MS-sällskapet rekommenderar
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Rekommendation gällande: Lå gdoserat Naltrexon (LDN) vid MS
SMS rekommendation:
Sammantaget Cinns det i dagslä get inte evidensbaserat stö d fö r att rekommendera LDN som
en del i vare sig sjukdomsmodiCierande eller symtomlindrande behandling vid MS.
Bakgrund
Naltrexon ä r en opiodantagonist med en biokemisk struktur lik naloxon men med hö gre
biotillgä nlighet och lä ngre halveringstid. I Sverige ä r Naltrexon godkä nt på indikationen
”tillä ggsbehandling vid abstinensbesvä r vid alkoholberoende”. Doseringen på denna
indikation ä r 50 mg per dag.
Vid lå ga doser Cinns en paradoxal analgetisk effekt beskriven och djurmodeller har visat en
hypotetiskt anti-inClammatorisk effekt via icke-opioida receptorer. Det ä r bakgrunden till att
det har utvecklats en anvä ndning av lå gdoserat naltrexon (LDN) vid olika kroniska
sjukdomstillstå nd som Cibromyalgi, Crohns sjukdom men också vid MS.1, 2
Klinisk effekt
Dokumentationen av behandlingseffekten vid MS ä r sparsam och begrä nsar sig till tre
publicerade studier samt dä rutö ver fallrapporter och via nä tforum rapporterade
egenupplevelser.
Två studier har placebokontrollerad dubbel-blindad cross-over design. I den fö rsta
inkluderades 80 patienter med MS till 8 veckors behandling med 4,5 mg LDN alternativt
placebo med cross–over efter 1 veckas wash-out. Studien redovisar positiv effekt på skattad
mental hä lsa och smä rta men tolkningen begrä nsas av ett relativt hö gt bortfall.3 I den stö rsta
studien fullfö ljde 96 patienter med skovvis eller sekundä r progressiv MS utan
sjukdomsmodiCierande behandling enligt ett protokoll med två 8 veckors behandlingsperioder
med LDN alt placebo med cross-over efter en mellanliggande wash-out vecka. Inga
signiCikanta resultat avseende fö rä ndring i fysisk och mental hä lsa mä tt med MSQoL-54 kunde
på visas. Inga allvarliga biverkningar noterades. Fö rfattarnas slutsats ä r att effekten av LDN
må ste ifrå gasä ttas.4
Biverkningar
I en ö ppen, okontrollerad studie med 40 patienter studerades LDN (4 mg) vid primä r
progressiv MS.5 Behandlingstiden var sex må nader med tolerabilitets- och sä kerhetsdata som
primä ra end-point. Studien på visar inga sä kert behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar.
I sekundä ra end-points var effekten på spasticitet signiCikant. Samtidigt fanns det en
signiCikant fö rsä mring avseende smä rta som var reversibel vid uppfö ljning en må nad efter
utsatt behandling.
Slutsats
Slutsatsen ä r att evidensgraden ä r lå g och att ytterligare kliniska data behö vs innan
behandling kan rekommenderas utanfö r studier samtidigt som LDN i lå ga doser inte visat
nå gra uppenbara sä kerhetsproblem.
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