och 7,7 % i gruppen behandlade med MPA respektive 
tacrolimus. Patienternas utvärdering av upplevd klåda var signifikant mindre i 
behandlingsgruppen MPA jämfört med tacrolimus (p=0,0004). Sömnkvaliteten var 
även den signifikant bättre i MPA-gruppen(p=0,0001) (Tabell X). 
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Medelvärdet av mängden använt läkemedel var 53,7 g hos MPA-gruppen och 89,3 g 
i tacrolimusgruppen samtidigt som medelkostnaden var 14,59 euro och 100,99 euro 
under behandlingens 3 veckor för MPA respektive tacrolimus, vilket gav en 
signifikant kostnadseffektivitet för MPA (p=0,0001). 
 
 
Tabell X. Förändring av baslinjens medelvärde till avslutad behandling vecka 3, för sekundära 
effektmått. 
 MPA Tacrolimus P-värde 
    
 EASI    
   Baslinje (poäng) 18,7 18,7  
   %förändring v.3 89,7 85,3 P=0,0667 
BSA    
   Baslinje (%) 28,8 29,4  
   % vecka 3 6,8 7,7 P>0,05 
Klåda     
   Baslinje (mm) 68 63,6  
   Vecka 3 (mm) 6,3 13,8 P=0,0004 
Sömnkvalitet    
   Baslinje (mm) 54,6 51,5  
   Vecka 3 (mm) 5,3 11 P=0,0001 
 
 
 
Studie 4 
 
Efficacy and safety of tacrolimus ointment compared with that of hydrocortisone 
butyrate ointment in adult patients with atopic dermatitis. Reitamo et al. 2002 (32). 
 
 
Syfte 
 
Studien genomfördes för att studera tacrolimus effekt och säkerhet i styrkorna 0,1- 
och 0,03 %, jämfört med den medelstarka glukokortikoiden hydrokortisonbutyrat 0,1 
% hos vuxna. 
 
 
Studiedesign 
 
Det var en 3 veckor lång jämförande, randomiserad, dubbelblind, parallell-grupp 
studie, där 570 patienter deltog. Studien utfördes på 27 mottagningar i 8 länder inom 
Europa. Patienterna som deltog i studien bestod av både män och kvinnor i åldrarna 
16-70 år. Randomiseringen fördelade patienterna till 193, 191 och 186 patienter i 
tacrolimus 0,03 %, tacrolimus 0,1 % respektive hydrokortison butyrat. Behandlingen 
följdes upp dag 3 och 7, samt vecka 2 och 3. Studiens primära effektmått mätte den 
procentuella förändringen av mEASI mAUC i procent från baslinjen. Sekundära 
effektmått var PhGECR samt rapporterade biverkningar.  
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Inklusionskriterier 
 
Patienterna skulle vara diagnostiserade med AD enligt Hanifin och Rajka kriterierna. 
Svårighetsgraden skulle vara medel till svår och även ha en sjukdomsrelaterad BSA 
med minst 5 %. 
 
 
Exklusionskriterier 
 
Patienter som exkluderades från studien hade andra hudsjukdomar som inte var 
diagnostiserade som AD. 
 
 
Resultat 
 
Efter tre veckors behandling visade det primära effektmåttet en procentuell 
förbättring av mEASI mAUC med 53-, 63,5 % av tacrolimus 0,03- och 0,1. 
Hydrokortisonbutyrat gav en förändring med 63,9 %.  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad av mEASI mAUC mellan tacrolimus 0,1 % och 
hydrokortisonbutyrat (p>0,05). Tacrolimus 0,03 % var dock signifikant mindre 
effektiv i förhållande till tacrolimus 0,1 % (P<0,001) och hydrokortisonbutyrat 
(P=0,002) (Tabell XI).  
 
 
Tabell XI. Genomsnittliga procentuella förbättringen av medianvärdet mEASI mAUC från baslinje 
till avslutad behandling efter 3 veckor. 
 
 

Tacrolimus 
0,03 % 

Tacrolimus 0,1 % Hydrokortisonbutyrat 
1 % 

% mEASI mAUC    
   Vid baslinje 100 100 100 
   Efter avslutad 
behandling  

47 36,5 36,1 

   Procentuell förbättring 53 63,5* 63,9✝ 
* p<0,001 jämfört med tacrolimus 0,03 %. 
✝ p=0,002 jämfört med tacrolimus 0,03 %. 
 
 
Sekundära effektmåttet PhGECR visade en signifikant större förbättring av 
tacrolimus 0,1 % och hydrokortisonbutyrat jämfört med tacrolimus 0,03 %. Det 
fanns ingen påtalad signifikant skillnad mellan tacrolimus 0,1 % och 
hydrokortisonbutyrat (Tabell XII). 
 
De mest rapporterade biverkningarna under behandlingstiden var klåda och 
brännande känsla i huden på applikationsområdet. Båda biverkningar förekom bland 
signifikant fler patienter i båda styrkorna av tacrolimus jämfört med 
hydrokortisonbutyrat (Tabell XII)(P<0,05). 
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Tabell XII. PhGECR- procentuell förbättring av AD och antal patienter drabbade av 
biverkningarna klåda och brännande känsla på applikationsområdet. 
 Tacolimus 0,03 % Tacrolimus 0,1 % Hydrokortisonbutyrat 

1 % 
PhGECR    
  Utmärkt förbättring 
(>90%) 

37,6 49,2* 51,4* 

  Tydlig förbättring (75-
89%) 

58,2 76,5 70,5 

  Måttlig förbättring(50-
74%) 

79,9 85 79,2 

    
Biverkningar    
  Klåda    
    Dag 1-4 36✝ 27✝ 13 
    Dag 5-8 18 11 10 
    Vecka 3 8 4 5 
  Brännande känsla    
    Dag 1-4 82✝ 108✝ 23 
    Dag 5-8 39 33 4 
    Vecka 3 12 15 2 
* p<0,05 jämfört med tacrolimus 0,03 %. 
✝ p<0,05 jämfört med hydrokortisonbutyrat. 
 
 
 
Studie 5 
 
Tacrolimus ointment is more effective than pimecrolimus cream in adult patients 
with moderate to very severe atopic dermatitis. Fleischer AB et al. 2007 (33). 
 
 
Syfte  
 
Studien utfördes i syfte att jämföra effektivitet och säkerhet av tacrolimus 0,1 % och 
pimecrolimus hos patienter med måttlig till väldigt svår atopisk dermatit. 
 
 
Studiedesign 
 
Det var en 6 veckor lång randomiserad, multicenter, investigatorblinded, 
jämförelsestudie. Patienterna var ≥16 år och undersöktes dag 1, vecka 1, vecka 3 och 
vecka 6. Totalt 281 patienter randomiserades till antingen tacrolimus 0,1 % (n=141) 
eller pimecrolimus 1 % (140), båda salvorna applicerades 2 gånger dagligen. Det 
primära effektmåttet var den procentuella förändringen av EASI-poäng under 
behandlingen. Sekundära effektmått var förändringen av investigator global atopic 
dermatits assessment (IGADA), BSA och klåda. Andra sekundära effektmått var alla 
former av försämringar under behandlingens gång som rapporterats av patienterna. 
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Inklusionskriterier 
 
Patienterna som deltog i studien skulle ha en diagnostiserad AD enligt Hanifin och 
Rajka kriterierna, svårighetsgrad måttlig till svår enligt IGADA och total BSA på 
minst 5 %. 
 
 
Resultat 
 
Patienterna vid baslinjen var jämnt fördelade mellan behandlingsgrupperna vad 
gällde ålder, kön, grad av utbredning i ansikte och hals, IGADA-poäng, EASI-poäng 
och klåda. Det primära effektmåttet visade en statistisk signifikant skillnad där den 
procentuella förbättringen av EASI-poäng var 56,9 % i tacrolimus jämfört med 39 % 
i pimecrolimus (P=0,0002). Sekundära effektmåttet IGADA, där lyckad behandling 
definierats som fullständig förbättring eller nästan fullständig förbättring, visade sig 
inträffa hos signifikant fler patienter behandlade med tacrolimus (40%) än med 
pimecrolimus (22%) efter 6 veckor (P=0,001). Den procentuella reduktionen av BSA 
var kraftigare i tacrolimus (49 %) jämfört med hos pimecrolimus (34 % ) (P=0.01) 
(Tabell XIII).  
 
Symtom av AD på huvud/hals minskade med 66 % av totalt 96 drabbade patienter 
behandlade med tacrolimus, jämfört med 49 % av 97 patienter i 
pimecrolimusgruppen. 
 
 
Tabell XIII. Procentuell förbättring från baslinjevärdet av primära och sekundära effektmått. 
 Tacrolimus 0,1 % Pimecrolimus 1 % P-värde 
 Baslinje % Förbättring Baslinje % Förbättring   
EASI-poäng 13,3 56,9  14,4 39 0,0002 
IGADA, n 
   Måttlig 
   Svår/Mycket svår 

 
98 
33/10 

 
78,6  
83,7  

 
90 
39/11 

 
62,2 
62 

 
0,0163 
0,0225 

Total % BSA 21,8 49 24,2 34 0,01 
Huvud/hals, n 96 66 97 49 0,02 
 
 
Vanligaste biverkningarna var klåda och brännande känsla på applikationsområdet. 
Resultatet visade inte på någon statistisk signifikant skillnad, sett till antalet drabbade 
patienter grupperna emellan (p>0,05) (Tabell XIV). 
 
 
Tabell XIV. Antal patienter (%) drabbade av biverkningar vid applikationsområdet. 
 Tacrolimus 0,1 %, n=141 Pimecrolimus 1 %, n=140 P-värde 
Klåda 11 (7,8) 8 (5,7) 0,146 
Brännande känsla 28 (19,9) 18 (12,9)  0,636 
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DISKUSSION 
 
 
Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med karaktäristiska 
symtom som klåda och torr hud. Sjukdomen debuterar oftast i tidig ålder och kan 
följa med upp i vuxen ålder (5). Förstahandspreparaten i behandlingen av AD är 
topikala glukokortikoider av olika styrkor, andrahandspreparaten består av topikala 
immunmodulatorer innehållande substanserna tacrolimus eller pimecrolimus. 
 
Glukokortikoidernas styrka anpassas beroende på patientens ålder, drabbat 
hudområde och svårighetsgrad av AD. Vid sensibilisering, utebliven effekt eller ökad 
risk för biverkningar av glukokortikoiderna sätts ofta ovan nämnda 
immunmodulerare in (10). Studierna i detta arbete jämförde tacrolimus effektivitet 
med relevanta behandlingsalternativ som glukokortikoider och pimecrolimus, vilka 
vanligtvis används vid initial behandling. 
 
 
Studiedesign 
 
Studierna som analyserades i detta arbete var randomiserade, jämförande 
parallellgruppstudier. Alla studier var antingen dubbelblinda (29, 31, 32) eller 
forskarblinda (33), med undantag för studie 2 (30) som inte angav någon form av 
blindning. Randomisering och blindning bidrar till att minska risken för systematiska 
fel (bias) (34). Effektmått som användes i studierna innefattade bl a EASI, IGA, 
PhGECR samt biverkningar, dessa var av betydelse för denna litteraturstudies syfte. 
En studie från 2007 utvärderade flertalet mätskalor som används vid 
svårighetsgradsbedömning av AD i kliniska studier, resultatet visade att EASI var 
mest tillförlitligt med en hög känslighet för förändring av AD. EASI inkluderar även 
BSA för de olika hudområdena och kombineras ofta med patientens egen bedömning 
av klåda. Detta minskar risken för bias som t ex forskarens eventuella egenintresse 
eller relation med patienten (35). 
 
Samtliga patienter som deltog i studierna var diagnostiserade med måttlig till svår 
AD, vilket är relevant då det stämmer överens med indikationen för tacrolimus (24). 
Studie 1, 2 och 3 (29-31) studerade behandlingens effekter på barn i åldrarna 2-15 år 
medan studie 4 och 5 (32, 33) studerade vuxna ≥16 år. Alla studier, med undantag 
från studie 2 (30), hade varierande stöd från läkemedelsföretag. Tre av studierna 
analyserades enligt Intention-to-treat (29, 32, 33), fördelen med detta är att 
randomiseringens ursprungliga gruppindelning inte påverkas av eventuella 
systematiska bortfall, och ger en mer rättvis uppskattning av läkemedlens potentiella 
effekt (34).  
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Effektivitet 
 
Studie 1 (29) 
 
Båda styrkorna av tacrolimus (0,03 % och 0,1 %) jämfördes mot glukokortikoiden 
hydrokortisonacetat 1 % (grupp I). Enligt Fass och läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendation används grupp I vid initial behandling av barn eller då 
AD är beläget på känsliga hudområden såsom huvud och hals (10, 36).  
 
Studien redovisade inte några baslinjevärden av mEASI-poäng vilket gav ett 
svårtolkat resultat, det gick det inte att utläsa exakt hur sjuka patienterna var vid 
studiens start, och heller inte hur friska de blev efter behandlingen. Det som kunde 
utläsas av resultatet från det primära effektmåttet mEASI mAUC, var att tacrolimus 
0,03 % och 0,1 % gav en signifikant större procentuell förbättring jämfört med 
hydrokortisonacetat. Tacrolimus medförde även fler biverkningar i form av 
brännande känsla och klåda på applikationsområdet. Biverkningarna minskade 
kraftigt redan efter dag 4 och fördelades sedan jämt mellan samtliga grupper. Det 
fanns en trend för en mer ihållande brännande känsla av tacrolimus 0,1 %, denna 
angavs dock inte som signifikant. 
 
Författarna konkluderade att båda styrkorna av tacrolimus är säkert att använda på 
barn mellan 2-15 år. En slutsats som European Medicines Agency (EMA) inte höll 
med om, då myndigheten 2002 endast godkände styrkan 0,03 för behandling av barn 
mellan 2-16 år (37). Tacrolimus 0,03 var effektivare än den milda glukokortikoiden 
och är potent nog att ersätta hydrokortisonacetat 1 % vid behandlingen av barn samt 
av områden med tunnare och känsligare hud. 
 
 
Studie 2 (30) 
 
Studie jämförde tacrolimus 0,03 % mot samma glukokortikoid som i studie 1 (29), 
hydrokortison acetat 1 %. Förändring av EASI-poäng visade på signifikant skillnad 
med fördel tacrolimus (4,86 ± 1,01) jämfört med hydrokortison (7,97 ± 1,80). 
Resultatet betyder att patienter i tacrolimusgruppen sänkte medelvärdet ± 
standardavvikelse (SD) till en nivå på 1-7 poäng som innebär mild AD jämfört med 
hydrokortison vars poäng låg mellan 7-21 som innebär måttlig AD (28). Likt studie 1 
(29) förekom fler biverkningar i tacrolimusgruppen (30). 
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Studie 3 (31) 
 
I denna studie jämfördes tacrolimus 0,03 % mot methylprednisolon aceponate 
(MPA) 0,1 % på barn och ungdomar med svår AD. MPA är en stark glukokortikoid 
(grupp III) och ska användas med stor försiktighet på barn under längre tid då 
systemiska biverkningar som binjurebarkinsufficiens och hudatrofi kan uppkomma 
(38). Behandlingen av både tacrolimus och MPA ansågs vara lyckad då det primära 
effektmåttet IGA visade att 66,9 % av patienterna behandlade med tacrolimus och 
66,6 % behandlade med MPA uppnådde IGA-poängen för nivåerna ingen eller 
nästan ingen AD. Den procentuella sänkningen av EASI-poängens medelvärde 
visade inte på någon signifikant skillnad, båda gruppernas baslinjevärden var 18 
poäng och sänktes till ca två poäng efter tre veckor, vilket enligt EASI-skalan 
innebär mild AD.  
 
Författarna i studien menar att MPA bör användas som första alternativ i 
behandlingen av AD. Detta eftersom den summerade effekten av mätparametrarna 
var likvärdig med tacrolimus, men MPA minskade signifikant klådan, gav bättre 
sömnkvalitet och var mer kostnadseffektiv. Statistiken visade dock att effekt på klåda 
och sömnkvalitet även var god i tacrolimusgruppen, då medelvärdet av den visuella 
skalan efter behandling visade endast strax över 1 cm (skala 1-10 cm). Eftersom 
tacrolimus effekt var likvärdig och inte bidrar till hudatrofi eller tidigare nämnda 
systemiska biverkningar, skulle det kunna väga upp den kostnadseffektivitet som låg 
till fördel för MPA. Starka glukokortikoider ska som sagt användas med stor 
försiktighet på barn, det skulle eventuellt kunna bidra till en mer frekvent 
uppföljning av patienten och indirekt innebära ökad totalkostnad för 
behandlingsalternativet. Detta kan ge en missvisande uppskattning av MPA´s 
kostnadseffektivitet jämfört med den som angavs i studien (31).  
 
 
Studie 4 (32) 
 
Glukokortikoider i grupp II utgör förstahandsvalet för vuxna med måttlig till svår 
AD (10). Studien visade att tacrolimus 0,1 % och hydrokortisonbutyrat 0,1 % var 
signifikant effektivare än tacrolimus 0,03 %, genom en större förbättring av mEASI 
mAUC. Likt studie 1 (29) angavs inte baslinjens mEASI-poäng vilket inte ger något 
tydligt svar på hur friska patienterna blev av behandlingen. Det sekundära 
effektmåttet visade en signifikant större procentuell andelen patienter, bland 
tacrolimus 0,1 % och hydrokortisonbutyrat 0,1 %, som bedömdes med utmärkt 
förbättring enligt PhGECR. Tacrolimus medförde fler biverkningar i form av 
brännande känsla och klåda på applikationsområdet. Biverkningarnas varaktighet var 
liknande resultatet i studie 1 (29), de minskade kraftigt redan efter dag 4 och var 
sedan jämt fördelad mellan samtliga grupper. Tacrolimus 0,1 % var effektivare än 
0,03 % och lämpar sig därför bättre att ersätta medelstarka glukokortikoider bland 
vuxna (32). 
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Studie 5 (33) 
 
Tacrolimus 0,1 % jämfördes mot pimecrolimus 1 % på patienter med måttlig till 
mycket svår AD. Tacrolimus visade sig vara signifikant effektivare på studiens 
primära effektmått. EASI-poängen i tacrolimusgruppen förbättrades med 56,9 % 
vilket gav en sänkningen från 13,3 vid baslinjen till 5,73 poäng, 
pimecrolimusgruppen förbättrades med 39 % vilket sänkte EASI från 14,4 till 8,78. 
Patienterna i tacrolimusgruppens medelvärde låg således inom 1-7 poäng vilket 
innebär mild AD medan pimecrolimus låg mellan 7-21 poäng vilket anges som 
måttlig AD (28). Biverkningarna klåda och brännande känsla skiljde sig inte 
signifikant mellan behandlingarna. 
 
Enligt Fass används pimecrolimus vid behandling av lindrig till måttlig AD medan 
tacrolimus 0,1 % används mot måttlig till svår (24, 27), förbättringen av måttlig AD 
analyserades därför enskilt men tacrolimus visade sig vara statistiskt signifikant 
effektivare även där. Cirka 30 % av patienterna behandlade med tacrolimus och 36 % 
av pimecrolimus var diagnostiserade med svår eller mycket svår AD. Detta skulle 
kunna förklara att fler patienter i pimecrolimusgruppen avslutade behandlingen i 
förtid på grund av bristande effekt. Det bör även nämnas att Astellas, tillverkare av 
Protopic®, stödjer studien och kan ha påverkat förutsättningarna i syfte att styra 
resultatet till tacrolimus fördel (33). 
 
 
Cancerrisk  
 
Strax efter lanseringen av tacrolimus skiftade förskrivningen från glukokortikoider 
snabbt. Avsaknaden av långtidsstudier i kombination med tidigare fall av både 
hudcancer och lymfom efter användande av tacrolimus vid organtransplantation, fick 
den amerikanska myndigheten FDA att uppdaterade läkemedlet med en ”black box” 
markering under år 2006 (25). 
 
Teorin bakom cancerfallen bygger på den systemiska exponeringen av tacrolimus vid 
peroral administrering. Vilken plasmakoncentration som potentiellt skulle kunna 
utveckla cancer är inte klarlagt, men för att uppnå immunsupprimerande effekter vid 
organtransplantationer varierar nivåerna mellan 5-20 ng/ml (39, 40). Studie 1 
analyserade plasmakoncentrationen av tacrolimus 0,1 % och 0,03 %, och fann att 
högsta koncentrationen uppmättes till 2,8 ng/ml hos tacrolimus 0,1 % under dag 3 
(29).  
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Sammanfattning 
 
Läkemedlet Protopic® är potent nog att ersätta starka glukokortikoider, men ger 
oftare kortvariga biverkningar såsom klåda och brännande känsla på 
applikationsområdet. Tacrolimus används med fördel på känsligare hudområden för 
att undvika glukokortikoidernas sämre egenskaper som hudatrofi. I studie 3 (31) 
visade sig tacrolimus 0,03 % vara lika effektiv som en stark glukokortikoid (grupp 
III) i behandlingen av barn, med det i åtanke är det intressant att samma styrka, 
tacrolimus 0,03 %, visade sig vara mindre effektiv än en medelstark glukokortikoid 
(grupp II) bland vuxna i studie 4 (32). Andra studier har visat att tacrolimus även kan 
förlänga tiden mellan utslagen och skulle också kunna förhindra att sjukdomen bryter 
ut på nytt (41, 42).  
 
Osäkerheten kring sambandet mellan tacrolimus och den potentiella risken för 
cancerutveckling, gör att läkemedlet i nuläget förblir ett andrahandspreparat. Om 
framtida studier visar att denna risk inte föreligger, är sannolikheten stor att 
läkemedlet kan komma att ersätta glukokortikoiderna som förstahandspreparat. 
 
 
SLUTSATS 
 
 
Artiklarna i denna litteraturstudie visar att tacrolimus 0,1 % är effektivare än 
pimecrolimus och tillräckligt effektiv för att ersätta glukokortikoid grupp II i 
behandlingen av AD hos vuxna. Tacrolimus 0,03 % visade sig kunna ersätta 
glukokortikoid grupp I och III hos barn. Tacrolimus är ett potent läkemedel med få 
biverkningar som är snabbt övergående. 
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