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Vetenskapliga slutsatser 
 

Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen 

Autoinjektorer uppfanns på 1960-talet som en följd av militär forskning i Förenta staterna (USA). De 
användes ursprungligen för att ge atropin i fält, antidoten till nervgasmedel i biologiska vapen. De 
första autoinjektorerna för adrenalin utvecklades och introducerades på USA:s läkemedelsmarknad för 
omkring 25 år sedan. Adrenalinautoinjektorer är indikerade vid akutbehandling av svåra allergiska 
reaktioner (anafylaxi) mot t.ex. insektsstick eller -bett, livsmedel, läkemedel och andra allergener 
liksom idiopatisk eller träningsinducerad anafylaxi. 

Storbritanniens läkemedelsmyndighet (”Medicines and Healthcare products Regulatory Agency”, MHRA) 
granskade samtliga godkända adrenalinautoinjektorer för att utvärdera det effektivaste stället för 
injektion, liksom bruksanvisningarnas tydlighet samt den lämpligaste längden på autoinjektornålen för 
att säkerställa att adrenalininjektionen tillförs intramuskulärt. Ett centralt fynd i granskningen var att 
det saknas robusta belägg för att autoinjektorerna tillför adrenalinet intramuskulärt hos alla patienter. 
Variationer i djupet hud-till-muskel, kön, nållängd och själva instrumentmekanismen är viktiga faktorer 
som bestämmer om medlet tillförs intramuskulärt eller subkutant. Ärendet hänsköts sedan till 
kommittén för humanläkemedel (CHMP) för en granskning i enlighet med artikel 31 i 
direktiv 2001/83/EG. 

Användningen av adrenalin vid behandling av anafylaxi är fastställd som rekommenderad första linjens 
behandling. Adrenalins effekt vid behandling av anafylaxi är väl understödd av anekdotiska och 
retrospektiva belägg. Adrenalins säkerhet är också väl fastställd, och en särskilt stark säkerhetsprofil 
har påvisats vid intramuskulär administrering. Den bästa administreringsvägen i en akutsituation har 
fastställts som intramuskulär, även om intravenös tillförsel kan vara indikerad i svåra fall. Enligt 
publicerade kliniska uppgifter förlängs absorptionshastigheten om adrenalinet tillförs subkutant. 

CHMP har beaktat de samlade tillgängliga icke-kliniska och kliniska beläggen om tillförseln av adrenalin 
från adrenalinautoinjektorer och huruvida produktinformationen innehåller tydliga och utförliga 
anvisningar för lämplig användning. CHMP beaktade även resultaten av samråd med vårdpersonal, 
experter och kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC). 

De är allmänt accepterat att intramuskulär tillförsel är överlägsen subkutan tillförsel för att uppnå den 
ökningstakt och de halter av adrenalin i plasma som är effektivast vid behandling av anafylaxi. Även 
under optimala förhållanden saknas det dock tillräckliga belägg för att fastställa att intramuskulär 
tillförsel av adrenalin sker hos alla patienter med de autoinjektorer som för närvarande är tillgängliga 
och som godkänts i EU och att exponering från en enda injektion är tillräckligt även om läkemedlet 
tillförs intramuskulärt. Om det inte räcker med en enda injektion för intramuskulär tillförsel, 
rekommenderas en andra injektion. 

De flesta beläggen för att adrenalin penetrerar in i vävnaden bygger på icke-kliniska uppgifter med 
hjälp av en gelatinmodell eller en svinmodell. Medan dessa icke-kliniska modeller har visat att 
adrenalinet skjuts ut bortom nålens spets i större eller mindre grad, fann CHMP att det fortfarande är 
tveksamt hur representativa dessa modeller är för den mänskliga vävnaden. 

Resultaten från farmakokinetiska studier (Simons, 19981, 20012) stödjer rekommendationen i 
riktlinjerna (t.ex. Storbritanniens riktlinje om återupplivning) att en intramuskulär injektion är den 

                                                
1 F. Estelle R. Simons, MD, FRCPC, Janet R Roberts, MD, FRCPC, Xiaochen Gu, PhD, and Keith J. Simons, PhD. Epinephrine 
absorption in children with a history of anaphylaxis. Journal of allergy and clinical immunology. January 1998 
2 F. Estelle R. Simons, MD, FRCPC, Xiaochen Gu, PhD, and Keith J. Simons, PhD. Epinephrine absorption in adults: 
Intramuscular versus subcutaneous injection. Journal of allergy and clinical immunology 108(5); 2001, 871-873 
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bästa administreringsvägen vid behandling av anafylaxi eftersom det är viktigt med ett snabbt svar för 
att säkerställa icke-fatala resultat. 

De främsta tillgängliga kliniska uppgifterna fokuserar på att påvisa djupet hud-till-muskel hos vuxna 
och barn och CHMP noterade en oförenlighet mellan studierna, där vissa inte fann någon korrelation 
mellan djupet hud-till-muskel och kroppsmasseindex (”Body Mass Index”, BMI) eller vikt (Song 
(2005)3, Stecher (2009)4) och andra fann en korrelation (Bhalla (2013)5, Bewick (2013)6).  

Man är dock överens om att djupet hud-till-muskel hos många patienter, både hos vuxna och barn, i 
allmänhet är större än längden på nålarna till de adrenalinautoinjektorer som för närvarande finns 
tillgängliga.  

Djupet hud-till-muskel är bara en av flera faktorer som påverkar om adrenalinet når muskellagret eller 
inte. CHMP kom överens om att det finns många faktorer som kan påverka om adrenalinet förs in i 
muskeln eller den subkutana vävnaden när en adrenalinautoinjektor används. 

Nålens längd är en annan faktor och i Storbritanniens riktlinjer om återupplivning föreslås också att en 
nål på 25 mm är den bästa längden för intramuskulär injektion. CHMP noterade dock att dessa 
riktlinjer är skrivna för användning i sjukhusmiljö, där vårdpersonalen vanligtvis injicerar adrenalinet 
med en manuell nål och spruta och inte en autoinjektor. 

Andra faktorer såsom instrumentets aktiveringsmekanism (fjäderkontrollerad eller inte) och 
administreringssätt (svinga och stöta eller placera och trycka), placeringsvinkeln mot huden och den 
använda kraften för att aktivera instrumentet spelar också en roll. CHMP noterade att skillnaderna i 
studierna delvis kan bero på kompression av vävnaden. Vissa prövare anser att intramuskulär injektion, 
också när nålen är kortare än djupet hud-till-muskel, fortfarande är möjlig eftersom instrumentets 
fysiska kompression av den subkutana vävnaden kan hjälpa till att övervinna bristen på nållängd. Å 
andra sidan finner andra prövare att kompressionen snarare kan involvera muskelvävnad än subkutan 
vävnad och att bristen på nållängd därför inte övervinns genom kompression. Fascia latas barriär – den 
fibrösa vävnad som omger musklerna – behöver även beaktas. Tills dess att dessa osäkerhetsfaktorer 
har skingrats finns det ett behov av mer definitiva belägg för hur användningen av olika 
adrenalinautoinjektorer påverkar hastigheten och omfattningen av tillförseln av adrenalin in i 
människors blodomlopp. Dessa belägg kan göra det möjligt att dra en slutsats om bästa 
injektionsställe. 

CHMP konstaterade att hur patienterna/vårdarna följer instruktionerna för hur autoinjektorerna ska 
användas också är en mycket viktig faktor, vilket framgår av studien av Brown J et al (2015)7. Det 
faktum att 15 procent av mödrarna inte lyckades ”utlösa” autoinjektorn ger stöd för att patienternas 
utbildningsverktyg måste förbättras och att utbildningen måste upprepas regelbundet. CHMP kom 
överens om att lämplig utbildning av både patienter/vårdare och vårdpersonal och omfattande 
utbildningsmaterial är av största betydelse. 

CHMP noterade bristen på kliniska belägg från randomiserade, kontrollerade prövningar, på grund av 
logistiska och etiska problem i samband med utförandet av dessa prövningar i akutsituationer, särskilt 
med en placebo-kontrollgrupp. CHMP ansåg dock att, för att förstå olika faktorers påverkan på 

                                                
3  Song T, Nelson M, Chang J, et al. Adequacy of the epinephrine auto-injector needle length in delivering epinephrine to 
the intramuscular tissues. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;94:539-542 
4  Dawn Stecher, Blake Bulloch, Justin Sales, Carrie Schaefer and Laine Keahey. Epinephrine Auto-injectors: Is Needle 
Length Adequate for Delivery of Epinephrine Intramuscularly? Paediatrics. 2009, 124(1):p65-70 
5  Bhalla, M.C., B.D. Gable, J.A. Frey, M.R. Reichenbach, and S.T. Wilber, Predictors of epinephrine autoinjector needle 
length inadequacy. Am J Emerg Med, 2013. 
6 Daniel C. Bewick, MD, Neville B. Wright, MD, Richard S. Pumphrey, MD, Peter D. Arkwright, MD, DPhil. Anatomic and 
anthropometric determinants of intramuscular versus subcutaneous administration in children with epinephrine 
autoinjectors. J Allergy Clin Immunol Pract Month 2013. Clinical Communication 
7 Brown J, Tuthill D, Alfaham M et al. (2013) A randomised maternal evaluation of epinephrine autoinjection devices. 
Paediatr. Allergy Immunol. 00:1-5. 
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distributionen, exponeringen och aktiviteten av adrenalin när det tillförs genom en 
adrenalinautoinjektor, kan överväga farmakokinetiska och farmakodynamiska studier på friska frivilliga 
som representerar en bred variation av fenotyper eller bildtagningsstudier på friska frivilliga. 

CHMP kontaktade experter för att få råd om genomförbarheten av bildtagningsstudier eller 
farmakokinetiska studier eller andra studier eller tester som kan utföras samt sökte PRAC:s råd om 
potentiella databaser eller andra datakällor som kan innehålla information om faktisk användning av 
autoinjektorer. 

De anlitade experterna kom enhälligt överens om att en farmakokinetisk studie på människor skulle 
vara lämplig för att samla in information om de bästa parametrarna för tillförsel. Gruppen noterade 
även möjligheten att samla in farmakodynamiska data i samma studie. PRAC fann att det saknades 
identifierade datakällor som skulle möjliggöra ett formellt epidemiologiskt tillvägagångssätt för att 
bedöma faktisk användning av eller ej fungerande adrenalinautoinjektorer inom EU. 

CHMP noterade att det i allmänhet finns en stor grad av överensstämmelse mellan 
produktinformationen till de olika adrenalinautoinjektorerna, särskilt vad gäller de viktigaste 
meddelandena såsom att söka akut medicinsk hjälp omedelbart efter en enstaka administrering, 
användning med försiktighet i vissa patientpopulationer och att adrenalin bör tillföras intramuskulärt för 
att maximera möjligheten till ett positivt resultat vid behandling av anafylaxi. Emellertid fann CHMP att 
vissa punkter behövde förtydligas.  

CHMP rekommenderade därför att produktinformationen ändras för att återspegla osäkerhetsfaktorerna 
avseende huruvida en enda administrering skulle räcka för en given episod och rådet att patienter bör 
ordineras två pennor som de alltid bör bära med sig, att en rekommendation inkluderas om att 
närstående personer till patienterna bör utbildas i användningen av adrenalinautoinjektorer och att 
information inkluderas om nållängden. CHMP rekommenderade även att ytterligare åtgärder för 
riskminimering, inräknat utbildningsmaterial, bör lämnas in och avtalas via riskhanteringsplaner. 
Utbildningsmaterialet innefattar men är inte begränsat till en träningsanordning, audiovisuellt 
instruktionsmaterial och en checklista för förskrivare som ska underlätta diskussionen mellan 
förskrivaren och patienten och ge tillräcklig information om det bästa sättet att använda, tillföra och 
förvara produkten. 

Vidare krävde CHMP en farmakokinetisk/farmakodynamisk studie för att förstå olika faktorers 
påverkan på distributionen, exponeringen och aktiviteten av adrenalin när det tillförs genom en 
adrenalinautoinjektor och uppmuntrade en studie för att bedöma ändamålsenligheten av de föreslagna 
åtgärderna för riskminimering och utförandet av en observationsstudie för att bedöma användningen 
och fallen av bristande effekt och injektorer som inte fungerar. 

CHMP fann att nytta-riskförhållandet för adrenalinautoinjektorer är fortsatt gynnsamt förutsatt att de 
överenskomna ändringarna införs i produktinformationen samt att ovanstående ytterligare åtgärder för 
riskminimering genomförs. 

 

Skäl till CHMP:s yttrande 

Skälen är följande: 

• PRAC övervägde förfarandet i enlighet med artikel 31 i direktiv 2001/83/EG för 
adrenalinautoinjektorer. 

• CHMP beaktade de samlade tillgängliga icke-kliniska och kliniska beläggen för att hämta 
information om huruvida adrenalin administrerat via en adrenalinautoinjektor tillförs 
intramuskulärt eller subkutant, inräknat uppgifter som lämnats in av innehavare av 
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godkännande för försäljning, samråd med vårdpersonal, experter och kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC). 

• CHMP fann att adrenalins effekt vid behandling av anafylaxi väl understöds av anekdotiska och 
retrospektiva belägg och att adrenalins säkerhet också är väl fastställd, och att en stark 
säkerhetsprofil har påvisats, särskilt vid intramuskulär administrering. 

• CHMP fann att den bästa administreringsvägen för adrenalin i en akutsituation har fastställts 
som intramuskulär, även om intravenös tillförsel kan vara indikerad i svåra fall. 

• CHMP fann att många faktorer kan påverka om adrenalinet förs in i muskeln eller den 
subkutana vävnaden när en adrenalinautoinjektorer används, såsom nålens längd, 
instrumentets aktiveringsmekanism, placeringsvinkeln mot huden, kraften som används för att 
aktivera instrumentet och om patienten/vårdaren följer instruktionerna. Träning och utbildning 
av både patienter/vårdare och vårdpersonal ansågs vara av stor betydelse. 

• CHMP noterade att produktinformationen till de olika autoinjektorerna skulle behöva 
uppdateras så att de innefattar varningar och försiktighetsåtgärder för osäkerhetsfaktorer 
avseende huruvida en enda administrering skulle räcka för en given episod och rådet att 
patienter bör ordineras två pennor som de alltid bör bära med sig, samt utbildning av 
närstående personer till patienterna och att information inkluderas om nållängden. 

• CHMP drog slutsatsen att det finns ett behov av att ytterligare åtgärder för riskminimering, 
inräknat utbildningsmaterial, lämnas in och avtalas via riskhanteringsplaner. CHMP ansåg även 
att det fanns behov av en farmakokinetisk/farmakodynamisk studie för att förstå olika 
faktorers påverkan på distributionen, exponeringen och aktiviteten av adrenalin när det tillförs 
genom en adrenalinautoinjektor. 

CHMP drog slutsatsen att nytta-riskförhållandet för adrenalinautoinjektorer är fortsatt gynnsamt med 
reservation för villkoren för godkännandena för försäljning och med beaktande av ändringarna i 
produktinformationen och andra rekommenderade åtgärder för riskminimering. 

I enlighet med artiklar 31 och 32 i direktiv 2001/83/EG rekommenderar CHMP därför ändring av 
villkoren för godkännande för försäljning för samtliga läkemedel i bilaga I och för vilka ändringarna i de 
relevanta avsnitten av produktresumén och bipacksedeln återfinns i bilaga III. 

De villkor som ska gälla för godkännandena för försäljning anges i bilaga IV. 
 


