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Sammanfattning 
Introduktion: Ototoxicitet kan definieras som skadliga effekter på hörsel- eller 
balansorganet. Loop-diuretika är en av flera läkemedelsgrupper som associeras med 
ototoxicitet. Inom gruppen finns i Sverige idag tre substanser registrerade: furosemid, 
bumetanid och torasemid. Furosemid förskrivs i mycket högre utsträckning än de 
övriga två. Fysiologin i vätske- och elektrolytbalansen i njurarna och innerörat liknar 
varandra i vissa avseenden, vilket tros vara orsaken till loop-diuretikas ototoxicitet. 
Mycket av den forskning som lett fram till teorierna kring de ototoxiska mekanismerna 
gjordes årtiondena efter att substanserna introducerats. Fortfarande är 
patomekanismer och riskfaktorer inte fullständigt kartlagda, och inte heller om 
frekvensen av ototoxiska biverkningar är lika mellan loop-diuretika. 
 
Syfte: Arbetet tar sikte på att undersöka riskfaktorer för ototoxiska biverkningar, samt 
att jämföra de i Sverige mest använda loop-diuretika med tanke på risken för 
ototoxicitet.  
 
Metod: Litteratursökning i PubMed gjordes där studier som rapporterat eventuella 
ototoxiska biverkningar av furosemid, bumetanid eller torasemid valdes ut. 
Biverkningsrapporter har inhämtats från svenska Läkemedelsverkets 
biverkningsregister Biverkningsrapportering och Signaldetektion (BiSi), samt World 
Health Organization’s internationella biverkningsdatabas VigiBase/VigiLyze. 
 
Resultat: Totalt sex stycken artiklar har inkluderats i det föreliggande arbetet, 
publicerade mellan åren 2002-2016. Två av dessa var fallstudier som rapporterat en 
trolig synergistisk effekt mellan furosemid och annat ototoxiskt läkemedel. Tre stycken 
studier var av observationstyp. Två av dessa studier beskrev höga kumulativa doser av 
furosemid som trolig utlösande faktor. Den tredje  observationsstudien kunde inte 
finna något statistiskt signifikant samband mellan intag av furosemid och risk för 
hörselnedsättning. En klinisk prövning har inkluderats, som beskrivit synergieffekt 
mellan bumetanid och ett annat ototoxisk läkemedel. Ingen studie kunde identifieras 
där ototoxiska biverkningar av torasemid beskrivits. Inhämtade biverkningsrapporter 
visade 22 stycken inkomna till Läkemedelsverkets biverkningsregister för furosemid, 
men ingen rapport för bumetanid eller torasemid. 31 stycken rapporter för furosemid 
hade inkommit till WHO’s biverkningsdatabas, och en rapport vardera för bumetanid 
och torasemid. 
 
Diskussion: Tillgängligt material som rapporterat ototoxiska biverkningar av loop-
diuretika hos människa är begränsat. Samtliga inkluderade studiers enskilda 
bevisvärde och generaliserbarhet bedöms vara otillräcklig för att kunna dra säkra 
slutsatser. Det finns risk för confounding i flera av studierna, och för alla inkluderade 
studier som rapporterat biverkningar finns flera möjliga tilläggsriskfaktorer utöver 
exponering till loop-diuretika. Det är troligt att skillnaden i antalet rapporterade 
biverkningar mellan loop-diuretika speglar den ojämnt fördelade 
förskrivningsfrekvensen av respektive substans. 
 
Slutsats: Ototoxiska biverkningar i form av hörselnedsättning, dövhet eller tinnitus 
har rapporterats för alla tre i Sverige registrerade loop-diuretika. Flest fall av 
ototoxicitet har rapporterats för furosemid. Ototoxicitet förefaller dock vara en relativt 
ovanligt förekommande biverkan, som verkar kräva särskilda tilläggsriskfaktorer för att 
kunna inträffa. Försiktighet bör iakttas vid kombination av loop-diuretika med andra 
kända ototoxiska läkemedel eller vid höga kumulativa doser. 
 
 
Nyckelord: loop-diuretika, furosemid, bumetanid, torasemid, ototoxicitet 
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1. Introduktion 
1.1 Örats uppbyggnad 
 
Örat består av ytteröra, mellanöra och inneröra (figur 1). Ljudvågor leds genom 
ytterörat in via hörselgången och försätter trumhinnan i svängning. Dessa svängningar 
fortleds via mellanörats tre hörselben och vidare in genom det ovala fönstret in till 
innerörats cochlea (öronsnäckan). Cochlea är en spiralvriden struktur av ben uppbyggd 
med tre vätskefyllda kanaler. Den mittersta kanalen är scala media och den skiljs åt 
från den övre kanalen scala vestibuli med ett tunt membran (vestibularmembranet). 
Den undre kanalen är scala tympani och membranet mellan dessa två kanaler är 
tjockare (basilarmembranet). Vätskan i scala media består av endolymfa, och den 
skiljer sig mot den perilymfa som finns i scala vestibuli och scala tympani (1). 
Endolymfan har relativt sett höga kalium- och låga natriumkoncentrationer, medan 
perilymfan är låg på kalium och rik på natrium (2).  
 

 
 
Figur 1. A) Schematisk bild över örats anatomi. B) Genomskärning av cochleas kanaler. 
Omarbetad efter referens (1). 
 
På basilarmembranet finns det cortiska membranet, och det är här hörselsinnescellerna 
sitter tillsammans med stödjeceller. Under dessa celler finns axoner kopplade till 
hörselnerven (nervus cochlearis). Utanför cochlea går sedan hörselnerven samman 
med balansnerven (nervus vestibularis) och bildar tillsammans kranialnerv VIII 
(nervus vestibulocochlearis) (1).  
 
Hörselsinnescellerna på det cortiska membranet delas upp i yttre och inre hårceller. 
Båda har mikrovilli på sin yta, så kallade stereociler. Stereocilerna på de yttre 
hårcellerna ligger inbäddade i en geléaktig hinna (tectorialmembranet). När 
svängningarna från ljudvågorna slutligen försätter basilarmembranet i rörelse, kommer 
hårcellerna att röra sig upp och ner mot tectorialmembranet som förblir relativt stilla. 
Hårcellerna har en negativ spänning (-40 mV) på insidan och utanför cellen i 
endolymfan finns en positiv spänning (+80 mV). När stereocilerna på de yttre 
hårcellerna böjs, kommer kaliumkanaler på stereocilernas topp att öppnas och positivt 
laddade kaliumjoner att rusa in i cellen. En depolarisering sker, och förändringen i 
vilopotentialen känns av i axonerna som utgår från hårcellerna. Nervimpulsen skickas 
vidare via hörselnerven och därefter nervus vestibulocochlearis till hjärnstammen och 
vidare till hörselbarken i tinningloben och vi uppfattar ljudet (1). 
 
Längst scala medias laterala vägg finns transportepitelet stria vascularis som står i 
kontakt med båda endolymfan och kapillärer (figur 2). Tight junctions i epitelen bildar 
en blod-striabarriär som förhindrar passiv diffusion av substanser från blodet att ta sig 
över stria vascularis in till endolymfan. Stria vascularis är uppbyggd i tre lager av olika 
celltyper: marginalceller närmast endolymfan, intermediärtceller och basalceller. En 
viktig funktion till stria vascularis är att hela tiden via jontransportörer i 



 
 

2 

marginalcellerna transportera in kaliumjoner till endolymfan. På så sätt uppehålls 
endocochleapotentialen (den positiva spänning inne i endolymfan) som finns mellan 
membranen och som behövs för att aktionspotential ska kunna uppstå när 
stereocilernas kaliumkanaler öppnas. Stria vascularis har alltså en viktig roll för 
hörselns funktion (2).  
 

 
 
Figur 2. A) Schematisk bild över scala media. B) Förstoring av cellagret i stria vascularis 
med marginalcellernas jontransportörer. Omarbetad efter referens (3). 
 

1.2 Ototoxiska läkemedel 
 
Ototoxicitet kan definieras som skadliga effekter på hörsel- eller balansorgan orsakat av 
läkemedel eller andra kemiska substanser (4). Skadorna kan delas in som antingen 
cochleatoxiska (då skada skett i öronsnäckan) eller vestibulotoxiska (då skada skett i 
området mellan båggångarna och hörselsnäckan). Kliniska symtom för cochleatoxiska 
effekter är hörselnedsättning, tinnitus eller hyperakusi (överkänslighet mot vardagliga 
ljud). Vestibulotoxiska effekter påverkar balanssinnet och kan visa sig som bland annat 
yrsel eller ostadighet (5). Skador kan vara reversibla eller permanenta.  
 
En studie publicerad 1996 rapporterade 130 stycken potentiellt ototoxiska läkemedel. 
De läkemedel som idag främst associeras med ototoxicitet är aminoglykosider, 
salicylater, kinin, platinaföreningar som cisplatin, och loop-diuretika (6). 
Aminoglykosider är den läkemedelsgrupp som mest frekvent ger upphov till ototoxiska 
biverkningar och de är även de mest studerade ototoxiska läkemedlen (4). Sambandet 
upptäcktes år 1945 efter att patienter med tuberkulos behandlats med streptomycin. 
Användningsområdet idag är infektion med anaeroba gramnegativa bakterier (5) och 
aminoglykosider orsakar främst skada på vestibulum, men kan även orsaka skada på 
cochlea beroende på substans. Dessa skador kan leda till celldöd och blir då 
permanenta (7). 
 
Cisplatin är ett cytostatikum och även detta läkemedel orsakar irreversibla ototoxiska 
skador, främst på cochlea (5). Salicylater är cochleatoxiska, men symtomen som främst 
består av tinnitus och sensorineural hörselnedsättning (hörselnedsättning orsakad av 
att hörselsinnesceller eller cochleas nerver inte fungerar) är reversibel. Samma gäller 
för malarialäkemedlet kinin vars cochleatoxiska effekter oftast är reversibla (2).  
 
I de flesta fall är den exakta ototoxiska patomekanismen för läkemedlen inte 
fullständigt klarlagd. Vissa cochleatoxiska läkemedel verkar ge en direkt skada på själva 
hörselsinnescellen exempelvis genom bildandet av fria radikaler, och andra läkemedel 
ger en mer indirekt påverkan på hörselcellerna genom att förändra miljön i stria 
vascularis. Ofta spelar faktorer som dos, plasmakoncentrationer, annan samtidig 
läkemedelsbehandling, njurfunktion och i vissa fall även genetiska förutsättningar in 
för uppkomsten av biverkan. 
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1.3 Loop-diuretika 
 
Loop-diuretikas ototoxicitet på människa rapporterades för första gången år 1965 (2). 
Det gällde då etakrynsyra, som är ett fenoxiättiksyraderivat och som anses vara den 
mest ototoxiska substansen i gruppen (8, 9). Idag är användning av etakrynsyra i 
Sverige mycket ovanligt. Sedan 2005 finns inte längre något läkemedel med denna 
substans registrerad i FASS (10) och enligt statistik från Socialstyrelsen förskrevs 0 
stycken recept på etakrynsyrapreparat år 2015 (11).  
 
Det finns idag tre aktuella substanser inom gruppen loop-diuretika registrerade i 
Sverige och dessa är furosemid, bumetanid och torasemid. Alla tillhör gruppen 
sulfonamider. Furosemid lanserades på 60-talet, bumetanid på 70-talet och torasemid 
på 80-talet. Fortfarande är furosemid den överlägset mest använda substansen av de 
tre över hela världen (2).  2015 förskrevs i Sverige 2 157 018 recept på furosemid, 11 993 
recept på bumetanid och 6 048 recept på torasemid. Antalet användare av respektive 
läkemedel under åren 2006-2015 framgår av figur 3. Totalt 316 766 personer hämtade 
år 2015 ut furosemid, 1 776 personer bumetanid och 1 089 personer torasemid 
(11).

Figur 3. Skillnad i användning av furosemid, bumetanid och torasemid under åren 2006-
2015. Staplarna visar antalet personer som någon gång under året hämtat ut respektive 
läkemedel. Statistik hämtad från Socialstyrelsens statistikdatabas (11). 
 
Loop-diuretika används för behandling av hjärtsvikt, lungödem, levercirros med 
asciteskomplikation, nefrotiskt syndrom, njursvikt, hypertoni med samtidig nedsatt 
njurfunktion, samt vid hyperkalcemi (12). Verkningsmekanismen för den diuretiska 
effekten är likartad för alla tre substanser och sker främst genom en tillfällig blockering 
av Na+-K+-2Cl- cotransporten i den tjocka uppåtstigande delen av Henle’s slynga. Na+, 
K+ och Cl- kan då inte längre transporteras in i epitelcellen, utan blir kvar i 
primärurinen. Omfördelningen av joner förändrar det osmotiska trycket vilket innebär 
att förutsättningen för att vattenmolekyler ska kunna återabsorberas senare i 
samlingsröret försvinner. Normalt tas en femtedel av alla natriumjoner tillbaka i den 
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uppåtgående delen av Henle’s slynga, och att detta upptag uteblir kommer inte att 
kunna kompenseras för längre fram i nefronet, vilket leder till att urinmängden ökar 
(13). Den diuretiska effekten är dosberoende (14). 
 
Loop-diuretika binder i hög utsträckning (>95 %) till plasmaprotein. Det gör att deras 
främsta väg till sitt bindningsställe är via den tubulära sekretionen i proximala tubuli 
(14). Dragningskraften till de sekretoriska transportproteinerna är så stark att det 
proteinbundna loop-diuretikumet lossnar från albuminet och transporteras in till 
primärurinen (9). 
 
Det finns en skillnad i hur eliminationen av substanserna sker. Furosemid elimineras 
till 50 % oförändrat via urinen och resterande 50 % konjugeras av njuren till 
glukuronsyra. Bumetanid metaboliseras till 50 % av levern, och torasemid 
metaboliseras till 80 % av levern. Individer med nedsatt njurfunktion kan därför få 
förlängd halveringstid av furosemid, medan halveringstiden för bumetanid och 
torasemid inte påverkas lika nämnvärt. För dem leder istället nedsatt leverfunktion till 
förlängd halveringstid. Det finns även en skillnad i biotillgänglighet mellan 
substanserna. Bumetanid och torasemid absorberas nästan fullständigt, medan 
absorptionen av furosemid är lägre (9) och ligger mellan 60-70 % och kan reduceras 
ännu mer vid samtidigt födointag (15, 16, 17, 18). Bumetanid är också 40 gånger mer 
potent än furosemid (2), och en dos på 5-10 mg/dag torasemid ger samma diuretiska 
effekt som 40 mg furosemid/dag (19).  
 
Miljön i innerörat och njurarna liknar varandra i vissa avseenden. Transportepitelet 
stria vascularis i cochleas scala media och nefronets tubulära epitel har liknande 
jontransportörer. CLC-K, en viss typ av kloridkanal som spelar roll för jonernas 
transport i Henle’s slynga och stria vascularis, återfinns endast i dessa vävnader (9). Av 
Na+-K+-2Cl- cotransportören finns isoformen NKCC2 i nefronet och isoformen NKCC1 i 
cochlea (20). Möjligheten finns därför att läkemedel som påverkar jontransportörer i 
njurarna även kan påverka miljön i innerörat (21). Däremot har loop-diuretika visat sig 
ha en högre affinitet till jontransportörerna i njurarna än till dem i cochlea (9, 20). På 
grund av den aktiva tubulära sekretionen i proximala tubuli av loop-diuretika blir också 
koncentrationen av fri substans högre i njurtubuli än i annan vävnad som inte har 
samma förmåga att aktivt utsöndra organiska syror (9).  
 
Forskning har bedrivits för att kartlägga mekanismen bakom loop-diuretikas 
ototoxicitet. Djurstudier tyder på att en förändring sker i stria vascularis. En teori är att 
loop-diuretika tillfälligt blockerar transporten av kaliumjoner från stria vascularis 
marginalceller in till endolymfan. Det leder till en förändrad kaliumkoncentration i 
endolymfan med en reduktion av endocochleapotentialen och tillfälliga 
funktionsstörningar hos hårcellerna som följd (22). Permanenta skador på hårceller 
har inte noterats vid mikroskopiska undersökningar av cochlea från djur som 
exponerats för furosemid (2). Däremot har ödem i stria vascularis kunnat ses, med en 
volymminskning av marginalceller och volymökning av intermediärtceller och den 
intercellulära vätskan (20). Det finns även djurstudier som tyder på att loop-diuretika 
påverkar de tight junctions som sitter mellan marginalcellerna, vilket ökar deras 
permeabilitet. Det får till följd att vatten och joner lättare kan ta sig in till endolymfan 
(23). 
 
Ototoxiciteten till furosemid respektive bumetanid upptäcktes kort tid efter att de 
introducerats på marknaden. Främst visades de ge upphov till cochleatoxiska effekter, 
men även yrsel rapporterades för furosemid vilket kan tyda på viss vestibulotoxicitet. 
Rapporterade symtom är annars olika grader av hörselnedsättning, mestadels 
reversibel men i vissa fall även permanenta (2).  
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Torasemid är det nyaste loop-diuretikumet. Det är hittills inte avklarat om även 
torasemid kan orsaka ototoxicitet. En djurstudie från 1988 kunde inte visa på några 
permanenta hörselskador efter exponering av torasemid (2). En översiktsartikel från 
2001 kunde inte identifiera en enda studie som visat på ototoxicitet orsakat av 
torasemid (19). 
 
Medvetenheten bland läkare om att loop-diuretika kan orsaka ototoxiska biverkningar 
är relativt låg. Mycket av den forskning som lett fram till teorierna kring de ototoxiska 
mekanismerna gjordes årtiondena efter att substansernas introducerats. Fortfarande är 
patomekanismerna och därmed även riskfaktorer inte fullständigt kartlagda, och inte 
heller om det finns skillnader i frekvensen av ototoxisk biverkan mellan olika loop-
diuretika. Det föreliggande arbetet avser att ge en kunskapsuppdatering kring 
riskfaktorer och frekvens av ototoxiska biverkningar vid användning av loop-diuretika. 
 
 
 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att genom litteratursökning och genomgång av 
biverkningsrapporter undersöka möjliga riskfaktorer för ototoxiska biverkningar, samt 
att jämföra de tre i Sverige registrerade loop-diuretika med tanke på skillnader i 
förekomst av ototoxiska biverkningar.  
 
Specifika frågeställningar som ska belysas är: 

• Vilka ototoxiska biverkningar finns beskriven i den vetenskapliga litteraturen för 
furosemid, bumetanid respektive torasemid? 

• Vilka patomekanismer finns bakom de ototoxiska biverkningarna? 
• Finns det skillnad i frekvensen av ototoxiska biverkningar mellan furosemid, 

bumetanid och torasemid? 
 
 
 
3. Metod 
Det föreliggande arbetet är en litteraturstudie. Litteratursökning gjordes i databasen 
PubMed under perioden mars till april 2016. Ord som användes var hearing loss, 
hearing disorders, deafness, tinnitus, vertigo, ototoxicity, ototoxic*, cochlea toxicity, 
vestibular toxicity, cochlea, furosemide, bumetanide, torasemide, loop diuretics, 
diuretics, sodium potassium chloride symporter inhibitors och adverse effects i olika 
kombinationer. Sökningar gjordes både genom fritext och med MeSH-termer. De 
träffar som antingen innehöll något av ordvalen för diuretika eller någon form av 
hörselbiverkan i sin titel valdes ut. Abstrakt för dessa artiklar lästes och de studier där 
antingen furosemid, bumetanid eller torasemid nämndes som potentiell orsak till den 
uppkomna hörselbiverkan valdes och lästes i sin helhet. Därefter valdes de studier där 
specifikt furosemid, bumetanid eller torasemid enskilt, och ej tillsammans som grupp 
eller i kombination med annat diuretikum, ansågs kunna vara en av de mest troliga 
faktorerna till biverkan.  
 
Ett annat krav var att biverkan skulle ha rapporterats för människa och att även trolig 
patomekanism belysts. Artiklar som var skrivna på annat språk än engelska, ej fanns 
tillgängliga online i fulltext eller som var review-artiklar uteslöts. De 
sökordskombinationer som ligger till grund för valda orginalartiklar redovisas i tabell 1. 
Där framgår även de begränsningar som lades till vid sökning. 
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. Sökningar sorterades efter relevans. 
 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

160328 (( “Sodium Potassium 
Chloride Symporter 
Inhibitors/adverse 
effects”[Mesh] OR 
“Sodium Potassium 
Chloride Symporter 
Inhibitors/toxicity”[Mesh] 
) OR ( “Diuretics/adverse 
effects”[Mesh] OR 
“Diuretics/toxicity”[Mesh] 
)) AND ototoxic* 

English, 
Humans, Full 
text 

28 1, 5 

150328 (( “Sodium Potassium 
Chloride Symporter 
Inhibitors/adverse 
effects”[Mesh] OR 
“Sodium Potassium 
Chloride Symporter 
Inhibitors/toxicity”[Mesh] 
) OR ( “Diuretics/adverse 
effects”[Mesh] OR 
“Diuretics/toxicity”[Mesh] 
)) AND “Hearing 
Loss”[Mesh] 

English, 
Humans 

30 2, 4 

160401 furosemide AND hearing 
loss 

English 168 1 

150401 bumetanide AND (hearing 
loss OR hearing disorder) 

English 19 2 

 
 
Biverkningsrapporter avseende ototoxicitet för furosemid, bumetanid och torasemid 
har inhämtats från Läkemedelsverkets biverkningsregister Biverkningsrapportering 
och Signaldetektion (BiSi), samt World Health Organization’s (WHO) internationella 
biverkningsdatabas VigiBase/VigiLyze. 
 
 
 
4. Resultat 

4.1. Vetenskapliga studier 
 
Totalt har sex stycken artiklar inkluderats i detta arbete. Två av dessa var fallstudier, tre 
stycken var observationsstudier och en var en klinisk prövning. Studierna har 
publicerats mellan åren 2002-2016. I fem av studierna har behandling skett med 
furosemid och i en av studierna beskrivs behandling med bumetanid. Ingen studie med 
torasemid har kunnat identifieras. En översikt av samtliga inkluderade artiklar återges i 
tabell 2. Studierna presenteras efter studiedesign och i kronologisk ordning.  
 
Bevisvärde har värderats efter Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) 
version av GRADE-systemet (Grading of Recommendations Assessment, Development 
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and Evaluation), där bevisvärdet preliminärt baserats efter studieupplägg och anges 
enligt en fyrgradig skala som starkt, måttligt starkt, begränsad eller otillräckligt (24). 
Bevisvärdet kan därefter justeras för ett antal olika kvalitetsfaktorer. Bevisvärdes sänks 
vid brister i studiekvalitet, samstämmighet, överförbarhet, precision i data eller vid hög 
risk för publikationsbias. Bevisvärdet ökar vid stora effekter, tydligt dos-
responssamband eller vid hög sannolikhet att effekten i studien är underskattad. 
 
Tabell 2. Sammanställning av valda orginalartiklar. 
 
Artikel Loop-

diuretikum 
Studie-
design 

Rapporterad 
hörselbiverkan 

Trolig pato-
mekanism* 

Bevis-
värde** 

Bates et al, 
2002 (25) 

furosemid fallstudie bilateral 
sensorineural 
hörsel-
nedsättning 

synergi 
mellan 
furosemid och 
gentamicin 

otillräcklig 

Skeith et 
al, 2013 
(26) 

furosemid fallstudie bilateral hörsel-
nedsättning, 
intermittent 
tinnitus 

synergi 
mellan 
diltiazem, 
sildenafil och 
furosemid 

otillräcklig 

Robertson 
et al, 2012 
(27) 

furosemid prospektiv 
kohortstudie 

permanent 
sensorineural 
hörsel-
nedsättning 

hypoxi i 
kombination 
med hög 
kumulativ dos 
furosemid 

begränsad 

Saha et al, 
2013 (28) 

furosemid tvärsnitts-
studie 

sensorineural 
hörsel-
nedsättning 

hög kumulativ 
dos 
furosemid, 
hypokalcemi 

begränsad 

Lin et al, 
2016 (29) 

furosemid prospektiv 
kohortstudie 

- *** begränsad 

Pressler et 
al, 2015 
(30) 

bumetanid förstudie 
(fas 1/2-
studie), 
multicenter 

unilateral 
hörsel-
nedsättning, 
bilateral hörsel-
nedsättning 

synergi 
mellan 
bumetanid 
och 
aminoglykosid 

begränsad 

 

* enligt artikelförfattarna 
** bedömt enligt GRADE-systemet 
*** inget samband mellan risk för hörselnedsättning och intag av furosemid kunde ses 
 

4.1.1 Fallstudier 
 
Den första fallstudien är rapporterad från Kanada (2002) och beskriver hur en 60-årig 
kvinna drabbats av hörselförändringar efter bland annat intag av furosemid i 
kombination med aminoglykosiden gentamicin (25). Vid uppsökning av akutvård med 
misstänkt gastrointestinal blödning inleddes behandling med protonpumpshämmare. 
Även lunginflammation och urinvägsinfektion kunde konstateras, och behandling med 
gentamicin påbörjades. Fem och en halv timme senare fick hon behandling med 20 mg 
furosemid intravenöst som engångsdos för lungödem. Behandling med gentamicin 
fortsatte i fem dagar, och på den sjätte dagen meddelade kvinnan bilateral 
hörselnedsättning. Audiometri visade måttlig till måttlig-svår sensorineural 
hörselnedsättning bilateralt. Efter 13 månader gjordes ett nytt hörseltest på kvinnan 
som visade att hörselnedsättning fortfarande kvarstod (även om med en liten 
förbättring). 
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Kvinnans tidigare anamnes inkluderade depression, hypertoni, djup ventrombos, 
hiatusbråck, överaktiv blåsa, kronisk urinvägsinfektion, hysterektomi, cholecystektomi, 
appendektomi samt bröst- och thyroideacancer. Hon medicinerades sedan tidigare 
med venlafaxin, amitriptylin, ramipril, warfarin, lansoprazol, tolterodin, norfloxacin 
och levotyroxin. Under sjukhusvistelsen fick hon även tillfällig behandling med 
pantoprazol, omeprazol, ceftriaxon, metylprednisolon, difenhydramin och cefalexin. 
Det var också känt att kvinnan uppvisat intolerans mot flera andra läkemedel tidigare. 
 
Patientfallet är komplicerat och det finns ett flertal ototoxiska riskfaktorer. Författarna 
anser dock att den mest troliga orsaken till hörselnedsättningen är det samtida intaget 
av gentamicin och furosemid. De två ototoxiska läkemedlen tros tillsammans ha skapat 
en synergisk effekt. Vidare menar de att gentamicin påverkar cellmembranen i 
innerörats permeabilitet, och att det kan ha lett till att innerörats celler har exponerats 
för en högre koncentration av furosemid och orsakat skada. 
 
Den andra fallstudien är också rapporterad från Kanada (2013). Studien beskriver hur 
en 77-årig man med pulmonell hypertension drabbats av bilateral hörselnedsättning 
och tinnitus (26). Mannen fick behandling med en hög dos furosemid: först 60 mg 
intravenöst två gånger per dag, sedan 120 mg peroralt två gånger per dag för sin höger 
hjärtsvikt i 10 dagar. Sedan gavs även PDE5-hämmaren sildenafil med anledning av 
den pulmonella hypertensionen, och samma dag utvecklade mannen plötslig och grav 
bilateral hörselnedsättning med intermittent tinnitus. Både PDE5-hämmare och 
furosemid kan ge hörselnedsättning, men sildenafil och furosemid tycks inte interagera 
farmakokinetiskt.  
 
Tidigare kända diagnoser hos mannen var lungfibros, obstruktiv sömnapné, typ 2-
diabetes, hyperlipidemi, hypertoni, nyligen inträffad hjärtinfarkt, tidigare multibelt 
myelom och åldersrelaterad  sensorineural hörselnedsättning. Han behandlades sedan 
tidigare med syrgas, aspirin, klopidogrel, atorvastatin, flutikason/salmeterol, 
tiotropium, acetylcystein, domperidon och B12-tillskott. Under sjukhusvistelsen fick 
han förutom furosemid och sildenafil tillägg av diltiazem. 
 
Misstanke finns att hörselnedsättningen berott på diltiazems hämning av sildenafils 
metabolism, vilket har resulterat i höga nivåer. Dövhet samt tinnitus är sällsynta 
biverkningar av sildenafil. De höga sildenafilnivåerna i kombination med furosemid 
och patientens redan nedsatta hörsel kan ha sänkt tröskeln för att skador ska ha kunnat 
uppstå på cochlea. Vid utsättning av furosemid meddelade patienten att hörseln 
förbättrats, och efter utsättning av sildenafil var hörseln tillbaka på samma nivå som 
innan behandlingen.  
 

4.1.2 Observationsstudier 
 
En prospektiv kohortstudie gjord i Kanada (2012) undersökte hörselstatus hos barn 
som strax efter födsel genomgått en operation för hypoplastiskt 
vänsterkammarsyndrom (HLHS) (27), en medfödd hjärtsjukdom som medför att 
vänster hjärtkammare är outvecklad. Prevalensen för bilateral permanent 
hörselnedsättning hos barn som nyfödda fått intensivvård är högre än för friska barn. 
Syftet med studien var dels att undersöka hur stor andel av barnen med HLHS som 
uppvisade permanent hörselnedsättning, och dels undersöka vad orsaken till detta 
kunde vara.  
 
Barnen som följdes upp i studien hade opererats på ett sjukhus under åren 2002-2007. 
Ett uppföljande hörseltest gjordes på dessa barn vid cirka 3,5 års ålder. Av totalt 42 
barn upptäcktes permanent sensorineural hörselnedsättning hos 12 barn (28,6 %). 
Information om medicinering samlades retrospektivt in via journalanteckningar. Alla 
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42 barnen hade fått furosemid given som bolusdos (hög dos där allt läkemedel ges vid 
ett tillfälle för att snabbt komma upp i terapeutisk nivå) kring tiden för operationen. De 
12 barn med permanent hörselnedsättning hade i medel fått en kumulativ dos 
furosemid på 64,1 mg/kg, och de 30 barn utan hörselnedsättning hade i medel fått en 
kumulativ dos på 29,2 mg/kg furosemid (se tabell 3). Associationen mellan den 
kumulativa dosen och hörselnedsättning ansågs vara statistiskt signifikant med ett p-
värde på 0,014. 
 
Tabell 3. Antalet (n) barn som drabbats respektive ej drabbats av permanent hörselskada, 
och medelvärdet (standardavvikelse inom parantes) för den kumulativa dos furosemid 
given i bolus. Omarbetad från referens (27). 
 
 Permanent hörselnedsättning  
  

Ja (n=12) 
 

Nej (n=30) p-värde* 

Kumulativ dos 
furosemid 
(mg/kg), bolus 

 

64,1 (40,8) 
 

29,2 (17,8) 
 

0,014 

 

* p-värde har beräknats genom t-test, och värde <0,05 ansågs vara signifikant. 
 
 
Författarna misstänker att hypoxi (syrebrist i vävnad) i kombination med furosemids 
administreringssätt kan kopplas till den permanenta hörselnedsättningen hos barnen. 
Svår hypoxi misstänks kunna ge irreversibla skador på cochlea, framförallt på de yttre 
hårcellerna och stria vascularis. Detta i kombination med hög kumulativ dos furosemid 
hastigt givet som bolusdos kan ha ökat risken för ototoxiska biverkningar. 
 
Vidare finns en indisk tvärsnittsstudie som rapporterar ett eventuellt samband mellan 
furosemid och hörselskada. Studien inkluderade 40 barn i åldern 5-16 år med 
idiopatiskt nefrotiskt syndrom (ett tillstånd då njurarna utsöndrar protein med urinen, 
vilket leder till låga proteinnivåer i blodet med ödem som följd) som under 2009-2011 
fått vård vid ett specifikt sjukhus (28). 20 av dessa barn hade steroidberoende 
nefrotiskt syndrom (SDNS) och 20 av barnen hade steroidresistent nefrotiskt syndrom 
(SRNS). Även en kontrollgrupp med 20 stycken friska barn, matchade via kön och 
ålder, fanns med i studien mot vilka uppmätta värden jämfördes. Många barn med 
nefrotiskt syndrom behandlas periodvis med höga doser diuretika, och syftet var att 
undersöka hörseln hos dessa barn.  
 
Tonaudiometri användes för att avgöra om barnen hade hörselskada eller ej. Barnen 
med SDNS och SRNS uppmättes generellt ha en högre hörtröskel för lägre 
ljudfrekvenser under perioden då de behandlades med furosemid jämfört med 
kontrollgruppen, som var statistisk signifikant (se tabell 4).  
 
Tabell 4. Tröskelvärdet i dB angett i medelvärde och standardavvikelse för antalet (n) barn 
med SDNS respektive SRNS jämfört med kontrollgrupp. Omarbetad efter referens (28). 
 
  SDNS  SRNS  
Frekvens 
(Hz) 

Kontroll-
grupp, n=20 
(dB) 

 

n=20 (dB) 
 

p-värde* 
  

n=20 (dB) 
 

p-värde* 

250 17,375±4,013 20,25±4,859 0,04 24±7,582 0,01 
500 17±3,769 20,625±7,065 0,04 23,25±8,588 0,01 
1 000 17±3,769 18,626±6,411 0,33 21,625±8,895 0,04 
2 000 15,875±4,313 15,875±6,085 1,00 20,75±6,982 0,01 
4 000 16,447±3,937 14,75±4,859 0,24 19,875±7,715 0,09 
 

* p-värde har beräknats genom oberoende t-test, och värde <0,05 ansågs vara signifikant. 
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För barn med SDNS återfick 17 stycken normal hörsel efter avslutad behandling, men 
för 3 barn kvarstod mild sensorineural hörselnedsättning. Barnen med 
hörselnedsättning hade haft en kumulativ dos furosemid på 64,66 mg/kg i 
medianvärde. Barnen som återfått normal hörsel hade haft en kumulativ dos furosemid 
på 28,82 mg/kg i medianvärde. För barnen med SRNS återfick 10 barn normal hörsel 
efter avslutad behandling, men för 10 barn kvarstod mild till måttlig sensorineural 
hörselnedsättning. Deras kumulativa dos av furosemid var 72,72 mg/kg i medianvärde. 
De 10 barn som hade normal hörsel hade haft en kumulativ dos furosemid på 20 mg/kg 
i medianvärde. Värden visas i tabell 5. 
 
Tabell 5. Den kumulativa dosen av furosemid för barn med SDNS respektive SRNS, 
uppdelat för barn med kvarstående hörselskada och för barn som återfått normal hörsel. 
Dosen visas i medianvärde med minimum- och maximumvärden inom parantes. 
Omarbetad från referens (28). 
 
  SDNS   SRNS  
 Hörselskada 

(n=3) 
Normal 
hörsel 
(n=17) 

p-värde* Hörselskada 
(n=10) 

Normal 
hörsel 
(n=10) 

p-värde** 

Kumulativ 
dos av 
furosemid 
(mg/kg) 

64,66 (24-
75) 

28,82 
(8,57-
55,65) 

0,04 72,72 (9,25-
97,91) 

20 
(10,47-
44) 

0,03 

 

* p-värde har beräknats genom oberoende t-test, och värde <0,05 ansågs vara signifikant. 
** p-värde har beräknats med Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test, och värde <0,05 
ansågs vara signifikant. 
 
 
Både de barn med SDNS och SRNS som diagnostiserats med kvarstående 
hörselnedsättning hade fått en högre kumulativ dos av furosemid än barnen med 
övergående hörselnedsättning. Associationen var statistiskt signifikant med p-värde 
0,04 respektive 0,03. Höga kumulativa doser furosemid ansågs därför vara trolig orsak 
till hörselnedsättningen. En annan teori som delvis kan förklara hörselnedsättningen är 
att det fanns en signifikant skillnad (p-värde 0,03) i kalciumvärden hos barnen med 
SDNS med kvarstående hörselskada jämfört med de barnen med SDNS som återfått 
normal hörsel. Sambandet var däremot inte statistisk signifikant (p-värde 0,71) inom 
gruppen med SRNS mellan barnen med kvarstående hörselnedsättning och barnen 
som återfått normal hörsel. Det är möjligt att hypokalcemi kan leda till förändring av 
kalciumnivåerna både i perilymfan och endolymfan, och på så sätt ge upphov till 
funktionsrubbningar i cochlea. 
 
Den sista observationsstudien som har inkluderats är av något annorlunda karaktär 
jämfört med de tidigare två. Det är en prospektiv kohortstudie gjord i USA (2016) där 
samband kring hörselnedsättning, hypertoni och diuretikabehandling hos vuxna 
kvinnor har studerats (29). Äldre studier har visat att även peroralt intag av furosemid 
kan orsaka ototoxiska biverkningar, och syftet med denna studie var att undersöka om 
det finns ett starkare samband mellan intag av furosemid eller tiaziddiuretika och risk 
för hörselnedsättning bland patienter med antihypertensiv behandling i jämförelse 
med patienter som inte medicineras för sin hypertoni. Totalt ingick 63 966 kvinnor i 
åldern 48-73 år. Under perioden 1994-2012 fick kvinnorna vartannat år via 
frågeformulär uppge hälsouppgifter, läkemedelsanvändning samt om de 
diagnostiserats med hypertoni. 2012 tillfrågades de även om de någon gång upplevt 
hörselnedsättning och i så fall när detta först noterats. Kvinnor som rapporterat 
hörselnedsättning innan insättandet av läkemedel exkluderades.  
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Statistiska analyser gjordes på de självrapporterade data som samlats in. Totalt 15 401 
kvinnor rapporterade diagnosen hypertoni och av dessa behandlades 429 (3 %) med 
enbart furosemid. Man såg ingen relativ riskökning för hörselnedsättning i samband 
med användning av furosemid (relativ risk 1,01; 95 % KI 0,93-1,08). Data 
presenterades där även justering gjorts för ålder, utan att det påverkade risk-estimatet 
(relativ risk 1,03; 95 % KI 0,86-1,24) jämfört med risken för den grupp kvinnor som ej 
medicinerades med furosemid (se tabell 6). Ytterligare justering för faktorer som BMI, 
midjemått, fysisk aktivitet, rökning med mera påverkade inte resultatet (relativ risk 
0,91; 95 % KI 0,75-1,09). Ett samband mellan risk för hörselnedsättning och intag av 
övriga hypertoniläkemedel kunde inte heller ses. Däremot var hypertoni i sig associerad 
med en liten riskökning för att drabbas av hörselnedsättning (relativ risk 1,04; 95 % KI 
1,01-1,07). 
 
Tabell 6. Risk att drabbas av hörselnedsättning vid behandling med furosemid jämfört 
med de som inte behandlas med läkemedel vid hypertoni. Omarbetad från referens (29). 
 
 Åldersjusterad 

RR* 
95 % KI** Multivariabel*** 

justering RR 
95 % KI 

Ingen 
medicinering 

1,00 referens 1,00 referens 

Furosemid 
 

1,03 0,86-1,24 0,91 0,75-1,09 
 

* relativ risk 
** konfidensintervall 
*** ålder, etnicitet, BMI, midjemått, alkoholvanor, fysisk aktivitet, intag av näringsämnen, 
rökning, diabetes, tinnitus, intag av paracetamol, aspirin och ibuprofen 
 

4.1.3 Klinisk prövning 
 
En studie från 2015 rapporterade oväntade ototoxiska biverkningar hos barn som 
behandlades med bumetanid. Den aktuella studien var en förstudie på nyfödda barn 
(yngre än 48 timmar) som fötts med anfallstendens på grund av hypoxisk ischemisk 
encefalopati (skada på hjärnan som uppstår efter långvarig syrebrist) och som 
intensivvårdades på olika sjukhus i fem europeiska länder (Storbritannien, Irland, 
Nederländerna, Sverige och Finland) under åren 2011-2013 (30). Syftet med studien 
var att undersöka om bumetanid kunde användas som tilläggsbehandling vid neonatala 
anfall i de fall då enbart behandling med fenobarbitaler inte gav tillräcklig effekt.  
 
Totalt 14 nyfödda barn som ej uppnått tillräcklig god effekt av behandling med enbart 
fenobarbital inkluderades i studien. De fick bumetanid långsamt injicerat intravenöst i 
dos om antingen 0,05 mg/kg (fyra barn), 0,1 mg/kg (tre barn), 0,2 mg/kg (sex barn) 
eller 0,3 mg/kg (ett barn). För en del av barnen upprepades dosering var tolfte timme. 
Den första dosen bumetanid gavs i samband med en andra dos fenobarbital. 13 av 
barnen fick även behandling med aminoglykosid (antingen tobramycin eller 
gentamicin). 
 
Kring tiden då barnen skrevs ut från sjukhuset (inom en månad efter födsel), fick alla 
genomgå rutinmässig neonatal hörselscreening. Av totalt 11 överlevande barn 
upptäcktes hörselnedsättning på tre av barnen (27 %), vilket bekräftades med 
ytterligare ett hörseltest i form av hjärnstamsaudiometri. Det första barnet hade fått 
0,05 mg/kg bumetanid, med en uppmätt kumulativ dos på 0,2 mg/kg (se tabell 7). Det 
hade också behandlats med tobramycin och midazolam. Det andra barnet hade fått 
doseringen 0,3 mg/kg bumetanid, och en kumulativ dos på 0,9 mg/kg. Det hade även 
behandlats med gentamicin. Barn nummer tre hade fått doseringen 0,2 mg/kg 
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bumetanid, med en kumulativ dos på 0,8 mg/kg. Det hade inte fått något tillägg av 
aminoglykosid eller ett annat antiepileptikum.  
 
Tabell 7. Bumetaniddos, hörselstatus och tillägg av andra läkemedel för de tre barn som 
drabbats av hörselbiverkan. Omarbetad från referens (30). 
 
Patient Dosering 

bumetanid 
(mg/kg) 

Kumulativ 
dos 
bumetanid 
(mg/kg) 

Hörsel-
biverkning 

Amino-
glykosid 

Tillägg av 
antiepileptika 

1 0,05 0,2 unilateral 
hörselnedsättning 

tobramycin midazolam 

2 0,3 0,9 bilateral 
hörselnedsättning 

gentamicin - 

3 0,2 0,8 bilateral 
hörselnedsättning 

- * 
 

* upprepad dos av fenobarbital 
 
 
De uppkomna ototoxiska biverkningarna i kombination med otillräckligt bevis för 
bumetanids effekt på neonatala anfall, gjorde att studien avslutades i förtid. Författarna 
drog slutsatsen att det var möjligt att behandling med bumetanid kan ha ökat risken för 
hörselnedsättning, särskilt i kombination med aminoglykosider. Studiegruppen var 
dock för liten för att med säkerhet kunna visa på något orsakssamband. Teorin är att 
bumetanid kan öka upptaget av aminoglykosider i cochlea, som kan ha föranlett en 
skada av hårcellerna.  
 

4.2 Biverkningsrapporter 

4.2.1 Läkemedelsverkets biverkningsregister, BiSi 
 
Tabell 8 visar antalet rapporter för ototoxiska biverkningar som har inkommit mellan 
1965-01-01 och 2016-05-01 i Sverige för ATC-koder C03CA01 (furosemid), C03CA02 
(bumetanid) och C03CA04 (torasemid). Totalt 22 rapporter finns för furosemid, och 
ingen rapport för bumetanid eller torasemid. 
 
Tabell 8. Antal rapporterade ototoxiska biverkningar till Läkemedelsverkets 
biverkningsregister BiSi för respektive substans *. 
 
 Furosemid Bumetanid Torasemid 
Dövhet 5 0 0 
Hörselnedsättning 11 0 0 
Tinnitus 6 0 0 
Totalt 22 0 0 
 

* Eftersom biverkningsregistret bygger på spontanrapportering och dessutom inte är kopplat till 
försäljningssiffror kan dessa rapporter ej ses som ett mått på prevalens, utan får mer ses som en 
signal. 
 

4.2.2 WHO’s biverkningsdatabas, VigiBase 
 
Tabell 9 visar antalet rapporterade ototoxiska biverkningar inkomna mellan åren 1968-
2016 för substanserna furosemid, bumetanid respektive torasemid. 31 rapporter finns 
för furosemid, och 1 rapport för bumetanid och torasemid vardera.  
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Tabell 9. Antal rapporterade ototoxiska biverkningar till WHO’s biverkningsdatabas 
VigiBase för respektive substans *. 
 
 Furosemid Bumetanid Torasemid 
Ototoxicitet 31 1 1 
 

* Eftersom biverkningsregistret  bygger på spontanrapportering och dessutom inte är kopplat 
till försäljningssiffror kan dessa rapporter ej ses som ett mått på prevalens, utan får mer ses som 
en signal. 
 
 
 
5. Diskussion 
Detta arbete hade som syfte att undersöka evidensen för att loop-diuretika kan orsaka 
ototoxiska biverkningar, att urskilja eventuella skillnader mellan de tre i Sverige 
registrerade preparaten med hänsyn till risk för ototoxiska biverkningar, samt att 
identifiera möjliga tilläggsfaktorer som ökar risken för eventuella ototoxiska 
biverkningar. Det hittades inga randomiserade, kontrollerade studier och bara ett fåtal 
fall-kontroll-, kohort- och tvärssnittstudier, varav sex studier och fallrapporter ingick i 
detta arbete. Även antal biverkningsrapporter i det svenska biverkningsregistret BiSi 
och WHO’s biverkningsdatabas VigiBase var mycket lågt med tanke på den omfattande 
användningen av loop-diuretika. 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Breda sökningar med flera olika termer gjordes för att hitta så mycket material som 
möjligt. Tillgängligt material som direkt kunde kopplas till uppställda frågeställningar 
var begränsat. Optimalt vore att kliniska prövningar eller observationsstudier med 
större studiepopulationer kunnat tas med, men endast en sådan studie hittades. Det 
har lett till att en blandning av studier med olika studiedesign och med små 
studiepopulationer inkluderats. Värt att notera är även att hälften av de inkluderade 
studierna gäller hörselbiverkningar rapporterade för små barn med medfödda 
hälsokomplikationer. Det gör att resultaten från dessa studier inte utan vidare kan 
generaliseras. Även resultat från de två fallstudierna som beskriver en enskild patients 
situation kan vara svåra att generalisera. Det finns också risk för confounding i flera av 
studierna, och i alla inkluderade studier som rapporterat biverkning finns flera möjliga 
tilläggsriskfaktor utöver exponeringen för loop-diuretika. 
 
Ett av målen med denna studie var att göra en litteraturuppdatering. Det visade sig 
dock att många studier som undersökt loop-diuretikas ototoxicitet har publicerats 
innan år 2000. Artiklar äldre än 2000-tal har dock inte inkluderats i resultatet. 
Eftersom nya upptäckter görs och nya teorier framläggs kring patogenesen till de 
ototoxiska biverkningarna, är det en styrka i arbetet att enbart nyare artiklar har 
inkluderats. Dock har inte så många nya jämförande studier gjorts under senare år, och 
mycket av den information som idag finns är fortfarande baserad på de äldre studierna. 
Även studier som inte har funnits tillgängliga i fulltext eller som har skrivits på annat 
språk än engelska har exkluderats, vilket kan ha resulterat i att relevanta artiklar inte 
har kunnat evalueras. 
 
Vidare har endast artiklar där ototoxiska biverkningar nämnts i abstraktet och där 
troliga patomekanismer har undersökts, inkluderats. Det innebär att studier där 
ototoxiska biverkningar kan ha registrerats som bifynd inte blev inkluderade.  
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Ett av inklusionskriterierna för denna studie var att endast utvärdera publikationer där 
ototoxicitet rapporterats hos människa. Djurstudier blev exkluderade, även om 
resultaten från djurstudier delvis kunde ha överförts till människa. Idag pågår 
forskning kring ototoxicitet i djurmodeller för att öka förståelsen kring 
patomekanismerna, så att skador ska kunna undvikas eller kanske till och med 
behandlas i framtiden.  
 
Litteraturstudien har genom noggrann genomgång visat vilket material som finns 
publicerat inom området ototoxiska biverkningar av loop-diuretika hos människa. Det 
har dels visat sig att publicerat material är mycket begränsat – inkluderat antal 
biverkningsrapporter – och att mycket gällande patogenesen fortfarande inte är helt 
klarlagt.  
 
De biverkningsrapporter som har samlats in från databaser ger en indikation på 
fördelningen kring antalet rapporter för respektive substans. En möjlig felkälla är 
underrapportering, men också att biverkan berott på andra orsaker än rapporterat 
läkemedel.  
 
Det är oklart om skillnader i biverkningsrapportering som har konstaterats i denna 
litteraturstudie enbart kan förklaras med olikheter i förskrivningsfrekvensen mellan 
substanserna. Ett sätt att angripa frågeställningen skulle kunna vara att undersöka 
närmare om det finns farmakokinetiska skillnader mellan substanserna som eventuellt 
kan förklara eventuella olikheter i ototoxiciteten. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
I denna litteraturstudie ingår resultatet av sex stycken vetenskapliga studier med olika 
studieupplägg. Samtliga studiers enskilda bevisvärde gällande generaliserbarheten 
(extern validitet) av deras slutsatser har bedömts vara begränsat till otillräckligt. 
Grunden till bedömningen har varit de kriterier som ställts upp enligt referens (24). 
Observationsstudier värderas preliminärt ha begränsat bevisvärde och fallstudier 
värderas preliminärt ha otillräckligt bevisvärde. En av de inkluderade studierna (30) 
var ej en observationsstudie i vanlig mening, men hade karaktär av en förstudie och 
graderades därför ha ett begränsat bevisvärde. Utöver denna justering har ingen annan 
justering av bevisvärde gjorts för övriga inkluderade studier. Graderingen som gjorts av 
studierna i detta arbete är tänkt att endast ge en indikation på vilket bevisvärde de för 
med sig. 
 
Målet med arbetet var att undersöka vilka för människor rapporterade ototoxiska 
biverkningar i samband med loop-diuretika som finns beskriven i vetenskaplig 
litteratur, och att ge en översikt över möjliga bakomliggande patomekanismer som  har 
diskuterats i litteraturen. Även om studiernas bevisvärde bedömdes generellt som lågt, 
ger det funna resultatet ett svar på nämnda frågeställningar.  
 
De två fallstudierna från Bates et al. (2002) och Skeith et al. (2013) visar båda på 
problematiken med möjliga additiva effekter när flera potentiellt ototoxiska läkemedel 
administreras tätt inpå varandra. Fallet från Bates et al. (2002) beskriver en välkänd 
riskökning för ototoxiska biverkningar när furosemid och aminoglykosidantibiotika 
kombineras (7, 2), i det aktuella fallet kombinerades gentamicin med furosemid. I 
litteraturen beskrivs gentamicin främst vara vestibulotoxiskt, men att det också kan 
orsaka cochleära skador (4, 7). Som tidigare nämnts innehöll patientfallet flera 
ototoxiska riskfaktorer. Patienten behandlades även med cefalexin och amitriptylin, två 
substanser som bedöms vara potentiellt ototoxiska (25). När författarna använde sig av 
sannolikhetsskalan Naranjo (frågeformulär som bedömer sannolikheten att en 
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biverkan beror på ett visst läkemedel (31)) ansågs dock kombinationen av just 
furosemid och gentamicin vara den mest troliga orsaken till hörselnedsättningen. 
Djurstudier indikerar att loop-diuretikas påverkan på stria vascularis kan öka upptaget 
av aminoglykosid till endolymfan (22), som därmed skadar hårceller och ger upphov till 
permanenta skador (7). På svenska marknaden finns idag åtta olika furosemidpreparat 
registrerade i FASS. I sex av dessa åtta produktresuméer står att kombination med 
aminoglykosid kan öka risken för ototoxicitet (15, 16, 32, 33, 34, 35), och för de 
resterande två står att kombination med gentamicin bör undvikas (17, 18). 
 
I fallstudien från Skeith et al. (2013) beskrivs en ovanligare interaktion mellan två 
läkemedel med möjliga ototoxiska biverkningar till följd. I det här fallet anses 
riskfaktorerna vara kombinationen av två potentiellt ototoxiska läkemedel (PDE5-
hämmaren sildenafil och furosemid) som kan ha potentierat varandras ototoxicitet, 
men även att en interaktion med ett tredje läkemedel – som kan hämma nedbrytningen 
av sildenafil – kan spela in som ytterligare en riskfaktor. Sildenafil metaboliseras av 
CYP3A4, och kalciumhämmaren diltiazem är ett CYP3A4-hämmande läkemedel. Ökade 
kumulativa doser av ett läkemedel vars risk för ototoxiska biverkningar normalt är låg, 
skulle i kombination med furosemid kunna öka risken för ototoxicitet ytterligare.  
 
Även Pressler et al. (2015) beskriver i sin förstudie möjliga additiva effekter mellan 
aminoglykosider och loop-diuretika, men i det aktuella fallet är bumetanid inblandat 
som inte har ansetts vara lika ototoxiskt som furosemid och som därför vanligtvis anses 
vara ett bättre alternativ i kombination med aminoglykosider (36). Författarna skriver 
att barnen fick doser av bumetanid som var högre än normala terapeutiska doser 
använda vid standard-diuretikabehandling. Djurstudier hade visat att optimal dos för 
att minska risk för epileptiska anfall kunde ligga runt 0,1-0,3 mg/kg, jämfört med 
diuretiska doser som ligger runt 0,05-0,1 mg/kg. Två av barnen som drabbades av 
hörselnedsättning hade i tillägg fått tobramycin eller gentamicin, som båda är 
aminoglykosidantibiotika som kan vara både cochlea- och vestibulotoxiska (22). Det 
tredje barnet hade inte fått tillägg av aminoglykosid, men fick en av de högsta 
kumulativa doserna av bumetanid, 0,8 mg/kg. Samtidigt hade fyra andra barn samma 
uppmätta kumulativa dos bumetanid och dessa hade dessutom fått tillägg av 
aminoglykosid, men inte drabbats av hörselnedsättning. 
 
En nyare artikel publicerades i mars 2016 där några av de tidigare nämnda författarna 
presenterade en vidare analys av studiens resultat (37). I den fördjupade analysen 
kunde inget direkt samband ses mellan bumetanidexponering och hörselnedsättning, 
då det inte verkar finnas någon skillnad i exponeringen mellan de barn som fått 
hörselnedsättning och de som inte fått det. Samtidigt påpekade författarna att 
studiegruppens storlek var för liten för att kunna förvänta signifikanta skillnader. 
Dessutom var bumetaniddoserna som användes i studien långt över vanliga 
terapeutiska doser och författarna menar att man antagligen hade överskridit en 
”takgräns”. Det kan ha varit orsaken till att man inte såg skillnader i dosexponering för 
bumetanid mellan barnen som fick hörselskada och de som inte fick hörselskada. 
Vidare anförde författarna betydelsen av möjliga confounders som syrebrist och 
kombinationen med aminoglykosider. Det förblir därför oklart huruvida bumetanid i 
sig isolerat kunnat ha orsakat hörselnedsättningen, eller om dessa biverkningar enbart 
förväntas uppträda när bumetanidexponering sker i kombination med andra 
riskfaktorer. 
 
Även Robertson et al. (2012) rapporterar fall av hörselnedsättning hos barn som i tidig 
ålder behandlats med loop-diuretika, i det här fallet furosemid. Alla barnen fick 
furosemid givet som bolus, något som anses i sig vara en riskfaktor för ototoxicitet (2). 
En Cochrane-metaanalys publicerad 2005 tyder på att risken för biverkningar som 
tinnitus och hörselnedsättning ökar vid bolusinjektion av loop-diuretika jämfört med 
vid kontinuerlig infusion (38). Vid bolusdoseringar förväntas toppnivåerna av loop-
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diuretika i serum bli högre än vid kontinuerlig infusion, vilket kan ha haft betydelse för 
uppkomsten av ototoxicitet. 
 
En del av barnen i studien till Robertson et al. (2012) med hörselnedsättning hade fått 
behandling med aminoglykosider (gentamicin, tobramycin eller vancomycin), men så 
var fallet även hos andra barn som inte fick hörselnedsättning. Oavsett nådde 
sambandet mellan ototoxicitet och aminoglykosidintaget inte statistisk signifikans, vare 
sig om intaget skett i kombination med furosemid eller ej. Riskfaktorn här anses istället 
vara en kombination av den kumulativa furosemiddosen – som statistiskt var högre hos 
barnen med hörselnedsättning – i kombination med hypoxi. 
 
En annan riskgrupp beskrivs i studien från Saha et al. (2013). Det gäller barn med 
nefrotiskt syndrom som ofta från tidig ålder periodvis behandlas med loop-diuretika, i 
det aktuella fallet furosemid. Inom gruppen med SDNS uppmättes barnen med 
kvarstående hörselnedsättning ha lägre kalciumnivåer i blodet än barnen utan 
kvarstående hörselnedsättning, vilket skulle kunna ha haft betydelse för utveckling av 
nedsatt hörsel och därför kunde vara en möjlig confounder. Men skillnaden i 
kalciumnivåer var inte statistiskt signifikant inom gruppen med SRNS mellan barnen 
med kvarstående hörselnedsättning och barnen som återfick normal hörsel. Den enda 
parametern som visade en statistiskt signifikant skillnad i båda grupperna var den 
kumulativa dosen av furosemid som var högre hos barnen med kvarstående 
hörselnedsättning.  
 
I jämförelse med kontrollgruppen friska barn hade barnen med nefrotiskt syndrom 
generellt högre tröskel för att uppfatta vissa ljudfrekvenser under behandlingsperioden 
med furosemid. Barnen med nefrotiskt syndrom uppmättes även ha lägre 
albuminnivåer i blodet än kontrollgruppen. Eftersom furosemid i hög grad binder till 
plasmaprotein, blir andelen obundet furosemid högre hos patienter med 
hypoalbuminemi och det är den fria andelen som förväntas ha eventuella toxiska 
effekter (28). Djurstudier har visat att råttor med låga halter albumin i blodet är mer 
mottagliga för furosemids ototoxiska biverkningar än råttor med normala 
albuminnivåer (2, 28). Detta stödjer teorin att furosemids förmåga att orsaka 
ototoxicitet beror på mängden obunden substans i blodet (2). Hypoalbuminemi kan 
därför vara en möjlig förklararing till den tillfälliga hörselnedsättningen som generellt 
registrerades hos barnen under furosemidbehandlingen. Mot denna 
förklaringsmodellen talar dock observationen att albuminvärden bland de tretton barn 
med kvarstående hörselnedsättning generellt var högre än bland barnen som återfick 
normal hörsel. 
 
Den sista inkluderade studien var en registerstudie från Lin et al. (2016), och den 
skiljer sig från de övriga inkluderade studier i och med att ingen ototoxisk biverkan 
rapporterades. Den kan ändå anses vara relevant eftersom det är den enda studie som 
har kunnat identifieras där sambandet mellan risk för ototoxicitet vid vardagligt 
furosemidintag har undersökts. Studiepopulationen som ingick i kohorten var betydligt 
större än för de övriga studierna och hade rekryterats genom ett register för kvinnliga 
sjuksköterskor. Det enda kvinnorna hade gemensamt var diagnosen hypertoni. Dos 
eller hur furosemid hade administreras var inte möjligt att ta fram ur registrerad data, 
men antogs vara daglig oral administrering. En annan begränsning i studien var att 
data byggde på självrapporterad hörselnedsättning bland deltagarna och att 
hörselnedsättningen inte objektiverades genom hörseltest. Det kan innebära att mindre 
grader av hörselnedsättning som kunde ha fångats upp via hörseltest inte 
rapporterades. En styrka i studien vara det stora antal deltagare, att justering för 
eventuella riskfaktorer utfördes, och att kvinnor som cancerbehandlats – vilket är en 
riskfaktor för hörselnedsättning i sig – blev exkluderade. På så sätt har man kunnat 
begränsa risken för att resultaten påverkades av möjliga confounders.  
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Inget statistiskt signifikant samband kunde ses mellan intag av furosemid och ökad risk 
för subjektivt upplevd hörselnedsättning. Observationsstudier i form av 
registerbaserade kohortstudier som denna kan vara en bra metod för att påvisa 
samband mellan riskfaktorer och mer sällsynta biverkningar, eftersom stora grupper 
kan studeras och mycket information samlas in under en längre tidsperiod (39). I 
studien från Lin et al. (2016) rapporterades totalt 429 kvinnor som fick 
hypertonibehandling med furosemid, och 22 kvinnor behandlades med en kombination 
av furosemid och tiaziddiuretika. Även om ototoxicitet har rapporterats efter oral 
administration av furosemid (2), förefaller biverkningen vara ovanlig och det är möjligt 
att studiepopulationen i denna studie varit för liten för att kunna upptäcka signifikanta 
samband.  
 
Liknande resonemang kan även användas när det gäller antalet biverkningsrapporter 
som registrerats hos svenska Läkemedelsverket. Totalt har bara 22 
biverkningsrapporter inkommit under drygt 50 års tid. Detta må ses i relation till de 
hundratusentals användare som årligen behandlas med furosemid, och indikerar att 
ototoxiska biverkningar troligen är mycket ovanliga vid vardaglig administration. Dock 
måste beaktas att biverkningsregistret bygger på spontanrapportering och dessutom 
inte är kopplat till försäljningssiffror och att dessa rapporter därför ej kan ses som ett 
mått på prevalens, utan får mer ses som en signal. Dessutom är flertalet rapporter i 
WHO’s biverkningsdatabas inte sambandsbedömda. 
 
För att sammanfatta det resultat som har framkommit i denna litteraturstudie så 
förefaller det som att loop-diuretika inte i monoterapi utan först och främst i 
kombination med tilläggsriskfaktorer kan öka risken för ototoxicitet. Riskfaktorer som 
har föreslagits är kombination med andra ototoxiska läkemedel, höga kumulativa doser 
eller nedsatt hälsotillstånd som njurskada eller tidigare hypoxi. Vidare antyder kliniska 
data att ökade fria koncentrationer av loop-diuretika i blodet skulle kunna öka risken 
eftersom en större mängd fritt läkemedel då kan ta sig till cochlea och interagera med 
jontransportörer i stria vascularis. I linje med det kan även hypoalbuminemi anses vara 
en riskfaktor. Även potentiering av ototoxicitet antingen genom kombination med 
andra ototoxiska läkemedel eller på grund av nedsatt hälsotillstånd kan bidra till 
patogenesen, då även det medverkar till att ökad mängd loop-diuretika kan ta sig in till 
cochlea. Totalt sett bedöms den absoluta risken att drabbas av hörselnedsättning i 
samband med användning av loop-diuretika som liten. 
 
Den tredje frågeställningen var huruvida det finns en skillnad i förekomst av 
rapporterade ototoxiska biverkningar för substanserna inom gruppen. Fem av 
studierna berör furosemid som är det överlägset mest förskrivna loop-diuretikumet, en 
av studierna berör bumetanid, och ingen studie där torasemid beskrivits som potentiell 
orsak till ototoxicitet har kunnat identifierats genom litteratursökningen. I dagsläget 
finns inga studier där ototoxiciteten eller biverkningsfrekvensen hos alla tre 
substanserna har jämförts och frågan har därför inte kunnat besvarats. 
 
Även sammanställningen av inkomna biverkningsrapporter har resulterat i samma 
konklusion. I Läkemedelsverkets biverkningsregister BiSi återfanns 22 rapporter om 
ototoxisk biverkan för furosemid, och ingen rapport för vare sig bumetanid eller 
torasemid. I WHO’s biverkningsdatabas VigiBase fanns 31 rapporter om furosemid, en 
rapport för bumetanid och en rapport för torasemid. Slutsatsen blir att det finns en 
skillnad i frekvensen av biverkningsrapporteringar, men om det är en reell skillnad 
eller en skillnad som endast speglar förskrivningsfrekvensen och tiden preparaten har 
funnits på marknaden är oklart. Furosemid har funnits längst tid på marknaden och 
förskrivs i mycket högre utsträckning än de övriga två substanserna, vilket påverkar 
förekomsten av uppkomna biverkningar. Den minimala skillnaden i antal rapporter 
från Sverige och antal rapporter i WHO’s databas som kommer från hela världen är en 
indirekt indikator för att underrapportering av denna biverkan troligen är substantiell.  
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En sammanställning av biverkningar listade i produktresuméer för samtliga loop-
diuretikapreparat skulle också kunna ge en viss indikation på vad som hittills är känt 
inom området. Här samlas information om biverkningar som kan antas ha ett rimligt 
samband till intaget av läkemedlet. Produktresuméer uppdateras löpande allt eftersom 
ny information blir tillgänglig från exempelvis studier eller biverkningsrapporter (40). 
Ur tabell 10 kan utläsas att Furix (furosemid) nämner subklinisk dövhet för höga toner 
som en vanlig biverkan, medan övriga furosemidpreparat (förutom Impugan) nämner 
dövhet som en mindre vanlig biverkan. Tinnitus och reversibel hörselnedsättning 
nämns generellt som en sällsynt biverkan. För bumetanid nämns hörselrubbningar 
som en sällsynt biverkan. För torasemid (Torem) anförs tinnitus och hörselnedsättning 
som en sällsynt biverkan, och för det andra i Sverige godkända torasemidpreparatet 
(Torasemid Sandoz) omnämns tinnitus och förlorad hörsel som en mycket sällsynt 
biverkan. Det är dock oklart om dessa skillnader verkligen genspeglar skillnader i 
incidens, eller om det är slumpen och inkonsistenser i formuleringar och 
kategoriseringar som är huvudansvarigt för avvikande bedömningar.  
 
Furosemid anses generellt vara mer ototoxiskt än bumetanid (2, 36). Djurstudier som 
har jämfört ototoxicitet mellan furosemid och bumetanid vid intravenös administrering 
hos hundar (studie publicerad 1979) och katter (studie publicerad 1985) har båda antytt 
att risken för ototoxicitet varit högre för furosemid (2). Det finns en studie från 1981 
som undersökt den ototoxiska biverkningsfrekvensen hos patienter som behandlats 
med antingen furosemid eller bumetanid. Studien visade på en möjlig eller förmodad 
läkemedelsorsakad hörselnedsättning för 6,4 % av patienterna som medicinerats med 
furosemid och för 1,1 % av patienterna som medicinerats med bumetanid. Författarna 
till studien menar att det uppkomna resultatet kan tyda på att bumetanid är ett säkrare 
alternativ än furosemid med tanke på ototoxicitet, men även att resultatet bör tolkas 
med försiktighet (41). 
 
En sammanställning kring ototoxiska biverkningar från databasen Micromedex 
konkluderar att eftersom ototoxicitet generellt finns beskrivet inom gruppen loop-
diuretika, så kan risken inte uteslutas även för varken bumetanid eller torasemid 
eftersom man kan anta att det handlar om en gruppeffekt (43, 44). 
 
Läkemedel anses vara en av de viktigaste orsakerna till förvärvad hörselnedsättning 
som skulle kunna förebyggas (4). Därför är mer kunskap kring både mekanismerna 
kring ototoxicitet och dess riskfaktorer av värde. 
 
 
 
 
 



 

19 
 

Tabell 10. Nämnda biverkningar under kategorin ”Öron och balansorgan” från samtliga registrerade preparat av furosemid, bumetanid och 
torasemid i FASS (15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46). För Torasemid Sandoz har biverkningarna stått under kategorin ”Allmänna symtom” 
och för Burinex under ”Biverkningar”. 

 

  Vanliga  
(≥1/100 till <1/10) 

Mindre vanliga 
(≥1/1000 till ≤ 1/100) 

Sällsynta  
(≥1/10000 till ≤1/1000) 

Mycket sällsynta 
(≤1/10000) 

 • Furix 10 mg/ml inj.vätska 
• Furix 20, 40, 500 mg tabl. 
• Furix Retard 30, 60 mg depottabl. 

subklinisk dövhet för 
höga toner 

ototoxicitet   

 • Impugan 10 mg/ml orala droppar 
• Impugan 20, 40 mg tabl. 

  tinnitus och reversibel 
hörselnedsättning 

 

 
 

• Impugan 500 mg tabl.  dövhet tinnitus och reversibel 
hörselnedsättning 

 

 
 
Furosemid 

• Lasix Retard 30, 60 mg 
depotkapsel 

 vanligen reversibel 
hörselnedsättning, 
dövhet 

tinnitus  

 • Furosemid Copyfarm 20, 40 mg    
tabl. 

 dövhet dysakusi och eller 
öronsusningar 

 

 • Furosemid Hexal 40 mg tabl.  hörselrubbningar, 
dövhet 

 tinnitus 

 • Furosemid Recip 25, 40, 500 mg 
tabl 

 dövhet reversibel 
hörselnedsättning och 
tinnitus 

 

 • Furosemid Teva 40 mg tabl.  dövhet tinnitus, reversibel 
hörselnedsättning 

 

 
Bumetanid 
 

• Burinex 0,5 mg/ml inj.vätska 
• Burinex 1 mg tabl. 

  hörselrubbningar  

 • Torem 5, 10 mg tabl.   tinnitus, 
hörselnedsättning 

 

Torasemid • Torasemid Sandoz 2,5, 5, 10, 20 
mg tabl. 

   tinnitus, förlorad 
hörsel 
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6. Slutsats 
Ototoxicitet förefaller vara en relativt ovanlig biverkan av loop-diuretika, som verkar 
kräva särskilda tilläggsriskfaktorer för att inträffa. Biverkningar i form av 
hörselnedsättning, dövhet och tinnitus har registrerats. Baserat på resultaten från 
denna litteraturstudie kan det finnas anledning till försiktighet vid kombination med 
andra kända ototoxiska läkemedel eller till patienter som av någon anledning riskerar 
uppnå höga kumulativa doser. 
 
Flest fall av ototoxicitet har rapporterats för furosemid, men huruvida risken för 
ototoxicitet är absolut större för furosemid förblir oklart eftersom furosemid har klart 
högst förskrivningsfrekvens. En studie, samt en biverkningsrapport inkommen till 
WHO’s biverkningsdatabas VigiBase har registrerats för bumetanid. Ingen studie där 
ototoxicitet har kunnat kopplas till användning av torasemid har identifierats, men en 
biverkningsrapport för torasemid har inkommit till WHO’s biverkningsdatabas 
VigiBase. Att risk för ototoxicitet föreligger för alla tre substanser kan därför inte 
uteslutas. 
 
 
 
7. Tack 
Stort tack till mina handledare Sarah Benkiran och Jörn Schneede för stöd under 
arbetets gång. Jag uppskattar alla de synpunkter och kommentarer som ni delat med er 
av. 
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