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ABSTRACT 
 
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) is a collective name for various 
antipyretic, analgesic and anti-inflammatory drugs and are among the most used drugs 
in the world. However, the use of NSAIDs can lead to gastric ulcers. In this literature 
study, the effects of PPI and H2RA, respectively, in the treatment and prevention of 
NSAID-induced gastric ulcer are studied. Five clinical studies were selected using the 
PubMed database. The reported results were carefully analyzed and compiled. The 
results in the different studies indicate that PPI is 5 to 15% more effective than H2RA in 
terms of efficacy in the treatment of NSAID-induced gastric ulcer and that PPI is 10% 
more effective than H2RA in terms of efficacy in the prevention of NSAID-induced 
gastric ulcer. 

Sammanfattning 
 
Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är ett samlingsnamn för 
olika antipyretiska, analgetiska och antiinflammatoriska läkemedel och är bland de 
mest använda läkemedlen i världen. Dock kan användning av NSAID leda till 
magsår. I denna litteraturstudie undersöks effekten av PPI respektive H2RA vid 
behandling och förebyggande av NSAID-inducerat magsår. Med hjälp av 
databasen PubMed valdes fem kliniska studier ut. De rapporterade resultaten 
analyserades noga och sammanställdes. Resultatet i de olika studierna tyder på att 
PPI är 5 till 15 % mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid behandling av 
NSAID-inducerat magsår och att PPI är 10 % mer effektiv än H2RA med avseende 
på effekt vid förebyggandet av NSAID-inducerat magsår.  



FÖRKORTNINGAR 
 

1. PPI    Protonpumpshämmare 
2. H2RA    Histamin-2-receptorantagonist 
3. NSAID    Non-steroidal Anti-Inflammatory 

Drugs, dvs Icke-Steroida  
Antiinflammatoriska Läkemedel 

4. H. pylori    Helicobacter pylori 
5. cAMP    Cykliskt adenosinmonofosfat 
6. PKA     Proteinkinas A 
7. ASA     Acetylsalicylsyra 
8. COX     Cyklo-oxygenas 
9. PG     Prostaglandiner  
10. POX     Peroxidas 
11. GI     Gastrointestinal  
12. CYP     Cytokrom P450  
13. OGD     Oesofagogastroduodenoskopi
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Inledning 
Peptiskt sår är en gemensam benämning på sår i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm 
(1). Den specifika termen för sår i magen är magsår (2). Av befolkningen i västvärlden 
är förekomsten av magsår 2,4 % och den årliga incidensen varierar från 0,10 % till 0,19 
%. Magsår har en viktig ekonomisk påverkan. Genomsnittliga årliga medicinska 
kostnader är 23819 USD för magsår i USA (3). 

1.1 Magens försvar 

I magsäckens körtlar produceras en sur vätska som kallas för magsaft. Magsaften 
innehåller saltsyra och har ett pH som är ca 1. Saltsyran bildas i parietalceller men den 
spjälkar inte födan, utan den bryter endast ner större partiklar och på så sätt underlättas 
matspjälkningen (4). 

I magen finns det dessutom något som kallas för slemhinneförsvaret. 
Slemhinneförsvaret består av flera faktorer som leder till att en intakt slemhinna kan 
upprätthållas, trots att den exponeras för bland annat substanser och bakterieprodukter 
som kan orsaka lokala och systemiska inflammatoriska reaktioner. Slemhinneförsvaret 
börjar vid lumen och fortsätter djupare in i vävnaden. Magsaften, som består av bland 
annat saltsyra, laktoferrin och immunoglobuliner, reducerar mikrobers möjlighet att 
kolonisera magen. Ytterligare en del av slemhinneförsvaret är att magslemhinnan består 
av slitna epitelceller som går i apoptos och som sedan ersätts av nya celler, därför kan 
magslemhinnan fortsätta fungera som vanligt och är relativt “ny” även vid exponeringen 
av bakterieprodukter (5). 

Ännu en del i slemhinneförsvaret är att den mukosala vaskulaturen snabbt svarar på en 
förhöjd mängd saltsyra genom att buffra, späda ut och avlägsna syran med hjälp av en 
sensorisk afferent nervmedierad reflex som efter flera processer leder till höjning av 
blodflödet i slemhinnan (6) Magslemhinnan kan på så vis utsättas för höga 
koncentrationer av saltsyra utan att epitelskada uppstår.  

Magslemhinnan är dock inte ogenomtränglig och små mängder saltsyra kan diffundera 
genom slemhinnan. Dessutom kan slemhinneförsvaret påverkas av prostaglandiner. Om 
slemhinneförsvaret är nedsatt kan slemhinnan skadas. Ett sådant tillstånd kan uppstå 
efter exempelvis administrering av NSAID (5). 

1.2 Magsår  

Magsår uppstår när magslemhinnan är skadad och det kan beskrivas som en defekt eller 
öppning i slemhinnan som är större än 5 mm i diameter (7) Magsår uppstår till följd av 
en ökning av aggressiva faktorer såsom syra, pepsin, proinflammatoriska cytokiner och 
H. pylori bakterien samt en reducering av skyddande faktorer som exempelvis slem, 
bikarbonat, blodflöde och tillväxtfaktorer i magen (8). Sedan förekommer en skillnad 
mellan magsår och erosion i magen. Erosion definieras som en ytlig defekt i 
slemhinnan. Defekten är mindre än ett “vanligt” magsår och sträcker sig inte genom 
muskulär slemhinnan in i submukosan (se figur 1) (9).  
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Figur 1. Schematisk illustration av erosion av magslemhinnan respektive magsår.  

Nedan beskrivs riskfaktorer, symtom, diagnos samt behandling av magsår.  

1.2.1 Riskfaktorer 

Det finns olika riskfaktorer till magsår, bland annat manligt kön, stigande ålder, ökad 
alkoholkonsumtion, användning av NSAID, stroke samt infektion med H. pylori (10)  

1.2.1.1 Helicobacter pylori  

Hälften av världens befolkning är infekterad med H. pylori (11) och i västvärlden är 30-
50 % av befolkningen infekterad (12). H. pylori är en spiralformad bakterie som växer i 
matsmältningssystemet (11). Den infekterar patientens mage under dennes barndom och 
överförs från patient till patient genom direktkontakt via saliv, kräk eller fekalt-oralt. H. 
pylori är anpassad till att leva i den ogästvänliga och sura miljön i magen genom att den 
bildar enzymet ureas. Detta enzym bryter ner urea till ammoniak som i sin tur höjer pH-
värdet där bakterien fäster (13). 

Bakterien kan orsaka kronisk gastrit hos infekterade patienter och kan dessutom leda till 
komplikationer såsom dyspepsi och magsår. En H. pylori-infektion kan behandlas med 
antibiotika, såsom klaritromycin och levofloxacin, dock har resistansen mot dessa 
antibiotika ökat det senaste decenniet (12). 

1.2.2 Symtom  

De vanligaste symtomen vid magsår är smärta och sveda i epigastriet (maggropen). 
Sedan kan illamående, svullnad och besvärande fyllnadskänsla efter måltid även 
uppkomma. Intag av mat och dryck kan alltså förvärra symtomen men det kan i vissa 
fall även lindra dem (14).  

1.2.3 Diagnos 

Först och främst bör patienten själv berätta om de olika symtom som hen upplever men 
dock är det inte tillräckligt då magsårssymtom kan vara väldigt lik symtomen för 
känslig mage. Sedan bör patienten bli undersökt genom gastroskopi då vårdgivaren kan 
se insidan på magsäcken och avgöra om patienten har magsår. Dessutom kan 
vävnadsprov tas för att undersöka om cellförändringar förekommer eller bakterien H. 
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pylori finns i magen. Vårdgivaren kan även upptäcka om bakterien H. pylori finns i 
magen genom ett blodprov, ett avföringsprov och/eller ett utandningsprov. Dock kan 
proven endast visa om bakterien finns och inte om patienten har haft den tidigare eller 
om bakterien har givit upphov till magsår (15).  

1.2.4 Komplikationer 

Magsår kan leda till komplikationer, dock är det mindre vanligt. Magsår kan leda till 
bristande blodkärl i slemhinnan, vilket i sin tur kan leda till blödningar inuti magsäcken. 
Blödningen kan leda till mörk avföring och kräkning. Dessutom kan det även leda till 
brustet magsår. Med detta menas att såret går tvärs igenom magsäcksväggen, vilket kan 
resultera att innehållet i magen hamnar i bukhålan. Slutligen kan ärr bildas när magsåret 
läker och magmunnen kan bli trång och maginnehållet får svårare att passera till tarmen 
(15). 

1.2.5 Behandling  

Läkemedelsbehandlingen för magsår är riktad mot syraproduktionen i slemhinnan i 
magsäcken. Eftersom det var välkänt att parietalceller utsöndrar magsyra så utvecklades 
många läkemedel riktade mot parietalceller för att hämma syrasekretionen. Det finns 
flera viktiga läkemedelssubstanser för behandling av magsår, bland annat histamin-2-
receptorantagonister (H2RA) och protonpumpshämmare (PPI) (16).  

Vanligtvis binder histamin till H2-receptorer som höjer de intracellulära cykliska 
adenosinmonofosfat-koncentrationerna (cAMP) och aktiverar proteinkinas A (PKA). 
Detta resulterar i att proteiner som är involverade i transporten av gastriskt H+, K+-
ATPas från cytoplasman till plasmamembranet, canaliculusen, fosforyleras. I 
canaliculus kan H+, K+-ATPaset få tillgång till extracellulärt KCl. Den extracellulära K-
jonen byts då ut mot en intracellulär proton och det är just detta som representerar 
magsyrautsöndringen. H2-receptorn är avgörande i själva utsöndrandet av syran medan 
gastriskt H+, K+ATPas utför det slutliga funktionella arbetet i syrasekretionen (17).  

1.3 NSAID 

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är bland de mest använda 
läkemedlen världen över och uppskattas särskilt för deras antipyretika, analgetiska och 
antiinflammatoriska egenskaper (18). Enbart i USA gjorde mer än 111 miljoner 
förskrivningar av sådana preparat år 2014 (19). 

I mer än 3500 år har pilbark, som innehåller bland annat den aktiva substansen salicin 
(en glukosid av salicylalkohol), använts som smärtstillande traditionell medicin. År 
1838 isolerades den med salicylalkohol nära besläktade substansen salicylsyra från 
pilbark (20). Läkemedelsföretaget Bayer modifierade salicylsyran genom införandet av 
en acetylgrupp istället för en hydroxylgrupp och fann att derivatet gav färre 
biverkningar än salicylsyra självt. År 1899 lanserades acetylsyra under namnet Aspirin® 
(21). 

År 1971 upptäcktes att NSAID kan blockera prostaglandinsyntesen (5). Prostaglandiner 
är hormonliknande fettlösliga föreningar med många fysiologiska effekter, såsom 
reglering av inflammation och blodplättsaggregering (22). 

De vanligaste NSAID-preparaten är ASA, diklofenak, ibuprofen, och naproxen (se figur 
2). Dessa förekommer både som receptbelagda och receptfria beredningar (23).   
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Figur 2. Strukturer och benämning på de vanligaste NSAID.  

NSAID kan indelas i två olika grupper; selektiva cyklo-oxygenas-2 (COX-2) -hämmare 
och icke-selektiva COX hämmare (24), 17). De selektiva COX-2 hämmarna, t ex 
celecoxib och rofecoxib (21), utvecklades i slutet av 1990-talet och de ger god analgesi 
med ökad säkerhet – de är dock dyrare. 

Exempel på icke-selektiva  COX-hämmare är ibuprofen, diklofenak, etodolak, 
indometacin, meloxikam, ketoprofen, nabumeton, nimesulid, piroxikam och naproxen 
(25). 

1.3.1 COX-enzymet  

NSAID hämmar enzymet cyklooxygenas (COX), ett enzym som är involverat i 
prostaglandinsyntesen (se Figur 3). Hämmandet av COX minskar smärta, feber och 
inflammation (26). 

 
Figur 3. COX-enzym katalyserar prostaglandinsyntesen. I reaktionen inkorporeras två syremolekyler till 
arakidonsyra för att bilda PGG2. PGG2 diffunderar till POX:s aktiva säte och genomgår en reduktion för att bilda 
PGH2 (27) 

COX-enzymer har olika fysiologiska funktioner och deltar i flera patologiska processer. 
COX katalyserar den metaboliska omvandlingen av arakidonsyra till prostanoider, 
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prostaglandiner (PG), tromboxan och prostacyklin, som är inflammatoriska mediatorer 
(24).  

Både effekten och toxiciteten av NSAID är kopplad till hämningen av COX. COX 
förekommer i huvudsakligen tre strukturella och funktionella former, COX-1 och COX-
2, och COX-3. COX-1 uttrycks i hela kroppen och spelar en viktig roll i GI skyddet och 
trombocytaggregering (28). COX-1 har huvudansvaret för produktionen av 
prostaglandiner (29) medan COX-2 deltar i det inflammatoriska svaret. COX-2-
selektiva preparat ger därför signifikant lägre förekomst av GI biverkningar än icke-
selektiva NSAID (28). Slutligen uttrycks COX-3 i specifika delar av hjärnan och 
ryggmärgen - dess funktioner är dock fortfarande oklara (24).COX-2 och COX-1 är 
väldigt lika, de har samma molekylvikt, samt i princip samma 
aminosyrasammansättning och tredimensionella struktur. En liten skillnad i 
aminosyrasekvensen gör COX- 2-substratinbindningsstället är mer flexibelt och ca 25% 
större (24), (27). 

Oxideringen av arakidonsyra till prostaglandin P2 (PGG2) sker i det aktiva sätet hos 
COX och reduktion av PGG2 till PGH2 sker i det aktiva sätet hos peroxidaset (POX). 
PGH2 diffunderar från COX-enzymet och omvandlas av olika vävnads-specifika 
isomeraser till olika prostaglandiner och till tromboxan A2 (27). 

1.3.2 Administrering  

Vid tillfällig smärtlindring kan NSAID tas, dock bör det vara NSAID med hög 
analgetisk effekt och låg antiinflammatorisk effekt eftersom det då ger mindre risk för 
magsår. Ett exempel på en sådan produkt är ibuprofen, i den lägsta effektiva dosen. 
Dessutom bör NSAID med kort halveringstid ges till patienter med inflammatoriska 
tillstånd, medan till patienter med kroniska tillstånd bör NSAID med längre 
halveringstid rekommenderas; ett exempel på en sådan produkt är naproxen. Detta är 
eftersom vid kroniskt tillstånd behövs ett läkemedel som verkar under längre tid (18).  

1.3.3 Biverkningar 

NSAID-preparat har många fördelar men trots detta upplever upp till 25 % av 
patienterna som tar NSAID kroniska biverkningar i övre GI-trakten. Enligt en studie 
som gjordes år 2004 i Texas i USA förekommer det tre primära riskgrupper för 
biverkningar i GI-kanalen (18): 

Grupp 1. Låg risk; patienterna saknar de riskfaktorer som nämns i avsnitt 1.2.1 
Grupp 2. Måttlig risk; patienten har 1-2 riskfaktorer 
Grupp 3. Hög risk; patienten har tre eller fler riskfaktorer. 

Utifrån denna uppställning uppskattas den årliga förekomsten av NSAID-relaterade 
sårkomplikationer till 0,8 % för patienter i grupp 1, 2 % för patienter i grupp 2 och 7,6-
8,6 % för patienter i grupp 3. Vidare har studier även visat att olika sorters NSAID 
skiljer sig åt med avseende på i vilken grad de orsakar magsår. Med andra ord kan 
förekomsten av magsår reduceras med en administrering av rätt NSAID-preparat som 
passar patientens indikation (18).  

Det bästa sättet att avlägsna eller minska NSAID-inducerade magsår är att minska 
exponeringen av NSAID. De nyare COX-2 selektiva inhibitorerna inducerar magsår i en 
mycket lägre utsträckning (18). Dock finns det kliniska prövningar som tyder på att 
COX-2-selektiva inhibitorer, såsom rofecoxib, ger en ökad risk för hjärtinfarkt jämfört 
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med placebo eller naproxen (som är en icke selektiv inhibitor av COX-2). Detta var 
även anledningen till att rofecoxib drogs in (26). 

De vanligaste rapporterade biverkningen av NSAID är av enklare slag, såsom dyspepsi, 
illamående och halsbränna. De flesta av dessa GI-biverkningar är begränsade till det 
övre GI-systemet (30). 

1.4 Protonpumpshämmare 

Protonpumpshämmare är bland de mest förskrivna läkemedlen och de blev tillgängliga 
på marknaden redan år 1989 (31). PPI används för behandling av GI-relaterade 
sjukdomar då de blockerar magsyrapumpen, H+/K+-ATPas, och på så sätt minskar 
magsyrautsöndringen (32).  

PPI är prodroger med svagt basiska egenskaper. De kan passera parietalcellers 
cellmembran och ackumuleras i canaliculus, där de aktiveras genom inverkan från syra 
(33). Den aktiva formen av PPI binder sedan, via kovalent inbindning, till cysteinrester 
hos H+/K+-ATPas, som i sin tur inaktiveras (17). Mekanismen för aktivering av PPI 
visas i figur 4. 

 

 

 
Figur 4. Bilden visar den generella verkningsmekanismen för aktiveringen av PPI. Substituenterna R1, R2, R3 och 
R4 hos den generella strukturen av PPI (Bz-Py) motsvarar antingen av väte, metoxi, metyl eller en substituerad 
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alkoxigrupp. Längst upp visas protoneringen av pyridin-ringen och nederst visas protoneringen av benzimidazol-
ringen. De bis-protonerade formerna är i jämvikt med protonerad benzimidazol och oprotonerat pyridin (17). 

Några exempel på PPI är omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, och pantoprazol (32) (se 
Figur 5). Alla dessa består av två heterocykliska delar, en bensimidazoldel och en 
pyridinring. Dessa två heteocykliska delar är kopplade via en metylsulfinylgrupp. 
Ytterligare en PPI som nyligen utvecklats är tenatoprazol. Den skiljer sig från andra PPI 
genom att den har en imidazopyridinring i stället för bensimidazoldelen (33). 

 

Figur 5. Strukturer och benämning på de vanligaste PPI.  

Som ovan nämnts används PPI för behandling av magsyrarelaterade sjukdomar, men de 
används även vid behandling av bland annat H. pylori-infektion, sjukdomar i 
andningssystemet, virusinfektioner och cancer (31). 

Det förekommer sällan allvarliga biverkningar vid kortvarig behandling med PPI vid 
normal dosering. De rapporterade biverkningarna vid kortvarig PPI-behandling är yrsel, 
utslag, diarre, förstoppning, buksmärta och huvudvärk. Vid långvarig PPI-behandling 
kan ytterligare biverkningar förekomma, t ex infektioner då PPI-inducerad 
hypoklorhydria (för låg halt HCl) försämrar en av försvarsmekanismerna mot exogena 
bakterier. Detta leder till förändrad tarmflora och på så sätt även risk för bakteriell 
kolonisering. Vidare kan PPI även leda till hypersekretion av saltsyra som rebound-
effekt, då magsyraproduktionen stiger över pre-PPI-behandlingsnivåerna när PPI 
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stoppas plötsligt. Slutligen nämner vissa studier att långvarig behandling med PPI kan 
ge andra biverkningar, såsom leversjukdomar, förvärvad lunginflammation, järnbrist, 
hypomagnesemi, vitamin B12-brist och benfrakturer. Sambandet är dock inte säkerställt 
och andra studier menar att sambandet mellan långvarig behandling med PPI och dessa 
symtom saknas (34).  

PPI elimineras efter metabolism i levern under inverkan av två enzymer i superfamiljen 
cytokrom P450 (CYP450), nämligen CYP2C19 och CYP3A4. CYP2C19 metaboliserar 
omeprazol och pantoprazol medan både CYP3A4 och CYP2C19 metaboliserar 
lansoprazol. Detta leder till interaktioner med andra läkemedel, såsom warfarin och 
klopidogrel som metaboliseras av samma CYP-enzym (31). 

1.5 Histamin-2-receptorantagonister 

Histamin-2-receptorer uttrycks i bland annat centrala nervsystemet, hjärta, immunceller, 
och magslemhinnor (35). H2RA hämmar syrasekretion i magsäcken genom att H2RA 
blockerar histamin-typ 2-receptorer på parietalceller. Härigenom hämmas transporten av 
H+/K+-ATPaset från cytoplasman till plasmamembranet och magsyrautsöndring och 
pepsinsekretionen reduceras (35). 

Några exempel på H2RA, som även kallas för H2 -blockerare, är ranitidin och 
famotidin (se figur 6). De är antagonister som reducerar mängden av saltsyra som 
produceras av magen, och används därför för behandling av syrarelaterade GI 
sjukdomar, såsom gastro-esofageal refluxsjukdom, dyspepsi, och sår i GI-kanalen (35). 

 

Figur 6. Strukturer och benämning på de vanligaste H2RA.  
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Magsyraproduktionen kan minskas med mellan 37% till 68% över 24 timmar genom 
användningen av H2RA (34). De första H2RA utvecklades i början av 1970-talet. De är 
selektiva och de har ingen effekt på H1-receptorer. När de utvecklats spelade de en 
dominerande roll vid behandling av bland annat magsår (36). Då kunde magsår vara ett 
livshotande tillstånd (37).  

Den första H2RA som utvecklades cimetidin, identifierades i samband med att man 
studerade orsaken bakom saltsyrasekretionen i magsäcken. Man fann att en molekyl 
(histamin) gav upphov till saltsyrasekretionen när den band in till en specifik receptor, 
idag benämnd H2-receptor. Forskarna försökte då leta efter en molekyl som konkurrerar 
med histamin om att binda in till H2-receptorn och som sedan blockerar receptorn, 
istället för att stimulera den (37).  

Det förekommer sällan allvarliga biverkningar vid behandlingen med H2RA. H2RA 
tolereras väl, dock förekommer milda biverkningar såsom trötthet, sömnighet, diarré, 
förstoppningar och huvudvärk. H2RA elimineras via en kombination av njur- och 
levermetabolism och därför har användningen av H2RA hos patienter med nedsatt 
leverfunktion eller nedsatt njurfunktion förknippats med biverkningar i centrala 
nervsystemet, som exempelvis förvirring, hallucinationer och/eller försvagad tal. 
Däremot har H2RA ett brett terapeutiskt index och på så sätt är inte behandlingen med 
H2RA associerad med allvarlig toxicitet (38).    

Å andra sidan förekommer det andra biverkningar som uppstår med en prevalens på 
mindre än 1 %. Några exempel på dessa biverkningar är bland annat yrsel, förvirring, 
galaktorré, gynekomasti, impotens, förlust av libido, trombocytopeni och arytmier (39).  

1.6. Syfte  
Syftet med examensarbetet var att jämföra PPI och H2RA med avseende på 
utläkningseffekt vid behandling av NSAID-inducerat magsår och/eller förebyggande 
effekt för att förhindra utvecklandet av NSAID-inducerat magsår.  

2. Material och metod 
Arbetet är baserat på fem kliniska studier som hämtades från databasen PubMed. 
Artiklarna utvärderade skillnaden mellan PPI behandling och H2RA behandling vid 
NSAID-inducerat magsår.  

Inkluderingskriterier var att studierna ska vara skrivna på engelska och vara en 
jämförelse mellan patienter som tar en sorts PPI och patienter som tar en sorts H2RA. 
Dessutom skulle patienterna i studien vara över 18 år och antigen ha endoskopiskt 
bekräftat magsår orsakat av NSAID, läkt magsår orsakat av NSAID eller hög risk för 
magsår orsakat av NSAID.   

Den första söksträngen som användes vid litteratursökningen var “ ((("Stomach Ulcer") 
AND "Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal") AND "Histamine H2 Antagonists") 
AND "Proton Pump Inhibitors". Då hittades 8 artiklar och artikeln A Comparison of 
Omeprazole with Ranitidine for Ulcers Associated with Nonsteroidal Antiinflammatory 
Drugs valdes ut eftersom den motsvarade inkluderingskriterierna och var tillgänglig. 
Som andra söksträng användes “Ranitidine and esoemprazole”. Härvid identifierades 
764 artiklar och då valdes artikeln Clinical trial: healing of NSAID‐associated gastric 
ulcers in patients continuing NSAID therapy – a randomized study comparing ranitidine 
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with esomeprazole ut eftersom den motsvarade inkluderingskriterierna och var 
tillgänglig. Därefter användes söksträngen “PPI H2-receptor antagonist ulcer nsaid 
Aspirin”. Här hittades 11 artiklar och bland dem valdes Comparative study of 
therapeutic effects of PPI and H2RA on ulcers during continuous aspirin therapy och 
Usefulness of anti-ulcer drugs for the prevention and treatment of peptic ulcers induced 
by low doses of aspirin ut eftersom den motsvarade inkluderingskriterierna och var 
tillgänglig. Slutligen användes söksträngen “Proton-Pump Inhibitors vs H2-Receptor 
Antagonists” och då hittades 42 artiklar och artikeln Similar Efficacy of Proton-Pump 
Inhibitors vs H2-Receptor Antagonists in Reducing Risk of Upper Gastrointestinal 
Bleeding or Ulcers in High-Risk Users of Low-Dose Aspirin valdes ut eftersom den 
motsvarade inkluderingskriterierna och var tillgänglig. Dessa sökninngar gjordes med 
två begräninsgar, nämligen att artiklarna skulle vara tillgägliga “free full text” och att 
innehållet berörde människor, “humans”.  

Analysen av de utvalda artiklarna genomfördes på så sätt att de valda artiklarna lästes 
noga för att säkerställa att de passade överens med arbetets syfte. Därefter 
sammanfattades artiklarna och de delarna som var av relevans för arbetet noterades. 
Slutligen sammanställdes en tabell över relevant information i de fem artiklarna på ett 
kort och koncist sätt.    

3. Resultat 
3.1. Studie 1: ”A comparison of Omeprazole with Ranitidine for ulcers associated 
with nonsteroidal antiinflammatory drugs” (40) 

3.1.1. Syfte  

Studien genomfördes för att jämföra omeprazol, en PPI, och ranitidin, en H2RA, med 
avseende på utläkningseffekt vid behandling av gastroduodenalsår och erosion 
respektive förebyggande effekt för att utveckla gastroduodenalsår och erosion i 
samband med kontinuerlig NSAID-behandling.  

3.1.2. Metod och deltagare 

Studien, som var dubbelblindad och randomiserad, utfördes med patienter som 
genomgick långvarig behandling med NSAID. Dessa patienter tilldelades slumpmässigt 
omeprazol respektive ranitidin för att läka och förebygga gastroduodenalsår. Studien 
genomfördes mellan augusti 1992 och april 1995 i 73 olika sjukvårdsinrättningar i 15 
länder och bestod av två faser: en läkandefas och en underhållsfas. 

3.1.2.1. Läkningsfas 

Patienter (535 stycken) som hade genomgått endoskopi med ett resultat som tydde på att 
patienten antingen hade ett magsår som var 3 millimeter i diameter eller att patienten 
hade mer än 10 erosioner i magen fick genomgå en läkandefas. För att patienterna 
skulle inkluderas krävdes dessutom att de genomgick kontinuerlig behandling med 
NSAID med en genomsnittlig dos på antingen 113 mg diklofenak, 111 mg indometacin 
eller 775 mg naproxen. Studien genomfördes genom att patienterna slumpmässigt 
dessutom tilldelades 20 mg omeprazol per dag (174 patienter), 40 mg omeprazol per 
dag (187 patienter) eller 150 mg ranitidin två gånger dagligen (174 patienter) under fyra 
eller åtta veckor, beroende på hur behandlingen lyckades.  
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3.1.2.2. Underhållsfas 

De patienter som genomgått en framgångsrik läkningsfas och som behandlats med 
NSAID minst 5 dagar i veckan (425 patienter) genomgick en fortsatt behandling som 
motsvarade en underhållsfas. Patienterna tilldelades slumpmässigt antingen 20 mg 
omeprazol per dag eller 150 mg ranitidin två gånger dagligen under sex månader.  
 

3.1.3. Resultat 
 
3.1.3.1. Läkningsfas 

I denna del av studien definierades en framgångsrik behandling som att magsåret 
försvann eller att antalet erosioner i magen minskade till färre än fem. 

Efter 8 veckors behandling kunde en framgångsrik behandling noteras hos 140 patienter 
av totalt 174 (80 %) i gruppen som tog 20 mg omeprazol, 148 patienter av totalt 187 (79 
%) i gruppen som tog 40 mg omeprazol och 110 patienter av totalt 174 (63 %) i gruppen 
som tog ranitidin (p <0,001 för jämförelse med 20 mg PPI och p = 0,001 för 
jämförelsen med 40 mg PPI).   

3.1.3.2. Underhållsfas 

Studien visade att återfall var vanligare vid behandling med ranitidin än med omeprazol 
vid samtidigt intag av NSAID minst fem gånger per vecka. Orsaken var att magsåret 
återkom hos 11 av 210 (5,2 %) av patienterna som behandlades med omeprazol, jämfört 
med 35 av 215 (16,3 %) hos dem som behandlades med ranitidin (p = 0,0002 för 
jämförelse med omeprazol). Dessutom iakttogs ett liknande mönster vad gäller 
erosionsåterfall; hos patienter som behandlades med omeprazol noterades erosion hos 
12 patienter av totalt 210 (5,7 %) medan erosion iakttogs hos endast hos 15 patienter av 
totalt 215 (7,0 %) som behandlades med ranitidin (p = 0,5940 för jämförelse med 
omeprazol). 

3.2. Studie 2: Clinical trial: healing of NSAID‐associated gastric ulcers in patients 
continuing NSAID therapy – a randomized study comparing ranitidine with 
esomeprazole (41) 

3.2.1. Syfte  

Studien genomfördes för att utvärdera esomeprazol jämfört med ranitidin med avseende 
på effekten vid behandling av magsår med kontinuerlig användning av selektiv eller 
icke-selektiv NSAID.  

3.2.2. Metod och deltagare 

Studien, som var dubbelblindad och randomiserad, utfördes under 8 veckor från februari 
2001 till april 2003. Målet var att jämföra läkningen av magsår hos patienter som 
dagligen behandlats med NSAID om de samtidigt behandlats med esomeprazol 40 mg 
eller 20 mg en gång dagligen, alternativt ranitidin 150 mg två gånger dagligen. Studien 
inkluderade 440 patienter och genomfördes i 75 olika sjukvårdsinrättningar i Bulgarien, 
Indonesien, Rumänien, Ukraina, och USA. De patienter som rekryterades var över 18 år 
och hade ett magsår som var minst 5 millimeter i diameter. Patienterna remitterades från 
bland annat gastroenterologi och reumatologi. Ett ytterligare krav för delaktighet i 
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studien var att patienterna skulle ha ett kroniskt tillstånd som krävde kontinuerligt oralt 
intag av icke-selektiva eller COX-2-selektiva NSAID eller multipla NSAID:er. Den 
vanligaste orsaken till att patienterna tog NSAID var artros.  

Några uteslutningskriterier i studien var en historia med GI-kirurgi, ett tillstånd som kan 
ha krävt operation under studiens genomförande, Zollinger–Ellison-syndrom eller 
inflammatorisk tarmsjukdom.   

Studien genomfördes genom en randomiserad, blindad tilldelning av esomeprazol 40 
mg en gång plus en ranitidinplacebo två gånger dagligen till 133 patienter, esomeprazol 
20 mg en gång plus en ranitidinplacebo två gånger dagligen till 138 patienter och 
slutligen ranitidin 150 mg två gånger plus en esomeprazolplacebo en gång dagligen till 
139 patienter.  

3.2.3. Resultat 

Såret hos deltagande patienter undersöktes genom en oesofagogastroduodenoskopi 
(OGD) i vecka 4 och 8 och ett framgångsrikt resultat definierades i studien som läkning 
av magsår, alltså totalt frånvaro av magsår.  
 
Esomeprazol 40 mg tilldelades till 133 patienter och av dem var det 114 patienter vars 
magsår hade läkt (86 %) medan esomeprazol 20 mg tilldelades till 138 patienter och av 
dessa patienter var det 117 som botades (85 %) och slutligen tilldelades ranitidin 150 
mg till 139 patienter men av dessa var det bara 106 patienter där utläkning kunde 
konstateras (76 %) efter vecka 8 (p = 0,047 för jämförelse med 40 mg omeprazol och p 
= 0,073 för jämförelsen med 20 mg omeprazol).   

3.3. Studie 3: Comparative study of therapeutic effects of PPI and H2RA on ulcers 
during continuous aspirin therapy (42) 

3.3.1. Syfte 

Studien genomfördes för att jämföra effekterna av normal dos av PPI och H2RA med 
avseende på effekt vid behandling av gastroduodenalsår under kontinuerlig användning 
av en låg dos Aspirin®. 

3.3.2. Metod och deltagare 

Studien var en prospektiv, kontrollerad studie där 100 japanska patienter rekryterades, 
varav 60 patienter genomförde studien. Patienterna var mellan 20 och 80 års ålder och 
hade drabbats av ett magsår. Dessutom krävdes det att patienterna kontinuerligt använde 
en låg dos Aspirin®.  

Några uteslutskriterier var att patienterna hade haft en GI blödning, hade en annan 
allvarlig komplikation av Aspirin®, hade tagit tagit icke-Aspirin® NSAID:er regelbundet 
eller hade genomgått gastrektomi.   

Studien genomfördes genom slumpmässig tilldelning av lansoprazol 30 mg till 30 
patienter och famotidin 40 mg till 30 patienter. I de fall patienterna hade tagit famotidin 
kontinuerligt innan studien så administrerades ranitidin 300 mg istället. Noterbart var att 
det fanns inga skillnader mellan patienterna i de två gruppen när det gäller i 
medianålder, rökning, infektion av H. pylori, kön, eller förekomsten av magsår före 
behandling.   
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3.3.3. Resultat 

Resultatet baserades på endoskopi som gjordes i vecka 8. Endoskopi genomfördes dock 
före och efter behandling. Ett magsår definierades i studien som en slemhinneskada som 
var 3 mm eller mer i diameter. Därutöver definierades ett framgångsrikt resultat som ett 
fullständigt försvinnande av magsår, alltså en läkt slemhinnedefekt. 
Endast 26 patienter i varje grupp genomförde hela studien och kvalificerade sig för 
analys. Fyra patienter i H2RA-gruppen och fyra patienter i PPI-gruppen lämnade 
studien på grund av att de vägrade att genomgå endoskopi när deras symtom 
försvann. Resultatet visade att magsåret hade läkt hos 23 av totalt 26 patienter i PPI-
gruppen och 22 av totalt 26 patienter i H2RA-gruppen. Således uppnåddes 
gastroduodenalsårsläkning hos 88,5 % i PPI-gruppen och 84,6 % i H2RA-gruppen i 
studien och ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna observerades (p = 
0,686 för jämförelse med PPI).  

3.4. Studie 4: Similar efficacy of proton-pump inhibitors vs H2-receptor 
antagonists in reducing risk of upper gastrointestinal bleeding or ulcers in high-
risk users of low-dose aspirin (43) 

3.4.1. Syfte 

Studien genomfördes för att jämföra effekten mellan PPI och H2RA som skydd mot 
blödning i den övre delen av mag-tarmkanalen hos användare av Aspirin® som har en 
förhöjd blödningsrisk. 

3.4.2. Metod och deltagare 

Studien var dubbelblind och randomiserad och genomfördes på åtta olika platser i Japan 
och Hong Kong. Inkluderingskriterierna för studien var att patienterna skulle ha utläkta 
magsår som verifierats genom endoskopi, negativ resultat för H. pylori, och att de 
använde Aspirin® kontinuerligt. Några av uteslutskriterierna var svår erosiv esofagit och 
kirurgiska ingrepp i magen eller tolvfingertarmen.  

I studien deltog 270 patienter som alla fick inta 80 mg Aspirin® dagligen. Patienterna 
delades sedan slumpmässigt in i två grupper, där den ena gruppen (138 patienter) fick 
20 mg rabeprazol (PPI-gruppen) en gång dagligen och den andra gruppen (132 
patienter) fick 40 mg famotidin (H2RA-gruppen) en gång dagligen. Studien pågick i 12 
månader för båda grupperna och undersökningar genomfördes varannan månad. 
Patienterna undersöktes endoskopiskt dels om de under studien uppvisade symtom på 
blödning i de övre delarna av mag-tarmkanalen, dels efter 12 månader.  

Behandlingens förmåga att skydda mot blödning i de övre delarna av mag-tarmkanalen 
utvärderades i termer av specifika ändpunkter, nämligen återkommande blödningar i de 
övre delarna av mag-tarmkanalen eller återkommande endoskopiskt verifierade magsår 
efter 12 månader. Tecken på blödningar i de övre delarna av mag-tarmkanalen utgjordes 
i studien av blodkräkningar eller blod i avföringen tillsammans med endoskopiskt 
bekräftat magsår eller minskad hemoglobinnivå till minst 20 g/l (normal 
hemoglobinnivå är 120 -170 g/l) tillsammans med endoskopiskt bekräftat magsår. I 
studien definierades magsår som en slemhinnedefekt som var minst 3 mm i diameter.  
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3.4.3. Resultat 

Utav de 270 patienter som deltog i studien inkluderades 219 i slutanalysen efter 12 
månader, varav 114 patienter i PPI-gruppen och 105 i H2RA-gruppen. Det 
konstaterades att nio patienter i PPI-gruppen (7,9 %, konfidensintervall: 4,2% - 14,7% 
med 95% signifikans) och 13 patienter i H2RA-gruppen (12,4 % , konfidensintervall: 
7,4% - 20,4% med 95% signifikans) hade återkommande blödning i övre mag-
tarmkanalen eller endoskopiskt verifierade magsår. 

3.5. Studie 5: Usefulness of anti-ulcer drugs for the prevention and treatment of 
peptic ulcers induced by low doses of aspirin (44) 

3.5.1. Syfte  

Studien utvärderade effekten hos PPI, H2RA och slemhinneskyddande mediciner för att 
både förebygga och behandla Aspirin® -inducerat magsår genom att jämföra de 
endoskopiska fynden hos japanska patienter. 

3.5.2. Metod och deltagare  

Metoden var indelad i två delar: del 1 och del 2. 

3.5.2.1. Del 1 

Den första delen gick ut på att klassificera patienterna från 0 till 5 där 0 motsvarar ingen 
skada på magslemhinnan, 1 motsvarar blödande erosion, 2 motsvarar en eller två 
erosioner, 3 motsvarar 3-10 erosioner, 4 motsvarar mer än 10 erosioner och 5 motsvarar 
magsår.  
Inkluderingskriterierna för studien var att patienterna skulle ha ett tillstånd som innebar 
att de dagligen behövde inta en låg dos Aspirin® (81 eller 100 mg/dag) och att de skulle 
ha genomgått en endoskopisk undersökning. Till exkluderingskriterierna hörde att 
patienten intog en större dos av Aspirin® dagligen (1 - 4,5 g/dag) eller att patienten tog 
andra NSAID än Aspirin®. Dessutom uteslöts patienter från studien om de hade 
genomgått gastrektomi.  

Studien omfattade 64 patienter mellan 25 och 88 års ålder, varav 45 var män och 23 var 
kvinnor. I patientgruppen tilldelades PPI till 8 patienter, H2RA till 16 patienter, 
slemhinneskyddande läkemedel till 10 patienter medan 34 patienter inte erhöll något 
läkemedel mot magsår. Inga skillnader observerades i varken ålder eller kön bland 
patienterna som deltog i studien. 

3.5.2.2. Del 2 

Patienterna som inkluderades i studien var patienter med ett hemorragiskt magsår och 
som hade varit inlagda på Saitama Medical University Hospital mellan februari 2001 
och mars 2008 och dessutom hade dagligen fått låg dos Aspirin®. 
Exkluderingskriterierna var att patienten intog en större dos av Aspirin® dagligen (1 - 
4,5 g/dag) eller att patienten tog andra NSAID än Aspirin®. Dessutom uteslöts patienter 
från studien om de hade genomgått gastrektomi.  

Del 2 av studien genomfördes genom att 40 patienter slumpmässigt indelades i två 
grupper; 20 patienter i PPI-gruppen och 20 patienter i H2RA-gruppen. Till patienterna i 
PPI-gruppen gavs antingen 15 eller 30 mg lansoprazol dagligen, 10, 20 eller 40 mg 
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rabeprazolnatrium dagligen eller 20 mg omeprazol dagligen. Till H2RA-
gruppen tilldelades däremot 40 mg famotidin dagligen. Samtidigt administrerades en låg 
dos Aspirin® till alla patienter i både PPI- och H2RA-gruppen.  

3.5.3 Resultat 
 
3.5.3.1. Del 1 

Resultatet visade en skada motsvarande grad 5 (magsår) efter en endoskopisk 
undersökning hos 31 av 34 patienter (91 %) som inte fick något läkemedel, och hos 8 av 
10 patienter (80 %) som fick slemhinneskyddande läkemedel (p = 0,333 för jämförelse 
med slemhinneskyddande läkemedel). Däremot iakttogs en skada mellan grad 0 och 3 
hos 7 av 8 patienter (88 %) som fick PPI och hos 11 av 16 patienter (69 %) som fick 
H2RA. Poängen hos patienter som fick PPI och hos de som fick H2RA var statistiskt 
lika (p = 0,328 för jämförelse med PPI). 

3.5.3.2. Del 2 

Totalt genomförde 18 patienter i PPI-gruppen och 13 patienter i H2RA-gruppen hela 
studien. I vecka 8 undersöktes patienterna endoskopiskt varvid det visades att magsår 
hos 18 patienter (100%) i PPI-gruppen och 12 patienter (92%) i H2RA-gruppen hade 
läkts ut helt, utan statistsikt signifikanta skillnader mellan grupperna (p = 0,241 för 
jämförelse med PPI).  

4. Diskussion  
Detta arbete har jämfört två vanliga läkemedelsgrupper, PPI och H2RA, med avseende 
på effekt vid behandling och/eller förebyggandet av NSAID-inducerat magsår med hjälp 
av fem olika studier. 

Studie 1 och studie 2 uppvisar liknande resultat, nämligen att PPI är 17 % respektive 10 
% mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid behandling av NSAID-inducerat 
magsår. I studie 1 är resultatet statistiskt signifikant med 99,9 % signifikans då p-värdet 
för jämförelsen av 20 mg respektive 40 mg PPI är mindre än 0,001, respektive lika med 
0,001. I studie 2 är däremot resultatet för 20 mg PPI inte statistiskt signifikant då p-
värdet är 0,073, medan resultatet för 40 mg PPI är statistiskt signifikant då p-värdet är 
0,047. Således går det att utgående från dessa studier hävda att det finns en skillnad 
mellan PPI och H2RA med avseende på effekt vid behandling av NSAID-inducerat 
magsår.  

Studie 1 visar även att PPI är ca 10 % mer effektivt än H2RA med avseende på effekt 
vid förebyggandet av NSAID-inducerat magsår. Detta undersöktes i underhållsfasen på 
patienter som fick ett framgångsrikt resultat i läkningsfasen, alltså på patienter som hade 
en läkt slemhinnedefekt. Dessa patienter fick inta antigen PPI eller H2RA vid samtidigt 
intag av NSAID-preparat. Resultatet som baserades på endoskopi visade återfall av 
magsår hos 5,2 % av de patienter som behandlades med PPI och 16,3 % av de som 
behandlades med H2RA. Dessa värden är statistiskt signifikanta på minst 99 % 
signifikans då p-värdet är 0,000281.  

Sedan visar studie 3 att PPI är mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid 
behandling av magsår, men i detta fall endast med 5 %. Det förekommer dock inga 
statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna då p-värdet är 0,0686. Såldes kan det 
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inte säkert påstås att det finns någon skillnad i behandlingseffekten mellan PPI och 
H2RA utifrån studie 3. Dock var antalet patienter som deltog i studie 3 lägre än antalet 
patienter i studie 1 och 2, vilket minskar resultatets tillförlitlighet. Det var runt 500 
respektive runt 440 patienter som genomförde studie 1 respektive studie 2 medan studie 
3 genomfördes på totalt 52 patienter. 

Studie 4 undersökte förebyggandet av flera GI-besvär, såsom återkommande blödningar 
i de övre delarna av mag-tarmkanalen och återkommande endoskopiskt verifierade 
magsår, med hjälp av behandling med PPI eller H2RA. Resultatet här visar att PPI är 
lite mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid förebyggandet av magsår och 
blödning i den övre delen av mag-tarmkanalen. Magsår återkom hos 7,8 % bland de 
patienter som behandlades med PPI och hos 12,3 % bland de patienter som behandlades 
med H2RA. Resultatet är statistiskt signifikant med 95 % signifikans, vilket är 
tillräckligt högt statistiskt.  

Resultatet i studie 5 visar att PPI är 8 % mer effektiv än H2RA med avseende på effekt 
vid behandling av ASA-inducerat magsår. Dock är resultatet inte statistiskt signifikant, 
då p-värdet är 0,241.  

Sammanfattningsvis visar studie 1 (del 2) och studie 4 att PPI är mer effektiv än H2RA 
med avseende på effekt vid förebyggandet av NSAID-inducerat magsår. Vidare visar 
studie 1 (del 1), 2, 3 och 5 att PPI är mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid 
behandling av NSAID-inducerat magsår. De två största studierna som behandlas i detta 
arbete är studie 1 och 2, där antal deltagare var 535 respektive 425. Resultaten i dessa 
studier är statistiskt signifikanta. Däremot är resultaten i studie 3 och 5 inte statistiskt 
signifikanta men antalet deltagare i dessa studier var endast 52 respektive 31. 

Inkluderingskriterierna för alla fem studier är ganska lika; alla har bland annat kraven 
att patienterna skulle ha minst ett endoskopiskt bekräftat magsår eller läkt magsår och 
ett tillstånd som har krävt och skulle kräva att patienterna regelbundet intar ett NSAID-
preparat. Detta faktum gör studierna lätta att jämföra eftersom olika 
inkluderingskriterier skulle kunna leda till olika resultat. Dessutom har alla studier 
förutom studie 5 en förklarande tabell för patienternas egenskaper som säkerställer att 
patienterna som deltog i analysen hade liknande förutsättningar. Detta ökar 
trovärdigheten hos studierna och ger en starkare tillförlitlighet att resultatet som de kom 
fram till är rätt. Utöver detta har alla fem artiklar samma definition av magsår, vilket är 
en slemhinneskada som antingen är större än 3 mm eller 5 mm i diameter. 

Samtliga studier uppvisar olika för- och nackdelar. Exempelvis är studie 2 mycket 
gediget genomförd eftersom det var en bred studie med 440 patienter och den 
genomfördes i 75 olika sjukvårdsinrättningar i flera länder; Bulgarien, Indonesien, 
Rumänien, Ukraina, och USA. Detta leder till ett mer generellt resultat som passar olika 
målgrupper. Studie 3 är däremot mindre informativ eftersom den inkluderade ett färre 
antal patienter; totalt var det endast 52 patienter som genomförde hela studien. Detta 
minskar resultatens tillförlitlighet. Dessutom var klassificeringen av endoskopiskt fynd i 
studie 5 något nytt och intressant. Att gradera hur stort endoskopiskt sår patienten har 
efter ett intag av olika läkemedel mot magsår tydliggör resultatet ytterligare och ger en 
mer detaljerad bild.  

Kontinuerlig användning av NSAID, som är bland de mest använda läkemedlen i 
världen, kan leda till magsår. Men med hjälp av PPI eller H2RA kan magsår både botas 
och förebyggas. NSAID hämmar enzymet COX-2 som medverkar i 
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prostaglandinsyntesen, vilket minskar smärtsignalering och inflammation. Dock 
hämmas även COX-1 som har en väsentlig roll i GI skyddet och på så sätt kan NSAID 
leda till magsår. 

En annan studie genomfördes genom endoskopisk granskning i övre mag-tarmkanalen 
på 820 patienter för att bestämma frekvensen av magsår hos patienter som kontinuerligt 
tar NSAID. Resultatet visade att magsår som är orsakade av NSAID upptäcktes hos 
14,7 % av patienterna (52/353). De två vanligaste NSAID-preparat som är förknippad 
med magsår är diklofenak och ASA (45).  

Det är ingen nyhet att PPI både behandlar och förebygger magsår genom att blockera 
magsyrapumpen H+/K+-ATPas. I en tidigare kontrollerad studie har det bevisats att PPI 
leder till en högre läkningshastighet efter 8 veckors behandling jämfört med H2RA, vid 
NSAID-inducerat magsår (46). Föreliggande arbete är ett ytterligare bevis på att PPI är 
mer effektiv än H2RA med avseende på effekt vid behandling och/eller förebyggandet 
av NSAID-inducerat magsår.  

Resultatet i studie 1 och 2 presenteras tydligt. En komplicerande omständighet är att 
dessa två studier är sponsrade av Astra Hässle, som utvecklade Losec® som innehåller 
substansen omeprazol (47). Studie 3, 4 och 5 är däremot inte sponsrade av något 
läkemedelsföretag, utan de är utförda av olika universitet i Japan och Hong Kong.  

4.2. Förslag till fortsatta studier  

Något som skulle behöva undersökas i framtiden är kopplingen mellan NSAID och 
olika riskfaktorer, exempelvis att undersöka hur NSAID påverkar patienter som är 
infekterade med H. pylori. Hur bör patienter som har infekterats med H. pylori och som 
har ett kroniskt tillstånd som kräver NSAID behandlas? Kan det möjligtvis utvecklas ett 
läkemedel som innehåller både en NSAID och PPI eller H2RA, som då administreras 
till bland annat patienter som har högre risk att drabbas av magsår? Det finns redan 
liknande preparat, Arthrotec®, som består av diklofenak och misoprostol. Diklofenak är 
ett NSAID-preparat och misoprostol är ett magslemhinneskyddande läkemedel, en 
prostaglandinanalog. Men tyvärr förskrivs inte detta läkemedel så ofta. Det skulle kunna 
vara intressant att utveckla ett läkemedel som innehåller NSAID i kombination med 
antigen PPI eller H2RA. 

5. Slutsats  
I detta arbete har effekten av två välkända läkemedelsgrupper jämförts, H2RA och PPI, 
med avseende på effekt vid behandling och/eller förebyggandet av NSAID-inducerat 
magsår. Arbetet är en litteraturstudie av fem olika arbeten identifierade i databasen 
PubMed. Analysen av de data som anges i artiklarna visar att PPI är något mer effektiv 
än H2RA med avseende på både behandlingseffekt vid och förebyggande effekt för 
utvecklandet av NSAID-inducerat magsår. 

6. Tack  
Först och främst vill jag tacka min handledare Susanne Wikman för hennes vägledande 
handledning, stöd och värdefulla råd. Sedan vill jag även tacka min klasskamrat och vän 
Emina Nuhovic som hjälpte mig att komma igång med arbetet och sist men inte minst 
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BILAGOR 
Bilaga A.  
Tabell 1. Sammanfattning av resultat från studie 1 till 5 

Studie Inriktning Metod och deltagare Resultat 

Studie 1: ”A 
Comparison of 
Omeprazole with 
Ranitidine for Ulcers 
Associated with 
Nonsteroidal 
Antiinflammatory 
Drugs”  

Jämförelse av effekten 
av PPI och H2RA vid 
NSAID-inducerat 
magsår och erosion i 
magen 

Läkningsfas 
Under 8 veckor 
tilldelades:  
- 20 mg PPI / dag (174 
pat.)  
- 40 mg PPI / dag (187 
pat.)  
- 150 mg H2RA två 
gånger / dag (174 pat.)  
 
 
Underhållsfas 
Pat. med bra läkning och 
NSAID minst 5 dagar i 
veckan (425 pat.) fick 
(under 6 månader) :  
- 20 mg PPI / dag   
- 150 mg H2RA två 
gånger / dag  

Läkningsfas 
Efter 8 veckor botades: 
- 80% med behandling 20 mg 
PPI.  
- 79% med behandling 40 mg PPI. 
- 63% med behandling 150 mg 
H2RA.  
(p <0,001 för jämförelse med 20 
mg PPI och p = 0,001 för 
jämförelsen med 40 mg PPI) 
 
Underhållsfas 
Magsår återkom:  
- 5,2 % med behandling 20 mg 
PPI  
- 16,3% med behandling 150 mg 
H2RA. 
(p = 0,0002 för jämförelse med 
PPI) 
Erosion återkom:  
- 5,7 % med behandling med 20 
mg PP1. 
-7,0 % med behandling av 150 mg 
H2RA (p = 0,5940 för jämförelse 
med PPI)  

Studie 2: Clinical trial: 
healing of NSAID‐
associated gastric ulcers 
in patients continuing 
NSAID therapy – a 
randomized study 
comparing ranitidine 
with esomeprazole. 

Jämförelse av effekten 
av PPI och H2RA vid 
NSAID-inducerat 
magsår 

Under 8 veckor 
tilldelades: 
- 40 mg PPI / dag + 
H2RA placebo 2 ggr / dag 
(133 pat)  
- 20 mg PPI / dag + 
H2RA placebo 2 ggr/ dag 
(138 pat.) 
- 150 mg H2RA 2 ggr / 
dag + PPI placebo / dag 
(139 pat.) 

Efter 8 veckor botades: 
- 86 % i gruppen med 40 mg PPI. 
- 85 % i gruppen med 20 mg PPI. 
- 76 % i gruppen med 150 mg 
H2RA. 
(p = 0,047 för jämförelse med 40 
mg PPI och p = 0,073 för 
jämförelsen med 20 mg PPI) 

Studie 3: Comparative 
study of therapeutic 
effects of PPI and H2RA 
on ulcers during 
continuous aspirin 
therapy. 

Jämförelse av effekten 
av PPI och H2RA på 
lågdos ASA-inducerat 
gastroduodenalsår.  

Under 8 veckor 
tilldelades:  
- 30 mg PPI / dag (26 pat.) 
- 40 mg H2RA / dag (26 
pat.)   

Efter vecka 8 botades: 
- 88,5 % i gruppen med 30 mg 
PPI. 
- 84,6 % i gruppen med 40 mg 
H2RA (p = 0,0686 för jämförelse 
med PPI) 
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Tabell 2 (fortsättning)  

Studie Inriktning Metod och deltagare Resultat 

Studie 4: Similar 
Efficacy of 
Proton-Pump 
Inhibitors vs H2-
Receptor 
Antagonists in 
Reducing Risk of 
Upper 
Gastrointestinal 
Bleeding or 
Ulcers in High-
Risk Users of 
Low-Dose 
Aspirin. 

Jämförelse av PPI 
och H2RA för övre 
GI-skydd hos ASA-
användare med en 
hög blödningsrisk. 

Under 12 månades 
tilldelades: 
- 20 mg PPI / dag (114 
pat.)  
- 40 mg H2RA / dag (105 
pat.)   

Efter 12 månader återkom:  
Övre GI-blödning / 
endoskopiska sår hos ; 
- 7,8  % av pat. i 20 mg PPI 
gruppen (7,9 % , 
konfidensintervall: 4,2% - 
14,7% med 95% 
signifikans) 
- 12,3 % av pat. i 40 mg 
H2RA gruppen (12,4 % , 
konfidensintervall: 7,4% - 
20,4% med 95% 
signifikans) 

Studie 5: 
Usefulness of 
anti-ulcer drugs 
for the prevention 
and treatment of 
peptic ulcers 
induced by low 
doses of aspirin.  

Utvärderar effekten 
av PPI, H2RA och 
slemhinneskyddande 
läkemedel för att 
både förebygga och 
behandla aspirin-
inducerat magsår 
genom att jämföra 
de endoskopiska 
fynden hos japanska 
patienter.  

Del 1 
För att klassificera 
patienterna från 0 till 5 
genomfördes en 
tilldelning av (under 8 
veckor):  
- PPI till 8 patienter  
- H2RA till 16 patienter 
- slemhinneskyddande 
läkemedel till 10 
patienter  
- 34 patienter fick inget 
läkemedel  
 
 
 
 
 
Del 2 
Tilldelning av:  
-  PPI (18 pat.)  
-  H2RA (13 pat.)  

Del 1 
Resultatet visade efter 8 
veckor: 
*Grad 5 (magsår) hos ;  
- 91% av  pat. som inte fick 
något läkemedel  
- 80 % av pat. som fick 
slemhinneskyddande 
läkemedel.  
(p = 0,333 för jämförelse 
med slemhinneskyddande 
läkemedel) 
*Mellan grad 0 och 3 hos ;  
- 88% av pat. som fick PPI  
- 69% av pat. som fick 
H2RA (p = 0,328 för 
jämförelse med PPI). 
 
Del 2 
Magsår botades hos: 
- 100 % av pat. i PPI-
gruppen 
- 92% av pat. i H2RA-
gruppen (p = 0,241 för 
jämförelse med PPI) 
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