
 

Intranasalt fentanyl för 
behandling av 
genombrottssmärta vid 
cancersjukdom 

En litteraturstudie med fokus på farmakokinetik, 
klinisk effekt, biverkningar och patientacceptans.  

Malin Stigbrand 

  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp  

Rapporten godkänd: VT 2017 

Handledare: Sofia Mattsson 

 Examinator: Lisa Lundin 



 

 



 

1 
 

Sammanfattning 

Introduktion 
Cancersmärta karaktäriseras av dels en konstant bakgrundssmärta, dels av korta 
intentiva smärtgenombrott som kommer ett par gånger per dygn. Bakgrundsmärtan 
behandlas vanligtvis med peroralt morfin som tas vid fasta tidpunkter under dygnet. 
Det saknas rekommendationer för behandling av de snabba smärtgenombrotten, 
antigen tas ytterligare en dos peroralt morfin alternativt ett injektionspreparat. Under 
senare år har alternativa snabbverkande beredningar av fentanyl (olika transmukosala 
formuleringar) utvecklats för att behandla genombrottssmärta vid cancersjukdom. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur väl nasalt fentanyl fungerar vid 
smärtgenombrott vid cancersjukdom. Parametrar som tas i beaktande är 
farmakokinetik, klinisk effekt, biverkningar och patientacceptans. 

Metod 
Arbetet är en litteraturstudie som är baserad på åtta originalartiklar. Artiklarna har 
valts ut genom sökningar i databasen PubMed. Sökningar gjordes med följande MeSH-
termer; fentanyl, breakthrough pain, och administration, nasal. Även fritextsökning 
gjordes med samma termer inklusive pharmcokinetics och patient satisfaction. 

Resultat 
Studierna som granskats visar att den farmkokinetiska parametern tmax för nasala 
sprayer är ca 15 minuter, och avsevärt kortare än för oralt transmukosalt fentanyl  
(60 - 90 minuter). Den kliniska effekten har studerats i tre av arbetena, två är 
placebokontrollerade och alla visar signifikant smärtlindring (P<0.05). Smärtlindring 
erhålls efter 5-10 minuter efter administrering för de nasala beredningarna. Nasalt 
fentanyl tolereras väl av patienterna. Biverkningsprofilen som rapporteras är välkänd 
vid opioidanvändning, de vanligaste biverkningarna var huvudvärk, illamående, och 
kräkning. Några mer allvarliga incidenter finns beskrivna, bl a ett fall av 
andningsdepression. Lokala biverkningar i näsan var milda och övergående. De 
vanligaste var rodnad, snuva och nästäppa. Patienterna var generellt väldigt nöjda med 
användarvänlighet och bekvämlighet hos preparaten. 

Diskussion 
Farmakokinetiken för nasalt fentanyl visar en tmax som är av precis samma 
storleksordning som för intravenöst fentanyl (15 min) och avsevärt fortare än peroralt 
morfin (50 min). Den farmakokinetiska profilen stämmer väl överens med den 
smärtprofil patienterna har. God klinisk effekt vid behandling av cancersmärta har 
visats, studierna är dock utförda under relativt kort tid och patienter som tål 
behandlingen väl har inkluderats. Relativt stora patientgrupper krävs eftersom också 
placebo har hög klinisk effekt. Tolererbarheten var god och biverkningar välkända och i 
förväntad omfattning. Cancersjuka patienter får mycket läkemedel och i synnerhet 
mycket opioider, det kan vara svårt att specifikt dra slutsatser om biverkningar av det 
nasala fentanylet. Patientacceptansen hos nasalt fentanyl är hög och många fördelar 
gentemot både injektions- och perorala beredningar finns, framförallt 
användarvänligheten och att formuleringarna är icke-invasiva. 

Slutsats 
Nasalt fentanyl utgör ett ett bra alternativ till injektionsformuleringar och perorala 
alternativ vid behandling av genombrottssmärta. Farmakokinetiken är snabb, god 
klinisk effekt har visats och biverkningar är i huvudsak milda-måttliga och välkända vid 
opioidanvändning. Själva administreringsformen är enkel för patienten jämfört med 
injektion. 

Nyckelord 
fentanyl, nasal, cancer, smärtgenombrott 
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Ordlista/förkortningar 

AE engelska, adverse event, i detta arbete liktydigt med biverkning 

AUC engelska, area under curve, farmakokinetisk parameter som används för 
att beräkna biotillgänglighet 

BTcP engelska, breakthrough cancer pain 

Cmax maximal koncentration 

FPNS fentanyl pektin nasal spray 

INFS intransal fentanyl spray 

OTFC oralt transmukosalt fentanylcitrat 

tmax tid till maximal koncentration 

SD standardavvikelse 

 

Introduktion 

Smärta i samband med cancersjukdom är vanligt och förekommer vid många olika 
typer av cancer, ex skelettcancer, lungcancer, bröstcancer och prostatacancer. Mellan 
20-50% av alla drabbade upplever smärta, siffran ökar till 90% för cancersjuka i livets 
slutskede (1). Patienternas dagliga liv påverkas av detta i stor utsträckning då 
livskvalitén i många avseenden påverkas (2). Symptomen är ofta underbehandlade och 
patienter lider i det tysta. Mycket fokus ligger på att behandla cancersjukdomen och 
smärtan kommer lite i skymundan. Andra anledningar till denna underbehandling har 
identifierats, bland annat att smärtan är svårkaraktäriserad och att det finns bristande 
kunskap om ämnet både hos patient och vårdpersonal. Det finns en generell rädsla att 
patienter ska utveckla ett opioidberoende om höga doser tas under lång tid. 
Kommunikationen mellan vårdpersonal och patient är viktig, att få diagnosen 
cancersjukdom är förknippad med mycket oro och risk för depression vilket kan 
försvåra för patienten att uttrycka sig. Effektivare cancerbehandlingar har lett till att 
fler patienter botas men också till att patienter lever med sin cancersjukdom under 
längre tid jämfört med tidigare. Det har ökat behovet av smärtlindring under 
sjukdomsförloppet. För att fungera optimalt för denna patientgrupp krävs det därför 
att preparat som används tolereras väl, och att de har få biverkningar.  
 
Smärtan som uppstår vid cancersjukdom kan ha flera olika grundorsaker (3). Den kan 
till exempel bero på det tryck på omgivande vävnad som uppstår när en tumör växer, 
den kan orsakas av olika operationer eller provtagningar (nociceptiv smärta), eller 
uppstå på grund av skador på nervceller t ex på grund av strålning (neuropatisk 
smärta). 
 

 
 
Figur 1. Smärtintensitet hos cancerpatienter med genombrottssmärta. 
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Cancersmärta tar sig ofta i uttryck som en konstant, kronisk bakgrundssmärta med 
inslag av akuta perioder med högre smärtintensitet (genombrottssmärta), se figur 1  
(4, 5). Smärtgenombrotten kommer i snitt ett par gånger per dag och varar under en 
kortare tid (medel 60 minuter). Det tar i storleksordningen 10 minuter till 
maxintensitet och >95% av patienterna skattar intensiteten till medel-svår. 
Smärtgenombrotten kan delas upp i två grupper, spontana (iodopatiska) eller 
händelseutlösta. De spontana smärtgenombrotten inträffar utan någon uppenbar orsak 
medan händelseutlösta kommer efter en specifik händelse, ofta rörelse hos patienter 
med skelettmetastaser.  

Behandling av cancersmärta 
Behandlingen av cancerrelaterade smärttillstånd är komplext och utmanande (6). Det 
krävs en nogrann analys av smärtan och olika metodiker finns för att göra detta i syfte 
att optimera smärtbehandlingen. Ofta används ett frågeformulär i syfte att 
karaktärisera smärtan och dess frekvens. För att skatta instensiteten av smärtan 
används ofta olika numeriska skalor, t ex noll till tio. Målet är att använda en potent 
opioid i lämplig administreringsform som ger optimal smärtlindring med minsta 
möjliga risk för biverkningar. 
 
Det finns ett antal guider och behandlingsrekommendationer för behandling av 
cancersmärta (7, 8, 9). Förstahandsvalet för behandling av den konstanta 
bakgrundssmärtan är peroralt morfin (8, 9). Behandlingen är ”around the clock”, dvs 
att läkemedel tas enligt ett visst tidsschema. Dosen anpassas så att tillräcklig 
smärtlindring uppnås. ”Gold standard” för behandling av svårare smärtgenombrott vid 
cancersjukdom saknas idag. Vanligtvis rekommenderas det att ytterligare en extrados 
av peroralt morfin tas (i storleksordningen 5-20% av den normala dygnsdosen). 
Peroralt snabbverkande morfin har en väldigt ogynnsam farmakokinetik för att hantera 
de smärtgenombrott som uppkommer snabbt och med hög intensitet. Tid till effekt är i 
storleksordningen 30-50 minuter (3, 10) och effekten varar tre till sex timmar. Andra 
nackdelar med peroralt morfin är att det har en hög grad av första passage metabolism, 
patienten kan ha svårigheter att svälja, muntorrhet eller sveda i munnen. För de 
patienter som inte kan använda perorala beredningar (upp till 70% av patienter i livets 
slutskede) (11) rekommenderas istället subkutant alternativ. Injektionsberedningar kan 
vara svårt för patienter att administrera själva, de upplevs smärtsamma, kan orsaka 
hematom och risk för nervskador föreligger. 
 

Fentanyl 
Fentanyl är en mycket potent syntetisk opioid som verkar som agonist på  
µ-opioidreceptorn (i hjärna och ryggmärg) (12, 13). Då den aktiveras uppstår en central 
smärthämmande effekt. Fentanyl verkar dels presynaptiskt genom att minska 
kalciumjonflödet vilket i sin tur minskar frisättningen av excitatoriska 
neurotransmittorer. Postsynaptiskt hyperpolariseras cellmembranet, vilket försvårar 
att aktionspotenial bildas och att smärtsignalen leds vidare. Fentanyl metaboliseras i 
levern av cytokrom P450, främst till norfentanyl och utsöndras i huvudsak via 
njurarna. Det är oklart om norfentanyl är biologiskt aktivt. Biverkningsprofilen för 
fentanyl är densamma som för opioider generellt, andningsdepression, illamående, 
kräkningar, trötthet, förstoppning och kognitiv dysfunktion. Det terapeutiska fönstret 
är ganska snävt, plasmakoncentrationer i området 0.3-1.5 ng/ml är terapeutiska, 
andningsdepression har observerats vid plasmakoncentrationer >2.0 ng/ml.  
 
Vid all användning av opioider föreligger tillvänjningsrisk och att ett beroende 
utvecklas. I dagspress och media förekommer fentanyl relativt ofta och förknippas då 
med allvarliga incidenter och plötsliga dödsfall. Ofta benäms substansen som en 
dödsdrog på grund av att den är så potent (14). Händelserna omfattar främst 
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fentanylplåster (för transdermalt bruk) som används på ett helt annat sätt än det som 
avses, t ex att de äts eller att de röks. 
Fentanyl är lipofilt (se figur 2), och föreligger vid neutralt pH i relativt stor andel som 
oladdad molekyl. Detta gör att den lätt passerar olika membran, hud, och slemhinnor 
vilket gör denna opioid unik jämfört med morfin, hydromorfon och metadon.  
 

 
 
 
Figur 2. Kemisk strukturformel för fentanyl citrat (15). 

 
Fentanyl är i storleksordningen 100-200 gånger mer potent jämfört med morfin (12). 
Den syntetiserades för första gången 1960 och har sedan början på 1960-talet använts 
som sövningsmedel och smärtlindring t ex i samband med operationer. Det 
administrerades då intravenöst/parenteralt och används på detta sätt fortfarande idag. 
Efter en intravenös injektion av fentanyl stiger plasmakoncentrationer snabbt, tmax är  
15 minuter (16) och substansen distribueras först i vaskulariserad vävnad så som 
hjärna, lungor, och hjärta, för att sedan omfördela sig till fett- och muskelvävnad (13). 
Den har en relativt kort verkningstid, detta beror främst på att substansen distribueras 
i kroppen, inte på grund av elimination. I Sverige finns ett antal olika 
injektionsberedningar av fentanyl godkända för behandling av smärttillstånd. Dessa är 
Fentanyl B Braun (17), Fentanyl Meda (18) och Leptanal (19). Alla har en koncentration 
av 50 µg/ml och är avsedda för injektion alternativt infusion. Den initiala dosen för 
vuxna beror av om patienten är ventilerad eller ej (pga risk för andningspåverkan),  
50-200 µg för patienter som andas själva, 300-3500 µg för ventilerade patienter.  

Alternativa beredningsformer av fentanyl 
Fentanyls kemiska egenskaper gör att ämnet är särskilt lämpat för alternativa 
administreringsvägar och det har under senare år kommit en rad nya formuleringar 
(ex. transdermala, transmukosala (buckala, sublinguala, och intranasala) (20, 21, 22). I 
första hand har farmakokinetiken för frisättning/absorption av den aktiva substansen 
modifierats. Både depotberedningar som ska verka under lång tid och formulering med 
snabb kinetik har utvecklats. I mitten på 1990-talet började plåster med fentanyl 
(Durogesic) användas av patienter med cancersmärta (12). Det används för att 
behandla den konstanta bakgrundssmärtan och byts hos vuxna var tredje dygn. 
Användande av plåster fungerar bäst när patienten har en stabil, konstant smärtprofil 
och är mindre lämpligt när smärtan varierar i intensitet och när patienten behöver 
höga opioiddoser. De farmakokinetiska egenskaperna hos fentanylplåster är att under 
en relativt lång tid ge en minimal men tillräcklig dos av fentanyl för att uppnå effektiv 
smärtlindring. När plåstret appliceras tas det ca 24 h innan terapeutiska nivåer 
uppmäts i plasma. På grund av biverkningsprofilen och risk för andningsdepression är 
det viktigt att inte en för hög dos i plåstret används då det är en depotberedning som 
verkar under relativt lång tid.  
 
Utvecklingen av de transmukosala (buckala, sublinguala, och intranasala) 
beredningarna har i huvudsak drivits av tillämpningen mot genombrottssmärta vid 
maligna sjukdomar. Fördelen med dessa formuleringar är framförallt en mer gynnsam 
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farmakokinetik, kombinerat med att de är enkla för patienten att själv administrera, 
och att dosen är relativt lätt att justera.  
Intranasala läkemedel har traditionellt varit förknippade med en lokal effekt i näsan. 
Det har under de senaste åren utvecklats många olika läkemedel för systemisk effekt 
som administreras i näsan, t ex preparat mot migrän, benskörhet, vitamin  
B12-brist, nikotinberoende (23). Fördelarna med intranasal administrering generellt är 
en snabb absorption, att första passage metabolism undviks, och det är enkelt att 
administrera. De nackdelar som har identifierats inkluderar lokal irritation i näsan, och 
begränsningar i volym som kan administreras. Viss osäkerhet vad gäller administrerad 
dos råder, formuleringen kan dels droppa ut ur näsan, dels sväljas. Slemhinnan i näsan 
har stor yta, 120 -150 cm2. Hur mycket aktiv substans som passerar slemhinnan beror 
på flera faktorer, bl a egenskaper hos formuleringen, volymen (bör vara mindre än 200 
µl för att undvika att man sväljer överskott alternativt att det droppar ut), 
partikelstorlek hos spray, lösningens viskositet, vinkeln vid administrering, liksom de 
kemiska egenskaperna hos substansen (molekylvikt, jonisationsgrad och 
lipofilicitet/hydrofilicitet).  
 
Fentanyl för intranasalt bruk finns i två olika typer av formuleringar, båda dessa är 
godkända i Sverige vid genombrottssmärta vid cancersjukdom (se tabell 1 nedan). Den 
första formuleringen som godkändes i Europa (2009) var en vattenbaserad 
fosfatbuffert innehållande fentanylcitrat i styrkorna 0.5, 1 och 2 mg/ml, Instanyl® (24) 
(formuleringen utvecklades av Nycomed, nu är ansvarig tillverkare Takeda 
Pharmaceuticals) (förkortas INFS intranasal fentanyl spray). Motsvarande doser är 50, 
100 resp 200 µg. pH ligger nära pH i näsan för att minimera irritation av slemhinnan. 
Preparatet är inte godkänt i USA. Formuleringen säljs som flerdosförpackning, och 
består av en glasflaska med doseringspump. 
 
För att modifiera de farmakokinetiska egenskaperna och förbättra biotillgängligheten 
utvecklades en mukoadhesiv formulering som säljs under namnet Lazanda (USA, 
godkänd 2011) eller PecFent (25) (EU, godkänd 2010) (utvecklades av Archimedes 
Pharma, nuvarande tillverkare Prostrakan) (förkortas FPNS fentanyl pektin nasal 
spray). Formuleringen innehåller pektin som vid kontakt med kalciumjoner i 
slemhinnan ska bilda en in situ gel. Därigenom ökar kontakttiden mellan fentanyl och 
slemhinnan och farmakokinetiken förändras. Formuleringen finns i doserna 100 eller 
400 µg. Även denna formulering säljs som flerdosförpackning, och består av en 
glasflaska med doseringspump. 
 
Tabell 1. Nasala beredningar av fentanyl godkända i Sverige för behandling av genombrottssmärta vid 
cancersjukdom. 
 

Preparat Dos Egenskaper 

Instanyl (Takeda Pharma) 50 µg, 100 µg eller 200 µg  Vattenbaserad lösning 

PecFent (Prostrakan) 100 µg eller 400 µg Pektinbaserad mukoadhesiv lösning 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur väl nasalt fentanyl fungerar för 
genombrottssmärta vid cancersjukdom. Fyra olika aspekter studeras, farmakokinetik, 
klinisk effekt, biverkningsprofil och patientacceptans. 
 
Farmakokinetik: 
-Hur ser  tmax ut för dessa nya formuleringar? Har man lyckats få en tillräckligt snabb 
smärtlindring för att vara ett alternativ till injektionspreparat? 
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Klinisk effekt: 
-Vad har kliniska studier visat för effekt vid behandling av genombrottssmärta? Erhålls 
smärtlindring tillräckligt snabbt? 
 
Biverkningsprofil: 
-Hur ser biverkningsprofilen för nasalt fentanyl ut?  
 
Patientacceptans: 
-Hur väl accepteras dessa preparat av patienter? Finns det några fördelar sett ifrån ett 
patientperspektiv? 
 

Metod 

Detta är en litteraturstudie som utförts under tidsperioden 2016-12-01 – 2017-03-17. 
Databasen PubMed har använts och i tabell 2 nedan sammanfattas sökord och 
urvalskriterier. Initialt används främst MeSH-termer, men dessa gav få träffar 
kombinerat med filter engelskt språk och klinisk studie. Komplettering med ännu icke 
indexerade artiklar har gjorts genom att använda ungefär samma sökord men som 
fritexttermer (se nedan). 
 
Totalt åtta artiklar har selekterats ut till resultatdelen. Urvalet gjordes genom att läsa 
sammanfattningarna av artiklarna. Arbeten som hanterade jämförelser med peroralt 
morfin exkluderades, likaså artiklar kring dosering (ex. titrering av dos). De senast 
publicerade artiklarna prioriterades, och artiklarna valdes ut så att samtliga aspekter i 
syftet med detta arbete täcktes in. 
 
Till introduktionsdel har annan litteratur och översiktsartiklar antvänts.  
 
Tabell 2. Sammanfattning av sökord, avgränsningar, antal träffar och valda referenser till detta arbete. 
Referens 26 och 32 ingick vid flera sökningar. 
 
Datum: Sökord: Avgränsningar: Antal 

träffar 
Valda 
referenser: 

20161229 Fentanyl [MeSH] 
Breakthrough pain [MeSH] 
Administration, intranasal 
[MeSH] 

Engelska 
Klinisk studie  

2 1 st 
(26) 

20161204 Fentanyl  
Breakthrough pain  
Cancer 
Intranasal  
 

Engelska 
Klinisk studie  

15 6 st 
(26, 27, 28, 
29, 30, 31) 

20170102 Fentanyl  
Pharmacokinetics 
Cancer 
Nasal 

Engelska  
Klinisk studie 

5 1 st 
(32) 

20170102 Fentanyl 
Breakthrough pain 
Patient satisfaction 
Intranasal 

Engelska 12 2 st 
(30, 33) 
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Resultat 

”A report on the long-term use of fentanyl pectin nasal spray in patients 
with recurrent breakthrough pain” (26) 
Taylor D, Radbruch L, Revnic J, Torres LM, Ellershaw JE, och Perelman M. 
J. Pain Symptom Manage. 2014, 47(6), 1001-7. 
 
Den här artikeln är en uppföljning på en tidigare studie och syftar främst till att följa 
upp långtidsandvändningen anseende tolererbarhet och rapporterade biverkningar.  
 
Den initiala studien var blindad, och pågick i 16 veckor (totalt 401 patienter). Patienter 
från 45 olika kliniker världen över ingick och studien pågick 2007 - 2011. De patienter 
som bedömdes lämpliga från den initiala studien fick fortsätta med extensionsstudien 
(171 st). Alla inkluderade patienter tog minst 60 mg oralt morfin för sin 
bakgrundssmärta och hade mellan ett och fyra smärtgenombrott dagligen. Dosen av 
nasalt fentanyl var titrerad individuellt, och var 100, 200, 400 eller 800 µg. Patienterna 
besökte kliniken var fjärde vecka under studien för bedömning och rapportering av 
biverkningar. Klinisk effekt utvärderades inte specifikt, men antalet patienter som 
valde att avbryta behandlingen på grund av utebliven effekt användes som ett indirekt 
mått. 
 
Totalt 163 patienter behandlades med nasalt fentanyl, tidsperioden motsvarade 
sammanlagt 145 patientår. Huvuddelen av patienterna använde dosen 400 eller 800 
µg. Under studiens gång avbröt fyra patienter behandlingen (2.3%), medan 70 % 
använde samma dos genom hela studien. 
 
Totalt 135 patienter rapporterade biverkningar, totalt 879 st. De vanligaste var 
sjukdomsprogression (44 st patienter), sömnproblem (17 st patienter), illamående (16 
st patienter), kräkning (16 st patienter), perifera ödem (16 st patienter), anemi (15 st 
patienter), förstoppning (15 st patienter), och diarré (15 st patienter). Incidensen av 
biverkningarna bedömdes låg, och ingen korrelation mellan dos och biverkning 
observerades förutom för sömnsvårigheter och perifera ödem. Tio patienter 
rapporterade biverkningar relaterade till näsan. Vanligast var nasofaryngit som 
drabbade fyra patienter. En rapporterad biverkning klassades som allvarlig, nästäppa, 
och patienten avbröt sin behandling. Totalt 26 patienter avbröt sin behandling, men 
avbrotten bedömdes av prövaren att inte ha med fentanylsprayen att göra, utan i första 
hand på grund av en försämring av bakomliggande cancersjukdom. För totalt 96 
patienter inträffade minst en allvarlig biverkning, alla utom en bedömdes inte vara 
kopplade till fentanylpreparatet. Ett fall av neurotoxicitet (visuella och taktila 
hallucinationer) inträffade efter oavsiktlig överdosering. Patienten återhämtade sig och 
fortsatte behandlingen fram till sin död. Inga fall av beroende/missbruk noterades 
under studien. 
 
”Efficacy and tolerability of intranasal fentanyl spray in cancer patients 
with breakthrough pain” (27) 
Thronaes M, Poppler L, Eeg M, Jaatun E, Kvitberg M och Kaasa S. 
Clinical Teraputics 2015 37 (3), 585-99. 
 
Studien undersökte effekt samt tolererbarhet under tolv veckor av intranasal fenanyl 
nässpray (400 µg). Patientgruppen bestod av personer över 18 år med 
genombrottssmärta på grund av bakomliggande cancersjukdom. Studien utfördes 
under tidsperioden augusti 2011 till januari 2013. Elva olika kliniker i Norge, Ungern 
och Ryssland deltog. Frekvensen av smärtepisoderna varierade mellan tre gånger per 
vecka upp till fyra gånger per dag. Bakgrundssmärtan behandlades med andra 
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läkemedel (orala steroider alternativt fentanylplåster). Totalt 46 personer inkluderades 
i studien. 
 
Innan studien startade fick samtliga patienter en testdos om 50 µg nasalt fentanyl. 
Efter det gjordes det för varje enskild patient en titrering för att hitta optimal dos för 
smärtlindring. För patienter som behövde högre doser (200 µg alternativt 400 µg) 
utvärderades klinisk effekt. Patienter med lägre doser gick direkt över i toleransstudien 
då det ansågs utgöra en säkerhetsrisk att ge höga doser fentanyl. 
 
I den kliniska utvärderingen behandlades åtta smärtgenombrott för varje patient. Sex 
av dessa behandlades med intranasalt fentanyl 400 µg, två med placebo. Patienterna 
skattade sin smärtintensitet (PI) på en tiogradig skala efter 0, 5, 10, 30 respektive 60 
minuter. Även ett allmänt intryck av hela smärtepisoden utvärderades efter 60 minuter 
(femgradig skala). Varje patient förde dagbok där detta noterades. Under 
toleransstudien undersöktes varje patient av en öron-näsa-halsspecialist dels innan 
start dels efter tolv veckors användning av fentanyl nässpray. Kliniska symtom 
graderades på en skala ett till fyra beroende på allvarlighet. 
 
Behandlingseffekt och skillnad mot placebo beräknades som skillnad i smärtintensitet 
vid start respektive efter 10 minuter och presenterades som minsta kvadrat 
medelvärden för respektive patient (8 smärtgenombrott/patient). Samtliga resultat 
hanterades med statistiska metoder för att beräkna signifikansnivåer. 
 
Den kliniska effekten utvärderades för 15 patienter. 88 smärtepisoder behandlades 
med fentanyl, 29 med placebo (se tabell 3 nedan). Resultaten visade en signifikant 
bättre smärtlindring med nasalt fentanyl jämfört med placebo efter tio, trettio och 
sextio minuter (P <0.05) Ingen signifikant skillnad efter fem minuter kunde 
observeras.  
 
Tabell 3. Skillnad i smärtintensitet efter 10 min efter administrering av intranasal fentanyl spray (INFS) 
respektive placebo. PID = Pain intensity difference mellan 0 och 10 minuter. 
 

Parameter  INFS 400 µg Placebo 

Antal patienter, n 15 15 

Skillnad i smärta, PID efter 10 min  
Minsta kvadrat medelvärde  

2.5 1.4 

Signifikans, P < 0.001 0.02 

Skillnad i minsta kvadrat medelvärde mellan 
INFS och placebo 

1.1  

Signifikans, P 0.002  

 
Vid undersökning av slemhinnan i näsan kunde följande förändringar observeras; 
färgändring (fem st), inflammation (fyra st), rinnande näsa (fem st), nästäppa (fyra st), 
och ödem (fyra st). Inga av observationerna klassades som allvarliga. 
 
Biverkningar som noterades under studien är de välkända för opioidbehandling och var 
oberoende av dos, vanligast var dåsighet, yrsel, illamående, trötthet, kräkning och 
magont. Ett fall av andningsdepression inträffade där patienten blev medvetslös. 
Behandlingen avbröts, patienten fick narolfin som antidot och återhämtade sig bra, 
men slutade med nasalt fenanyl. Patienten behandlades med transdermalt fentanyl 
samt tramadol för genombrottssmärta, så totalmängden opioider var ganska stor. Inga 
biverkningar rapporterades för näsan. 
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“Intranasal fentanyl versus fentanyl pectin nasal spray for the 
management of breakthrough pain in doses proportional to basal opioid 
regimen” (28) 
Mercandante S, Prestia G, Adile C, och Casuccio A. 
J Pain 2014, 15(6), 602-7. 
 
Artikeln beskriver en randomiserad överkorsningsprövning där de två olika 
beredningsformerna av nasalt fentanyl som finns godkända jämförs. Det är dels en 
vattenbaserad lösning med fenylcitrat, dels en formulering som även innehåller pektin. 
Jämförelsen omfattar klinisk effekt och biverkningsprofiler. 
 
De inkluderade patienterna (62 st) behandlades med orala opioider om minst 60 mg 
per dag för sin bakgrundssmärta. De hade ett till tre smärtgenombrott dagligen. 
Patienterna fick slumpvis en av de två formuleringarna vid två smärtgenombrott i följd. 
Dosen var proportionell mot den dagliga dosen orala opioider mot bakgrundssmärtan. 
Vid varje smärtgenombrott registrerades smärtintensiteten (tiogradig skala) samt 
biverkningar (skala noll till tre) vid start, och efter 5, 10 och 20 minuter efter 
administrering.  
 
Resultat för 47 patienter kunde vid studiens avslut utvärderas, totalt 188 
smärtgenombrott. Båda preparaten gav en statistiskt signifikant smärtlindring 
(minskning med >33% i smärtintensitet, P<0.05). Efter 5 min och 20 min gav den 
nasala fentanylsprayen utan pektin signifikant högre reduktion i smärtlindring 
(P=0.016 resp P=0.043) jämfört med den pektininnehållande. Vid sammanslagning av 
skillnad i smärtintensitet efter 5, 10 och 20 minuter observerades ingen skillnad mellan 
preparaten (P=0.165). 
 
Rapporterade biverkningar var i de allra flesta fallen lindriga och bestod främst av 
illamående, kräkning, dåsighet och konfusion. De mer påtagliga biverkningarna var av 
samma karaktär, med kraftigare. Två patienter drabbades av nasal klåda. De flesta 
patienterna bedömde de två preparaten likvärdiga under studien, sju stycken föredrog 
FPNS, tre INFS. 
 
“Faster bioabsorption and higher systemic bioavailability of intranasal 
fentanyl spray compared to oral transmucosal fentanyl citrate in healthy 
subjects” (29) 
Nave R, Schmitt H och Poppler L. 
Drug Delivery 2013, 20:5, 216-23. 
 
Den farmakokinetiska profilen samt biotillgängligheten jämfördes för nasalt respektive 
oralt transmukosalt fentanylcitrat (OTFC). Fas I studien utfördes i USA och 24 friska 
individer inkluderades. Studien var randomiserad, öppen och alla patienter provade 
båda preparaten.  
 
Personerna fick antigen 200 µg intranasalt fentanyl (100 µl singeldos i ena näsborren) 
alternativt 200 µg oralt transmukosalt fentanylcitrat (Actiq®, klubba) som skulle 
administreras under 15 minuter. Naltrexon gavs som antidot för att blockera effekterna 
av fentanyl. 
 
Vid start samt efter ytterligare 21 tidpunkter (15 min upp till 96 h) togs ett blodprov 
som analyserades med avseende på fentanylinnehåll (vätskekromatografi – 
masspektrometri). Efter 96 timmar påbörjades administrering av det andra preparatet 
och nya blodprov togs på samma sätt. Farmakokinetiska parametrar beräknades med 
särskild mjukvara. Area under curve, AUC till och med sista mätpunkt respektive 
extrapolerat till oändlighet samt den maximala koncentrationen (Cmax) var de 
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huvudsakliga parametrarna som utvärderades. Även eventuella biverkningar 
noterades. 
 
Resultatet visas nedan i tabell 4. Nasalt fentanyl absorberades snabbt, Cmax inträffade 
efter 15-20 minuter. 90% av alla personer hade detekterbara nivåer redan efter 2.5 
minuter. Den maximala koncentrationen av fentanyl uppgick till 815 pg/ml. För oralt 
transmukosalt fentanyl tog det 60 minuter innan plasmakoncentrationen nådde sitt 
maximum, och koncentrationen kom upp i storleksordningen en fjärdedel av den som 
uppmätts för nasalt fentanyl. Biotillgängligheten (beräknad från AUC) var en faktor två 
till tre högre för nasalt fentanyl jämfört med oralt transmukosalt. 
 
Tabell 4. Farmakokinetiska egenskaper hos nasalt respektive oralt transmukosalt fentanyl efter 
administrering av 200 µg dos. Resultat visas medelvärde ± standardavvikelse (SD) och är baserat på 24 
mätpunkter. 
 

Dos, µg AUC (0-∞) 

Pg h/mL 

(Medel ± SD) 

AUC (0-sista 
mätpunkt) 

Pg h/mL 

(Medel ± SD) 

Cmax (pg/ml) 

(Medel ± SD) 

Tid till Cmax 

(minuter)* 

 

INFS 3772 ± 1327 3266 ± 1092 815 ± 301 15-20 

OTFC 1579 ± 1362 1087 ± 1016 196 ± 140 60 

* Utläst ur figur 2 i artikeln, inte diskuterat av författarna i text. 

 
Den orala transmukosala formuleringen skulle enligt instruktion administreras under 
15 minuter (enligt godkänd bipacksedel), men detta visade sig svårt under studien. För 
17 av de 24 patienterna bedömdes absorptionen ofullständig, detta utifrån visuell 
storlek på klubban efter 15 minuters administrering. Resultat räknades även om för 
enbart de sju individer där absorptionen bedömts fullständig. Resultaten blev något 
högre, men inte alls av samma storleksordning som för nasalt fentanyl. 
 
För nasalt fentanyl rapporterades totalt elva biverkningar hos åtta individer. Alla 
bedömdes som milda eller måttliga. För oralt transmukosalt fentanyl rapporterades 
fem biverkningar hos fyra individer. En av dessa klassades som allvarlig. Huvudvärk 
var den vanligaste biverkningen. 
 
”Fentanyl Pectin Nasal Spray in Breakthrough Cancer Pain” (30) 
Taylor, D, Galan V, Weinstein SM, Reyes E, Pupo-Araya AR, och Rauk R. 
J Supp Oncology 2010, 8(4), 184-90. 
 
Artikeln är en delrapport av en klinisk studie där patienter fått pektininnehållande 
nässpray med fentanyl. En mer ingående analys av klinisk effekt (analys av varje 
smärtgenombrott) samt utvärdering av användningen av alternativt läkemedel om 
effekt bedömdes otillräcklig (”rescue medicine”), specifika biverkningar i näsan och 
patienternas acceptans till preparatet undersöks här. 
 
Studien utfördes i fyra separata faser, en screening fas, en öppen titreringsfas, en 
dubbelblind randomiserad placebokontrollerad överkorsningsfas och en avslutande 
dubbelblind behandlingsfas. Totalt inkluderades 114 patienter i titreringsfasen. 
Patienterna behandlades för sin bakgrundssmärta med orala opioider och för 
smärtgenombrotten titrerades dosen individuellt för varje patient (100 -800 µg 
fentanyl). Under överkorsningsfasen fick varje patient tio flaskor, sju med 
pektinfentanylspray och tre med placebo. Flaskorna var blindade och och placebo- och 
fentanylinnehållande flaskor slumpmässigt blandade. Upplevelsen av behandlingen av 
varje smärtgenobrott dokumenterades i en elektronisk dagbok. Smärtintensiteten 



13 
 

skattades på en elvagradig skala och smärtlindringen på en femgradig skala. 
Skattningen gjordes efter 5, 10, 15, 30, 45 och 60 minuter. Efter varje smärtgenombrott 
skattades också ett summerat intryck hur nöjd patienten var med preparatet, med tid 
till smärtlindring och pålitligheten hos preparatet. Efter samtliga tio behandlade 
smärtgenombrott utvärderades användarvänligheten hos formuleringen. Även 
biverkningar noterades. Näsan undersöktes av läkare vid start och avslut. Patienterna 
själva fick fylla i ett frågeformulär efter varje behandlingstillfälle kring näsbesvär. 
 
Resultatet visade att totalt 83 patienter tolererade nässprayen väl och hittade en 
lämplig dos för smärtlindring. Av dessa fortsatte 76 patienter studien till avslut, 66 
deltog i förlängningsstudien. Totalt 459 smärtgenombrott behandlades med fentanyl, 
200 st med placebo.  
 
Tabell 5. Resultat klinisk effekt (reduktion av smärtintensitet respektive smärtlindring)  
av fentanyl pektin nasal spray (FPNS) och placebo efter 5, 10 och 15 minuter.  
 

Episod  5 min 10 min 15 min 

≥ 1 skalenhets reduktion i smärtintensitet (% av totala 
antalet smärtgenombrott) 

FPNS 33.3 61.0 73.2 

Placebo 26.5 44.0 55.5 

P-värde < 0.05 <0.0001 <0.0001 

Smärtlindring ≥ 1 skalenhets reduktion (% av totala 
antalet smärtgenombrott) 

FPNS 43.1 64.2 76.9 

Placebo 37.9 49.5 57.5 

P-värde NS* <0.0001 <0.0001 

*NS Icke signifikant 

 
FPNS visade sig signifikant sänka smärtan med en skalenhet jämfört med placebo vid 
samtliga mätpunkter (P<0.05 som högst, endast tid upp till 15 min visas ovan i tabell 
5). Motsvarande siffror för en tvåskalig reduktion av smärtintensitet var efter fem 
minuter inte signifikant skild mellan placebo och fentanyl, 10 minuter 33% (P<0.05) 
och 51% efter 30 minuter (P < 0.0001). 
 
FPNS fick signifikant bättre resultat jämfört med placebo avseende hur nöjda 
patienterna var efter 30 och 60 minuter (P <0.0001), hur snabbt smärtlindring erhölls 
(P <0.0001), och hur pålitligt preparatet bedömdes (P <0.0001). Överlag var 
patienterna väldigt nöjda med preparatet. 
 
Antalet biverkningar var högre efter behandling med FPNS jämfört med placebo 
(25.7% jft m 1.3%). De vanligaste biverkningarna var kräkning, illamående, yrsel, 
sjukdomsprogression, yrsel och näsblod. Alla biverkningar utom två var milda-medel i 
intensitet. De allvarliga biverkningarna involverade svettningar, kräkningar och 
bröstsmärta. De flesta biverkningarna relaterade till näsan bedömdes milda. En 
händelse klassades som medelsvår och en som allvarlig. Dessa var nästorrhet 
respektive näsblod. Den senare bedömdes inte bero på FPNS. Inga signifikanta kliniska 
fynd gjordes vid läkarundersökning före resp efter studien.  
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“Pharmacokinetics of intranasal fentanyl spray in patients with cancer and 
breakthrough pain” (31) 
Kaasa S, Moksnes K, Nolte T, Lefebvre-Kuntz D, Popper L, och Kress HG. 
J Opioid Manag. 2010 Jan-Feb;6(1):17-26. 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera farmakokinetiska parametrar, tolererbarhet 
samt säkerhet för singeldoser av intranasalt fentanyl i doser om 50, 100 och 200 µg hos 
patienter med genombrottssmärta vid cancersjukdom. Bakgrundssmärtan behandlades 
med andra substanser än fentanyl. Studien utfördes i Österrike, Frankrike och Norge. 
 
Studien var en öppen, randomiserad överkorsningsstudie. Totalt ingick tre olika styrkor 
av fentanyl i studien, 50, 100 och 200 µg. Varje patient fick två olika styrkor i 
kombinationen 50/100, 100/50, 50/200, 200/50, 100/200 eller 200/100 µg. Nitton 
patienter deltog, minst tre stycken per kombination. De två olika doserna togs med 
minst 48 timmars mellanrum. Fentanylet administrerades inte vid ett 
smärtgenombrott eftersom syftet med studien inte var kopplat till klinisk effekt.  
 
Blodprov togs efter 0, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 40, 60, 90, 120, 180 och 300 minuter. 
Koncentrationen av fentanyl bestämdes med vätskekromatografi – masspektrometri. 
En särskild mjukvara användes för att beräkna Cmax, Tmax, AUC (area under curve) 0 till 
5 h, och halveringstid för elimination T1/2. Alla inträffade biverkningar upp till 48h efter 
administrering dokumenterades. Patienterna övervakades m a p blodtryck, respiration 
och syrenivå i blodet under 300 min efter administrering. 
 
Resultatet visade farmkokinetiska parametrar enligt tabell 6 nedan. 
 
Tabell 6. Farmakokinetiska egenskaper hos nasalt fentanyl efter administrering av 50, 100 eller 200 µg 
dos. Resultat presenteras som medel alternativt median och standardavvikelse (SD). 
 

Dos, µg AUC (0-5h) 

Pg h/mL 

Medel (SD) 

Cmax (pg/ml) 

(SD) 

Tid till Cmax 
(minuter) 

Medel (SD) 

Tid till Cmax 

(minuter) 

Median 
(intervall) 

50 560 (254) 351 (226) 23 (24,5) 15 (6-90) 

100 928 (265) 595 (400) 24 (29,6) 12 (6-90) 

200 1515 (680) 1195 (700) 13 (5,7) 15 (6-25) 

 
En dubblad dos ger mindre än dubbel Cmax och AUC (faktor 1.3-1.4), dessa siffror blev 
något missvisande p g a att några patienter hade förhöjda startvärden av fentanyl, 
troligen på grund av carry-over effekt. Men även om dessa värden inte togs med kunde 
inte dospropornationalitet visas. 
 
Biverkningar registrerades efter administrering av fentanyl. För totalt sex patienter 
rapporterades biverkningar, av dessa var illamående och hypoxi (syrebrist hos vävnad) 
vanligast (två patienter vardera). Övriga biverkningar var lågt blodtryck, förstoppning, 
vallning, sväljsvårigheter, slöhet och feber. Överlag var biverkningarna milda, ingen 
allvarlig biverkning registrerades. Fyra stycken bedömdes medelsvåra, förstoppning, 
illamående, feber och hypoxi. Ingen patient avbröt studien. Syremättnadsnivån i blodet 
minskade med maximalt tre procent efter administrering. Mindre ökningar av 
blodtrycket noterades, detta bedömdes bero på ”white coat effect”.  
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaasa%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20297611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moksnes%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20297611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nolte%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20297611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lefebvre-Kuntz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20297611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Popper%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20297611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kress%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20297611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20297611
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“Pharmacokinetics and relative bioavailability of fentanyl pectin nasal 
spray 100 - 800 µg in healthy volunteers” (32) 
Fisher A, Watling M, Smith A, och Knight A. 
Int J Clin Pharmacol Ther. 2010 Dec;48(12):860-7. 
 
Artikeln presenterar resultatet från en fas 1 studie där fentanyl pektin nasal spray 
(PFNS) administrerades i doserna 100, 200, 400 och 800 µg till 16 friska vuxna 
människor. Som jämförelse fick samma personer oralt transmukosalt fentanyl (OTFC) i 
dos om 200 µg. Varje person fick således fem olika formuleringar/doser av fentanyl. 
Studien utfördes i Manchester januari – april 2006.  
 
Syftet med studien var att bestämma de farmakokinetiska profilerna samt 
biotillgänglighet för de olika doserna av PFNS angivna ovan och att jämföra dessa mot 
OTFC. Även säkerhet och dospropornationalitet utvärderades. 
 
Studien var upplagd så att alla personer fick naltrexon innan administrering av 
fentanyl, detta för att blockera effekten. Det nasala fentanylet administrerades i 
stigande dos, där OTFC-formuleringen lades in slumpmässigt mellan två fentanyldoser. 
Minst tre dagar gick mellan de olika doserna, detta för att fentanylet skulle hinna 
elimineras innan nästa dos påbörjades. 7-14 dagar efter sista dosen gjordes ett 
uppföljande besök på kliniken där näsan undersöktes och biverkningar följdes upp.  
 
Nasalt fentanyl administrerades i en volym om 100 µl antigen i bara den ena näsborren 
eller i båda (beroende av dos). OTFC (klubba) administrerades under 15-20 minuter 
enligt instruktion från tillverkare. Venöst blodprov togs vid 18 tillfällen (start – 48h). 
Proverna analyserades med vätskekromatografi – masspektrometri för att bestämma 
fentanylkoncentrationen. Följande farmakokinetiska parametrar beräknades, AUC 
start till oändlighet, AUC till sista mätpunkt (48h), AUC 0 till 1h,  Cmax samt tmax. 
 
Tolererbarhet av formuleringen utvärderades genom att undersöka testpersonerna 
avseende allmäntillstånd, syremättnad i venöst blod, EKG, biverkningar och genom att 
undersöka näsan. Ev biverkningar i näsan utvärderades också vid studiens avslut. 
Sjutton personer inkluderades i studien, men fem avbröt innan avslut. Tre personer 
avslutade studien på grund av intolerans, en mot naltrexonet, två mot fentanyl 
(illamående och huvudvärk), en slutade på grund av positivt drogtest och en drog 
tillbaka sitt medgivande att delta. 
 
Resultatet för de farmakokinetiska parametrarna visas nedan i tabell 7. Cmax för nasalt 
fentanyl inträffade efter ca 20 minuter, oberoende av dos. Detta är avsevärt fortare än 
för den orala transmukosala beredningen som nådde sin maximala 
plasmakoncentration efter 90 minuter. Om samma dos (200 µg) av nasalt fentanyl och 
oralt transmukosalt fentanyl jämförs avseende hur plasmanivåer varierar över tid, så 
lägger sig dessa kurvor i princip på varandra efter 90 minuter fram till sista mätpunkt. 
Under de första 90 minuterna nådde nasalt fentanyl mycket snabbare högre 
koncentrationer jämfört med den orala formuleringen. Cmax för den orala formuleringen 
är mindre än hälften jämfört med samma dos administrerad nasalt. Den relativa 
biotillgängligheten för nasalt fentanyl (normaliserad efter dos) var 103-163% jämfört 
med oralt transmukosalt fentanyl (beräknat genom att jämföra AUC under två dygn). 
Cmax och AUC ökar proportionellt med ökad dos.  
 
För de tolv personer som följde studien till avslut var de rapporterade biverkningarna 
milda till medelsvåra. Totalt tio personer rapporterade biverkningar vid uppföljning. 
Vanligaste biverkningarna var besvär från näsan och huvudvärk. Besvären från näsan 
var övergående och lindriga, viss rodnad kunde observeras. Frekvensen av biverkningar 
ökade inte med med ökad dos. Inga signifikanta kliniska fynd gjordes vid 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21084042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watling%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21084042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21084042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knight%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21084042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21084042
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läkarundersökningen. Elva av personerna i testgruppen tyckte formuleringen var enkel 
att administrera, fem tyckte det var lite besvärligt. 
 
Tabell 7. Farmakokinetiska egenskaper hos pektininnehållande nässpray med fentanyl efter 
administrering av 100, 200, 400 eller 800 µg. Samma farmakokinetiska parametrar har beräknats för oralt 
transmukosalt fentanyl i dos om 200 µg. Resultat presenterat som medelvärde och standardavvikelse (SD). 
 

Dos, µg AUC  
(0-1h) 

(pg h/mL) 

Medel ± SD 

AUC  
(0-48h) 

(pg h/mL) 

Medel ± SD 

AUC  

(0-) 

(pg h/mL) 

Medel ± SD 

Cmax 
(pg/ml) 

Tid till Cmax 

(minuter) 

Medel 
(intervall) 

100 - 
PFNS 

217 ± 105 985 ± 572 2461 ± 439 352 ± 180 20 (5-90) 

200 - 
PNFS 

462 ± 213 2433 ± 1170 4360 ± 1299 781 ± 381 15 (10-100) 

400 - 
PFNS 

1009 ± 221 6792 ± 1531 7513 ± 2003 1552 ± 407 21 (15-45) 

800 - 
PNFS 

1822 ± 925 13383 ± 3122 17272 ± 8440 2844 ± 1592 20 (10-180) 

200 - 
OTFC 

167 ± 77 2148 ± 1157 3735 ± 1223 317 ± 95 90 (30-480) 

 
 
“Patient satisfaction with intranasal fentanyl for breakthrough pain” (33) 
Veldhorst-Janssen NML, Fiddelers AAA, Zandstra H, Kessels AGH, Zandstra H, 
Marcus MAE, Neef C, van der Kuy PH. 
J Palliative Medicine 2012, 15(6), 631-2. 
 
Studien syftade till att undersöka hur nöjda patienter var med intranasal beredning av 
fentanyl. Belåtenhet med behandlingen utvärderades med ett frågeformulär där 14 
frågor ställdes och fyra parametrar utvärderades, effekt, biverkningar, bekvämlighet 
och övergripande nöjdhet. En skala 0-100 användes som mått, där 0 betydde inte nöjd, 
100 väldigt nöjd. 25 patienter inkluderades i studien. 
 
Resultatet visade att patienterna över lag var väldigt nöjda med preparatet, samtliga 
parametrar som undersöktes fick över 50 poäng. Allra högst poäng fick biverkningar 
(87 poäng) och effekt (66 poäng).  
 
Sammanfattning av resultat 
Farmakokinetik 
Alla försök att studera farmakokinetik har använt samma metodik. Efter 
administrering av angiven dos har prov på venöst blod tagits och analyserats med 
vätskekromatografi-masspektrometri för att bestämma fentanylinnehållet. De första 
mätpunkterna har tagits efter 0, 5, 10, 15, och 20 min (och även fortsatt vid senare 
mätpunkter). Resultatet för parametrarna tmax och Cmax i de inkluderade studierna 
sammanfattas nedan i tabell 8. 
Tmax för de nasala formuleringarna är 15-21 minuter medan det orala transmukosala är 
60-90 minuter. De maximala plasmakoncentrationerna efter en 200 µg dos av fentanyl 
varierar från 196-317 µg/ml för OTFC och 781-815 µg/ml för de nasala beredningarna. 
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Tabell 8. Farmakokinetiska parametrar Cmax och tmax för oralt transmukosalt fentanyl och nasalt fentanyl. 
 

Typ av formulering 
och aktiv substans 

Dos Tid till Cmax 
Medel  

Cmax  Ref. 

Oralt transmukosalt 
fentanyl (OTFC) 

200 µg 60 minuter 196 pg/ml (29) 

 200 µg 90 minuter 317 pg/ml (32) 

Nasal beredning av 
fentanyl (INFS) 

200 µg 15-20 minuter 815 pg/ml (29) 

 200 µg 15 min* 1195 pg/ml (31) 

Nasal beredning av 
fentanyl med pektin 
(PFNS) 

200 µg 15 min 781 pg/ml (32) 

 400 µg 21 minuter 1552 pg/ml (32)  

* Medianvärde 

 
Klinisk effekt 
Den kliniska effekten hos nasalt fentanyl har studerats i tre av de inkluderade arbetena 
(27, 28, 30). En övergripande sammanfattning över studiernas design, omfattning och 
metod visas nedan i tabell 9. 
 
Vid utvärdering av klinisk effekt har en elvagradig numerisk skala använts för att skatta 
smärtintensiteten. Noll innebär ingen smärta alls och tio den värsta smärta man kan 
tänka sig. Smärtintensiteten skattas vid olika tidpunkter efter administreringen och 
resultaten presenteras på lite olika sätt. Taylor et al (30) utvärderar hur stor andel (%) 
av alla smärtgenombrott som ger en skalenhet resp två skalenheters smärtreduktion för 
FPNS respektive placebo medan Thronaes (27) mäter skillnad efter olika tidpunkter 
mellan placebo och INFS. Mercadante (28) utvärderar förändring i smärtintensitet över 
tid och antal smärtgenombrott som haft minst 33% resp 50 % minskning i 
smärtintensitet efter 20 minuter (INFS och PFNS). 
 

Resultaten i studierna är entydliga, och visar att båda formuleringarna har klinisk 
effekt och att god smärtlindring vid smärtgenombrott erhålls. Effektiv smärtlindring 
erhålls efter fem till tio minuter. Endast små skillnader mellan preparaten uppvisas, 
där INFS i en av de tre studierna (28) gav signifikant högre smärtlindring efter fem min 
(P<0.016), efter övriga tidpunkter var effekten inte signifikant skild för de två 
beredningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Tabell 9. Sammanfattning av de kliniska studier som inkluderats i detta arbete. 
 

Typ av 
preparat: 

 

Studiedesign och 
komparator: 

Dos: Antal 
inkluderade 
patienter: 

Metod: Ref. 

INFS Dubbelblind 
randomiserad 
överkorsningsstudie. 

Placebokontrollerad. 

400 µg  

(patienter 
titrerade till  
200 resp 400 µg 
inkluderades). 

46 screenades, 

15 hittade lämplig 
dos och ingick i 
studie,  

13 ingick i 
utvärdering. 

Åtta smärtgenombrott 
per patient behandlades. 

Skattning av 
smärtintensitet på 
elvagradig skala. 

Skattning av 
smärtlindring femgradig 
skala. 

(27) 

PFNS, 
INFS 

Öppen, randomiserad 
överkorsningsstudie. 

Jämförelse PFNS och 
INFS  

Dos prop. mot 
opioiddos för beh. 
av bakgrunds-
smärta.  

50-400 µg INFS. 

100-800 µg PFNS. 

70 screenades, 

62 ingick i studie, 

50 ingick i 
utvärdering. 

Fyra smärtgenombrott 
per patient behandlades. 

Skattning av 
smärtintensitet på 
elvagradig skala. 

 

(28) 

PFNS Dubbelblind 
randomiserad 
överkorsningsstudie. 

Placebokontrollerad. 

100-800 µg 

(titrerad). 

114 screenades,  

83 hittade lämplig 
dos och ingick i 
studie, 

76 ingick i 
utvärdering. 

Tio smärtgenombrott 
per patient behandlades. 

Skattning av 
smärtintensitet på 
elvagradig skala. 

Skattning av 
smärtlindring femgradig 
skala. 

(30) 

 
Biverkningsprofil 
 
I tre av artiklarna som ingår i detta arbete har patienter undersökts och en rad olika 
parametrar (t ex blodtryck, syresättning, temperatur, puls, blodsstatus) bestämts (29, 
31, 32). Inga kliniska fynd har gjorts som tyder på att preparatet inte tåls väl av 
patienter. Syresättning har varit >90% i samtliga fall. Viss förhöjning av blodtryck har 
noterats, men detta bedömdes bero på ”white coat effect” (31). 
 
Förekomst av biverkningar har studerats både hos friska personer där opioideffekten 
blockerats av naltrexon (29, 31) samt hos patienter med genombrottssmärta (26, 27, 
28, 30, 31). En sammanställning presenteras nedan i tabell 10. 
 
Resultatet visar att preparatet tåls väl av patienterna och biverkningar är i huvudsak 
milda-måttliga. Fyra allvarliga händelser har rapporterats, ett fall av 
andningsdepression (27) och ett annat av neurotoxicitet (26) (visuella och taktila 
hallucinationer). Båda dessa patienter hade fått höga doser av opioider (ett av fallen var 
en oavsiktlig överdosering). Taylor et al (30) rapporterade två allvarliga händelser, 
svettningar och kräkningar respektive icke-hjärtrelaterad bröstsmärta.  
 
Två fall av dosrelaterade biverkningar har rapporterats i en av de inkluderade studierna 
(26), i övriga studier har biverkningarna varit oberoende av vilken dos nasalt fentanyl 
patienterna har fått. De dosrelaterade biverkningarna var sömnsvårigheter och perifera 
ödem.  
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Tabell 10. Sammanfattning av information rörande biverkningar (AE); frekvens, vilka det varit, och 
allvarlighetsgraden. 
 

Typ 

 

Testgrupp Antal inkl. 
personer alt 
patienter 

Antal 
rapporterade 
biverkningar 

(Antal 
personer) 

Vanligaste 
biverkningarna 

Kommenter Ref. 

PFNS Patienter 
med BTP. 

171 879 (135) Sjukdomsprogression 
(44 st) 
Sömnsvårigheter  
(17 st) 
Illamående (16 st) 
Kräkning (16 st) 
Perifert ödem (16 st) 

96 allvarliga, en 
bedömdes kopplad till 
fentanyl, 
neurotoxicitet. 

(26) 

INFS Patienter 
med BTP. 

31 13 allvarliga 
(12) 

246 milda-
måttliga (29) 

Yrsel (52 st) 
Illamående (34 st) 
Trötthet (17 st) 
Kräkningar (12 st) 
Magsmärta (11 st) 

Andningsdepression 
(1 st) 
Övriga allvarliga ej 
relaterade till 
fentanyl. 

 

(27) 

INFS 

PFNS 

Patienter 
med BTP. 

62 Ej redovisat Dåsighet (5 pers) 
Illamående (2pers) 

De flesta AE milda.  

 

(28) 

INFS Friska 
personer* 

24 11 (8) Huvudvärk vanligast. Alla AE milda-
måttliga. 

(29) 

PFNS Patienter 
med BTP. 

113 Ej redovisat 
(29) 

Kräkning (12 st) 
Illamående (10 st) 
Yrsel (9 st) 
Sjukdomsprogression 
(5 st) 
 

 

 

Alla AE milda-
måttliga utom för två 
patienter. Dessa två 
drabbades av 
svettning och 
kräkning resp. 
bröstsmärta. 

En allvarlig händelse, 
tumör-associerad 
feber, inte kopplad till 
fentanyl. 

(30) 

INFS Patienter 
med BTP. 

19 10(6) Hypoxi, (2 st) 
Illamående, (2 st) 
Lågt blodtryck 
Förstoppning 
Vallning 
Sväljsvårigheter 
Slöhet 
Feber 

Alla AE milda-
måttliga. 

En allvarlig händelse, 
tumör-associerad 
feber, inte kopplad till 
fentanyl. 

(31) 

PFNS Friska 
personer* 

17 Ej redovisat 
(10) 

Näsbesvär 
Huvudvärk 

Alla AE milda-
måttliga 
(förutom för två av de 
fyra som avbröt 
behandlingen), 
huvudvärk resp 
kräkning. 

(32) 

*Opioideffekt blockerad med naltrexon. 

 
I tre av studierna har det ingått undersökning av näsans slemhinna innan och efter 
studiens avslut (26, 27, 32). Både PFNS (26, 32) och INFS (27) har ingått i dessa 
undersökningar. Thronaes et al (27) rapporterar milda kliniska fynd som bedöms bero 
på INFS. Följande förändringar noterades; färgändring, inflammation, rinnande näsa, 
nästäppa, och ödem. För PNFS rapporteras liknande observationer, rodnad, och 
rinnande näsa (26, 32). I en av studierna (26) var observationerna av samma 
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omfattning vid start av studien som efter avslutad studie, så ingen koppling till det 
nasala fentanylet finns. Patienterna själva har också utvärderat näspåverkan specifikt 
och inga skillnader före och efter behandling har observerats. 
 
De flesta biverkningar som rapporterats under studierna är milda och de vanligaste är 
nästäppa, snuva och klåda. Två allvarliga biverkningar finns rapporterade. Den första 
hanterar näsblod (30), detta bedömdes inte bero på fenanylnässprayen vid utvärdering. 
Den andra var nästäppa (26), detta inträffade efter mer än ett års användning av nasalt 
fentanyl.  
 
Patientacceptans 
Nasala beredningar av fentanyl accepteras väldigt väl av patienterna (26, 33) både vad 
gäller användarvänlighet och bekvämligheten. I en av studierna rapporterade fem 
personer av totalt 16 att de tyckte det var lite krångligt att använda nässpray (32). I ett 
av arbetena där de två olika nasala formuleringarna jämförs har 80% av patienterna 
ingen särskild preferens för endera formulering (INFS eller PFNS) (28). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vald metodik var att göra en litteraturstudie och söka vetenskapliga originalartiklar i 
databasen PubMed. Det finns mycket publicerat inom området och det har varit svårt 
att hitta lämpliga avgränsningar. Syftet med detta arbete var att undersöka hur väl 
nasalt fentanyl fungerar vid genombrottssmärta. Fyra olika parametrar studeras, 
farmakokinetik, klinisk effekt, biverkningsprofil och patientacceptans. 
 
Alla dessa parametrar bedöms relevanta för hur väl ett preparat ska fungera för 
cancerpatienter. Konsekvensen med att täcka in så många olika aspekter är att bara ett 
par artiklar hanterar varje frågeställning och resultatet ger inte en heltäckande bild av 
området. Initialt var arbetet tänkt att omfatta alla olika transmukosala formuleringar, 
men det blev alldeles för omfattande för att hinnas med inom ramen för detta arbete.  
 
Urval har gjorts så att nyligen publicerade artiklar använts i första hand. Fentanyl har 
används inom all typ av smärtlindring, t ex i samband med operationer. 
Farmakokinetiska data finns även för denna användning, men dessa arbeten har inte 
använts här.  

Resultatdiskussion 

Farmakokinetik 
Resultatet (tabell 8) visar att nasalt fentanyl absorberas fort och har en tid till maximal 
plasmakoncentration som är helt jämförbar med den intravenösa 
injektionsberedningen av fentanyl (15 min, ref 16), och avsevärt snabbare än peroralt 
morfin (48 min, ref 10) och oralt transmukosalt fentanyl (60-90 min, ref 29, 32). Viss 
osäkerhet finns angående att den orala transmukosala beredningen inte absorberats 
fullständigt hos alla individer. Detta bedömdes genom storleken på klubban efter 15 
minuter. Orala transmukosala typer av beredningar har ett mer komplext 
absorptionsförfarande, där en del av preparatet absorberas via munslemhinnan, medan 
en annan del sväljs och absorberas via tarmslemhinnan. Biotillgängligheten är lägre för 
dessa typer av formuleringar.  
 
För de nasala beredningarna, INFS respektive PFNS syns ingen skillnad i tmax för de 
data som presenteras här. Syftet med att ändra formuleringen och inkludera pektin var 
att modifiera de farmakokinetiska parametrarna, att öka tmax och förlänga tiden 
preparatet ger effekt. För INFS-formuleringen förutsågs en risk att 
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plasmakoncentrationen kunde öka för fort, och att patienter därmed utsätts för större 
risker för biverkningar i form av andningsdepression. Dessutom var det osäkert om en 
dos skulle verka under tillräckligt lång tid för att täcka in ett smärtgenombrott. I de 
arbeten som inkluderats här kan ingen skillnad mellan de två formuleringarna visas. 
För samtliga inkluderade studier har blodprov tagits var femte minut initialt, så 
skillnader som är mindre än fem minuter kan inte visas med vald metodik. Optimalt 
skulle prov tagits ännu tätare.  
 
De ovan presenterade farmakokinetiska data beskriver hur koncentrationen varierar i 
blod som funktion av tid. Det är dock viktigt att komma ihåg att fentanylet verkar i 
hjärna och ryggmärg, blod-hjärnbarriären ska passeras innan substansen når sitt 
target. Så att titta på dessa data är inte per automatik samma sak som 
smärtlindringseffekt. Det är också väldigt individuellt vilken koncentration som krävs 
för att få smärtlindring, det kan inträffa innan man kommer till tmax. 
 
För att ett preparat ska fungera optimalt vid smärtgenombrott, bör den 
farmakokinetiska profilen hos preparatet stämma väl överens med smärtprofilen hos 
patienten. Det tar i snitt 10 minuter tills smärtgenombrottet når sin maximala 
intensitet (4, 5). Optimala egenskaper hos det läkemedel som ska användas är kort tmax, 
tillräckligt hög Cmax för att ge den smärtlindring som krävs men samtidigt inte 
ackumuleras i kroppen så att behandling av ett nytt smärtgenombrott inte ska riskera 
att ge biverkningar. Den farmakokinetiska profilen för nasalt fentanyl stämmer väl 
överens med smärtprofilen för ett smärtgenombrott och är helt jämförbar med en 
injektion av fentanyl.  

Klinisk effekt 
Den kliniska effekten hos nasalt fentanyl har studerats i tre av de inkluderade arbetena 
(27, 28, 30). Resultaten (tabell 9) visar på god klinisk effekt, där signifikant (p < 0.05) 
smärtlindring erhålls efter 5-10 minuter efter administrering. Detta gör att preparaten 
fyller sitt avsedda syfte vid smärtgenombrott. Två av studierna är blindade (27, 30) och 
placebokontrollerade medan den tredje inte är det utan istället jämför de båda olika 
nasala formuleringarna (28). Detta kan påverka resultatet. Dock är det två snarlika 
preparat som jämförs, vilket sannolikt minskar effekten av detta. 
 
Begränsningar i de utförda studierna är att effekten studerats under relativt kort tid 
(dagar). Det är en kort tid sett till hur länge patienterna lever med sin cancerdiagnos. 
Sannolikt bedömmer man den kliniska effekten av fentanyl som vedertagen eftersom 
preparaten funnits länge och det finns många andra godkända 
formuleringar/administreringsformer. De kliniska studier som pågått under längre tid 
har haft tolererbarhet och biverkningsprofil som sitt primära fokus, inte klinisk effekt.  
 
Patienter som ingår i effektivitetsstudierna har valts ut, endast de som tål preparatet 
väl och svarar på behandlingen slutför studierna. Detta gör att resultatet kan bli något 
missvisande. Generellt gäller att smärtepisoder som behandlats med placebo får också 
en relativt hög behandlingseffektivitet. Snabba svängningar i smärtintensitet 
förekommer naturligt och det kan vara svårt att skilja ut klinisk effekt av ett preparat 
kontra det naturliga förloppet i smärtintensitet. Stora individuella skillnader hos de 
behandlade patienterna ses, och deras sjukdomsbild är komplex. Stora patientgrupper 
krävs för att utvärdera detta på ett optimalt sätt. 
 
En av studierna har utförts utan att läkemedelsbolag medverkat (28), för övriga två har 
ekonomiska stöd erhållits av tillverkaren av Instanyl® (Takeda) (27) respektive 
Archimedes Pharma som utvecklade PecFent® (30). Självklart ligger det i industrins 
intresse att visa på god effekt för de egna preparaten, men det är en fördel att båda 
studierna är placebokontrollerade. Utan ekonomiskt stöd från läkemedelsbolag finns 
en risk att studierna blir små och inte placebokontrollerade. 
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Biverkningsprofil 
De milda-måttliga biverkningar som ses är välkända för opioider. Inga skillnader kan 
noteras för de två olika formuleringarna (INFS och PFNS). Allra vanligast i dessa 
studier är huvudvärk, kräkning och illamående. I vissa av studierna (26, 30) har 
sjukdomsprogression valts att rapporteras som en biverkning, i övriga finns den inte 
med. En faktor att beakta när incidensen av biverkningar betraktas är att de patienter 
som inkluderats i studierna ofta är utvalda för att de tål behandlingen på ett bra sätt, 
detta kan ge missvisande siffror, att incidensen för biverkningar i själva verket är högre. 
Alla patienter behandlas dessutom med opioider mot sin bakgrundssmärta, eftersom 
biverkningarna är lika är det svårt att säga om de observerade biverkningarna här är 
orsakade av nasalt fentanyl eller annan opioid/formulering. 
 
Trots att de flesta patienter använt relativt höga doser har ingen av patienterna 
utvecklat något beroende. En person har i en av studierna exkluderats på grund av 
positivt drogtest (32) (friska personer var testgrupp). Den rädsla som finns att patienter 
ska utveckla ett beroende har inget stöd i materialet som ingått i detta arbete. 
 
För ett så potent läkemedel som fentanyl är det viktigt att dosen ställs in rätt för varje 
patient så att tillräcklig smärtlindring erhålls och att risker med biverkningar hålls så 
låga som möjligt. I alla arbeten utom ett (28) där sjuka patienter fått nasalt fentanyl har 
dosen titrerats individuellt för varje patient. I studie av Mercadante et al (28) användes 
en fentanylkoncentration som var direkt proportionell mot mängden som gavs för 
bakgrundssmärtan. Det kan finnas risker med att förenkla doseringen på detta sätt och 
fler studier/ytterligare utvärdering krävs för att säkerställa att det inte medför risker 
för patienterna. 
 
Det är viktigt att patienterna får all information som krävs vad gäller risker med 
fentanylsprayen. Enligt bipacksedelarna för de nasala formuleringarna får maximalt 
fyra smärtgenombrott per dag behandlas och det måste gå minst fyra timmar mellan 
smärtgenombrotten, annars är risken för stor att man överdoserar (24, 25). Detta blir 
extra viktigt för preparat med snabb kinetik, direkt efter administrering av ny dos kan 
nivåerna bli höga om man inte hunnit eliminera fentanyl från tidigare doser vilket ökar 
risken för biverkningar.  
 
Biverkningar lokalt i näsan är den kanske den största nackdelen med nasal 
administrering. Tillverkarna av Instanyl® och PecFent® verkar ha lyckats väl med att 
hitta formuleringar som retar slemhinnan i näsan minimalt. Både kliniska fynd och 
rapporterade biverkningar är i huvudsak milda. Gererella nackdelar med dropp från 
näsan och dålig smak har inte diskuterats i detalj i de inkluderade arbetena och verkar 
inte ha utgjort något större problem. 
 

De flesta biverkningar som rapporterats under studierna är milda och de vanligaste är 
nästäppa, snuva och klåda. Två allvarliga biverkningar finns rapporterade. Den första 
hanterar näsblod (30), detta bedömdes inte bero på fenanylnässprayen vid utvärdering. 
Den andra var nästäppa (26), detta inträffade efter mer än ett års användning av nasalt 
fentanyl.  
 
Sammantaget visar resultaten som presenterats här att preparaten tåls väldigt väl och 
att det inte är några skillnader mellan de två olika formuleringarna av nasalt fentanyl.  
 

Patientacceptans  
Nasala beredningar av fentanyl accepteras väldigt väl av patienterna (26, 33) både vad 
gäller användarvänlighet och bekvämligheten. I en av studierna rapporterade fem 
personer av totalt 16 att de tyckte det var lite krångligt att använda nässpray (32). 
Denna studie gjordes dock på friska personer, och referensramen kring vad som är 
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krångligt ser sannolikt annorlunda ut om personenerna är sjuka. I ett av arbetena där 
de två olika nasala formuleringarna jämförs har 80% av patienterna ingen särskild 
preferens för endera formulering (INFS eller PFNS) (28). 
 
Sett ifrån ett patientperspektiv är administreringen väldigt enkel, formuleringen 
sprutas in med doseringspump i en eller två näsborrar. De flesta människor har 
erfarenhet av att använda nasala läkemedel t ex i förkylningstider så det är ingen ny 
kunskap som behöver förvärvas för att använda nasalt fentanyl. En injektionsberedning 
är betydligt svårare att administrera själv, dessutom upplevs de smärtsamma och kan 
orsaka hematom. För den aktuella patientgruppen är det är vanligt med biverkningar 
av cellgifter som yttrar sig som problem med mage, tarm och slemhinnan i munnen, ex 
sväljsvårigheter, sveda i munnen, illamående, och kräkningar. Detta försvårar perorala 
alternativ och ett nasalt alternativ bedöms därför vara av extra stor betydelse för denna 
patientgrupp.  
 
En förutsättning för att en nasal beredning med en aktiv substans ska fungera är att 
substansen lätt penetrerar slemhinnan i näsan. Slemhinnan har stor yta och är väldigt 
vaskulariserad, substanserna når blodet fort och undviker därmed första 
passagemetabolism. Framgent kommer vi säkert att se fler intranasala preparat 
utvecklas, särskilt för läkemedel som har låg biotillgänglighet vid peroral 
administrering. 
 

Slutsats 

Nasalt fentanyl utgör ett ett bra alternativ till injektionsformuleringar och perorala 
formuleringar vid behandling av genombrottssmärta. Farmakokinetiken är snabb, god 
klinisk effekt har visats och biverkningar är i huvudsak milda-måttliga och välkända vid 
opioidanvändning. Dock bör viss försiktighet råda så att inte för höga doser tas, då det 
medför risk för allvarliga biverkningar såsom andningsdepression.  
 
Själva administreringsformen är väldigt enkel för patienten och accepteras väl. Jämfört 
med injektion är det framför allt mindre smärtsamt och patienten kan själv 
administrera läkemedlet. Många patienter har problem med mun, mage och tarm till 
en följd av cellgiftsbehandling och då kan nasalt alternativ vara bättre lämpat än en 
peroral formulering.  
 
Befintliga behandlingsrekommendationer för behandling av smärtgenombrott behöver 
uppdateras med all den utveckling som skett under senare år så att användningen av de 
nya preparaten når hela vägen fram till vårdpersonal och patienter. 
 

Tack 

Stort tack till Sofia, min handledare för att hon har haft tålamod när jag inte bara en 
gång skjutit upp att avsluta detta arbete.  
Familjen, framförallt Erik, är också värd ett tack, jag har inte bidragit fullt ut med 
hemmets sysslor. Nu blir det äntligen ett avslut! 
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