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SAMMANFATTNING 
 
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom som drabbar kroppens leder. Sjukdomen karakteriseras av 
inflammerade, smärtande, svullna och stela leder. I Sverige är ungefär 0,5 % av befolkningen drabbad. Mer än 
hälften av de som drabbas är kvinnor och insjuknandefrekvensen är högst i 50-årsåldern. Det finns ingen 
behandling som botar sjukdomen. Behandlingen är istället inriktad på att förhindra eller mildra symptomen som 
uppstår vid RA. Patienter med RA har ett flertal behandlingsalternativ, bland annat ASA, NSAID, kortison, 
biologiska läkemedel och DMARDs. Biologiska läkemedel har inneburit en revolution för behandling av RA. 
Många patienter kan med hjälp av dessa läkemedel återfå den livskvalitet de hade innan sjukdomen bröt ut. 
Syftet med arbetet var att undersöka hur effektiv och säker är en kombination av metotrexat och etanercept är, 
jämfört med monoterapi vid behandling av reumatoid artrit. Arbetet är ett litteraturarbete där sökningar gjordes i 
sökbasen PubMed med sökorden ”Methotrexate rheumatoid arthritis”, ”Etanercept methotrexate”, ”Etanercept 
rheumatoid arthritis”. Fem studier valdes ut och utvärderades. Resultatet av studierna visar på att en 
kombination av läkemedlen ger en något effektivare behandling med likvärdiga biverkningar. Men med tanke på 
de ekonomiska aspekterna bör kombinationsbehandling endast användas vid mycket hög sjukdomsaktivitet och 
vid otillräcklig effekt av andra läkemedel. I framtiden bör fler studier göras för att bedöma den långsiktiga 
effekten av en kombination av läkemedlen.  
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ABSTRACT 
 
 

Rheumatoid arthritis, RA, is a chronic disease affecting joints in the body. The 
disease is characterized by periodic inflammation causing pain, swelling and 
damage of joints. The patient loses quality of life. In Sweden,  approximately 
0.5% of the population has the diagnosis RA. More than half of those affected are 
women and the incidence rate is highest in the 50s.  

 
RA cannot be cured by any treatment. The symptoms of the disease are treated 
symptomatically with for example NSAID and ASA. Patients can also be treated 
by immunomodulation therapy to decrease the inflammatory activity in the body. 
This helps to slow down the course of illness.  

 
Methotrexate belongs to the class of cytotoxic agents and is a folic acid 
antagonist. The drug acts by inhibiting the enzyme dihydrofolate reductase that 
converts folic acid to tetrahydrofolic acid. Tetrahydrofolic acid is an important 
building block for the cell's inheritance. In RA a low dose MTX is used and the 
drug inhibits the immune system and inhibits disease progression. 

 
Etanercept is a fusion protein that is genetically produced. It consists of two 
identical TNFR2 extracellular regions fused to an Fc domain of human IgG1. The 
drug blocks / neutralizes TNFα from interacting with receptors and has enabled 
the development of breakthrough therapies to treat a variety of autoimmune 
inflammatory diseases. In RA, the proinflammatory cytokine TNF stimulates the 
inflammation and thereby plays a central role in the process. TNF inhibitors slow 
down the effect of the substance and the inflammation of the joints in the body 
decreases. 

 
The aim of this study was to examine how effective and safe a combination of 
methotrexate and etanercept is, compared to monotherapy in the treatment of RA. 
The searches were made in PubMed and the keywords used were “Methotrexate 
rheumatoid arthritis”, ”Etanercept methotrexate”, ”Etanercept rheumatoid 
arthritis”. Five studies were chosen. The results of the studies indicate that a 
combination of drugs provides a slightly more effective treatment with equivalent 
side effects. However, given the economic aspects, combination therapy should 
only be used in very high disease activity and in intolerance to other drugs. In the 
future, more studies should be done to assess the long-term effect of a 
combination of drugs.  
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FÖRKORTNINGAR 
 
 

ACPA= Autoantikroppar mot citrullinerade proteiner  
 

ACR= American College of Rheumatism  
 

ASA= Acetylsalicylsyra  
 

COMET=Combination of Methotrexate and Etanercept in Active Early 
Rheumatoid Arthritis trial  

 
COX= Cyklooxygenas  

 
CRP= C-reaktivt protein  

 
DAS28= Disease activity score calculator for Rheymatoid arthritis, 28-
ledsindex 

 
DMARD= Disease-modifying antirheumatic drug 

 
ELISA= Enzymkopplad immunadsorberande analys  

 
EULAR= European League Against Rheumatism  

 
ETN=Etanercept  

 
HAQ =Health Assessment Questionnaire  

 
JESMR= Japanese Etanercept Study on Methotrexate Resistance 

 
LOCF= Last observation carried forward  

 
MTX=Metotrexat 
 
NNT= Number needed to treat  

 
NSAID= Non-steroidal anti-inflammatory drugs  

 
RA= Reumatoid artrit 

 
RIA= Radioimmunologisk analys  

 
SLE= Systemisk lupus erythematosus  

 
SR=Sänka  

 
TBC= Tuberkulos  

 
TEMPO= Trial of Etanercept and Methotrexate with Radiographic Patient 
Outcomes 

 
TNF= Tumörnekrosfaktor  
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INTRODUKTION 
  
 
 
 

Reumatoid artrit (RA) 
 
 

Ungefär 1 % av befolkningen är drabbad av en reumatisk sjukdom och är 
den sjukdomsgrupp som tar ut de högsta samhällskostnaderna idag. Det i 
form av att patienterna är i stort behov av sjukvård och sociala försäkrings 
utgifter. Reumatoid artrit är en vanlig sjukdom i gruppen inflammatoriska 
ledsjukdomar och drabbar ungefär 0,5 % av befolkningen. Mer än hälften av 
de som drabbas är kvinnor och insjuknandefrekvensen är som högst i 50-
årsåldern (1). Ofta är flera leder drabbade, framförallt perifera småleder. 
Därför säger man polyartritbild. Besvären startar oftast i fötter eller 
händerna. Inflammationen i sig gör att lederna blir stela, svullna och ömma. 
På morgonen känns stelheten av som mest men även om kroppen varit stilla 
en längre stund. Ledgångsreumatism uppkommer oftast skovvist. 
Sjukdomsorsaken är ännu okänd. Troligtvis finns det flera olika faktorer som 
samverkar. Det finns vissa ärftliga anlag som gör att risken att få sjukdomen 
ökar. Om en person har ärftliga anlag för sjukdomen kan en infektion 
medföra att sjukdomen bryter ut. Rökning och hormoner är riskfaktorer. Fler 
rökare drabbas av ledgångsreumatism och många kvinnor blir sjuka i tidig 
vuxen ålder eller i klimakteriet då hormonförhållandena kraftigt förändras. 
Det har upptäckts att det också finns en association med en viss vävnadstyp, 
DR4, i kombination med antikroppar mot Fc-delen av immunglobuliner, 
dessa kallas RA-faktorer. Nyligen har det också påvisats antikroppar mot 
citrullinerade peptider, dessa indikerar att en immunstörning av autoimmun 
typ finns som del av sjukdomsmekanismen. När immunmekanismen som 
initierats drar igång sker det en inflammationsreaktion i lederna. Detta leder 
till ben- och broskskador, trötthet, inflammationsanemi och andra 
allmänsymptom. I ovanliga fall kan det även utvecklas kärlinflammationer 
som i sin tur kan ge upphov till förlamningar och andra nervskador (2, 3).  

 
 
 

Symptom  
 
 

De vanliga symptomen vid ledgångsreumatism är att personen som är 
drabbad känner sig öm och stel när den är o rörelse. Sjukdomen startar 
smygande med ledsmärtor utan någon förändring i lederna kan ses. Lederna 
blir svullna, ömma och vid en kraftig inflammation kan de även bli röda och 
väldigt varma. Lederna brukar drabbas lika mycket på båda sidorna av 
kroppen. Besvären som uppstår kan variera och sjukdomen kommer ofta i 
skov. Sjukdomen är alltså väldigt individuell och de kan vara perioder med 
mer eller mindre aktiv sjukdom. Patienterna lever med ständig smärta av 
växlande intensitet. Vissa har smärta vid ansträngning och rörelse, medan 
andra har smärta konstant även i vila. När sjukdomen är väldigt aktiv brukar 
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många leder vara involverade, tröttheten märks av tydligare och personen har 
mer ont än vanligt. Hos vissa kan sjukdomen ständigt vara aktiv och bli värre 
för varje år som går, medan vissa har aktiv sjukdom under några år och sedan 
stannar det upp och blir mer stabilt. Det är inte bara leder, muskler och senor 
som kan vara involverade, vissa drabbas av reumatiska knutor i underhuden. 
Dessa tros uppstå av att blodkärlen i underhuden är inflammerade och att de 
sedan blidas ärr av det. Även hjärtsäcken, ögonen och lungsäckarna kan vara 
involverade i sjukdomen, men det är mer sällsynt (4). 

 

 

Leden  
 
 

Ledens uppgift är att göra skelettet mer rörligt. Leden i sig omges av en 
ledkapsel och ledytorna är täckta av brosk som glider mot varandra. Inuti 
leden återfinns ledvätska, den har till uppgift att smörja och ge näring, se 
figur 1 nedan. När det uppstår en inflammation i ledkapseln påverkas 
rörligheten. Ledkapseln kommer att tränga sig in i leden och det växer till 
mer blodkärl. Inflammatoriska celler bildas och de kommer sedan att bryta 
ner ben och brosk, då inflammationen leder till att musklerna runt leden som 
skyddar blir slitna och försvagade. Ibland kan den försämrade rörigheten leda 
till att leden blir felställd, detta uppstår när inflammerade senskidor och 
muskler hamnar i obalans (5).   

 
 

Ben med 
ledpanna

LedbandsfästeMuskel

Ledvätska 

Slemsäck 
(bursa)

Ledkapsel

Sena

Senfäste

Ledbrosk 

Ledband 
(ligament)

Ben med 
ledhuvud 

Ledbandsfäste

 
Figur 1. Visar hur en led är uppbyggd (5).   
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Sjukdomsförlopp 
 
 

Ledgångsreumatism utvecklas individuellt. Förloppet går olika snabbt. Vissa 
får ett lindrigare förlopp med färre ledskador. Vissa drabbas av en 
aggressivare form av sjukdomen och får då snabbt värre och större ledskador. 
Det är först när en skada på brosk eller ben uppstått som det är möjligt att 
påvisa förändringar röntgenologiskt. Om förloppet får fortgå kan det med 
tiden uppstå felställningar i lederna, instabila leder och även muskler och 
senor kan skadas (4).  

 

 

Anpassning till sjukdomen 

 

När stelhet, smärta och förändringar i lederna blir dominerande kan den 
drabbade behöva ändra om i sin livsstil. Det kan ibland vara svårt att utför 
visst hushållsarbete, personlig omvårdnad och andra saker som tidigare togs 
för givet. Livssituationen förändras och patienten normala tillvaro rubbas. 
Ledgångsreumatismen kan leda till att patienten får problem med 
självkänslan, då ambitioner som tidigare funnits sätts på spel. Den nedsatta 
funktionsförmågan i kroppen gör att patienten inte har samma möjligheter till 
att utföra ett arbete på samma sätt som tidigare. Även patientens roll i 
familjelivet och det sociala sätts på spel. Depression, förnekelse, rädsla och 
oro och en känsla av att förlora kontrollen över sitt eget liv kan drabba 
patienten. Vissa patienter inser att behandling är det som behövs för att få 
kontroll på sjukdomsförloppet, medan andra istället själva försöker behålla 
kontrollen och avstår behandling (6, 7).   

 
 

 

Diagnostik  
 
 

När ledgångsreumatism ska diagnostiseras saknas patognomona fynd. Därför 
utförs en ”igenkänningsdiagnos” på symptom och andra statusfynd. Det går 
inte att utesluta eller bekräfta RA genom att analysera den reumatoida faktorn 
(IgM-RF) eller antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA). Om 
patienten har normal sänka (SR) eller C-reaktivt protein (CRP)- halt kan detta 
inte heller utesluta sjukdomen. En stark misstanke om RA uppkommer om 
det förekommer allmänna inflammationssymtom och symmetrisk polyartrit i 
över 6 veckor. Det är mycket viktigt att tidigt identifiera patienter som bör 
remitteras till en reumatolog, då tidig adekvat behandling påverkar både 
förloppet och prognosen (6).  
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Status  
 
 

En utredning startar med att status på patienten bedöms, läkare letar efter artriter. 
Samtliga perifera leder undersöks, främst tårna, fingrarnas grundleder och 
mellanleder i fingrarna. Händerna och fötternas senskidor palperas, även 
reumanoduli på armbågarnas extensorsidor palperas.  
 
 
 
Laboratorieanalyser  

 
 

Laboratorieanalyser har ett begränsat värde i början. SR/CRP är ofta förhöjda 
men vid ett tidigt skede eller om få och små leder är inflammerade kan värden 
vara normala. ACPA har vid diagnostisering högre specificitet än RF. Men 
ACPA kan uppträda långt innan en debut av polyartrit och alla utvecklar inte 
heller RA. Trots detta analyseras ACPA vid utredning av odiagnostiserad artrit. 
Om en patient visar på fynd, stärks indikationen för en snabb remittering. RF 
finns i ungefär 85% av alla fall, men kan också förekomma hos fullt friska 
individer och kan också förekomma vid andra sjukdomar och infektioner och om 
en patient är släkt med personer med RA. RF visar inte på sjukdomsaktivitet och 
därför undviks analys av bara RF i stor utsträckning (3).  

 

 

Röntgen 
 

Förändringar som syns vid röntgen kan föreligga vid diagnostillfället men också 
tillkomma senare i förloppet. Röntgenförändringar syns oftast först i lilltårnas 
grundleder. Vid misstanke om RA görs en röntgen av händer och fötter för att se 
utgångsläge inför behandling. Typiska röntgenfynd är erosioner, led-nära 
skeletturkalkning och/eller minskad ledspalt (3).  

 

 

Klassificering  
 
 

För klassifikation av patienter med RA används internationella kriterier. 
Kriterierna är gemensamt antagna av de europeiska och amerikanska 
reumatologorganisationerna (EULAR respektive ACR) år 2010. ACR-kriterierna 
mäter förbättring i RA-symptom; svullna och ömma leder, handikapp, smärta, 
läkarens bedömning och patientens självupplevda hälsa. Kriterierna som används 
är inte diagnostiska. De har istället ett pedagogiskt värde for att definiera vad 
man inom reumatologin avser med begreppet RA. Om en patient uppvisar 6 eller 
fler poäng med hjälp av kriterierna efter 6 veckors symtomduration, klassas 
patienten med RA. De olika poängsättande frågorna urskilj i tabell I nedan. Detta 
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utesluter dock inte andra diagnostiska överväganden som tagits fram. För att mäta 
klinisk remission används DAS28 <2,6 (Disease Activity Score), det mäter 
sänkan, generell hälsa och svullna och ömma leder. DAS28<2,6 bedöms som 
frånvaro från sjukdom, 2,7–3,1låg sjukdomsaktivitet, 3,2–5,1 medelhög 
sjukdomsaktivitet och över 5,1 anses som hög sjukdomsaktivitet (1).   

 
 

       Tabell I. Visar hur RA klassificeras utifrån vissa kriterier (8). 

MINST EN INFLAMMERAD LED? 
JA 
↓ 

 

ANNAN DIAGNOS SOM FÖRKLARAR FYNDET? JA → 
NEJ 
↓ 

EJ RA 

TYPISKA RA-FÖRÄNDRINGAR PÅ RÖNTGEN? JA → 
NEJ 
↓ 

RA 

Arrangemang i leder  Poäng 

1 stor led 0 p 

2–10 stora leder 1 p 

1–3 små leder 2 p 

4–10 små leder 3 p 

> 10 leder (varav åtminstone en liten led) 5 p 

  
SEROLOGI (Minst 1 för klassificering)  Poäng 

Negativ RF och negativ för ACP-antikroppar 0 p 

Låg positiv RF eller låg positiv ACP-antikroppar 2 p 

Hög positiv RF eller hög positiv ACP-antikroppar 3 p 

  
SYMTOMDURATION  

<6 veckor 0 p 

> 6 veckor 1 p 

  
AKUTFASREAKTION (Minst 1 test för klassificering)   

Normal CRP och normal SR 0 p 

Förhöjd CRP eller förhöjd SR 1 p 

  
SUMMA:  

  
Summan ≥ 6 p = RA eller likartat sjukdomstillstånd.  
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Differentialdiagnoser  
 
 

Vid debut i RA kan den vara både mono-, oligo och polyartikulär och 
symptomen kan likna ett flertal andra oligo- och polyartriter. Sjukdomar som 
kan misstas för RA är psoriasisartropati, reaktiv artrit, spondartrit, humant 
parvovirus B19 och SLE (6).  

 

 

Behandling 
 
 

Det finns olika behandlingsmål vid RA. På kort sikt är det viktigt att lindra 
värk, rörelsesmärta, trötthet och stelhet. Det är även viktigt att bevara den 
normala ledfunktionen. Patienten ska också ha möjlighet att återgå till sitt 
arbete, men med anpassade arbetsuppgifter. På långsikt är behandlingsmålen 
att förhindra leddestruktion, funktionsbortfall i inre organ och felställningar i 
leder. Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen och smärtan, i bästa 
fall blir patienten symptomfri (4). Att snabbt ställa en diagnos är viktigt, då 
de vid en inflammation uppstår leddestruktion och nedsatt funktion. Skadorna 
minskar och möjligheten att påverka sjukdomsförloppet ökar om behandling 
sätts in i ett tidigt skede. Långtidsprognosen för RA är alltså starkt kopplad 
till hur tidigt och hur effektivt behandlingen lyckas begränsa den 
inflammatoriska processen i lederna (6).  

 

 

Den egna träningen i vardagen 
 
 

Vid RA har patienterna ofta smärta och det kan begränsa aktiviteten för dem i 
många situationer. Det går att underlätta på arbetsplatsen genom att anpassa 
arbetsuppgifterna, införskaffa hjälpmedel och se över arbetsplatsens 
utrustning. Att undvika ansträngande aktiviteter under en period med aktiv 
sjukdom är att rekommendera, då det annars kan ge stora påfrestningar på 
lederna. Inflammationen i fingrarna kan leda till att det samspel som finns 
mellan muskler och senor blir sämre. Det kan göra att det blir svårt att greppa 
om saker. Därför är det bra att träna händerna för att muskelstyrkan och den 
normala rörligheten ska bevaras. Sjukgymnastik är viktigt för en patient med 
RA, då det ger en möjlighet till att upprätthålla en god muskelstyrka och 
förbättra livskvalitén. Träningen ger också en smärtlindrande effekt. RA gör 
att risken är större att drabbas av hjärtinfarkt och stroke tidigt i livet. För att 
minska risken bör patienten inte röka eller vara överviktig. Hög halt av 
blodfetter och högt blodtryck bör alltid behandlas. Det är även en större risk 
att utveckla benskörhet vid RA, därför ges komplement med kalcium och 
vitamin- D tillskott. Det är bra att äta en allsidig och näringsrik kost (9).  
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Kirurgi  
 
 

För att lindra smärta eller förebygga felställningar och andra skador behövs 
ibland kirurgi. Synovektomi innebär att en inflammerad ledhinna opereras 
bort för att undvika att brosk och ben förstörs. Idag är denna operation 
mindre vanlig då den går att ersätta med kortisonsprutor i lederna. Det är 
ovanligt att det uppstår komplikationer med kortisonsprutor, men om det gör 
det så är det ofta allvarligt. Om det följer med bakterier vid injektionen kan 
det bli en bakteriell inflammation i leden. Om kortisonsprutan skulle injiceras 
direkt i en nerv eller sena kan strukturerna deformeras och obehagliga 
komplikationer kan uppstå. Om det har uppstått allvarliga skador; kan den 
dåliga leden ersättas med en protes. För att förbättra rörligheten i handen kan 
silikonproteser sättas in i fingerlederna. Det går också att stel-operera leder 
för att få de stabila och smärtfria (2).  

 

 

Antireumatiska läkemedel  
 
 

Olika strategier (1):  
• Steroider 
• ASA-acetylsalicylsyra 
• NSAID-antiinflammatoriska läkemedel 
• DMARDS- sjukdomsmodifierande läkemedel 
• Biologiska läkemedel  

 

 

Behandlingstrappa vid RA 
 
 

Vid lågaktiv/lindrig sjukdom 
• 1: a hand: metotrexat (+folsyra) 
• 2: a hand: Klorokinfosfat/hydroxiklorokin eller sulfasalazin 
Medelhög aktivitet/nedsatt funktion  
• 1: a hand: 8 veckor med metotrexat (+folsyra)  
• 2: a hand: Tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare + metotrexat eller enbart 

TNF-hämmare 
Hög sjukdomsaktivitet 
• 1: a hand: metotrexat (+folsyra)  
• 2: a hand: Tillägg TNF-hämmare. Vid intolerans 

abatacept/rituximab/tolcilizumab (1).  
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NSAID 
 

 
Läkemedlen har febernedsättande och smärtstillande effekter. De verkar 
hämmande på två olika enzym, COX-1 och COX-2. COX-2 induceras om de 
uppstår en inflammation i kroppen medan COX-1 alltid finns där. COX-1-
hämmning är kopplad till ökad risk för magsår. Därför har det utvecklats mer 
specifika COX-2-hämmare (3). 

 
COX-hämmare ökar alla risken för allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, 
exempelvis stroke och hjärtinfarkt. Andra mindre allvarliga biverkningar är 
påverkan på koagulationen och mag-tarm-besvär (6).   

 
ASA som tillhör gruppen NSAID har febernedsättande, antiinflammatorisk 
och smärtstillande effekt. Biverkningar som kan uppstå vid användning berör 
mag-tarmkanalen, det kan uppstå frätskador och sår på magslemhinnan. 
Kontraindikationer är astma, hemofili, trombocytopeni och svår hjärtsvikt 
(10). 

 

 

Steroider-kortison  
 
 

Kortison har en kraftig inflammationsdämpande effekt och används ofta vid 
RA. Det används som systemisk behandling eller lokalbehandling. Effekten 
av kortison medieras via påverkan på transkriptionen av gener som är 
betydelsefulla för inflammatoriska reaktioner, vilket leder till minskad 
cytokin- och prostaglandininducerad inflammations svar. Minskad migration 
av leukocyter från blodkärlen och induktion av apoptos i eosinofila celler och 
lymfocyter (3).    

 
Kortison är med och medverkar i ett flertal viktiga processer i kroppen och 
det medför att det uppkommer många olika biverkningar vid användning. 
Risker för biverkningar ökar med ökad dos. Lägsta möjliga dos under en kort 
behandlingstid är att rekommendera. Några vanliga biverkningar är 
benskörhet, hudskörhet, vätskeretention, ändrad ämnesomsättning, 
viktuppgång och tillväxthämning hos barn (6).  

 

 

DMARDs 
 
 

Till denna grupp av läkemedel räknas alla olika preparat som på något sätt 
påverkar sjukdomsmekanismerna vid inflammationen. De exakta 
verkningsmekanismerna är inte klarlagda, men de har en bromsande effekt på 
sjukdomsaktiviteten och kan på så vis ändra sjukdomens förlopp. Om 
sjukdomsaktiviteten reduceras förbättras symptomen hos patienten (6).  
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Metotrexat (MTX)  
 

 
Metotrexat (MTX) är ett sjukdomsmodifierande läkemedel som används vid 
RA för att dämpa den inflammatoriska aktiviteten. I högre doser fungerar det 
också som cytostatikum. Vid RA används en låg dos och läkemedlet hämmar 
immunförsvaret och bromsar sjukdomsförloppet. MTX tillhör klassen 
cytotoxiska medel och är en folsyraantagonist. Läkemedlet verkar genom att 
hämma enzymet dihydrofolatreduktas som omvandlar folsyra till 
tetrahydrofolsyra. Tetrahydrofolsyra är en viktig pusselbit för cellernas 
arvsmassa. Detta gör att syntesen av celler hämmas, främst de som nybildas 
snabbt (3).  

 
Vid RA ges MTX antingen i form av tabletter eller som injektion en gång per 
vecka. En normal dos för en RA patient ligger på 7,5 mg-25 mg/vecka. Full 
effekt av läkemedlet kommer först efter 4–6 veckor.  

 
Några vanliga biverkningar som uppkommer vid användning av MTX är 
illamående, kräkningar, diarré och förhöjda levervärden. Andra mindre 
vanliga är onormal trötthet, yrsel, håravfall och hudutslag. MTX orsakar 
missbildningar på foster och skall därför undvikas vid graviditet (11).  

 

 

Sulfasalazin   
 

Läkemedlet verkar inflammationsdämpande men bromsar också 
sjukdomsförloppet. Effekten av sulfasalazin kommer av en 
antiinflammatorisk verkan av lokalt bildat mesalazin. Immunsuppresiv effekt 
påvisas genom hämning av granulocyt- och lymfocytmetabolismen(3).  

 
Magbesvär är en vanlig biverkning men undviks om läkemedlet tas 
tillsammans med mat. Mindre vanliga biverkningar ör påverkan på 
blodbilden, lungor och svårartad blodbrist (12).  

 
 

 

Klorokin 
 

 
Hydroxyklorokin och klorokinfosfat är malariamediciner men används ibland 
vid RA. Läkemedlen verkar genom att dämpa den inflammatoriska 
aktiviteten. Symptom som stelhet, trötthet och ledsvullnad minskar hos 
patienten. Verkningsmekanismen är inte fullständigt känd. Produktionen av 
olika inflammationsframkallande ämnen i celler i immunförsvaret hämmas 
(3).  
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Vanliga biverkningar är yrsel, illamående, dyspepsi, huvudvärk och 
hudutslag. Ibland blir patienterna solkänsliga och även soleksem förekommer 
i vissa fall (13).  

 

 

Övriga läkemedel i gruppen DMARDs  
 

 
Cikosporin/leflunomid/azatioprin- Immunsuppresiva läkemedel. Dämpar 
immunförsvaret i kroppen.  
Guldsalter-Antiinflammatoriska egenskaper. 
Sendoxan- Cytostatikum som hämmar immunförsvaret (3). 

 
 

 

Biologiska läkemedel  
 

 
Dessa läkemedel riktar sig specifikt på inflammationsmedierande kemokiner, 
cytokiner eller receptorer på olika celler i immunsystemet. De består alla av 
antikroppar eller andra proteiner som är riktade mot cytokiner i 
sjukdomspatogenesen. Genom detta dämpas inflammationen och 
sjukdomsförloppet bromsas också. Symtomen och sjukdomskänslan minskar 
och kan i vissa fall försvinna helt (3).  

 
En vanlig biverkan som uppkommer vid användning av biologiska läkemedel 
är lokala reaktioner vid injektionsstället. Mer sällsynt är ökad infektionsrisk 
och allergiska reaktioner. Det är generellt färre biverkningar med dessa 
läkemedel vid jämförelse med andra för behandling av RA (6). Det finns en 
ökad risk för lymfom och leukemi hos RA-patienter redan innan de påbörjar 
behandling med biologiska läkemedel. Men det har i vissa studier också 
visats på fler fall av maligniteter hos patienter TNF-antagonister som 
läkemedel, jämfört med olika kontrollgrupper. En sammanställning som 
gjorts av observationsstudier visar dock inte på ökad risk för maligniteter vid 
behandling med TNF-hämmare. På grund av den ökade bakgrundsrisken för 
leukemi och lymfom är riskbedömningen mycket svår att genomföra. Så 
kunskaperna om de långsiktiga biverkningarna är långt ifrån fullständigt 
granskade. Det finns behov av fler studier och fortsatt noggrann klinisk 
uppföljning vid behandling med TNF-hämmare och andra biologiska 
läkemedel  (14). 

 
Immunogenicitet hos biologiska läkemedel har blivit ett allt större 
bekymmer. När det bildas antikroppar mot ett TNF-hämmande preparat 
uppvisas lägre serumkoncentrationer av läkemedlet, fler biverkningar och 
sämre effekt. För att mäta antikroppar används immunokemiska metoder, 
exempelvis radioimmunologisk analys (RIA) eller enzymkopplad 
immunadsorberande analys (ELISA). Metoderna är inte helt optimala då de 
inte kan skilja på antikropparna som en funktionell betydelse på läkemedlets 
effekt och sådana antikroppar som inte påverkar läkemedlets effekt. Ett sätt 
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att minska eller uppskjuta utvecklingen av så kallade anti-läkemedels-
antikroppar är att TNF-hämmare ges i kombination med metotrexat (15). 

 

 

TNF-och interleukin-hämmare 
 

 
Tumörnekrosfaktor alfa (TNFa) tillhör superfamilj (TNFSF) proteiner. 
TNFSF proteiner och deras receptorer (TNFRSF) spelar en viktig roll vid 
celltillväxt, apoptos, immunförsvar och överlevnad. Humant TNFa bildas 
som ett prekursorprotein och är då ett så kallat transmembrant protein, kallat 
transmembrane TNFa. Det består av hela 233 aminosyrarester och dessa 
uttrycks på cellytan av lymfocyter, makrofager och även andra celltyper. 
TNFa är en stor inflammatorisk cytokin som utövar effekter på ett flertal 
celltyper genom aktivering av intracellulär signalering och genom att 
interagera med dess receptor. När TNFa spjälkats av TNF alpha converting 
enzyme TACE, mellan resterna Val77 och Ala76 frigörs lösligt TNFa och 
kan då binda in till TNFRI och TNFR2 och en inflammatorisk signalering 
medieras. Det är genom detta som TNFa har en avgörande roll i patogenesen 
av olika inflammatoriska sjukdomar. TNFa-antagonister har utvecklats för att 
minska och neutralisera den förhöjda koncentrationen av TNFa vid 
inflammationsställena vid olika inflammatoriska sjukdomar (15). 

 
Några kontraindikationer för användning av TNF-hämmare är aktiv 
tuberkulos, sepsis, måttlig till svår hjärtsvikt, överkänslighet mot 
substanserna eller någon annan opportunisk infektion. TNF har en central 
funktion i kroppens immunförsvar mot Mycobacterium tuberculosis. I studier 
som gjorts rapporteras det om en ökad risk för reaktivering av latent TBC vid 
behandling med TNF-hämmare (14).  

 
Etanercept (ETN)- Är ett genetiskt konstruerat fusionsprotein. Det består av 
två identiska TNFR2 extracellulära regioner som är fuserade med en Fc-
domän av humant IgG1. Den har tre N- och 13O-glykosyleringsställen. 
Läkemedlet blockerar/neutraliserar TNFa från att interagera med receptorer 
och har möjliggjort utvecklingen för genombrottsterapier för behandling av 
ett flertal autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. Den farmakologiska 
effekten av läkemedlet är alltså att det fullständigt upptar TNFa-
receptorbindningsstället. Läkemedlet får en längre halveringstid i med att det 
är kopplat till Fc-delen på en antikropp. Halveringstiden för en antikropp 
ligger på ungefär en månad (16).  

 
Golimumab- Human monoklonal antikropp som är riktad mot TNF.  

 
Certolizumabpegol- Även den en human monoklonal antikropp mot TNF 
men med längre halveringstid.  

 
IL-1-hämmare- Hämmar cytokin IL-1 och är en rekombinant 
receptorantagonist. IL-1 ger upphov till destruktion av brosk och ben.   
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IL-6-hämmare- IL-6 receptor hämmare, även denna en monoklonal 
antikropp. Viktig cytokin i RA-patogenesen. Har en betydelsefull roll i 
erosion- och inflammationsutvecklingen.  (3). 

Andra nya biologiska läkemedel  
 
 

Abatacept- Blockerar den interaktion som finns mellan antigenpresenterande 
celler och T-celler.  
Rituximab- Är en monoklonal antikropp mot CD20 antigen som ofta används 
vid behandling av B-cellslymfom och b-cellsleukemi.  
Belimumab- Är en monoklonal antikropp som är riktad mot B-
lymfocytstimulatorn (3).  

  
 
 
 
 

SYFTE 
 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra hur effektiv och säker är en 
kombination av metotrexat och etanercept är, jämfört med monoterapi vid 
behandling av RA. Detta anses intressant då det ännu råder tvivel om vilken 
behandlingsstrategi som verkligen är den mest effektiva och säkra.    

 
 
 

 
MATERIAL OCH METODER  

 
 

Detta arbetet är en litteraturstudie som genomfördes genom sökningar i 
databasen PubMed där studier valdes ut för att kunna besvara syftet i arbetet. 
De sökord som nyttjades var ”Methotrexate rheumatoid arthritis”, 
”Etanercept methotrexate”, ”Etanercept rheumatoid arthritis”. Sökningen 
avgränsades också enbart till kliniska studier. Sökningarna utfördes mellan 
10 januari 2018 och 16 januari 2018. ”Methotrexate rheumatoid arthritis” gav 
373 resultat. ”Etanercept rheumatoid arthritis” gav 127 resultat. ”Etanercept 
methotrexate” gav 84 resultat och 5 studier valdes utifrån deras abstract.  

 
Urvalskriterierna vid valet av studier var följande:  
1. metotrexat och etanercept skulle båda utvärderas i studierna och inte 

kombineras med andra behandlingar;  
2. studierna skulle inte vara äldre än 15 år;  
3. likvärdiga effektmått skulle finnas i studierna  
4. antal patienter som medverkar skulle vara mer än 100 st 
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RESULTAT 
 

 

 

Studie 1: Comparison of methotrexate monotherapy with a combination of 
methotrexate and etanercept in active, early, moderate to severe 
rheumatoid arthritis (COMET- Combination of Methotrexate and 
Etanercept in Active Early Rheumatoid Arthritis trial): a randomised, 
double-blind, parallel treatment trial (Emery et al. 2013, ref 15).  

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att jämföra remission och radiologisk icke-progression 
hos patienter som behandlas med monoterapi med MTX eller med 
kombinationsterapi MTX plus ETN vid aktiv tidig RA (17).  

 

 

Metod  
 
 
Studien var en randomiserad, dubbelblind parallellbehandling. De 542 
deltagarna kom från 70 olika platser i Europa, Latinamerika, Australien och 
Asien. De registrerades mellan oktober 2004 och februari 2006. 
Inklusionskriterier var att patienterna skulle vara 18 år eller äldre med en 
diagnos av RA och en sjukdomsvarighet på minst 3 månader men inte mer än 
2 år. DAS28 på 3.2 (medelhög sjukdomsaktivitet), Westergren ESR på 28 
mm/ h eller C-reaktivt protein på 20mg/l eller mer. Patienter exkluderades 
om de tidigare fått behandling med metotrexat, etanercept eller annan TNF-
antagonist. Eller om de behandlats med andra DMARD eller kortikosteroid-
injektioner inom 4 veckor innan studiestart. Studien gjordes i enlighet mot 
principerna i Helsingfors deklarationen. Den genomsnittliga åldern på 
patienterna i studien var 51 år och 73 % av dem var kvinnor. Alla hade en 
sjukdomslängd länge än 8 månader. DAS28 låg på 6,5 i alla grupper. Studien 
pågick under 52 veckor och patienterna tilldelades slumpmässigt till en av 
behandlingsgrupperna. En grupp fick ETN och MTX och den andra gruppen 
fick enbart MTX. Deltagarna fick antingen ETN 50 mg genom subkutan 
injektion eller ETN- liknande placeboinjektioner en gång i veckan under 52 
veckor. Alla deltagare fick oral MTX, vid start en dos på 7,5 mg en gång i 
veckan. Dosen kunde sedan titreras över 8 veckor hos vissa patienter till 
högst 20 mg/vecka. Samtliga patienter fick också folsyratillskott på 5 mg två 
gånger per vecka, för att minska på biverkningarna från MTX.  
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De primära effektmåtten var andelen patienter som uppnådde minskning i 
(DAS28<2*6) vid vecka 52 och förändring i van der Heijde modifierad Sharp 
totalpoäng från baslinje till vecka 52. Röntgenbilder togs på händer, 
handleder och fötter togs vid studiestart och vecka 52. Dessa bedömdes av 
två olika läkare som var ovetande om vilken behandling som givits. 
Sekundära effektmått var funktionell status som undersöktes med hjälp av ett 
hälsovårdsundersökningsformulärs index (17).  

 
 

 

Resultat 
 

 
Totalt 528 patienter (263 på MTX enbart och 265 med kombinerad 
behandling) var tillgängliga för klinisk effektanalys; alla 542 inkluderades i 
säkerhetsanalysen. 230 i MTX-gruppen och 246 i kombinationsbehandlingen 
gruppen hade data som var godkänd för radiologiskanalys. Vid 52 veckor var 
andelen deltagare som uppnått DAS28 minskning (DAS28 <2 · 6) signifikant 
högre i kombinationsbehandlingsgruppen än i monoterapigruppen (132 
[50%] av 265 vs 73 [28%] av 263). Numer needed to treat (NNT) är 4,5, 
alltså behöver 4,5 patienter behandlas med kombinationsbehandling för att en 
patient ska uppnå DAS28 minskning, jämfört med monoterapi. Vid alla 
tidpunkter och som tidigast vid vecka 2 var andelen patienter som uppnådde 
DAS28 minskning signifikant högre vid kombinationsbehandling än vid 
monoterapi. Radiologisk icke-progression definierades som mTSS på 0,5 
eller mindre. 135 av 230 (59%) deltagare i MTX-gruppen och 196 av 246 
(80%) i den kombinerade behandlingsgruppen visade ingen progression av 
ledskador vid 52 veckor. Ett normalt hälsovårdsundersökningsindex 
definierades som 0, 5 eller mindre. 140 (55%) av 256 patienter uppnådde ett 
index på 0,5 eller mindre i den kombinerad behandlingsgruppen jämfört med 
93 (39%) av 241 i MTX-gruppen. Förändringen i 
hälsovårdsundersökningsindex från baslinjen till vecka 52 var större hos 
kombinationsbehandlingen (17).  

 

 

Säkerhet 
 

 
246 patienter i MTX-gruppen och 247 i den kombinerade 
behandlingsgruppen som rapporterats biverkningar. De vanligaste 
biverkningarna var illamående (19% i båda grupperna) och nasofaryngit 
(16% i båda grupperna). Allvarliga biverkningar registrerades för 34 (12 7%) 
patienter i MTX-gruppen och 33 (12 0%) i kombinerade behandlingsgruppen.    
Allvarliga händelser som inträffade var totaltförsämring av RA (fem patienter 
i MTX-gruppen och två i kombinationsbehandlings gruppen), bröstcancer 
(tre i MTX-gruppen), bröstsmärta (en i varje grupp), lunginflammation (en i 
varje grupp), kolelithiasis (två i kombinationsbehandling gruppen), artros (två 
i MTX-gruppen), interstitiell lungsjukdom (två i 
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kombinationsbehandlingsgruppen). En patient dog under studien på grund av 
akut respiratorisk insufficiens, gruppen som den tillhörde är okänt (17).  

 
 

Studie 2: Continuation of Methotrexate Resulted in Better Clinical and 
Radiographic Outcomes Than Discontinuation upon Starting Etanercept in 
Patients with Rheumatoid Arthritis: 52-week Results from the JESMR 
Study (Kameda et al. 2011, ref 16).  

 

 

Syfte  
 

 
Studiens syfte var att jämföra effekten av fortsättning, kontra avbrytande av 
MTX vid start av ETN hos patienter med aktiv RA (18).  

 

 

Metod  
 

 
Studien var randomiserad, prospektiv, öppen och genomfördes på 45 olika 
institutioner i Japan. Mellan juni 2005 och januari 2007 blev 151 patienter 
inskrivna. Studiens upplägg godkändes av en institutionell etisk kommitté. 
Alla patienter gav skriftligt samtycke i enighet med Helsingfors-
deklarationen. Inklusionskriterier var att patienterna måste vara minst 18 år, 
uppfylla ACR 1987 klassificeringskriterier för RA och uppfylla riktlinjer för 
korrekt användning av ETN i Japan (minst 6 smärtande leder och 6 svullna 
och antingen ett serum CRP-halt> 2mg/dl eller erytrocyt-
sedimenteringshastighet (ESR)>28 mm vid 1h). Mer än 80% av patienterna 
som togs med i studien var kvinnor och medelåldern var på 57 år. 
Sjukdomsvaraktigheten låg på runt 9 år i genomsnitt. Patienter som godkänt 
ETN för behandling randomiserades till antingen fortsatt MTX behandling 
(6-8mg/vecka), MTX + ETN i kombination eller till att avsluta MTX 
behandling och byta till enbart ETN som monoterapi. Inskrivning och 
randomisering utfördes på University Hospital Medical Information Network 
Website (Tokyo, Japan). Mer än 80% av patienterna som deltog i studien var 
kvinnor, med en medelålder på cirka 57 år och med en sjukdomsvaraktighet 
på cirka 9 år. RF var positiv hos ca 90% av patienterna. Den genomsnittliga 
MTX-dosen vid inskrivning till studien var 7 mg / vecka och 38% -52% av 
patienterna hade tillskott av folsyra. 

 
Primära effektmått i studien var radiologisk progression som mättes med 
hjälp av van der Heijde-Sharp poäng från 0 till 448 under 52 veckor. 
ACR20/50/70 respons vid vecka 52 mättes också (18).  
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Resultat  
 

 
Effektanalys gjordes på 69 patienter i E-gruppen och på 73 patienter i 
ETN+MTX gruppen. Antalet patienter var färre i ETN-gruppen än i ETN + 
MTX-gruppen, främst på grund av brist på effekt efter 24 veckor. Den 
primära ändpunkten vid 52 veckor uppfylldes inte då den genomsnittliga 
förbättringen i totalpoäng vid vecka 52 inte var statistiskt signifikant mellan 
ETN + MTX-gruppen och ETN-gruppen (0,8 vs 3,6, p = 0,06). Det 
observerades en signifikant skillnad i radiologisk progression mellan vecka 
24 och 52 (0,3 vs 2,5; p = 0,03) och den genomsnittliga progressionen av 
erosionspoängen var negativ i ETN + MTX-gruppen, vilket var signifikant 
bättre än ETN-gruppen vid vecka 52 (-0,2 vs 1,8; p = 0,02). Vidare 
observerades också en signifikant skillnad i den totala poängprogressionen 
mellan veckorna 24 och 52 (2,5 i ETN-gruppen och 0,3 i ETN + MTX-
gruppen, p = 0,03). Andelen patienter som inte visade någon radiologisk 
progression efter 52 veckor (förändring i vdH-Sharp-värdet ≤ 0,5) var 39,6% 
i ETN-gruppen och 57,4% i ETN + MTX-gruppen (p = 0,07) och andelen 
som uppvisade ingen klinisk signifikant radiologisk progression (förändring i 
vdH-Sharp-värdet ≤ minsta detekterbara förändringen) var 58,5% i ETN-
gruppen och 67,6% i ETN + MTX-gruppen (p = 0,34). Amerikanska ACR-N-
värden visade vid vecka 52 ett tydligt överlägset svar hos ETN + MTX-
gruppen jämfört med ETN-gruppen. ACR20-, 50- och 70-svarsfrekvenserna 
vid vecka 52 i ETN + MTX-gruppen (86,3%, 76,7% och 50,7%) var 
signifikant större än de i ETN-gruppen (63,8%, p = 0,003, 43,5% p= 0,0001 
och 29,0%, respektive p = 0,01) (18). 

 

 
 
 

Säkerhet  
 

 
Liknande biverkningar observerades mellan de olika behandlingsgrupperna. 
Reaktionen på injektionsstället tenderade att vara högre i ETN-gruppen än i 
ETN+MTX-gruppen (13 i ETN-gruppen och 7 i ETN + MTX-gruppen). 
Däremot tenderade frekvensen för hepatobiliära störningar, mestadels 
leverdysfunktion, att vara högre i ETN + MTX-gruppen än i ETN-gruppen. 
Allvarliga biverkningar i ETN-gruppen var benfrakturer hos 2 patienter. 
Allvarliga biverkningar i ETN + MTX-gruppen var benfrakturer hos 3 
patienter och hos 1 patient hjärtsvikt, cellulit, herpes zoster, hjärnblödning 
och bröstkörtelcancer. Behandling avbröts på grund av reaktion på 
injektionsstället hos 4 patienter i ETN-gruppen och brösttumör hos 1 patient i 
ETN + MTX-gruppen (18).  
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Studie 3: Two-Year Clinical and Radiographic Results with Combination 
Etanercept–Methotrexate Therapy Versus Monotherapy in Early 
Rheumatoid Arthritis a Two-Year, Double-Blind, Randomized Study 
(Emery et al. 2010, ref 17). 

 

 

Syfte 
 

Studiens syfte var att utvärdera hur fortsättning av och ändringar till det 
inledande året med kombination ETN-MTX och MTX-monoterapi regimer 
långvarigt påverkar sjukdomsförloppet och den radiografiska progressionen i 
tidig, aktiv RA (19). 

 

 

Metod 

  
Studien pågick under två år och var dubbel-blind och randomiserad. Alla som 
fullföljde ett år i COMET-studien var berättigade att delta i det andra året av 
studien. Vid start blev patienter som inte tidigare tagit MTX och som hade 
aktiv RA (duration 3–24 månader) randomiserade till en av följande 
behandlingsgrupper: 
1. Kombination etanercept+ metotrexat under år 1 och fortsatt 

kombinationsbehandling under år 2 (EM/EM).  
2. Kombinationsbehandling år 1 och sedan enbart etanercept år 2 (EM/E).  
3. Metotrexat monoterapi år 1 sedan kombinationsbehandling år 2 (M/EM). 
4. Metotrexat monoterapi år 1 och 2 (M/M).  

 
Deltagarna fick 50 mg ETN genom subkutan injektion eller placeboinjektion 
en gång i veckan. Oral MTX eller oral placebo en gång i veckan.  

 
De primära effektmåtten för år 2 i studie var andelen av deltagare i de 4 olika 
behandlingsgrupperna som uppnådde DAS28 minskning vid vecka 104. 
Andelen som uppnådde ACR20, ACR50 eller ACR70 respons vid vecka 104. 
Ledspaltsvidd och erosion bedömdes, och den modifierad Sharp / van der 
Heijde beräknades för alla grupper. Effektmåtten av röntgen visade andelen 
som uppnådde radiologisk icke progression vid vecka 104 och 
förändringshastigheten i SHS från baslinje till vecka 52 och från vecka 52 till 
vecka 104. Medelåldern på patienterna i studien var 53 år och cirka 70 % var 
kvinnor. De hade en sjukdomsvaraktighet på 8,9 månader. DAS28 på cirka 
3,1 (låg aktivitet) (19).  
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Resultat  
 

 
Totalt deltog 411 patienter, av dessa var 398 godkända för utvärdering av den 
kliniska effekten och alla 411 patienter var godkända för utvärdering av 
säkerheten. Efter 2 års behandling var andelen som uppnått DAS28 
förbättring i EM/EM gruppen 62/108 (57%) och i M/EM gruppen 51/88 
(58%) signifikant högre än M/M gruppen som hade 33/94 (35%) (p=0,002 
för EM/EM gruppen jämfört med M/M gruppen; p= 0,003 för M/EM gruppen 
jämfört med M/M gruppen). För att uppnå 1 DAS28 förbättring under en 
period på 2 år, behöver 4,5 personer bli behandlade med EM/EM istället för 
M/M (95% konfidensintervall). Medelvärdet på 2,7 DAS28 behölls vid 
veckorna 52 och 104 i EM / EM-gruppen. Deltagare i M / EM-gruppen 
visade förbättring i medelvärdet för DAS28 från 3,3 vid vecka 52 till 2,8 vid 
vecka 104 (p= 0,001 vs. M / M-grupp). Försämring av medelvärdet i DAS28 
observerades från veckorna 52 till 104 i EM / E-gruppen (från 2,6 till 3,1; p= 
0,05 mot EM / EM-gruppen), och en minimal förändring sågs i M / M-
gruppen (från 3,4 till 3,5). Procenten av deltagarna i EM / EM, EM / E, M / 
EM och M / M grupper som uppnådde ett ACR20-svar vid vecka 104 var 
86%, 80%, 81% och 61%. Statistiskt signifikanta skillnader syntes vid vecka 
104 i M / EM-gruppen jämfört med M / M-gruppen (p= 0,004) och i EM / 
EM gruppen jämfört med M / M-gruppen (p=0,001). ACR50 respons i EM / 
EM, EM / E, M / EM och M / M grupperna var 70% 64%, 66% respektive 
46%. Statistiska skillnader kunde noteras i M / EM-gruppen jämfört med M / 
M-gruppen (p= 0,007) och i EM / EM grupp jämfört med M / M-gruppen (p= 
0,001). En ACR70-respons uppnåddes i 57%, 44%, 48% och 32% hos EM / 
EM, EM / E, M / EM och M / M-grupperna.  Med statistiskt signifikanta 
skillnader mellan M / EM och M / M-grupperna (p= 0,034) och mellan EM / 
EM och M / M-grupperna (p=0,001). Under år 2 sågs en radiologisk icke 
progression (LOCF-metod, SHS 0,5) med en signifikant högre andel personer 
i EM / EM-gruppen (89/99 [90%]) än i EM / E-gruppen (74/99 [75%]), M / 
EM (59/79 [75%]) och M / M-gruppen (56/83 [67%]) (p= 0,008 för EM / 
EM-gruppen mot EM / E-gruppen; p=0,009 för EM / EM-gruppen gentemot 
M / EM-gruppen; p= 0,001 för EM / EM-gruppen mot M / M-gruppen) (19).  

 

 
 

Säkerhet 
 

Kombinationsbehandlingen tolererades väl av patienterna i denna 2-åriga 
studie. Inga nya biverkningar identifierades och det återfanns inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna. Inga fall av opportunistisk 
infektion, tuberkulos, eller demyeliniserande sjukdomar rapporterades under 
studiens gång (19). 
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Studie 4: Inhibition of radiographic progression with combination 
etanercept and methotrexate in patients with moderately active rheumatoid 
arthritis previously treated with monotherapy (Van der Heijde et al. 2009, 
ref 18).  

 

 

Syfte  
 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten på den radiografiska 
progressionen av att byta från ETN eller MTX monoterapi till ETN plus 
MTX kombinationsbehandling hos patienter med RA (20).  

 

 

Metod  
 

Patienter som blev inskrivna i denna 1-åriga öppen studien hade tidigare 
avslutat en 3-årig dubbelblind studie där de fick monoterapi med MTX eller 
ETN eller en kombination av båda. Av de 246 patienter som var berättigade 
att delta i denna studie, registrerades 227 patienter (92,3%): 96 patienter hade 
tidigare behandlats med en kombination av ETN och MTX; 55 patienter med 
MTX som monoterapi (ETN-tillsatt); och 76 patienter med ETN som 
monoterapi (MTX-tillsatt). Alla patienter fick kombinationen av ETN 25 mg 
subkutant två gånger i veckan plus oral MTX upp till 20 mg / vecka. De 
primära effektmåtten var en förändring i modifierad totalt antal Sharp poäng 
(TSS), graden av erosion och JSN-poäng. Alla deltagande patienter lämnade 
skriftligt informerat samtycke innan de inkluderades i studien. Studien 
genomfördes i överensstämmelse med de etiska principerna i Helsingfors-
deklarationen. Röntgenbilder togs på händer och handleder vid inskrivning 
och vid vecka 52 eller sista studiebesöket. Dessutom granskades 
röntgenbilderna från år 2 och 3 i den tidigare dubbelblinda studien igen, 
vilket möjliggjorde för utvärdering av förändringar i radiologisk progression 
före och efter initiering av kombinationsterapi hos patienter som tidigare fått 
monoterapi och de som tidigare hade kombinationsbehandling (20).  

 

 
 

Resultat  
 

För alla tre behandlingsgrupper i denna studie var förändringen i modifierat 
TSS mindre än under den tidigare blinda studien. Enbart monoterapi med 
MTX tillsatt med ETN resulterade i statistisk signifikant reduktion av 
radiologisk icke-progression under studien (+1,79 till +0,25, p=0,05). De 
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genomsnittliga förändringarna i erosionspoäng under den dubbelblinda 
studiens sista år var +0.19, +0,66 och +0.21 för kombinationsbehandling, 
ETN-tillsatta gruppen, respektive MTX-tillsatta gruppen. Ett år efter 
kombinationsterapi administrerades till alla patienter i den aktuella studien 
minskade erosionspoängerna till +0,06, +0,27 respektive 0,00. JSN-poängen 
var innan start +0.24, +1.12, +0.30 för kombinationsbehandling, ETN-tillsatt, 
respektive MTX-tillsatt, vilka förbättrades till +0,18, 0,02, 0,18 efter 
behandling med kombinationsbehandling i 1 år i studien. Andelen patienter 
utan progression av ledskada, definierat som modifierad TSS förändring på 
0,5 eller mindre ökade signifikant för ETN- tillsatta gruppen (från 51,9% till 
69,2%, p=0,05). De andra grupperna visade också på förbättrad icke 
progression i studien, men det var inga signifikanta värden. (20). 

 

 

Säkerhet 
 

Inga oväntade biverkningar eller toxiciteter observeras under studiens gång. 
Inga fall av tuberkulos, opportunistiska infektioner, centrala 
demyeliniserande störningar eller allvarliga infektioner inträffade i någon 
behandlingsgrupp (20).  

 

 

Studie 5: Comparison of Etanercept and Methotrexate, Alone and 
Combined, in the Treatment of Rheumatoid Arthritis Two-Year Clinical 
and Radiographic Results from the TEMPO (Trial of Etanercept and 
Methotrexate with Radiographic Patient Outcomes) Study, a Double-Blind, 
Randomized Trial (Van der Heijde et al. 2006, ref 19).  

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att utvärdera effekt, radiologiska förändringar och 
säkerhet för ETN och MTX, använt i kombination eller som monoterapi, hos 
patienter med RA (21).  

 

 

Metod  
 

Studien var utformad som en 2-årig dubbelblind, randomiserad studie för att 
utvärdera effektiviteten och toleransen av monoterapi med tillägg ETN, 
monoterapi med tillägg MTX eller kombinationen av ETN och MTX hos 
patienter med RA som tidigare genomgått misslyckad behandling med minst 
ett annat DMARD läkemedel än MTX. TEMPO (Trial of Etanercept and 
Methotrexate with Radiographic Patients Outcomes) är den första studien där 
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både röntgenförändringar och sjukdomsaktivitet i lederna studerats. Totalt 
deltog 686 i det första året av denna studie, 503 fortsatte på det andra 
studieåret, av de fick 163 patienter ETN, 152 fick MTX och 188 fick 
kombinationsbehandling. Patienterna kom från 92 olika behandlingscentra i 
Australien och Europa och alla patienter var svårt sjuka i RA vid studiestart. 
Studien leddes av Lars Klareskog som är professor vid Karolinska 
univeritetssjukhuset i Solna.  
 
Inklusionskriterier var att patienterna skulle vara minst 18 år gamla, ha aktiv 
RA diagnostiserad i vuxen ålder (ACR- funktionsklass I-III), definierat som 
minst 10 svullna och 12 smärtsamma leder, och antingen en erytrocyt 
sedimenteringshastighet (ESR [Westergren]) på 28 mm / timme, en C-
reaktivt protein (CRP) nivå på 20 mg / liter, eller morgonstyvhet i lederna 
som varar i 45 minuter. Patienter behövde också haft ett otillfredsställande 
svar på minst ett annat DMARD-läkemedel, med undantag från MTX, och 
haft en sjukdomsvaraktighet som sträcker sig från 6 månader till 20 år. 
Patienter som slutförde 52 veckor i studien fick gå över till andra året av 
studien. Patienter fick behandling enligt följande: ETN 25 mg två gånger i 
veckan subkutant plus oral placebo en gång varje vecka; MTX upp till 20 mg 
en gång per vecka oralt plus placebo subkutant två gånger i veckan; eller 
kombinationsbehandling med ETN 25 mg subkutant två gånger i veckan plus 
oral MTX en gång i veckan.  

 
Primära effektmått i studien var sjukdoms progression mätt med hjälp av 
röntgen, där bilderna blev poängsatta för erosion och ledspaltsavstånd. 
Sjukdomsaktiviteten bedömdes med hjälp av ACR-kriterierna för 20% 
förbättring i RA (ACR20), ACR50 och ACR70, sjukdomsaktivitets poäng 
(DAS) och DAS i 28 leder (DAS28). Förändring i van der Heijde-modifierad 
TSS, erosioner och JSN från studiestart och fram till 24 månader eller vid det 
sista besöket beräknades. Icke progression vid 6, 12 och 24 månader 
bedömdes på fyra olika nivåer, enligt följande: TSS förändring 0,0, 0,5, 3,0 
och mindre än eller lika med det minsta detekterbar förändringen. Även 
patienternas självupplevda hälsa studerades med hjälp av Health Assessment 
Questionnaire (HAQ) (21).  

 

 

Resultat  
 

Fler patienter som behandlades med en kombination av läkemedlen uppnådde 
ACR20, ACR50- och ACR70-svar än patienter som fick monoterapi. Vid 
vecka 100, visade en LOCF-analys att ACR20-respons uppnåddes med 86% i 
kombinationsterapigruppen jämfört med 71% i MTX-gruppen och 75% i 
ETN-gruppen (p=0,01). ACR50-respons uppnåddes av 71% i 
kombinationsbehandlings-gruppen jämfört med 42% i MTX-gruppen och 
54% av ETN-gruppen (p= 0,01). ACR70-svar uppnåddes av 49% av 
patienterna i kombinationsbehandlings-gruppen, 21% av patienterna som fick 
MTX och 27% av patienterna som fick ETN (p=0,01). I alla analyser som 
gjordes var andelen patienter som erhöll DAS <1.6 förbättring vid veckan 
100 signifikant högre i kombinationsbehandlings gruppen jämfört med ETN 
och MTX (p=0,01). Signifikant högre andel patienter som fick 
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kombinationsbehandling hade ett DAS <2.4 jämfört med de som fick 
monoterapi. Patienter som fick kombinationsbehandling visade också på 
förbättring i funktionell status. Vid studiestart var de genomsnittliga TSS 
värden i MTX-, ETN- och kombinationsbehandling grupperna 35,5, 28,8 
respektive 34,7 (p=NS). Efter 2 år hade 78% av patienterna som fått 
kombinationsbehandling ingen radiologisk progression jämfört med 68% av 
patienterna som fått ETN och 60% av de som fått MTX (p=0,05). Ingen 
progression av erosioner (förändring från baslinjen i erosionspoäng <0,5) 
observerades hos 86% av patienterna i kombinationsbehandlings gruppen, 
jämfört med 75% av patienter som fått ETN och 66% av dem som fått MTX 
(p= 0,05). Patienternas självupplevda hälsa som uppmätts med HAQ 
förbättrades hos 55,8% av patienterna i kombinationsbehandlings-gruppen. 
Motsvarande siffra för de som behandlats med MTX var 35,8% och de som 
behandlats med ETN var 38,8% (21).  

 

 

Säkerhet  
 

Biverkningarna som uppkom under studiens gång var milda eller måttliga. 
Illamående och kräkningar var vanligare associerat till MTX användning än 
ETN (p=0,01). Inga signifikanta skillnader uppkom i förekomsten av 
allvarliga biverkningar mellan de olika grupperna (21).  
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Resultat av studiernas gemensamma effektmått  
 
 

I tabell II redovisas studiernas resultat avseende DAS28 remission. I tabell III 
redovisas studiernas resultat avseende radiologisk icke-progression (mTSS 
<0.5). I tabell IV redovisas studiernas resultat avseende ACR-respons. Alla 
värden i tabellerna är signifikanta om inget annat anges.  

 
Tabell II. Studiernas resultat av hur många procent som uppnått DAS28 remission  

 
*24 veckor; 
**52 veckor; 
*** 100 veckor; 
**** 104 veckor; 
-Anges ej i studien. 

  
Tabell III. Studiernas gemensamma resultat med avseende på radiologisk icke-progression 
(mTSS <0.5).  

 
Studie nr + läkemedel  Patienter som uppnått radiologisk icke-

progression (%) 
Studie 1: ETN+MTX  80,0%** 
Studie 1: MTX 59,0%** 
Studie 2: ETN+MTX 57,5%** 
Studie 2: ETN 39,6%** 
Studie 3: ETN+MTX/ETN+MTX 90,0%**** 
Studie 3: ETN+MTX/ETN 75,0%**** 
Studie 3: MTX/ ETN+MTX 75,0%**** 
Studie 3: MTX/MTX 67,0%**** 
Studie 4: ETN+MTX 81,1%* 
Studie 4: ETN-tillsatt 69,2 %* 
Studie 4: MTX-tillsatt  79,4 %* 
Studie 4: ETN+MTX 81,1% * 
Studie 5: ETN+MTX  78,0%*** 
Studie 5: ETN 68,0%*** 
Studie 5: MTX 60,0%*** 

 

Studie nr + läkemedel Patienter som uppnått DAS28 
remission (%) 

Studie 1: ETN+MTX 50,0 %** 

Studie 1: MTX 28,0%** 
Studie 2: - - 
Studie 3: ETN+MTX/ETN+MTX 45,0%**** 
Studie 3: ETN+MTX/ETN  37,0%**** 
Studie 3: MTX/ETN+MTX 36,0%**** 
Studie 3: MTX/MTX 22,0%**** 
Studie 4: - - 
Studie 5: ETN+MTX  53,2%*** 
Studie 5: ETN 32,3%*** 
Studie 5: MTX 29,4%*** 



 

 29 

*24 veckor; 
**52 veckor; 
*** 100 veckor; 
**** 104 veckor 

 
 
 

Tabell IV. Studiernas gemensamma resultat med avseende på ACR-respons.  
 

Studie nr + läkemedel ACR20-respons 
(%) 

ACR50-respons 
(%) 

ACR70-respons 
(%) 

Studie 1: ETN+MTX 86,0%** 71,0%** 48,0%** 
Studie 1: MTX 67,0%** 49,0%** 28,0%** 
Studie 2: ETN+MTX 86,3%** 76,7%** 50,7%** 
Studie 2: ETN 63,8%** 43,5%** 29,0%** 
Studie 3: 
ETN+MTX/ETN+MTX  

86,0%**** 70,0%**** 57,0%**** 

Studie 3: 
ETN+MTX/ETN 

80,0%**** 64,0%**** 44,0%**** 

Studie 3: 
MTX/ETN+MTX 

81,0%**** 66,0%**** 48,0%**** 

Studie 3: MTX/MTX 61,0%**** 46,0%**** 32,0%**** 
Studie 4: - - - -  
Studie 5: ETN+MTX 86,0%*** 71,0%*** 49,0%*** 
Studie 5: MTX 71,0%*** 42,0%*** 21,0%*** 
Studie 5: ETN 75,0%*** 54,0%*** 27,0%*** 

 
*24 veckor; 
**52 veckor; 
*** 100 veckor; 
**** 104 veckor; 
-Anges ej i studien 

 
 

 
Sammanfattning av biverkningar som uppkom i studierna  

 
Likvärdiga vanliga biverkningar uppkom i alla behandlingsgrupper i de olika 
studierna. De vanliga biverkningarna inkluderar huvudvärk, ryggsmärta, 
hosta, magsmärta, diarré, illamående och allmän sjukdomskänsla (17-21). 
Reaktion på injektionsstället uppkom i fler fall vid användning av ETN i 
studie 2 (18). Illamående och kräkningar var mer vanligt associerat med 
MTX än ETN i studierna. Allvarliga biverkningar som uppkom i studierna 
var försämring av RA, bröstcancer, tumörer, bröstsmärta, lunginflammation 
och allvarliga infektioner. Det sågs inget samband mellan de allvarliga 
biverkningarna och någon behandling, utan det var jämt utspritt mellan 
grupperna (17-21).  
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DISKUSSION 
 
 

I arbetet användes 5 olika studier och alla var randomiserade. I en 
randomiserad studie har undersökningsgruppen slumpmässigt valts in i olika 
exponeringsgrupper. Randomiserade studier stärks då de riskfaktorer utöver 
den studerade exponeringen som skulle kunna påverka det slutgiltiga 
resultatet, har blivit slumpmässigt fördelat mellan grupperna (22).  

 
Studie 1, 3, 4 och 5 finansierades av Wyeth Research/ Pharmaceuticals som 
blev uppköpt av Pfizer i oktober 2009. Wyeth är ett snabbt växande 
läkemedelsföretag i Sverige, de inriktar sig på produkter inom kvinnohälsa, 
blödarsjuka, reumatologi, cancer och vacciner (17, 19-21). Enbrel 
innehållande etanercept är ett originalläkemedel som tagits fram genom år av 
forskning och utveckling av Pfizer (23).  

 
Syftet med arbetet var att jämföra hur effektiv och säker är en kombination 
av MTX och ETN är, jämfört med monoterapi för behandling av RA. I alla 
studierna utvärderades effekt och säkerhet av en kombination med MTX och 
ETN jämfört med monoterapi. Antalet patienter i studierna låg runt 250–500 
stycken, i studie 2 var det något färre medverkande (17-20). 

 
I studie 1 uppnådde 86,0% i kombinationsbehandlingsgruppen en ACR20 
respons, jämfört med 67,0 % i MTX-gruppen (17). I studie 2 uppvisade 86,3 
% i kombinations behandlingsgruppen en ACR20 respons, jämfört med 
63,8% i ETN-gruppen (18). I studie 3 hade alla innan studiestart behandlats 
med en kombination av ETN+MTX eller enbart MTX. Sedan blev 
patienterna randomiserade till antingen ETN eller fortsatt kombinationsterapi 
eller MTX. I gruppen med enbart kombinerad terapi uppnådde 86,0% en 
ACR20 respons. I den med tillsatt ETN uppnådde 80,0% en ACR20 respons 
och i gruppen med enbart MTX uppnådde 61,0% ACR20 respons. I gruppen 
som tidigare enbart behandlats med MTX och som sedan fick 
kombinationsterapi uppnådde 81,0% en ACR20 respons (19). Även i studie 5 
i kombinationsterapi-gruppen uppnådde fler procent av patienterna ACR20 
respons, 86,0% jämfört med 71,0% i MTX-gruppen och 75,0% i ETN-
gruppen. Sambandet går också att studera i ACR50 och 70 respons. 
Kombinationsbehandling visar alltså på en högre effektivitet avseende ACR 
respons gentemot monoterapi (21).  

 
I studie 1,3 och 5 var det fler procent av patienterna som uppnådde DAS28-
remission (17, 19, 21). I studie 1 uppnådde 50,0 % i 
kombinationsbehandlingsgruppen DAS28-remission, jämfört med 28% i 
MTX-gruppen (17). I studie 3 uppnådde 45,0% i ETN+MTX/ETN+MTX 
gruppen DAS28, jämfört med 37,0 % i ETN+MTX/ETN, 36,0% i 
ETN+MTX/ MTX, 22,0% i MTX/MTX DAS28 var vid studiestart högre i 
M/EM gruppen och M/M gruppen, vilket ger ett missvisande resultat (19).  I 
studie 5 uppnådde 53,3% i kombinationsbehandlings-gruppen DAS28-
remission, jämfört med 32,3% i ETN-gruppen och 29,4% i MTX-gruppen. 
Fler i kombinationsbehandlingsgruppen hade redan vid studiestart låg 
sjukdomsaktivitet jämfört med de andra grupperna. Detta ger då ett något 
missvisande resultat (21).  
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 Effekten av ETN i kombination med MTX (ETN-MTX) mot MTX-
monoterapi demonstrerades först av Weinblatt et al år 1999. Studien varade i 
24 veckor och var dubbelblind och randomiserad. Patienterna fick 15 till 25 
mg MTX per vecka och antingen ETN 25 mg eller placebo subkutant två 
gånger i veckan. Patienterna som inkluderades hade hög sjukdomsaktivitet. 
Resultatet av kombinationsbehandlingen visade på snabb förbättring av 
sjukdomsbilden, jämfört med monoterapi/placebo. Vid vecka 24 hade 71 % 
av patienterna som fått kombinationsbehandlingen och 27 % av de som fått 
monoterapi/placebo uppnått ACR20-respons (p=0,001). Detta ger NNT 2,3. 
För att en patient ska uppnå ACR20 förbättring, behöver 2,3 personer bli 
behandlade med kombinationsterapi istället för monoterapi. ACR50-respons 
uppnådde 39 % i kombinationsbehandlings-gruppen och 3% i 
monoterapi/placebo-gruppen (p=0,001). Patienterna som fått 
kombinationsbehandlingen hade överlag bättre resultat på allt som 
sjukdomsaktiviteten (24).   

 
I en tidigare JESMR-studie på 24 veckor visade resultatet på att det är bättre 
att fortsätta med MTX vid start av ETN i avseende på sjukdomsaktiviteten. 
EULAR respons förbättring och ACR20 indikerade på det. Men ACR50 och 
ACR70 visade inte på någon statistisk signifikant skillnad. Även en annan 
tidigare 24-veckors studie (ADORE) visade på sämre resultat än studier med 
längre behandlingstid. Patienter med aktiv RA trots behandling med MTX 
randomiserades till antingen tillsats av ETN eller en övergång till ETN 
monoterapi. Efter 16 veckor var responsfrekvensen mätt med ACR 20/50/70 
likartad mellan de två grupperna. Patienterna i dessa ovanstående studier 
hade låg eller medelhög sjukdomsaktivitet. Detta visar på att en 
kombinationsbehandling inte ger några signifikanta skillnader på 
sjukdomsaktiviteten när den är låg redan från början.  

 
GO-FORWARD studie visar på bättre klinisk respons med en kombination 
av golimumab och MTX än monoterapi. Patienterna som deltog i studien 
hade hög sjukdomsaktivitet. Att fortsätta använda MTX vid start av ett 
biologisk TNF-hämmande läkemedel ger alltså bättre kliniskt svar, jämfört 
med monoterapi vid hög sjukdomsaktivitet (18). 

 
Kombinationsbehandlingen är dyr, Enbrel kostar ungefär 130 000 kr per 
patient och år och Metotrexat kostar 2000kr per patient och år. Dyra 
läkemedel kan skapa undanträngningseffekter i den idag hårt pressade 
sjukvårdsekonomi. Detta skall också vägas mot ökat behov av 
öppenvårdsresurser, förväntat minskat behov av slutenvårdsplatser och även 
på längre sikt förväntat minskad sjukskrivning. Fler hälsoekonomiska studier 
behövs för att kontrollera detta (25).  

 
Kombinationsbehandling resulterade inte i ökad infektionsfrekvens eller 
andra biverkningar jämfört med ETN ensamt eller enbart MTX. Andelen 
patienter som rapporterade en eller fler biverkningar under två år i TEMPO-
studien var likartade över behandlingsgrupperna (21) . Det inträffade inga fall 
av tuberkulos eller opportuniska infektioner i någon av studierna. 
Kombinationsbehandlingen tolererades väl av patienterna (17-20). Allvarliga 
biverkningar registrerades för 34 (12 7%) patienter i MTX-gruppen och 33 
(12 0%) i kombinerade behandlingsgruppen i studie 1. Allvarliga händelser 
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som inträffade där var totaltförsämring av RA, bröstcancer, bröstsmärta, 
lunginflammation, artros och interstitiell lungsjukdom (17).  

 
Kunskapen om immunogenicitet av biologiska läkemedel har ökat de senaste 
åren. Bildande av antikroppar mot TNF- hämmande läkemedel har visats 
vara associerat sämre effekt, fler biverkningar och lägre koncentrationer av 
preparatet i serum. Samtidig användning av metotrexat eller annat DMARD 
har visat minska problemen med immunogenicitet. Men kunskapen inom 
ämnet är fortfarande liten. Mer forskning och studier behövs för att hitta det 
optimala behandlingsalternativet där det inte uppstår någon immunogenicitet 
(15).  

 
 

SLUTSATS 
 
 

I arbetet var syftet initialt att jämföra hur effektiv och säker en kombination 
av MTX och ETN är, jämfört med monoterapi vid RA. Både ETN och MTX 
anses vara mycket effektiva var för sig vid behandling av RA. Vilket 
läkemedel och dos som passar en patient är väldigt individuellt. MTX har vid 
lite högre doser fler biverkningar än ETN och vid en kombination kan dosen 
eventuellt sänkas och på så vis kanske en gynnsammare biverkningsprofil 
skapas. Detta gjorde inte i någon av de fem studierna, därav är 
biverkningarna lika mellan de olika grupperna. I framtiden borde studier med 
dossänkning av MTX vid kombinationsterapi utföras, för att se om det går att 
skapa ett behandlingsalternativ med så få biverkningar som möjligt. 
Resultatet av de fem studierna som används i detta arbetet visar på att en 
kombination av läkemedlen ger en något effektivare behandling jämfört med 
monoterapi, men med likvärdiga biverkningar. Med tanke på de ekonomiska 
aspekterna bör en kombination av läkemedlen enbart användas vid mycket 
hög sjukdomsaktivitet och vid otillräckligt behandlingssvar på andra 
läkemedel som används vid RA.  
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