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Sammanfattning  

Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom vars sjukdomsorsak är okänd. 

Immunförsvaret sätter igång en inflammationsprocess som främst drabbar lederna vilket kan leda 

till brosk- och benskador men även till vissa allmänsymtom som trötthet och inflammationsanemi. 

I dagsläget behandlas RA i första hand med metotrexat (MTX) som monoterapi. Flertalet studier 

på området indikerar att MTX i kombination med infliximab, en monoklonal antikropp är 

effektivare vid behandling av aktiv RA än endast MTX-behandling. Referensprodukten (RP) för 

infliximab, Remicade® är väldigt dyr vilket kan vara en möjlig anledning till att det inte används 

som förstahandsterapi. 2015 gick patentet för Remicade® ut och flertalet billigare biosimilarer har 

blivit godkända för samma indikation.     

Syfte: Att undersöka om MTX i kombination med infliximab är effektivare än enbart MTX vid 

behandling av aktiv RA och med den undersökningen som underlag utvärdera om det föreligger 

ekvivalens mellan RP (Remicade®) och biosimilaren CT-P13.  

Metod: Den medicinska och biovetenskapliga databasen PubMed användes för att erhålla de 

vetenskapliga artiklarna som analyserades i litteraturstudien. Från PubMed valdes 5 artiklar ut för 

vidare analys. Avgränsningar i sökningen var: indikationen RA, MTX, infliximab och 

biosimilaren CT-P13  

Resultat: Studie 1–3 konstaterade utifrån de utfallsvariabler som analyserades att MTX i 

kombination med infliximab är effektivare än endast MTX-behandling vid behandling av aktiv 

RA. Studie 4–5 undersökte ekvivalens mellan RP och biosimilaren CT-P13 vid behandling av 

aktiv RA. Analysen av studie 4–5 påvisade att det förelåg ekvivalens mellan RP och CT-P13.    

Slutsats: Utifrån denna småskaliga litteraturstudie verkar behandling med MTX i kombination 

med infliximab mer fördelaktig för sjukdomskontroll vid aktiv RA än endast MTX-behandling. 

Dessutom verkar biosimilaren CT-P13 vara ekvivalent med referensprodukten Remicade® vid 

behandling av aktiv RA. Utbyte av Remicade® till CT-P13 kan innebära stora besparingar i 

sjukvården och eventuell terapirekommendation vid aktiv RA kan komma att behöva ses över då 

det nu finns effektiva billigare alternativ.  
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SUMMARY 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic joint disease which mechanism of action is 

unknown. The immune mechanism initiates an inflammatory process that mainly 

affects the joints, which can lead to cartilage and bone damage but also to some 

generalized symptoms such as fatigue and inflammatory anemia. At present, RA is 

primarily treated with methotrexate (MTX) as monotherapy. Studies in the field 

indicate that MTX in combination with infliximab, a monoclonal antibody, is more 

effective in treating RA than MTX treatment alone. Most likely, infliximab is not 

used as first-hand therapy since the reference product Remicade® is very expensive. 

In 2015 the patent for Remicade® expired and there are now cheaper biosimilars 

available that have been approved for the same indication as Remicade®.  

The aim of this study was to investigate whether MTX in combination with 

infliximab is more effective than MTX alone in the treatment of active RA and 

evaluating whether there is equivalence between the reference product Remicade® 

and the CT-P13 biosimilar. 

The medical and bioscience database PubMed was used to obtain the scientific 

articles analyzed in this literature study. From PubMed 5 articles were selected for 

further analysis. The delimitation of the search was: indication RA, MTX, infliximab 

and biosimilar (CT-P13).  

Articles 1-3, based on the outcome variables of the studies indicated that infliximab 

in combination with MTX is more effective than MTX treatment alone in the 

treatment of active RA. Articles 4-5 examined equivalence between the reference 

product for infliximab (RP) and the biosimilar CT-P13 in the treatment of active RA. 

The analysis and results of articles 4-5 showed that there was a similarity between 

RP and CT-P13 in treatment of active RA.  

Based on this small-scale literature study, treatment with MTX in combination with 

infliximab seems more beneficial for disease control in active RA than MTX 

treatment alone. In addition, the biosimilar CT-P13 appears to be equivalent to the 

reference product Remicade® in the treatment of active RA. Replacement of 

Remicade® to CT-P13 can mean major savings in healthcare and the therapeutic 

recommendation for active RA may need to be reviewed as there are now effective, 

cheaper alternatives. 
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VANLIGT FÖRKOMMANDE FÖRKORTNINGAR 

ACPA – Anti-CCP-antikroppar 

ACR – American College of Rheumatology 

ADA – Anti-drug antibodies 

ANA – Anti-nuclear antibodies 

AUC – Arean under koncentrationskurvan 

AUP – Apotekets utförsäljningspris 

CCP – Cyklisk citrullinerad peptid 

CI – Konfidensintervall 

Cmax – Läkemedels maximala plasmakoncentration  

CRP – C-reaktivt protein  

CT-P13 – Arbetsnamn för biosimilarerna Inflectra® och Remsima® 

DAS28 – Disease Activity Score in 28 joints 

DMARDs – Disease modifying antirheumatic drugs 

EMA – Europeiska medicinska rådet 

ESR – Erytrocyters sedimentationshastighet  

EULAR – The European Leauge Against Rheumatism 

FAS – Full analysis set 

HAQ – Health Assessment Questionnaire 

Ig – Immunoglobulin  

ITT – Intention to treat 

IV MP – Intravenöst metylprednisolon 

MRI – Magnetic resonance imaging 

MTX – Metotrexat 

NSAID – Non-steroidal anti-inflammatory drug 

PK – Farmakokinetik  

PP – Per-protocol 
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RA – Reumatoid artrit 

SF-36 – Short form-36 

TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

TNF – Tumour necrosis factor  

vdH-S – van der Heijde modification of the total Sharp score 
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INTRODUKTION 

Reumatoid artrit 

Reumatoid artrit (RA) är en inflammatorisk ledsjukdom som drabbar ca 0,5 % av den 

svenska befolkningen. Tre fjärdedelar av de som drabbas av RA är kvinnor och 

insjuknande sker oftast i 50-års åldern. Sjukdomen uppträder ofta skovvist med 

inflammation i småleder. Orsaken till RA är okänd men där finns indikationer som 

tyder på immunstörning av autoimmun typ. Immunförsvaret sätter igång en 

inflammationsprocess som främst drabbar lederna viket kan leda till brosk- och 

benskador men även till vissa allmänsymtom som trötthet och inflammationsanemi 

(1). 

Behandling av RA grundar sig i att på kort sikt försöka lindra värk, rörelsesmärta, 

stelhet och trötthet. På lång sikt är behandlingsmålen att undvika leddestruktion och 

felställningar samt funktionsbortfall i inre organ. Innan diagnos har ställts ges en 

allmänt symtomlindrande behandling. Exempel på sådan behandling är avlastning av 

de inflammerade lederna (ej immobilisering), uppmuntran till aktiva rörelser trots 

värk och behandling med non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). När 

diagnos har ställts bör antireumatiska läkemedel sättas in så fort som möjligt (2).  

Förstahandspreparat vid lindrig RA är metotrexat (MTX) antingen i singel- eller 

kombinationsterapi med folsyra. Andrahandsalternativet vid låg sjukdomsaktivitet är 

klorokinfosfat/hydroxiklorokin eller sulfasalazin (singel- eller kombinationsterapi). 

Förstahandspreparat vid medelhög till svår RA är MTX i singel- eller 

kombinationsterapi med folsyra. Andrahandspreparat vid medelhög till svår RA är 

tillägg av TNF-hämmare som kombinationsterapi eller som monoterapi. I tredje hand 

kan RA behandlas i kombinationer mellan metotrexat, sulfasalazin, 

klorokinfosfat/hydroxiklorokin och eventuellt ciklosporin eller med leflunomid som 

monoterapi. Som fjärdehandsterapi (vid intolerans/otillräcklig effekt) kan abatacept, 

rituximab eller tocilizumab provas (1).  

Det är svårt att tidigt ställa diagnosen RA då det kan ta lång tid innan synliga 

symtom uppträder och olika individer får olika symtom. Blodprover och 

röntgenbilder kan vara normala långt efter att ledsmärtor uppkommit. Eftersom det är 

viktigt att ställa diagnosen RA så tidigt som möjligt kombineras en grundlig 

undersökning och samtal med läkare på mottagning med blodprover och 

röntgenbilder. Typiska fynd i anamnesen som kan indikera RA är morgonstelhet, 

smärtor och tecken på inflammation i händer och fötter, orkeslöshet, trötthet, feber 

och viktminskning. Det som undersöks med blodprover är C-reaktivt protein (CRP, 

normalvärde: lägre än 10 mg/L), erytrocyters sedimentationshastighet (ESR, 

normalvärde män: 13-20 mm, kvinnor: 21-30 mm), blodvärde, förekomst av 

reumatoid faktor (IgM-RF), förekomst av anti-CCP-antikroppar (cyklisk citrullinerad 
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peptid, ACPA) och lever/njurfunktion. Den bilddiagnostik som kan användas relativt 

tidigt för att påvisa RA är ultraljud. Röntgenundersökning visar förändringar i 

skelettet vilket tar längre tid och är därför inte en optimal metod att använda för att 

diagnostisera en nydebuterad RA (3, 4). Eftersom RA är så svårdiagnostiserad har 

olika kriterier utvecklats. Ett av dessa kriterier är ACR1987 (American College of 

Rheumatology) som finns beskriven i tabell I (5, 6). Senare har en uppdaterad 

version av RA-kriterier tagits fram: ACR2010/EULAR (The European Leauge 

Against Rheumatism) -kriterierna som finns beskrivna i tabell II (5).  

 

Tabell I. ACR1987-kriterier för diagnos av RA. För att diagnos ska kunna ställas krävs att minst 4 av 

7 kriterier är uppfyllda samt att kriterium 1–4 måste varit ihållande i minst 6 veckor. 

1) Morgonstelhet i lederna som varar i minst en timme innan maximal förbättring  

2) En läkare som bedömt att patienten har artrit i minst 3 leder samtidigt 

3) Symmetrisk artrit, bilateral involvering av leder  

4) Minst en av händernas leder är drabbade av artrit 

5) Reumatioda noduli som observerats av läkare 

6) Serum reumatoid faktor (RF) 

7) Radiologiska förändringar   

 

 

Tabell II. ACR2010/EULAR-kriterier för diagnostisering av RA. Patienter måste uppnå en poäng av 

≥ 6/10 poäng för att få diagnosen RA.     

Kriterier Poäng 

Ömma eller svullna leder  

1 stor led 0 

2–10 stora leder 1 

1–3 små leder 2 

4–10 små leder 3 

> 10 små leder 5 

Serologiska analyser (minst ett testresultat krävs för klassificering)  

Negativ RF och negativ ACPA 0 

Lågt RF-värde eller lågt värde för ACPA 2 

Högt RF-värde eller högt värde för ACPA 3 

Akutfasreaktanter  

Normal CRP och normal ESR 0 

Förhöjd CRP eller förhöjd ESR 1 

Symtomduration   

< 6 veckor 0 

≥ 6 veckor 1 

 

ACR är en mätmetod vid RA som främst tagits fram för forskning och används som 

mätmetod i kliniska studier men inte i den kliniska vardagen av läkare vid 

dosanpassning. Det kan vara fördelaktigt att använda ACR då många andra studier 

också använder denna mätmetod vilket underlättar jämförelse mellan olika studier 

(7). Ytterligare mätmetoder som används ofta är DAS28 (The Disease Activity Score 

in 28 joints) och HAQ (Health Assessment Questionaire). DAS28 är en sammansatt 

variabel för: TJC (tender joint count), SJC (swollen joint count), ESR (erythrocyte 
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sedimentation rate), och patientens allmänna uppfattning av sjukdomsaktivitet. HAQ 

är ett frågeformulär som behandlar många olika aspekter som hör ihop med fysisk 

funktion exempelvis: resa sig upp, klä på sig, äta, sträcka sig, greppa tag, och 

underhålla sin personliga hygien. HAQ bedöms på en skala 0–3 där 0 = ingen 

svårighet och 3 = kan inte genomföra handlingen/uppgiften.  

Andra mätmetoder som används relativt ofta är short form-36 (SF-36) och van der 

Heijde modification of the total Sharp score (vdH-S). SF-36 är en typ av 

manual/formulär för uppskattning av hälsostatus, ”quality of life” som exempelvis 

mental, social och fysisk hälsa. Progression av ledskador kan mätas med hjälp av 

vdH-S där en ökande poäng innebär förvärring av ledskada (8, 9).     

Effekten av ett läkemedel som används för att behandla RA utvärderas ofta genom 

att beskriva ACR-N-förbättring. N beskriver procentsatsen (ACR20/50/70/90) för 

den förbättring som uppnåtts med behandlingen. Tabell III beskriver hur 

ACR20/50/70/90 ska tolkas (10, 11).  

 

Tabell III. Kriterier för ACR20/50/70/90. Vid ACR20 ska en förbättring på minst 20 % ses för antal 

svullna leder, ömma leder och vid tre av fem övriga faktorer. Vid ACR50 ska 50 % förbättring ses, 

vid ACR70 ska 70 % förbättring ses och vid ACR90 ska 90 % förbättring ses.  

ACR-respons ACR20 ACR50 ACR70 ACR90 

Antal svullna leder ≥ 20 % 

förbättring 

≥ 50 % 

förbättring 

≥ 70 % 

förbättring 

≥ 90 % 

förbättring 

Antal ömma leder ≥ 20 % 

förbättring 

≥ 50 % 

förbättring 

≥ 70 % 

förbättring 

≥ 90 % 

förbättring 

Frågeformulär som utvärderar hälsan      
CRP eller ESR     
Global status     
Fysisk funktion     
Smärta      

Metotrexat 

MTX är en folsyraantagonist som kan användas vid behandling av både vissa 

inflammatoriska sjukdomar som exempelvis RA och i hög dos för att behandla vissa 

maligniteter. Den cytotoxiska effekten baseras på hämning av purin- och pyrimidin-

syntesen som i sin tur leder till hämning av celldelningsprocessen. MTX tas upp i 

kroppen via samma transportsystem som reducerade folater. Den cytotoxiska 

effekten av MTX sker inne i cellen och är som mest aktiv i mitosens S-fas. MTX 

verkar mer effektivt mot celler med en hög tillväxtfas som exempelvis tumörceller 

och olika typer av stamceller (12).  

Utöver hämningen av celldelningsprocessen kan ytterligare mekanismer hos MTX 

identifieras. MTX verkar även genom att hämma transmetyleringsreaktioner via 
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ackumulering av polyaminer, reduktion av antigenberoende T-cells-proliferation och 

genom främjande av adenosinfrisättning med adenosinmedierat undertryckande av 

inflammation. Sammantaget tros dessa mekanismer vara anledningen till MTX goda 

behandlingsförmåga av inflammatoriska sjukdomar (13).   

Vanliga biverkningar vid behandling med MTX är benmärgsdepression och skada på 

slemhinnor vilket kan förklara symtom som illamående, ulcerös stomatit, leukopeni 

och andra störningar i gastrointestinal-kanalen. Andra relativt vanliga biverkningar är 

nedstämdhet, onormal trötthet, frossa och feber, yrsel och försämrad motståndskraft 

mot infektioner. Högre dos, typ av administreringssätt och en längre 

behandlingsduration är faktorer som kan påverka och eventuellt öka risken för att 

drabbas av biverkningar (12).  

Den vanligaste orsaken till dålig följsamhet till behandlingen eller avslutande av 

behandling beror på biverkningar snarare än på bristande effektivitet. I jämförelse 

med andra disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) inklusive biologiska 

läkemedel är MTX dock väl tolererad och har en hög säkerhetsprofil. Den toxicitet 

som beror på MTX´s folsyraantagonstiska mekanism kan till viss del motverkas 

genom samtidig administrering av folsyra (13).    

Infliximab 

Infliximab är en chimär monoklonal antikropp som riktas mot både fritt och 

membranbundet TNFα (Tumour necrosis factor α). Chimär innebär att antikroppen är 

framställd från två genetiskt olika individer och i detta fall mus (Fv1) och människa 

(IgG1) (14). Monoklonal innebär att antikroppen härstammar från en och samma cell 

(15). Infliximabs bindning till TNFα resulterar i blockering av intracellulär 

signalering eftersom TNFα hämmas från att binda in till sin receptor. Då infliximab 

binder till membranbundet TNFα resulterar detta i apoptos av cellen som utrycker 

TNFα på sin yta (14).  

IgG-antikroppar bildas naturligt av kroppens B-celler som en del av immunförsvaret. 

IgG-antikroppar är uppbyggda av fyra peptidkedjor, två tunga kedjor och två lätta 

kedjor som tillsammans formar ett y (IgG-monomer). IgG-monomeren har två 

antigenbindande site (15). 

Framställningen av monoklonala antikroppar görs genom fusering av B-celler från 

ett immuniserat djur (oftast mus) och en immortaliserad myelomcell-linje. Dessa 

odlas sedan under förhållanden som ofuserade vanliga celler och cancerceller inte 

klarar av. Antikropparna som bildas screenas för det antigen som är av intresse och 

den klon som uppfyller kraven används sedan för fortsatt framställning av 

monoklonala antikroppar (15). Hos infliximab har det antigenbindande sitet (den del 

som ska känna igen TNFα) från mus sammanfogats med en human Fc-domän, se 
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Figur 1. Humaniseringen är nödvändig för att minska risken för att immunförsvaret 

ska attackera och förstöra antikroppen. Om detta händer kan anti-antikroppar bildas 

mot infliximab och det kan leda till att läkemedlet mister sin effekt (16).  

 

Figur 1. Bilden illustrerar hur en monoklonal antikropp för infliximab är uppbyggd med dess olika 

delar. 

 

TNFα är ett cytokin som bildas av makrofager. TNFα är involverad som 

signalsubstans i kroppens inflammatoriska processer och kan bland annat ge upphov 

till feber och blodtrycksfall. Infliximab som är riktad mot TNFα kan därför reducera 

eventuell vävnadsskada som kan uppkomma vid RA (17).  

De flesta biverkningar som förekommer vid behandling med infliximab är milda till 

måttliga men vissa patienter kan drabbas av allvarligare biverkningar som kan 

komma att kräva behandling. Vanliga biverkningar för infliximab är buksmärta 

illamående, virusinfektioner, övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, infusions 

reaktioner och smärta. Mer allvarliga biverkningar kan exempelvis vara allvarlig 

allergisk reaktion, dålig blodtillförsel, svullen lever eller leverskada och 

nytillkommen eller försämring av befintlig hjärtsvikt. 

Administrering av infliximab sker genom infusion på sjukhus av en sjuksköterska 

eller läkare. Normalt är infusionsperioden ca 2 timmar (18).   

Biosimilarer 

Europa godkände de första biosimilarerna redan 2006 men diskussionen om dessa 

har inte varit aktuell i Sverige förrän under de senaste åren. Detta tros bero på att de 

biologiska läkemedlen som är riktiga storsäljare först nu börjar utsättas för 

konkurrens av vissa biosimilarer. Från en rapport 2016 uppgick kostnaden för 
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biologiska läkemedel i Sverige till 11 miljarder kronor, vilket motsvarar en fjärdedel 

av hela läkemedelsmarknaden. Det är därför av stort intresse att utvärdera eventuella 

utbyten mot billigare biosimilarer. Utbytet kan även öka förutsättningarna för att fler 

patienter ska kunna få möjlighet att behandlas med biologiska läkemedel.  

Biosimilarer är inte detsamma som ett generiskt läkemedel. Biologiska läkemedel är 

mer komplexa att framställa och har en mycket större molekylstorlek. De består 

oftast av proteiner som tillverkas i exempelvis en levande cell eller i någon biologisk 

process. Läkemedel baserade på kemisk syntes är mindre och brukar vara i 

storleksordningen 100–500 Dalton medan ett biologiskt läkemedel är i 

storleksordningen 5000 Dalton och större. Monoklonala antikroppar kan vara så stora 

som 150 000 Dalton. Eftersom det förekommer en naturlig variation vid 

framställning av stora proteiner så som monoklonala antikroppar, kan man aldrig 

säga att de är helt identiska. 

Biosimilarer är biologiska läkemedel som liknar ett tidigare godkänt biologiskt 

läkemedel (referensläkemedlet/produkten). Den aktiva substansen i 

referensläkemedlet finns som en version i biosimilaren. Kravet för att biosimilaren 

ska bli godkänd är: likvärdiga kemiska egenskaper och biologisk aktivitet med 

avseende på effekt, säkerhet, farmakokinetik/dynamik, molekylstruktur och 

föroreningar.   

När biologiska substanser och biosimilarer ska godkännas görs detta ofta via den 

centrala proceduren vilket innebär att efter godkännande får läkemedlet 

marknadsföras inom hela EU och EES. Krav och riktlinjer för biosimilarer bestäms 

av EMA (European Medicines Agency). Infliximab var den första mer komplicerade 

biosimilaren som blev godkänd 2013. Totalt fanns det år 2017 36 godkända 

biosimilarer inom EU, baserade på 12 referensläkemedel.  Exempel på tillstånd 

utöver RA som kan behandlas med biosimilarer är ulcerös kolit, Chrons sjukdom, 

psoriasis, ankyloserande spondylit, diabetes och cancer (19). 

Referensprodukten för infliximab går under handelsnamnet Remicade® vars patent 

gick ut i Europa 2015 och kommer att gå ut under 2018 i USA. De två godkända 

biosimilarerna för infliximab som finns till försäljning i Sverige har fått 

handelsnamnen Inflectra® och Remsima®, vilka båda gick under arbetsnamnet CT-

P13. Inflectra® och Remsima® är samma produkt men marknadsförs av två olika 

företag, Pfizer och Orion Pharma (20, 21). Enligt TLV (tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket) kostar pulver till koncentrat till en infusionslösning med 

en styrka på 100 mg Remicade® 5141,15 kronor (AUP) medan Inflectra® i samma 

dos kostar 4187,73 kronor (AUP) och Remsima® kostar 2853,57 kronor (AUP) (22). 
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SYFTE   

Frågeställningen om det finns effektivitetsskillnad mellan 

förstahandsterapin/preparatet MTX och andrahandsterapin MTX i kombination med 

infliximab vid behandling av RA har legat till grund för denna litteraturstudie. Syftet 

var att med denna studie som underlag sedan undersöka om det föreligger ekvivalens 

mellan referensprodukten för infliximab, Remicade® och biosimilaren CT-P13. 

Ytterligare frågeställning var om eventuell terapirekommendation vid aktiv RA kan 

behöva ses över då det nu finns billigare alternativ.   

MATERIAL OCH METODER 

Examensarbetet är en litteraturstudie som baserats på kliniska och vetenskapliga 

artiklar inom områdena RA, MTX, infliximab och biosimilarer (CT-P13). Erhållna 

artiklar hämtades från den medicinska biovetenskapliga databasen PubMed mellan 

15/1–18 och 7/3–18. Sökord som användes var ” rheumatoid arthritis” AND 

“methotrexate” AND “infliximab” men också ”infliximab” AND ”biosimilar” AND 

”rheumatoid arthritis” AND ”CT-P13”. Sökningen begränsades till fulltext, 

randomiserade kliniska prövningar och studier inte äldre än 15 år. Sökningarna 

resulterade i 66 respektive 5 träffar. Utav dessa träffar exkluderades studier som 

utförts för andra indikationer än RA och för andra läkemedel än MTX, infliximab 

och CT-P13. Efter begränsningarna återstod totalt 10 artiklar där de fem senaste 

valdes. Tre av dessa artiklar behandlade området: RA, MTX, infliximab och två 

artiklar behandlade området: infliximab och biosimilaren CT-P13. De fem artiklarna 

användes sedan för vidare analys.  

RESULTAT 

Studie 1 - Combination of Infliximab and Methotrexate Therapy for Early 

Rheumatoid Arthritis (11) 

 

Syfte  

I föreliggande studie (11) undersöktes fördelarna vid behandling av RA med både 

MTX och infliximab jämfört med endast MTX-behandling. Patienterna hade lidit av 

RA i minst tre år.   

Metod   
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Studien var randomiserad och kontrollerad. Studiepopulationen bestod av 1049 

patienter som rekryterades från 122 platser i Nordamerika och Europa. 

Studiedeltagarna var mellan 18 och 75 år och hade en bekräftad RA enligt ACR1987 

(American Rheumatism Assosiation). Ytterligare inkluderingskriterier var ihärdig 

synovit i minst 3 månader och max 3 år, mer än 10 svullna leder och mer än 12 

ömma leder. Dessutom skulle deltagarna ha en eller fler av följande kriterier: ett 

positivt test av reumatoid faktor, radiografisk erosion av händer eller fötter samt en 

serumnivå av CRP över 2.0 mg/dl. Deltagare exkluderades om de tidigare behandlats 

med MTX (mer än 3 doser) eller andra DMARDS inom 4 veckor före studiestart, 

behandlats med leflunomide de senaste 6 månaderna eller fått behandling med anti-

TNFα-preparat. Ytterligare exklusionskriterier var infektion av HIV, Hepatit B och 

C, historia av aktiv tuberkulos, hjärtsvikt, lymfom eller andra maligniteter (undantag 

för avlägsnad hudcancer).  

De 1049 deltagarna rekryterades mellan 2000 och 2002 och randomiserades till en av 

tre grupper med ett ratio på 4:5:5. De tre grupperna var: MTX + placebo (n = 298), 

MTX + infliximab 3 mg/kg (n = 373) och MTX + infliximab 6 mg/kg (n = 378). 

Studieperioden varade under 54 veckor. Oral tillförsel av MTX var 7,5 mg/vecka 

initialt men ökades sedan successivt till 20 mg/vecka fram till vecka åtta. Tillägg till 

MTX-behandlingen var minst 5 mg folsyra per vecka. Placebo eller 

infliximabinfusioner gavs vecka 0, 2, 6 och därefter var åttonde vecka t.o.m. vecka 

46. Totalt genomförde 893 patienter hela studien fram till vecka 54.   

Studiens primära utfallsvariabler var att finna en procentuell minskning av tecken 

och symtom av sjukdom genom att undersöka förbättringen i ACR (ACR-N) från 

ursprungsläget till vecka 54. Förändringen mättes som förbättring i avseende på 

svullna och känsliga leder, patienten och läkarens uppfattning, smärta, rörlighet och 

serumnivåer av CRP. Därutöver användes DAS28, en mätmetod för utvärdering av 

svullna och känsliga leder. Radiografisk förändring mättes också som en primär 

utfallsvariabel. Ledskadornas progression mättes från ursprungsläget till vecka 54 

med hjälp av ”van der Heijde modification of the total Sharp score” (vdH-S). Den 

sista primära utfallsvariabeln som undersöktes var fysisk funktion. För att undersöka 

den fysiska funktionen användes HAQ-poäng som metod. HAQ mättes mellan vecka 

30–54 för att MTX-behandlingen skulle ha hunnit nå sin maximala effekt. 

Förändringen undersöktes även med avseende på förändring i ”quality of life” som 

mättes med hjälp av SF-36 (Short Form-36).    

Den statistiska analysen av de tre primära utfallsvariablerna utfördes hierarkiskt i en 

fördefinierad ordning för att kontrollera typ-1 fel. Det utfördes ett tvåsidigt t-test för 

både ACR-N, radiografisk förändring samt för fysisk funktionalitet. Testet för ACR-

N var positivt om en statistisk signifikant (α = 0,05) skillnad kunde påvisas mellan de 

grupper som fick både MTX och infliximab och de som endast fick MTX-

behandling. Studien kunde bestämma en power på över 90 %.      

Resultat 
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Analyserna från studien baserades på 893 patienters data. Karaktäristika hos de 893 

patienterna var jämt fördelade mellan de tre grupperna. Majoriteten av patienterna 

lyckades uppnå maxdosen av MTX på 20 mg/vecka. Största anledningen till att vissa 

patienter inte uppnådde maxdosen av MTX var på grund av toxicitet. Tidiga avhopp 

från studien var även de jämt fördelade mellan de tre grupperna. Dock var det fler 

avhopp från MTX-placebogruppen jämfört med de två kombinationsgrupperna, 

vilket berodde på bristande effektivitet av behandlingen. Kombinationsgrupperna 

med infliximab hade större avhopp vad gällde biverkningar än vad MTX-

placebogruppen hade.  

Klinisk effekt som mättes med avseende på ACR-N var signifikant högre (P <0,001) 

för båda MTX-infliximabgrupperna (38,9 % [0.0, 77,3] resp. 46,7 % [0.0, 82,1]) än i 

MTX-placebogruppen (26,4 % [0.0, 64,3]) vid studieslut vecka 54. Studien fann 

ingen signifikans i klinisk effekt mellan de två MTX-infliximabgrupperna. 

Förbättring i ACR20, ACR50 och ACR70 var signifikant högre för MTX-infliximab 

3 mg/kg och MTX-infliximab 6 mg/kg jämfört med MTX-placebogruppen. ACR90 

var signifikant högre för MTX-infliximab 6 mg/kg än för MTX-placebogruppen. 

Proportionerna av de som lyckades bibehålla en ACR70 respons efter sex månader 

var större för de som fick MTX kombinerat med infliximab (12,4 % resp. 17,3 %) än 

för de som endast fick MTX (7,7 %). Större reducering i DAS28-värden samt större 

förbättring kunde observeras för de som behandlades med kombinationerna MTX-

infliximab.   

Radiografisk utvärdering av progression av ledskada mättes från ursprungsläget till 

vecka 54. Förändringen i vdH-S var lägre för de två MTX-infliximab-grupperna än 

för gruppen som endast behandlades med MTX. Det var en signifikant (P <0,001) 

lägre förändring i vdH-S för respektive kombinationsgrupp i jämförelse med MTX-

gruppen (0,4 ± 5,8 och 0,5 ± 5,6 resp. 3,7 ± 9,6) dock ingen signifikant skillnad 

mellan MTX-infliximab 3mg/kg och MTX-infliximab 6 mg/kg. 

HAQ-poängen förbättrades mer i MTX-infliximab 3 mg/kg (76 %) och i MTX-

infliximab 6 mg/kg (75,5 %) -grupperna jämfört med MTX-placebogruppen (65,2 

%). Förbättringen gällde en förbättring av minst 0,22 enheter i HAQ. Även 

förbättring i SF-36-poäng var bättre för kombinationerna MTX-infliximab jämfört 

med endast MTX-behandling, dock inte med statistisk signifikans (11). 
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Studie 2 - Treatment of Early Rheumatoid Arthritis: 

A Randomized Magnetic Resonance Imaging Study Comparing the Effects of 

Methotrexate Alone, Methotrexate in Combination with Infliximab, and 

Methotrexate in Combination with Intravenous Pulse Methylprednisolone (23) 

 

Syfte  

Att jämföra MTX som monoterapi med MTX i kombination med intravenöst 

metylprednisolon (IV MP) eller infliximab vid tidig RA. Effekten undersöktes med 

avseende på magnetic resonance imaging (MRI) -detekterad synovit, benödem och 

eroderande förändringar.   

Metod  

Studien (23) var randomiserad och genomfördes på de två sjukhusen Université 

Catholice de Louvain och Katholieke Universiteit Leuven i Belgien. Studien 

godkändes av etikkommittéer från båda sjukhusen. Studiedeltagarna skulle uppfylla 

ACR´s klassifikationskriterium för RA. De skulle ha en sjukdomsduration på mindre 

än ett år, ha en aktiv RA som definieras med sex eller fler svullna leder och åtta eller 

fler ömma leder. Deltagarna fick inte tidigare ha behandlats med MTX. 

Exklusionskriterier för studiedeltagarna var: tidigare eller aktiv tuberkulos, 

hjärtsvikt, tidigare behandling med glukokortikoider i mer än tre månader eller fyra 

veckor före studiestart, behandling i mer än två månader med DMARDs och 

behandling med IV MP. Patienterna fick behandlas med NSAID-preparat under 

studien med krav på att dessa gavs i stabila doser.  

Totalt screenades 47 patienter till studien varav 44 patienter randomiserades till en av 

tre grupper. De tre grupperna bestod av: MTX-monoterapi (n = 14), MTX + IV MP 

(n = 15) och MTX + infliximab (n = 15). Den totala studieperioden varade i 52 

veckor. Alla patienter startade med en initial MTX-dos på 7,5 mg/vecka som sedan 

trappades upp till 20 mg/vecka till vecka 14. Grupperna som behandlades med IV 

MP (1 g) och infliximab (3 mg/kg) fick infusioner vecka 0, 2, 6 och sedan var 

åttonde vecka därefter fram till vecka 46. Totalt genomförde 40 patienter hela 

studieperioden fram till vecka 52. 

Studiens primära utfallsvariabel var utvärdering/förändring av MRI-poäng över tid. 

MRI utfördes vid ursprungsläget, vecka 18 och vecka 52. Båda händerna och fötterna 

hos patienterna avlästes och bilderna tolkades sedan av en radiolog med mer än 15 

års erfarenhet. Den radiologiska undersökningen var blindad gällande vilken 

behandlingsgrupp deltagarna tillhörde. Synovit och benerosion utvärderades vid 

första avläsningen separat och de två senare försöken jämfördes med den första. 

Synovit värderades på en skala mellan 0–3, där 0 innebar avsaknad av synovit, 1 = 
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diskret synovit, 2 = mild synovit och 3 = svår synovit. Totalt för alla leder i händer, 

fötter, handleder och vrister som undersöktes bestämdes en synovit-poäng som kunde 

variera mellan 0–66.  Benerosioner definierades som synliga lesioner på benen vid 

MRI-avläsning. Erosionerna värderades på en skala mellan 0–10 och baserades på 

mängden eroderat ben i proportion till benets totala volym där 0 = ingen erosion, 1 = 

1–10 %, 2 = 11–20 % erosion av benet osv.  

Resultat 

De MRI-erhållna värdena för synovit förbättrades signifikant från ursprungsläget till 

vecka 18 och från ursprungsläget till vecka 52 för MTX-infliximab-gruppen jämfört 

med MTX-gruppen. Förändring/minskning av ödem var signifikant lägre från 

ursprungsläget till vecka 18 och från ursprungsläget till vecka 52 för MTX-

infliximab-gruppen jämfört med både MTX-gruppen och MTX-IV MP-gruppen. För 

de patienter som behandlades med IV MP tenderade MRI-erosionspoängen att öka 

mer från ursprungsläget till vecka 52 i jämförelse med MTX-infliximab-gruppen.  

Kliniskt utfall från studien visade att alla tre grupper fick en sänkt CRP-nivå över tid. 

Utvärdering av klinisk respons vecka 22 med ACR20, ACR50 och ACR70 visade en 

signifikant förbättring i MTX-IV MP-gruppen och MTX-infliximab-gruppen jämfört 

med MTX-gruppen. En liknande trend kunde identifieras vid vecka 52 dock utan 

statistisk signifikans. HAQ-poäng förbättrades över tid i både MTX-IV MP-gruppen 

och MTX-infliximab-gruppen jämfört med de som endast fick MTX. Tiden för 

EULAR-definierad remission analyserades med hjälp av ”Kaplan-Meier survival 

curves”. Vid vecka 52 kunde en uppnådd remission på 70 % identifieras i MTX-IV 

MP-gruppen och MTX-infliximab-gruppen jämfört med 40 % i MTX-gruppen (23).  

 

Studie 3 - A Clinical Trial and Extension Study of Infliximab in Korean Patients 

with Active Rheumatoid Arthritis despite Methotrexate Treatment (24) 

 

Syfte 

Syftet med studien (24) var att undersöka effekten och säkerheten av behandling med 

infliximab hos koreanska patienter med aktiv RA. 

Metod  

Studien var en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad fas III-studie. 

Från 2005 till 2006 rekryterades patienter till studien från sex stycken olika 

vårdcentraler i Korea. Inklusionskriterier för deltagarna var en bekräftad diagnos av 

RA enligt ACR1987 och bevisad aktiv sjukdom trots MTX-behandling. De skulle ha 

sex eller fler svullna och ömma leder plus två av följande: morgonstelhet i minst 45 

min, ESR högre än 28 mm/tim, CRP högre än 2 mg/dL. De skulle dessutom ha 
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behandlats med MTX i minst tre månader. MTX-dosen skulle vara stabil på 12,5 

mg/vecka eller högre i minst fyra veckor före screening. Patienter som behandlades 

med orala glukokortikoider (10 mg/kg eller mindre) och NSAIDs var tvungna att 

ligga på en stabil dos i minst fyra veckor före screening. Användandet av övriga 

DMARDs stoppades fyra veckor före administrering av infliximab. Om patienter 

behandlats med leflunomide minst sex månader innan studiestart krävdes en s.k. 

wash-out period (kolestyramin 8 g tre gånger om dagen i elva dagar). Deltagarna 

bibehöll sin behandling med MTX eller orala glukokortikoider under studiens gång. 

Deltagarna testades för latent tuberkulos. Om tuberkulostestet var positivt 

behandlades de med isoniazid i minst tre veckor före inskrivning. 

Totalt rekryterades 143 patienter till studien varav 138 patienter genomförde hela 

studieperioden på 30 veckor. De 143 patienterna fördelades i två grupper: infliximab-

gruppen (n = 71) och placebogruppen (n = 72). Det var en jämn fördelning mellan 

grupperna med avseende på kön och ålder dock hade en större andel i 

placebogruppen en längre sjukdomsduration (P = 0,033). Intravenösa infusioner av 

infliximab (3 mg/kg) eller placebo gavs vecka 0, 2, 6 och var åttonde vecka därefter 

fram till vecka 30.             

Studiens primära utfallsvariabel definierades som 20 % förbättring enligt ACR20 vid 

återbesök och utvärdering vecka 30. Sekundära mätningar behandlade respons på 

behandlingen vid ACR50, ACR70 och ACR90 dessutom utvärderades mätningar av 

sjukdomsaktivitet med avseende på svullna och ömma leder, ESR, CRP, 

morgonstelhet, KHAQ och Short Form-36 (SF-36).  

För att undersöka säkerheten och toleransen av behandlingen bedömdes biverkningar 

hos deltagarna. Vid vecka 2, 6 och var åttonde vecka därefter togs därför prover på 

blodvärden. Urinanalys gjordes vid screening och vecka 30. Anti nuclear antibody 

(ANA) och anti-dsDNA antibody mättes vid vecka 0 och vecka 30.  

Antalet deltagare i studien gjorde att en signifikansnivå kunde bestämmas till 0,05 

och en statistisk power till > 80%. Den primära utfallsvariabeln (ACR20) 

analyserades enligt intention to treat (ITT). De sekundära mätningarna analyserades 

vid vecka 30.  

Resultat  

Efter avslutad studie (30 veckor) visade signifikant fler (P = 0,014) en ACR20-

respons i infliximab-gruppen (50,7 %) jämfört med placebo-gruppen (30,6 %). 

Proportionen av patienter som uppnådde en ACR50, ACR70 och ACR90-respons var 

större i infliximab-gruppen jämfört med placebogruppen. I infliximab-gruppen 

uppnådde 30,8 % en ACR50 vid vecka 30. Andelen svullna och ömma leder 

minskade signifikant (P = 0,002 och P = 0,005) i infliximab-gruppen (-51,9 % resp. -

44,2 %) jämfört med placebogruppen (-25,7 % resp. -15,7 %). Förbättringen i 

KHAQ-poäng var också statistiskt signifikant i infliximab-gruppen jämfört med 

placebo-gruppen vid vecka 30 (-35,5 vs 10,8, P = 0,009). Livskvalitén som mättes 
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med SF-36 visade en fysisk förbättring som var statistiskt signifikant (P = < 0,001) i 

infliximab-gruppen jämfört med placebo-gruppen (6,1 resp. 1,2). CRP sjönk med 

77,6 % i infliximab-gruppen jämfört med 11,5 % i placebo-gruppen vid vecka 30. 

Vid 30 veckor visade infliximab-gruppen en signifikant sänkning i ESR jämfört med 

placebogruppen (34 % resp. 20,5 %).  

Säkerhetsanalysen gjordes utifrån mätresultat från 138 patienter. Antalet patienter 

som upplevade oönskade biverkningar var 46 stycken (66,7 %) i infliximab-gruppen 

och 42 (60,9 %) i placebo-gruppen. Av de upplevda biverkningarna kunde 27st (39,1 

%) i infliximab-gruppen och 10st (14,5 %) i placebogruppen (P = 0,001) härledas till 

studieläkemedlet. Allvarliga biverkningar rapporterades från sex (8,7 %) patienter i 

infliximab-gruppen och från fem (7,3 %) patienter i placebogruppen varav fem (7,3 

%) i infliximab-gruppen och tre (4,4 %) i placebo-gruppen troligtvis berodde på 

studieläkemedlet. Förekomst av infektion rapporterades hos 36,2 % av patienterna i 

infliximab-gruppen och hos 27,5 % i placebogruppen (P = 0,273). Reaktion vid 

infusion inträffade oftare i infliximab-gruppen jämfört med placebo-gruppen (10,1 % 

resp. 2,9 %). Signifikant ökning av lymfocytvärdet sågs i infliximab-gruppen jämfört 

med placebo-gruppen (23,2 % resp. 1,4 %) även en signifikant ökning av enzymen 

aspartate transaminase (AST) och alanine transaminase (ALT) kunde påvisas i 

infliximab-gruppen (10,1 %) jämfört med placebo-gruppen (0 %). Efter avslutad 

behandling hade 12,5 % i infliximab-gruppen och 4,8 % i placebo-gruppen blivit 

anti-nuclear antibody (ANA) -positiva (P = 0,121) och i infliximab-gruppen hade 4,4 

% och ingen (0 %) i placebo-gruppen blivit anti-dsDNA antibody-positiva (24).  

  



 

21 

 

Sammanfattning av studierna 1–3 

I tabellen nedan (tabell IV) kan sammanställning av de primära utfallsvariablernas 

resultat från studie 1–3 utläsas.   

 

Tabell IV. Sammanställning av de tre första studieanalysernas primära utfallvariabler och resultatet 

från dessa.  

Studie  Primär utfallsvariabel Resultat  

1 ACR-N respons vid 

vecka 54. Radiografisk 

förändring med hjälp av 

”van der Heijde 

modification of the total 

Sharp score” (vdH-S). 

Fysisk funktion med 

hjälp av HAQ-poäng  

Signifikant högre respons i ACR20/50/70 för båda infliximab 

(3 mg/kg och 6 mg/kg) + MTX-grupperna jämfört med 

gruppen som endast fick MTX, 38,9 %, 46,7 % resp. 26,4 %. 

Dessutom ACR90-respons som var signifikant högre för 

infliximab 6 mg/kg + MTX jämfört med endast MTX, 16,9 % 

resp. 6,6 %. En signifikant (P < 0,001) lägre förändring i vdH-

S för respektive infliximabgrupp i jämförelse med MTX-

placebo-gruppen (0,4 ± 5,8 och 0,5 ± 5,6 resp. 3,7 ± 9,6). 
HAQ-poängen förbättrades mer i infliximab-MTX 3mg/kg (76 

%) och i MTX-infliximab 6 mg/kg (75,5 %) -grupperna 

jämfört med MTX-placebogruppen (65,2 %).   

2 Utvärdering/förändring 

av MRI-poäng över tid. 

MRI utfördes vid 

ursprungsläget, vecka 18 

och vecka 52 

Synovit-poängen visade en signifikant förbättring från 

ursprungsläget till vecka 18 och från ursprungsläget till vecka 

52 för MTX-infliximab (-7 och -10,5 MRI-poäng) jämfört 

med MTX-gruppen (-1 och -4,5 MRI-poäng). Ödem: 

signifikant förbättring i MTX-infliximab (-5,5 och -9) jämfört 

med både MTX-IV MP (-2 och -2 MRI-poäng) och MTX-

gruppen (-2 och -2 MRI-poäng). Erosion: ingen statistisk 

signifikans mellan MTX-infliximab och MTX-gruppen. MRI-

poängen ökade mer i MTX-IV MP-gruppen för erosion 

(försämring) jämfört med MTX-infliximab och MTX-

gruppen.    

3 20 % förbättring enligt 

ACR20 vid återbesök 

och utvärdering vecka 

30. 

Efter 30 veckor visade signifikant fler (P = 0,014) en ACR20 

respons i infliximab-gruppen (50,7 %) jämfört med placebo-

gruppen (30,6 %). 

 

 

Studie 4 - A phase III randomized study to evaluate the efficacy and safety of CT-

P13 compared with reference infliximab in patients with active rheumatoid 

arthritis: 54-week results from the PLANETRA study (25) 

Syfte 

I föreliggande studie, PLANETRA-studien (Programme evaLuating the Autoimmune 

disease iNvEstigational drug cT-p13 in RA patients), undersöktes likvärdighet mellan 

referensprodukten för infliximab (Remicade®) och biosimilaren CT-P13 (Remsima®, 

Inflectra®) med avseende på effektivitet och säkerhet vid behandling av patienter 

med aktiv RA.   
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Metod  

Studien (25) var en randomiserad, dubbel-blind, multicenter, multinationell 

parallellgrupp och fas III-studie. Studien utfördes i 19 länder i Europa, Asien, 

Latinamerika och Mellanöstern vid 100 olika center. Deltagarna skulle vara mellan 

18–75 år och ha blivit diagnostiserade med RA enligt ACR1987 minst ett år före 

screening. Ytterligare inklusionskriterier var: minst sex svullna leder och sex ömma 

leder samt två av följande: morgonstelhet i minst 45 minuter, ESR högre än 28 

mm/timme eller CRP koncentration på mer än 2 mg/dl. Deltagarna skulle dessutom 

behandlats med MTX med otillräcklig respons i minst tre månader och ha uppnått en 

stabil dos (12,5–25 mg/vecka) 4 veckor före screening. Deltagarna tilläts behandla 

sin RA med orala glukokortikoider (likvärdigt med max 10 mg/dag prednisolon) och 

NSAID-preparat under studiens gång med kravet att de fått en stabil dos fyra veckor 

före screening. 

Totalt inkluderades 606 patienter i studien varav 455 patienter fullföljde hela 

studietiden om 54 veckor. Deltagarna randomiserades med ett ratio på 1:1 till en av 

två grupper. De två grupperna bestod av: CT-P13 (n = 233) 3 mg/kg och Remicade® 

(RP) (n = 222) 3 mg/kg. Intravenösa infusioner gavs under 2 timmar vecka 0, 2, 6 

och var åttonde vecka därefter till vecka 54. Deltagarna förmedicinerades med ett 

antihistamin och samadministrerades med MTX och folsyra under studiens gång. 

Deltagarnas karaktäristika var jämnt fördelade mellan de två grupperna.  

Studiens primära utfallsvariabel var att undersöka om ACR20-responsen var 

ekvivalent mellan CT-P13-gruppen och RP-gruppen vid vecka 30. Ekvivalens i 

effekt avgjordes utifall behandlingsskillnaden var inom ± 15 % med ett 

konfidensintervall på 95 % vid vecka 30. Effektivitetsparametrar utvärderades vid 

ursprungsläget, vecka 14, vecka 30 och vid vecka 54. Andra utfallsvariabler som 

undersöktes var exempelvis: ACR50, ACR70, DAS28, Simplified Disease Activity 

Index (SDAI), Clinical Disease Activity Index (CDAI), European League Against 

Rheumatism (EULAR) response rate, HAQ, SF-36 och JDP (joint damage 

progression) med hjälp av vdH-S. För mätning av immunogenicitet undersöktes 

deltagarnas förekomst av ADAs i serum vecka 14, 30 och 54. Säkerhetsaspekten 

utvärderades genom uppföljning av biverkningar och förändringar i laborativa 

parametrar.  

Konfidensintervallet bestämdes till 95 %, power till 80 % och en tvåsidig 

ekvivalensnivå till ± 15 %. Statistisk analys av effektivitet utfördes för per-protocol 

(PP)-populationen vilket innefattade alla randomiserade patienter som inte hade 

några stora protokollavvikelser. ACR-respons utvärderades även ITT-populationen 

(alla randomiserade patienter). JDP-analysen gjordes för ITT-populationen. 

Säkerhetsbedömning utfördes för alla patienter som fått en dos studieläkemedel.  
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Resultat  

Generellt var effektivitetsresultaten ekvivalenta mellan CT-P13-gruppen och RP-

gruppen upp till vecka 54. Det observerades ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i avseende på utfallsvariablerna för effektivitet. Den primära 

utfallsvariabeln (ACR20-respons vid vecka 30) var ekvivalent mellan CT-P13- och 

RP-grupperna. Vid vecka 54 i CT-P13 vs. RP-grupperna för ACR20, ACR50 och 

ACR70-respons i PP-populationen blev resultaten 74,7 % vs 71,3 %, 43,6 % vs 43,1 

% och 21,3 % vs19,9 %. ACR-respons för ITT gav också liknande resultat mellan de 

två grupperna.  

Sjukdomsaktivitet som mättes med DAS28-ESR, DAS28-CRP, SDAI och CDAI 

visade alla en sänkning från ursprungsläget till vecka 54 för både PP-populationen 

och ITT-populationen. För alla dessa parametrar var reduktionen jämförbar mellan 

CT-P13- och RP-grupperna. Likaså var proportionen av bra eller medelbra EULAR-

respons till behandlingen lika mellan de två grupperna för både PP-populationen och 

ITT-populationen. CT-P13-gruppen fick en bra till medelbra EULAR (ESR och 

CRP) -respons vid vecka 54 på 86 % resp. 87,4 % för PP-populationen. RP-gruppen 

fick liknande EULAR (ESR och CRP) -respons (81,2 % resp. 82,5 %) efter 54 

veckor.  

Uppskattning av fysisk förmåga mättes med en HAQ-poäng. HAQ sjönk från 

ursprungsläget till vecka 14, 30 och 54 på liknande vis i båda grupperna. Under 

studiens gång, från ursprungsläget till vecka 54, ökade SF-36 i både CT-P13-gruppen 

och RP-gruppen på liknande sätt. Andelen patienter som uppnådde remission var 

även den jämnt fördelad mellan grupperna.  

Andelen patienter som var positiva för ADAs vid vecka 54 var liknande för både CT-

P13-gruppen (41,1 %) och RP-gruppen (36,0 %).  

Säkerhetsanalysen bestod av data samlad från 602 patienter (302 patienter i CT-P13-

gruppen och 300 patienter i RP-gruppen). Generellt var CT-P13 väl tolererad och 

hade en säkerhetsprofil lik den för RP. Nytillkomna biverkningar efter behandlingen 

(TEAE) rapporterades i 70,5 % i CT-P13-gruppen och i 70,3 % i RP-gruppen. Utav 

dessa TEAEs ansågs 43,7 % resp. 45,0 % bero på studiebehandlingen. De vanligaste 

typerna av biverkningar var infusionsrelaterad reaktion, övre luftvägsinfektion, latent 

tuberkulos, abnormal leverfunktionstest, urinvägsinfektion och nedre 

luftvägsinfektion. Majoriteten av TEAEs var milda till moderata och ledde inte till så 

många patientavhopp.  

Farmakokinetiken (PK) och farmakodynamiken (PD) var högst jämförbar mellan 

CT-P13-gruppen och RP-gruppen. Läkemedelskoncentrationen i serum var liknande 

genom hela studien för båda grupperna. Därutöver visade studien en sänkning i CRP 

och ESR vid varje tidsangivelse (14, 30, 54 veckor). Sänkningen var lik mellan CT-

P13-gruppen och RP-gruppen, CRP (0,67 ± 2,17 resp. 0,66 ± 2,66) och ESR (12,3 ± 

22,13 resp. 15,2 ± 21,89) (25). 
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Studie 5 - Evaluation of the pharmacokinetic equivalence and 54-week efficacy 

and safety of CT-P13 and innovator infliximab in Japanese patients with 

rheumatoid arthritis (26) 

 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie (26) var att demonstrera PK-ekvivalens mellan CT-

P13 och dess referensprodukt, Remicade® (RP) hos japanska patienter med aktiv RA 

och att jämföra effektivitet och säkerhet hos dessa läkemedel då de administreras 

under en period om 54 veckor. 

Metod  

Studien var en randomiserad, dubbelblindad, multicenter parallellgruppstudie. 

Studien genomfördes på 20 olika vårdinrättningar i Japan mellan åren 2011 och 

2013. Studien genomfördes på patienter med aktiv RA som upplevt en otillräcklig 

respons med endast MTX-behandling. Deltagarna skulle lida av en aktiv RA enligt 

ACR1987 i minst ett år före studiestart och vara mellan 20–75 år. Inom sex veckor 

före studiebehandling skulle deltagarna ha minst sex svullna leder och minst sex 

ömma leder samt två av följande: morgonstelhet i minst 45 minuter, ESR ≥ 28 

mm/timme eller CRP-koncentration i serum ≥ 2,0 mg/dL. Oral MTX behandling var 

tvungen att ha pågått minst 12 veckor (6–16 mg/vecka) med en stabil dos fyra veckor 

före studiemedicinering.  

Patienter som uppfyllde inklusionskriterierna randomiserades (1:1) till en av två 

grupper. Patienterna administrerades med CT-P13 3 mg/kg eller RP 3 mg/kg under 

vecka 0, 2, 6 och var åttonde vecka därefter fram till vecka 54. Läkemedlen gavs som 

tvåtimmarsinfusioner. Under studietiden behandlades deltagarna även med oralt 

MTX (6–16 mg/vecka) och folsyra (≤ 5 mg/vecka).  

Studiens primära utfallsvariabel var att studera arean under kurvan (AUC) veckorna 

6–14 samt maximala plasmakoncentrationen av läkemedel i plasma (Cmax) vid vecka 

sex för att med hjälp av dessa undersöka PK-ekvivalens mellan CT-P13 och RP. 

Sekundära PK-utfallsvariabler var exempelvis genomsnittlig serumkoncentration 

(Cav), Cmin, PTF (peak-to-trough fluctuation ratio), Tmax (tiden för att nå Cmax), MRT 

(mean recidence time, T1/2, total clearence (CL) och distrubutionsvolym vid ”steady 

state” (Vds). Blodprover för PK-analys av CT-P13 och RP togs direkt före dosering, 

vid slutet (± 15 min) och en timme (± 15 min) efter infusion vid vecka 0, 2, 6, 14, 22, 

30, 38, 46 och 54. Det togs ytterligare blodprover (utöver de andra) vid två tillfällen 

vecka 8 och vecka 10 där CT-P13 och RP inte administrerades. 

Effektiviteten jämfördes mellan CT-P13 och RP genom utvärdering av ACR20-, 

ACR50- och ACR70-respons från ursprungsläget till vecka 14, 30 och 54. Till denna 

effektivitetsanalys användes mätparametrar så-som DAS28, EULAR respons, SDAI, 
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CDAI samt HAQ-DI. Säkerhetsanalys av läkemedlen inkluderade biverkningar, 

allvarliga biverkningar och fysiologiska parametrar så som blodtryck, puls och 

kroppstemperatur. Förekomst av ADAs (antidrug-antibodys) undersöktes också i 

studien. 

Studiens power sattes till 80 % och en tvåsidig signifikansnivå på 0,1 bestämdes. En 

ekvivalensmarginal på 80 %-125 % sattes. Det krävdes randomisering av 50 

deltagare i varje grupp för att ge en statistisk signifikans, detta eftersom det i 

beräkningarna räknades med ett avhopp på 20 %. CT-P13 och RP ansågs 

farmakokinetiskt ekvivalenta om 90 % konfidensintervall (CI) för AUC (vecka 6–14) 

och Cmax (vecka 6) låg inom ekvivalensmarginalen 80%-125%. För PK-analysen 

ingick endast patienter som var anti-infliximab antibody-negativa. Alla övriga 

effektivitetsanalyser genomfördes med en signifikansnivå satt till 0,05 och utfördes 

enligt FAS (full analysis set).  

Resultat  

Totalt 108 patienter randomiserades till antingen CT-P13-gruppen eller RP-gruppen. 

Av dessa 108 patienter så fick 104 studiebehandlingen (51 fick CT-P13 och 53 fick 

RP). Utav dessa 104 deltagare ansågs 3 inte uppfylla inkluderingskraven och uteslöts 

därför från FAS vid effektivitetsberäkningarna men deltog i säkerhetsanalysen.  

De primära utfallsvariablerna var att undersöka PK-ekvivalens mellan CT-P13 och 

RP. I PK-analysen medverkade 39 patienter från varje behandlingsgrupp, totalt 78 

patienter. Totalt hoppade 9 patienter (17,6 %) från CT-P13-gruppen och 14 patienter 

(26,4%) från RP-gruppen av före studieavslut. Vanligaste orsakerna till avhopp var 

biverkningar, tillbakadragande av medgivande att delta i studien, protokollavvikelser, 

otillräcklig respons på behandling och dålig följsamhet till MTX-behandling. 

Grupperna var väl balanserade med avseende på ålder, kön, vikt, och 

sjukdomsduration. I PK-analysen (endast anti-infliximab antibody-negativa 

patienter) kunde förhållandet mellan CT-P13 och RP (90 % CI) för de geometriska 

medelvärdena för AUC (vecka 6–14) och Cmax (vecka 6) bestämmas till 111,62 % 

(100,24–124,29 %) resp. 104,9 % (92,12–117,61 %). Dessa värden ligger inom 

ekvivalensmarginalen som bestämts till 80–125 %. Övriga PK-parametrars (Cav, 

Cmin, PTF, Tmax, MRT, T1/2, CL och Vds) resultat vid veckorna 6–14 var lika mellan 

de två behandlingsgrupperna.  

Effektivitetsanalysen visade att proportionen av patienter som uppnådde en ACR20-

respons vid vecka 14, 30 och 54 var liknande i CT-P13-gruppen och RP-gruppen 

(74,0 %, 78,0 % och 64,0 % resp. 70,6 %, 64,7 % och 49,0 %). Det kunde inte 

påvisas någon signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på ACR20, 

ACR50 eller ACR70 förutom för ACR70-respons vid vecka 54. Övriga 

effektivitetsparametrar visade inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna 

med undantag för DAS28 (CRP) och HAQ-DI vid vecka 54. 
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45 patienter (88,2 %) i CT-P13-gruppen och 46 patienter (86,8 %) i RP-gruppen 

rapporterade minst en typ av biverkning. 43 patienter (84,3 %) i CT-P13-gruppen 

och 43 patienter (81,1 %) i RP-gruppen rapporterade minst en ogynnsam reaktion. 

Där fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna i avseende på typ av 

biverkning eller ogynnsam reaktion.  

Antikroppar mot infliximab förekom hos 19,6 % i CT-P13-gruppen och hos 15,1 % i 

RP-gruppen vid vecka 14, 25,5 % och 26,4 % vid vecka 30 och hos 25,5 % och 32,1 

% vid vecka 54 för respektive grupp. Proportionen anti-antikropps-positiva patienter 

ökade i båda grupperna över tid (26). 

Sammanfattning av studierna 4–5 

I tabellen nedan (tabell V) kan sammanställning av de primära utfallsvariablernas 

resultat från studie 4–5 utläsas.   

 

Tabell V. Sammanställning av de två sista studieanalysernas primära utfallvariabler och resultatet från 

dessa. 

Studie  Primär utfallsvariabel Resultat  

1 Om ACR20-respons var ekvivalent 

mellan CT-P13-gruppen och RP-

gruppen vid vecka 30. 

ACR20-responsen var ekvivalent mellan CT-

P13-gruppen och RP-gruppen vid vecka 30, 58,6 

% resp. 60,9 %.   

2 PK-ekvivalens mellan CT-P13 och 

RP genom att studera arean under 

kurvan (AUC) veckorna 6–14 samt 

maximala plasmakoncentrationen av 

läkemedel i plasma (Cmax) vid vecka 

6. 

Förhållandet mellan CT-P13 och RP (90 % CI) 

för de geometriska medelvärdena för AUC 

(vecka 6–14) och Cmax (vecka 6) bestämdes till 

111,62 % (100,24–124,29 %) resp. 104,9 % 

(92,12–117,61 %). Värdena ligger inom 

ekvivalensmarginalen som bestämts till 80–125 

%. 

DISKUSSION 

Den första analysen genomfördes med tre vetenskapliga artiklar som underlag där 

effektivitetsskillnad mellan MTX som monoterapi och MTX i kombination med 

infliximab undersöktes för patienter med aktiv RA undersöktes. Efter analys utav 

dessa artiklars primära utfallvariabler pekar resultaten på att behandling med MTX i 

kombination med infliximab är statistiskt signifikant bättre än behandling med endast 

MTX. Den andra analysen som genomfördes baserades på två vetenskapliga artiklar 

där ekvivalens mellan referensprodukten (RP) för infliximab jämfördes med 

biosimilaren CT-P13 vid behandling av aktiv RA. Resultatet från dessa två artiklar 

tyder på statistiskt signifikant ekvivalens mellan RP och CT-P13 vilket innebär att 
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varken RP eller CT-P13 är över- eller underlägsen den andra vid behandling av aktiv 

RA.   

Studie 1 (11) 

I den första studien (11) undersöktes behandlingsskillnad mellan 

kombinationsterapier med infliximab och MTX jämfört med endast MTX-

behandling hos patienter med tidig aktiv RA. Studiens mål var att undersöka om en 

behandling med kombinationen infliximab + MTX initialt i sjukdomsförloppet är 

effektivare än behandling med endast MTX. Studien pågick i 54 veckor och 

slutresultatet baserades på 893 patienters data. En av de primära utfallsvariablerna 

som analyserades var respons i ACR-N. Andra primära utfallsvariabler var 

radiografisk förändring och fysisk funktion som mättes med hjälp av vdH-S och 

HAQ-poäng. HAQ mättes mellan vecka 30–54 för att läkemedelsjämförelsen skulle 

bli så rättvis som möjligt eftersom MTX-behandlingen då skulle hunnit nå sin 

maximala effekt.  

Patienterna randomiserades till en av tre grupper (ratio 4:5:5) på ett sådant sätt så att 

fördelningen mellan grupperna blev väldigt jämn. Det var dessutom ett stort antal 

medverkande i studien vilket förstärker studiens trovärdighet. En power på 90 % 

kunde bestämmas och ett konfidensintervall på 0,05 sattes. 

En procentuell förbättring i ACR20/50/70-respons var signifikant högre för 

kombinationerna infliximab + MTX jämfört med MTX-placebo-gruppen. Dessutom 

uppnådde gruppen som behandlades med 6 mg/kg infliximab + MTX en ACR90-

respons som var signifikant högre än gruppen som endast fick MTX-behandling. 

Även för de andra primära utfallvariablerna var infliximab + MTX en bättre 

behandlingsstrategi än endast MTX-behandling. Mellan grupperna som fick 3 mg/kg 

och 6 mg/kg infliximab kunde ingen direkt differens påvisas för klinisk effektivitet 

med avseende på ACR-N, vilket indikerar att en högre dos inte nödvändigtvis är 

fördelaktig.  

Trots att studien visade relativt tydligt att kombinationen infliximab + MTX minskar 

tecken och symtom av sjukdomsaktivitet jämfört med endast MTX-behandling bör 

vissa delar tas med i beräkningen så som biverkningsprofil och kostnadseffektivitet. 

Fler i MTX + infliximabgrupperna upplevde svårare infektioner jämfört med de i 

MTX-placebo-gruppen. Forskarna fann främst en större incidens av 

lunginflammation i infliximabgrupperna. Kostnaden för infliximab är avsevärt 

mycket högre än den för MTX vilket innebär att de patienter som får en god klinisk 

respons med endast MTX eventuellt kan klara sig med endast den behandlingen och 

infliximab kan då istället ges till de patienter som lider av en mer svårkontrollerad 

RA.  
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I studien krävdes vissa inklusionskriterier som inte är generella för alla patienter som 

får diagnosen RA. Det kan innebära att somliga patienter med exempelvis mindre 

aggressiv RA hade upplevt en annan respons på behandlingen än vad 

studiepopulationen gjorde. Forskarna bekräftar även att en signifikant andel av de 

som diagnosticeras med RA kan uppnå en kontrollerad RA upp till ett år med endast 

MTX-behandling (11). Detta bör tas med vid diskussioner kring behandlingsstrategi 

av den generella populationen där fördelar med en aggressivare kombinationsterapi 

bör vägas mot en högre risk för toxicitet.   

Studie 2 (23) 

Den andra studieanalysen (23) jämförde effektivitetsskillnad mellan MTX 

(monoterapi) med kombinationsterapierna IV MP + MTX och infliximab + MTX 

med avseende på MRI-upptäckt synovit, ben-ödem och erosionsförändringar hos 

patienter med tidig aktiv RA. Målet med studien var att undersöka skillnaden mellan 

behandlingarna genom MRI. Till studien randomiserades 44 patienter till en av de tre 

behandlingsgrupperna varav 40 patienter genomförde hela studietiden på 52 veckor. 

Studiens primära utfallsvariabel var utvärdering/förändring av MRI-poäng över tid. 

MRI utfördes vid ursprungsläget, vecka 18 och vecka 52. MRI-avläsningen var 

blindad för vilken behandlingsgrupp deltatagarna tillhörde och genomfördes av en 

erfaren radiolog vilket gör avläsningen mer pålitlig.   

Det var jämn fördelning mellan grupperna med hänsyn till både antal patienter och 

deras karaktäristika. En nackdel med studien var det låga antalet deltagare på endast 

44 personer vilket innebär ca 15 patienter per behandlingsgrupp. Det låga 

deltagandet kan sänka utfallets trovärdighet. Enligt forskarna var antalet deltagare 

normalt för denna typ av studie där MRI var den primära undersökningsmetoden.  

Resultaten pekar på att kombinationsterapin MTX + infliximab ger en större 

förbättring i MRI-detekterad synovit jämfört med monoterapi med MTX. En snabb 

sänkning i CRP-nivåer och DAS28 indikerar att MTX + infliximab har en snabb 

inflammationskontrollerande effekt.     

Förändring/minskning av ödem var signifikant lägre från ursprungsläget till vecka 18 

och från ursprungsläget till vecka 52 för MTX + infliximab-gruppen jämfört med 

både MTX-gruppen och MTX + IV MP-gruppen. Det är dock viktigt att nämna att 

ödem inte direkt är ett specifikt fynd och att det är väldigt svårt att avläsa och tolka 

ödem även för en erfaren radiolog.  

För de patienter som behandlades med MTX + IV MP tenderade MRI-erosion-

poängen att öka mer från ursprungsläget till vecka 52 i jämförelse med MTX + 

infliximab-gruppen och MTX-gruppen där förändringen var relativt lik mellan 

grupperna. Den negativa effekten på erosion tros eventuellt bero på avtrubbning av 
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osteoblastfunktionen och inhibitoriska effekter på faktorer som krävs för 

benreparation. Ett stort kliniskt resultat var att 70 % av de som behandlades med 

MTX + IV MP eller MTX + infliximab uppnådde DAS28 kriteriet för remisson ett år 

efter påbörjad behandling jämfört med endast 40 % av de som behandlades med 

endast MTX.  

Alla behandlingar var väl tolererade av de medverkande och en intensiv 

behandlingsstrategi kunde påvisas mer effektiv vid tidig aktiv RA (23). Det krävs 

dock större och fler studier för att bättre förstå MRI-funna symtom och hur dessa 

fungerar i RA-processen.   

Studie 3 (24) 

Studie 3 (24) hade för avsikt att undersöka effekten och säkerheten av behandling 

med infliximab hos koreanska patienter med aktiv RA. Studien var en randomiserad, 

placebo-kontrollerad och dubbelblindad fas III-studie. Totalt rekryterades 143 

patienter till studien varav 138 patienter genomförde hela studieperioden på 30 

veckor. De 143 patienterna fördelades i två grupper och det förelåg en jämn 

fördelning mellan grupperna med avseende på kön och ålder. Dock hade en större 

andel i placebogruppen en längre sjukdomsduration (P = 0,033). 

Studiens primära utfallvariabel var jämförelse av ACR20 respons för respektive 

behandlingsgrupp vid vecka 30. Resultaten tydde på en signifikant förbättring i 

ACR20 för infliximabgruppen (50,1 %) jämfört med placebogruppen (30,6 %). 

Resultatet kan ha påverkats av att studien endast innefattade koreanska patienter och 

vissa genetiska skillnader kan finnas mellan olika folkslag. Studien hade ett 

tillräckligt stort antal deltagare för att en power på > 80 % och ett konfidensintervall 

på 0,05 skulle kunna bestämmas.   

I studien fann forskarna att infliximab är väl tolererad och anses säker för behandling 

av koreanska patienter med aktiv RA. Dessutom sågs infliximab i kombination med 

MTX som mer effektiv och tolererad än endast MTX-behandling under en längre 

behandlingsperiod (24).  

Studie 4 (25) 

Syftet med studie 4 (25) var att undersöka ekvivalens mellan referensprodukten för 

infliximab (RP) och biosimilaren CT-P13 vid behandling av patienter med aktiv RA. 

Studien var en randomiserad, dubbelblindad, multicenter, multinationell 

parallellgrupp och fas III-studie som pågick i 54 veckor. Primär utfallsvariabel var 

ACR20-respons vid vecka 30 som utfördes på både ITT-populationen och PP-

populationen. Övriga mätningar genomfördes endast för PP-populationen vilket 
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eventuellt skulle kunna ge missvisande resultat. Det är positivt att den primära 

utfallsvariabeln analyserades enligt både ITT och PP då studiens mål är att utvärdera 

ekvivalens.   

Studiens resultat visade att den primära utfallsvariabeln (ACR20-respons vid vecka 

30) var ekvivalent mellan CT-P13-gruppen och RP-gruppen. Både CT-P13 och RP- 

grupperna låg inom den förbestämda ekvivalensmarginalen på ± 15 % med ett 

konfidensintervall på 95 %. Generellt var effektivitetsresultaten ekvivalenta mellan 

CT-P13-gruppen och RP-gruppen upp till vecka 54. Där observerades ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på utfallsvariablerna för 

effektivitet. 

Säkerhetsanalysen som genomfördes kunde påvisa en jämförbarhet mellan CT-P13 

och RP där båda behandlingarna tolererades väl. Biverkningarna var till största del 

milda till moderata och orsakade inte några stora patientavhopp. Säkerhetsanalysen 

bestod av data från 602 patienter (302 patienter i CT-P13-gruppen och 300 patienter i 

RP-gruppen).  

Andelen påträffade ADAs var även de liknande för de två grupperna vilket indikerar 

immunogenicitet som överensstämmer mellan de två läkemedelsbehandlingarna. 

Farmakokinetiken och farmakodynamiken var högst jämförbar mellan CT-P13-

gruppen och RP-gruppen, till exempel var läkemedelskoncentrationen i serum 

liknande genom hela studien för båda grupperna (25). 

Fördelen med denna studie är att den använder sig av många olika mätmetoder för 

utvärdering av sjukdomsförbättring med ett stort antal deltagare. Den primära 

utfallsvariabeln utvärderades efter 30 veckor men ytterligare analyser gjordes fram 

till vecka 54 vilket förstärker trovärdigheten för att CT-P13 har önskvärda effekter 

även under en längre behandlingstid.   

Studie 5 (26) 

Den femte (26) och sista studien hade för avsikt att undersöka ekvivalens mellan CT-

P13 och RP hos japanska patienter med aktiv RA samt att undersöka effektivitet och 

säkerhet av behandlingarna under en period av 54 veckor. Studien var en 

randomiserad, dubbelblindad, parallell-gruppsindelad, multicenterstudie. Studiens 

primära utfallsvariabel var att undersöka farmakokinetisk-ekvivalens mellan CT-P13 

och RP genom att studera arean under kurvan (AUC) veckorna 6–14 samt maximala 

plasmakoncentrationen av läkemedel i plasma (Cmax) vid vecka 6. Analysen 

demonstrerade att det förelåg ekvivalens mellan CT-P13 och RP då de geometriska 

medelvärdena för AUC och Cmax låg inom den förbestämda ekvivalensmarginalen på 

80–125 %. Även övriga sekundära farmakokinetiska analyser var lika för de två 

behandlingsgrupperna.  
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Totalt deltog 78 patienter i den farmakokinetiska analysen, 39 i respektive grupp. 

Trots ett lite lägre deltagande kunde ändå en power på 80 % sättas och en tvåsidig 

signifikansnivå på 0,1 bestämmas. Precis som i studie 3 (24) utfördes 

undersökningen endast på en specifik etnisk grupp (japaner) vilket kan innebära att 

vissa genetiska variationer kan förekomma och då eventuellt påverka resultatet.  

Effektivitetsanalysen som baserades på 101 patienter visade att proportionen av 

patienter som uppnådde en ACR20-respons vid vecka 14, 30 och 54 var liknande i 

CT-P13 och RP-gruppen. Där kunde inte påvisas någon signifikant skillnad mellan 

grupperna med avseende på ACR20, ACR50 eller ACR70 förutom för ACR70-

respons vid vecka 54 där CT-P13 fick något bättre respons än RP. Övriga 

effektivitetsparametrar visade inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna 

med undantag för DAS28 (CRP) och HAQ-DI vid vecka 54.  

Säkerhetsprofilen mellan de två behandlingarna visade ingen signifikant skillnad och 

patienterna rapporterade i stort sett lika många och samma typ av biverkningar (26).  

Även i denna studie har flera olika mätmetoder använts vilket är positivt och stärker 

resultatet.  

Sammanfattande diskussion  

De tre första studieanalyserna (11, 23, 24) visar alla liknande resultat där 

kombinationen infliximab + MTX är effektivare än endast MTX-behandling vid 

behandling av aktiv RA. Detta utfall kan även bekräftas från en tidigare studie från 

1999 där behandlingen efter 30 veckor var mer effektiv i infliximabgruppen än i 

placebogruppen, som endast fick MTX (27). Då flertalet studier kan påvisa liknande 

resultat blir utfallet mer trovärdigt och dessutom kan den genetiska variationen som 

togs upp i studie 3 (24) visa sig spela mindre roll då resultaten trots detta är så lika 

varandra. Främsta fokus bör ligga på att patienten får den effektivaste behandlingen 

av sin RA men även att effektivitet av behandling vägs mot kostnadseffektivitet, 

biverkningar och möjlighet till administrering på sjukhus. 

De två senare studierna (25, 26) bekräftar att ekvivalens kan påvisas mellan CT-P13 

och RP. Idag finns två produkter på marknaden som innehåller CT-P13 som är 

godkända för behandling av RA, vilket bekräftar utfallet från dessa studier. På 

området för biosimilarer bör fler långtidsstudier utföras men i nuläget verkar det 

säkert att byta från Remicade® till CT-P13 (Inflectra® eller Remsima®).      
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SLUTSATS  

Utifrån dessa två mindre analyser kan inga generella riktlinjer eller slutsatser dras 

men det föreligger ändå tendenser som tyder på att kombinationen MTX + infliximab 

är överlägsen endast MTX vid behandling av aktiv RA och att CT-P13 är ekvivalent 

eller jämförbar med referensprodukten för infliximab. För att tillgodose att patienter 

som lider av aktiv RA ska få så effektiv behandling som möjligt bör ytterligare 

studier göras och därefter kan terapirekommendationer eventuellt komma att ändras. 

Det kan innebära stora besparingar inom sjukvården genom utbyte av Remicade® till 

någon av de billigare biosimilarerna men också att fler patienter kan få möjlighet till 

infliximab-behandling. 
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