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Sammanfattning 
 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en grupp motorneuronsjukdomar som leder till degenerering och 

död av centrala och perifera motoriska neuroner. ALS patienter drabbas av muskelsvaghet, 

muskelförtvining i skelettmuskulatur och förlamning. Överlevnaden efter diagnosen är ca två år i de 

flesta fall. I Sverige insjuknar årligen drygt 200 personer i ALS. Komplexa genetiska faktorer till 

exempel ALS-kopplade gener är avgörande för utvecklingen av ALS. Några miljöfaktorer har 

föreslagits som riskfaktorer för sporadisk ALS. På grund av en mycket komplex etiologi i 

sjukdomsuppkomst och utveckling saknas det än idag effektiv terapi för ALS. Vad gäller primära 

läkemedel som används i ALS-terapi är endast riluzol godkänd i Sverige idag. Edaravone och 

masitinib som har visat svag till moderat effekt och utifrån kontrollerade kliniska studier har de en 

neuroprotektiv roll som förlänger överlevnadstiden något. Syftet med föreliggande examensarbete var 

att undersöka den senaste utvecklingen kring behandlingar av ALS samt att utvärdera effekten av 

edaravone och masitinib samt jämföra deras respektive effektivitet med standardpreparatet riluzol. 

Totalt valdes och analyserades 6 kliniska studier, där 3 studier utvärderade effektiviteten av 

behandling med olika doser riluzol, i en klinisk studie undersöktes biverkningsspektrumet av riluzol, 

samt en klinisk studie med masitinib och en med edaravone. Behandling med riluzol resulterade i 

ökad överlevnad hos ALS patienter med 20 % (Studie 1) och 35 % (Studie 2) efter 12 månader. 

Resultaten från en stor klinisk studie (Studie 3) som inkluderade ett stort antal ALS-patienter visade 

att riluzol tolereras mycket väl vid dosen 100 mg/dag (50 mg x 2 per dag). Resultaten från Studie 4 

visade att behandling med 100 mg/dag riluzol förlängde fas 4 hos patienter med ALS oavsett i vilken 

fas av sjukdomen behandlingen påbörjades. Behandling med masitinib i dosen 4,5 mg/kg/dag + 

riluzol (100 mg/dag) visade signifikant effekt för ALS patienter med baseline av ALSFRS-R 

utveckling ˂1,1 poäng/månad och visade 27% effekt efter 48 veckor behandling. Effekten visade sig 

vara högre, 35% i patienter med sjukdomsutveckling kortare än 18 månader efter diagnos (Studie 5). 

Utifrån resultat från Studie 6 visade behandling med edaravone effekt endast i en begränsad grupp av 

ALS patienter, identifierade med hjälp av post-hoc analys av en tidigare fas III RCT. Däremot fanns 

det ingen indikation att behandling med edaravone skulle vara effektiv för en bredare grupp ALS 

patienter. Det är möjligt att masitinib är ett nytt läkemedel för behandling av ALS patienter som 

skulle kunna användas som komplement till riluzolbehandling, dock behövs fler kliniska studier för 

att utvärdera effekten av masitinib.  Riluzol har känd effekt – förlänger överlevnaden med 2 till 3 

månader i vanliga fall av ALS. Edaravone visade svag effekt vid behandling av ALS.  
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SUMMARY 

 
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a motor neuron disease that lead to degeneration and 

death of central and peripheral motor neurons. ALS patients suffer from muscle weakness, 

skeletal muscle loss and paralysis. Survival after diagnosis is about two years in most of the 

cases. In Sweden, more than 200 people annually are diagnosed with ALS. Complex genetic 

factors such as ALS-linked genes are crucial for the development of ALS. Some 

environmental factors have been proposed as risk factors for sporadic ALS. Due to a very 

complex etiology of disease emergence and development, effective therapy for ALS is still 

lacking today. As for primary drugs used in ALS therapy, only riluzole is approved in Sweden 

today. Edaravone and masitinib have shown weak to moderate effect in controlled clinical 

trials and have a neuroprotective role that prolongs survival in ALS patients. The purpose of 

the present project work was to investigate the latest developments in ALS treatments and to 

evaluate the efficacy of edaravone and masitinib, as well as, compare their respective efficacy 

with the standard riluzole treatment. In this work six clinical trials were analyzed.  In three 

studies the efficacy of treatment with different doses of riluzole was evaluated. The adverse 

reactions of riluzole treatments were studied in one large clinical trial. The efficacy of 

treatment with masitinib was evaluated in one clinical study and one with edaravone. 

Treatment with riluzole resulted in increased survival in ALS patients by 20% (Study 1) and 

35% (Study 2) after 12 months. The results from a large clinical study (Study 3) that included 

large number of ALS patients showed that riluzole is well tolerated at the dose of 100 mg/day 

(50 mg x 2 per day). The results from Study 4 showed that treatment with 100 mg/day riluzole 

prolonged phase 4 in patients with ALS regardless of the phase of disease when the treatment 

was initiated. Treatment with masitinib at the dose of 4.5 mg/kg/day + riluzole (100 mg / day) 

demonstrated significant efficacy for ALS patients with baseline ALSFRS-R development 

˂1.1 points/month and showed 27% effect after 48 weeks of treatment. The effect was shown 

to be higher, 35% in patients with disease development shorter than 18 months after diagnosis 

(Study 5). Based on results from Study 6, treatment with edaravone showed a positive effect 

only in a limited group of ALS patients identified by post-hoc analysis of an earlier phase III 

RCT. However, there was no indication that treatment with edaravone would be effective for 

a wider group of ALS patients. Finally, it can be speculated that masitinib is a new drug for 

the treatment of ALS patients, that could be used additionally to riluzole treatment. 

Nevertheless, there is a need for more phase III clinical trials to prove the effect of the 

treatment with masitinib. After many years of use, riluzole shows the efficacy demonstrated 

in the previous clinical trials and it prolongs survival by 2 to 3 months in common cases of 

ALS. Edaravone showed weak effect in the treatment of ALS.  
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FÖRKORTNINGAR 
 

ALS – Amyotrophic Lateral Sclerosis 

AMPA - α-Amino-3-Hydroxy-5-Methyl-4-Isoxazolepropionic Acid Receptor 

C9ORF72 – Chromosome 9 Open reading Frame 72 

CNS – Centrala nervsystemet 

FALS – Familial ALS 

FTD – Frontotemporal Dementia 

FUS – Fused In Sarcoma 

HERV-K - Human Endogenous Retrovirus K 

OPTN - Optineurin 

PLS –  Primary Lateral Sclerosis 

PrLD – Prion Like Domain 

PMA – Progressive Muscular Atrophy 

NADPH-oxidas - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate-oxidase 

NF– Nuclear Factor  

RNA – Ribonucleic Acid  

RRM- RNA Recognitions Motif  

SALS – Sporadic ALS 

SOD1 – Superoxide Dismutase-1 

TARB – Transactive Response DNA Binding Protein 43 

TBK1 – TANK Binding Kinas-1 (Serine/threonine-protein kinase TBK1; NF-kappa-B-

activating kinase) 

UBQLN2 – Ubiquilin-2 gen 

VCP – Valocin Containing Protein  
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INTRODUKTION 

 
Amyotrofisk lateralskleros (Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS, också kallad Lou Gehrig´s 

disease, i USA) är en grupp motorneuronsjukdomar med mycket komplex etiologi som 

karakteriseras av gradvis degraderande och död av centrala och perifera motoriska nervceller 

(1). Detta resulterar i symtom som progressiv muskelsvaghet, muskelförtvining i 

skelettmuskulatur, förlamning och slutligen mortalitet (2). I Sverige insjuknar årligen drygt 

200 personer (2). Cirka 30 000 patienter dör varje år världen över i ALS (3). 

Medianöverlevnadstid för svenska patienter är 24 till 48 månader (1). ALS incidensen i 

populationer av europeisk härkomst ligger på drygt 3 fall per 100 000 individer, högst i 

nordeuropeiska länder som de i Skandinavien, och på Färöarna, Irland samt Skottland (4). 

Incidensen att insjukna i ALS har visat sig vara lägre i Ostasien (ca 0,8 fall/100 000 personer), 

Sydasien (ca 0,7 fall/100 000 personer) och hos ursprungsbefolkningen i Amerika (0,63 

fall/100 000 personer) (5). Överlevnaden i ALS är lägre i Europa, ca 24 månader, jämfört med 

48 månader i Centralasien (5). Insjuknandet i kliniskt ALS sker vid 65 års ålder i populationer 

av europeiskt ursprung och vid något lägre ålder i populationer från Asien eller Sydamerika 

(5).  

 

Enligt de senaste publikationerna börjar ALS utvecklas mycket tidigt i livet, redan under 

första decenniet i likhet med andra neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer´s sjukdom 

och Parkinson´s sjukdom. Patogena mekanismer som kulminerar i ALS-fenotyper finns långt 

innan kliniska ALS-symptom kan utredas som visats på djurmodeller (SOD1 mus). Sårbarhet 

mot ALS induceras redan under embryogenesen och perinatala perioden (6). I likhet med 

andra neurodegenerativa sjukdomar börjar ALS fokalt i arm- och benmuskler eller bulbära 

muskler (symtom i form av muskelsvaghet och kramper) och sedan sprider sig den till alla 

skelettmuskler och resulterar i pares. Några undergrupper av muskelneuroner som innerverar 

extraokulära muskler och sfinkters drabbar mot slutet av sjukdomens förlopp (7).  

 

Beroende på vilka neuroner eller delar av kroppen som initialt påverkas av sjukdomen kan 

ALS indelas i följande typer:  

- progressiv muskelatrofi (PMA)– spinala eller lägre motorneuroner drabbas först, som 

resulterar i muskelsvaghet och slutligen muskelatrofi; 

- primär lateralskleros (PLS) – kortikospinala neuroner drabbas (spinala motorneuroner 

påverkas betydligt mindre) som resulterar i framträdande hyperreflexi och spasticitet, ökad 

muskeltonus och relativt låg muskelatrofi; 

- bulbär ALS – motorneuroner i hjärnstammen som innerverar muskler ansvariga för tungans 

rörlighet, tuggning, sväljning och artikulering drabbas och resulterar i svårighet att prata och 

svälja (med eller utan tungmuskelatrofi); 

- ”pseudobulbar palsy” -kortikofrontobulbära motorneuroner drabbas som ofta resulterar i 

överansträngning av reflexer involverade i känseluttryck; 

- frontotemporaldemens (FTD) ingår också i det kliniska spektrum av ALS (7). 

Cirka två tredjedelar av patienter med ALS utvecklar progressiv muskulär atrofi (spinal form 

av sjukdomen), alltså spinala eller de lägre motorneuronerna degenererar med utveckling av 

muskelsvaghet och muskelatrofi. Kring 5% av alla ALS patienter har andningssvaghet utan 

tydliga symtom i armar, händer och ben eller bulbära symtom (8).  

 

Ca 10 % till 20% av alla ALS fall orsakas av så kallad familjär ALS (FALS), resten av fallen, 

80 - 90% betecknas som sporadiskt ALS (inga kända släktningar med ALS, SALS) (9). Vid 

diagnos av familjär ALS används följande kriterier: 
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- ALS bestämd med hög säkerhet: fler än två personer bland föräldrar, barn och syskon 

har fått ALS-sjukdom; fler än en släkting som har fått ALS och klarlagd nedärvning; 

- trolig ALS: en person bland första och/eller andra graders släkting som har ALS 

- tänkbar/eventuellt ALS: avlägsen släktning (tredje och mer graders släktingar); SALS-

patient med inga kända ALS släktingar, men med FALS genvariant; mer än en person 

bland första och/eller andra graders släktingar med diagnosticerad och konfirmerad 

frontotemporal demens, tidig atrofi av frontala och temporala lober i hjärnan (till 

skillnad från Alzheimer´s sjukdom där demens är orsakad av sjukdomsskador i 

hippocampus (10). 

 

 

 

Gener involverade i ALS 

 
Under de senaste 20 åren har tiotals gener visats vara direkt orsak till familjära formen av 

ALS. Enligt ”The Human Genomic Organization Nomenclature Committee” är 22 

genvarianter direkt länkade till ALS-sjukdom. Dessa har benämningen från ALS1 till ALS22.   

Många genvarianter och mutationer som finns inom familjär ALS påträffas även i patienter 

insjuknade i sporadisk ALS. I tabell 1 visas gener/loci och deras produkter involverade i olika 

former av ALS (10, 11).  

 

 

 

Tabell 1. Olika gener involverade i ALS. Tabellen är en modifierad sammanfattning från 

andra publikationer (5, 10, 11, 12, 13, 14).  

 
Gen Loci Genetisk 

effekt/arv 

Protein/Funktion Fenotyp FALS 

(%) 

SALS 

(%) 

År 

SOD1 

(ALS1) 

21q22  AD, AR, de 

novo 

Superoxiddismutas 1; 

Proteostasis; oxidativ stress 

Typisk ALS; 

kognitiv 

försämring 

(mycket sällsynt) 

12 1-2 1993 

NEFH 22q12  ”Neurofilament 

heavy”,cytoskelett- 

komponent i myelinerade 

axoner. Axontransport 

Typisk ALS   1994 

SETX 

(ALS4) 

9q34  AD Ataxin. Ribostas Långsam, 

progressiv, 

juvenil ALS 

  1998 

ALS2 2q33 AR Alsin. Rho-

guaninnukleotid-exchange-

faktor. Vesikulär transport 

Långsam, 

progressiv, 

infantil, juvenil 

ALS (atypisk 

ALS). De övre 

motorneuroner 

drabbas mest 

  2001 

DCTN1 2p13 AD, 

riskfaktor 

Dynactin. Axontransport Långsam, 

progressiv, 

juvenil ALS 

  2003 

VARB 

(ALS8) 

20q13 AD Vesikelassocierad 

membranassocierad-protein 

B. Vesikulär transport 

Typisk ALS, 

atypisk ALS 

  2004 
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CHMP2

B 

(ALS17) 

3p11 AD Kromatin-modifierande 

protein 2B. 

Recycling/degradering av 

cell-ytreceptorer. Vesikulär 

transport, proteostas 

Typisk ALS, 

ALS-

frontotemporal 

demens 

  2006 

ANG 

(ALS9) 

14q11 AD/Sporad

isk. Risk 

faktor 

Angiogenin. Ribonukleas, 

angiogenes.  

Typisk ALS, 

ALS-

frontotemporal 

demens 

  2006 

TARDBP 

(ALS10) 

1p36 AD, AR, de 

novo 

TAR DNA-bindande 

protein 43. Transkript 

repressor, splicing 

reglering. Ribostas 

Typisk ALS. 

Frontotemporal 

demens. PD 

4 1 2008 

FUS 

(ALS6) 

16p11 AD, AR, de 

novo 

Fused in sarcoma. RNA-

bindande protein, DNA-

reparation, exon-splicing 

Juvenil- och 

vuxen- typisk- 

och atypisk ALS. 

Frontotemporal 

demens 

4 1 2009 

VCP 

(ALS14) 

9P13 AD, de 

novo 

Valosin-innehållande 

protein. ATP-bindande 

protein, vesikeltransport 

och fusion. Proteostas 

Typisk ALS, 

ALS-

frontotemporal 

demens 

1 1 2010 

SPG11 15q14 AR Spataksin. DNA-skador 

reparation 

Juvenil ALS   2010 

OPTN 

(ALS 12) 

10p13 AD, AR Optineurin. Membran- och 

vesikeltransport, aktivering 

av transkription. Autofagi; 

neuroinflammation 

 

Långsam, 

progressiv, 

atypisk ALS 

˂1 ˂1 2010 

ATXN2 

(ALS13) 

12q24 AD, 

riskfaktor 

Ataxin-2. RNA-processing. 

Ribostas.  

Typisk ALS   2010 

UBQLN

2 

(ALS15) 

Xp11 X-länkad 

AD 

Ubiquilin 2. Proteostas. 

Ubiquinering, protein 

degradering 

Typisk juvenil 

eller vuxen ALS. 

Frontotemporal 

demens 

˂1 ˂1 2011 

SQSTM1 5q35 AD Sequestosom 1. 

Scaffoldprotein, NFKB-

signalering 

Typisk ALS 1 ˂1 2011 

C9orf72 9p21 AD Kromosom 9- ”open 

reading frame”. 

Intracellulär transport; 

autofagi; proteostas; 

globala RNA-defekter; 

nukleocytoplasmisk 

transport 

Typisk ALS. 

Frontotemporal 

demens 

40 7 2011 

PFN1 

(ALS18) 

17p13 AD Profilin1. Aktinbindande 

protein, aktin 

polymerisering. 

Cytoskelettets organisering; 

axon tillväxt och transport 

Typisk ALS ˂1 ˂1 2012 

HNRNP

A2B1 

7P15 AD, risk 

faktor 

Heterogen nuklear 

ribonukleoprotein A2B1. 

mRNA-processing, 

transport och metabolism. 

Ribostas 

Typisk ALS; 

myopati, demens 

  2013 

HNRNP

A1 

(ALS20) 

12q13 AD, de 

novo, risk 

faktor 

Heterogen nuklear 

ribonukleoprotein A1. 

mRNA-processing, 

transport och metabolism. 

Ribostas 

Typisk ALS; 

myopati, demens 
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TUBA4A 

(ALS 22) 

2q35 AD Tubulin α-1. 

Strukturkomponent i 

cytoskelett; GTP-bindande 

protein. Cytoskelettets 

organisering; axontillväxt 

och transport 

Typisk ALS. 

Frontotemporal 

demens 

˂1 ˂1 2014 

MATR3 

(ALS21) 

5q31.2 AD Matrin 3. Nuklear-matrix 

protein, möjligt stabiliserar 

mRNA. Ribostas 

Långsam, 

progressiv, typisk 

eller atypisk ALS. 

Frontotemporal 

demens. Myopati 

˂1 ˂1 2014 

CHCHD

10 

22q11.2

3 

AD Coiled-coil-helix-coiled-

coil-helix-domain 

containing 10. Mitokondria 

protein, mitokondrisk 

function, cell-bioenergetics  

Typisk ALS. 

Frontotemporal 

demens. Myopati 

˂1 ˂1 2014 

TBK1 12q14.2 AD, de 

novo 

TANK-bindande kinas 1. 

Förmedlar aktivering av 

tillväxtfaktorn NFkB. 

Autofagi; 

neuroinflammation 

Typisk ALS. 

Frontotemporal 

demens 

˂1 ˂1 2015 

 

NEK1 4q33 AD, AR Tillhör NIMA-kinas (12). 

Ciliogenes. Cytoskelettets 

organisering. 

Mitokondriepermeabilitet. 

DNA reparation; cell cykel.  

Typisk ALS 2 2 2016 

CCNF 16p13.3 AD Cyclin F. Onormal 

ubiquitinering och 

ackumulering av 

ubiquitinerade proteiner, 

inklusive TDP-43 (13). 

Proteostas.  

Typisk ALS. 

Frontotemporal 

demens 

4 2 2016 

C21orf2 21q22.3 AD, risk 

faktor 

C21orf2 protein är ett högt 

bevarat leucinrikt-repeat-

protein,  

detta protein en del av 

cilium och krävs för 

bildningen 

och/eller underhåll av 

primära cilia (14). 

Organisering av cytoskelett 

Typisk ALS. 

Frontotemporal 

demens 

  2016 

 
Förkortningar: AD-autosomal dominant; AR- autosomal recessiv.  

 

 

 

Riskfaktorer som kan leda till ALS utveckling 
 

Utifrån de senaste forskningresultaten blir det tydligt att komplexa genetiska faktorer är 

avgörande för utvecklingen av ALS. Dessa genetiska faktorer varierar från mycket högt 

genomslag av ALS-kopplade gener till genvarianter som visat mindre betydelse för en ALS-

fenotyp. ALS-fenotyp som associeras med genvarianter som presenteras i tabellen består av 

klassisk ALS, PLS och PMA. Mindre vanliga fenotyper är extrapyramidala händelser och 

inklusionskroppsmyopati (inclusion body myopathy) (10). I tabellen visas också att en del 

genvarianter är kopplade till juvenil-ALS. För de flesta familjära ALS sker arv via autosomal 

dominans men autosomal recessiv och x-kopplat dominant arv förekommer också (10). 

Sjukdomsutvecklingen har visats vara snabbare när synergi uppstår mellan mutationer i 
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grupper av funktionellt relaterade gener/proteiner enligt den så kallad oligogeniska modellen 

(15). Till exempel sällsynta skadliga varianter i multiple RNA-recognition motif (RRM)-

innehållande proteiner med en prion-like domain (PrLD) agerar synergistiskt och bestämmer 

hastighet på ALS-progression i patienter (15). Patienter med två eller flera sällsynta varianter 

hade lägre sannolikhet för överlevnad än patienter med 0 eller 1 variant (p = 0,001) (16). Den 

oligogeniska modellen tycks också gälla vid etiologin för ALS och frontotemporal demens 

(17). Mutationer i genen ubiquilin-2 (UBQLN2, kodar för ubiquilin-2 proteinet) är en sällsynt 

X-kopplad dominant ALS och ALS/FTD hos män och stödjer konceptet att felaktigheter i 

proteindegradering sker i många fall av FALS och SALS (10). Detta stöds också av att 

mutationer i de gener som kodar för valocin-innehållande protein (VCP), optineurin (OPTN) 

och TANK-bindande-kinas1 (TBK1) som leder till dysfunktionell autofagi av proteiner och är 

kopplade till ALS (10). 

 

I en meta-studie med 111 artiklar visades att mutationsfrekvensen i de mest vanliga ALS 

generna varierar hos olika befolkningar (18). Enligt författarna var de totala sammansatta 

(poolade) mutationsfrekvenserna hos de vanligaste ALS-relaterade generna ca 47,7% vid 

FALS och 5,2% i SALS. En signifikant skillnad identifierades i mutationsfrekvensen i ALS-

gener mellan europeiska och asiatiska patienter. I de europeiska populationerna var de 

vanligaste mutationerna C9orf72-repeat expansions (FALS 33,7%, SALS 5,1%) följt av 

SOD1 (FALS 14,8%, SALS 1,2%), TARDBP (FALS 4,2%, SALS 0,8%) och FUS-

mutationer FALS 2,8%, SALS 0,3%), medan i de asiatiska populationerna var de vanligaste 

mutationerna SOD1-mutationer (FALS 30,0%, SALS 1,5%) följt av FUS (FALS 6,4%, SALS 

0,9%), C9orf72 (FALS 2,3%, SALS 0,3%) och TARDBP (FALS 1,5%, SALS 0,2%) 

mutationer (18). 

 

Några miljöfaktorer har föreslagits som riskfaktorer för sporadisk ALS (19). Dessa är: 

infektioner med bakterier eller virus, ex poliovirus, latent-human-endogenretrovirusgrupp-K 

(HERV-K); organofosfater (från pesticider); tungmetaller inklusive bly, kvicksilver, kadmium 

och selen; överansträngd fysisk aktivitet (till exempel hos italienska fotbollsspelare har visat 

flerfaldigt ökad risk att insjukna i ALS) (19). Andra misstänkta riskfaktorer för ALS är 

insekticider från organoklor-gruppen, pyretroider, rökmedel, elektromagnetiska fält, 

elektriska stötar, cyanotoxiner (β-N-methylamino-L-alanin (BMAA)) och militärtjänst (19, 

20). Rökning räknas som en stark riskfaktor kopplat till ALS (20). I en stor 

befolkningsbaserad kohort av ALS patienter visades att cigarettrökning är en självständig 

negativ prognosfaktor för överlevnad i ALS med tydlig dosresponsgradient (21). 

 

 

 

Patologiska och molekylära mekanismer i ALS 
 

Transactive response DNA binding protein 43 (TARDBP) och Fused in Sarcoma (FUS) 

 

Patologiska mekanismer som leder till degenerering av motorneuroner kan initieras av flera 

molekylära aktörer. Under sjukdomens förlopp krymper/skrumpnar de ALS-drabbade 

motorneuronerna. Samtidigt syns deponering av sfäriska eller tråd-liknande inlagringar av 

proteinaggregat som kallas inklusioner. Dessa inklusioner kan ubiquineras snabbt och det 

första målproteinet för ubiquineringen är TDP-43 (TDP-43 hyperfosforleras också), ett TAR-

DNA-binding protein (7, 22). Mutationer i TARDBP (genen som kodar för TDP-43) ändrar 

sekvenserna som kodar C-terminal-glycin rik-domänen som är site för putativ prion-liknande 

domän (22). TDP-43 tillsammans med FUS ”Fused in sarcoma” ett RNA-bindande protein, 
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involverat i DNA-reparation och exon-splicing, har multipla funktioner i DNA och RNA-

processing. Under normala förhållanden, i friska neuronceller, är TDP-43 och FUS 

lokaliserade strikt i cellkärnan. Muterade varianter i synnerhet ALS-associerade 

proteinvarianter av TDP-43, FUS samt andra till exempel, TAF15, hnRNA2B1 och hnRNA1 

(innehållande prion-liknande domäner), se tabell 1, är ofta misslokaliserade i cytoplasman där 

de aggregerar och bildar inklusioner, så kallade ribonukleoprotein-stress-granuler (22). 

Inklusioner av TDP-43 kan identifieras i biopsier av spinala motorneuroner samt gliaceller 

från patienter med SALS (22). DNA-tester för ALS-kopplad TARDPB och FUS finns på de 

flesta kliniska laboratorier (10). 

 

 

 

C9ORF72 

 

På kromosom 9 finns en open reading frame 72 (C9ORF72) sekvens som är en GGGGCC 

hexanukleotidrepeat (normalt 2-10 gånger) i genen (intronet) som kodar för ett protein med 

hittills okänd funktion. Genvarianten C9ORF72 kan kopplas till FALS (ca 40%, varierar i 

olika etniciteter) och SALS (6-8%) patienter med klassisk ALS (mindre vanligt i PMA eller 

PLS), ALS/FTD och FTD, samt icke-dopa-respons-parkinsonism eller Huntingtons sjukdom 

(10). I C9ORF72 upprepas GGGGCC mellan 700 och 1600 gånger (så kallad mikrosatellit 

expansion) och kan leda till haploinsufficiens av C9orf72 proteinet variant 2 via 

transkriptionsreglering eller transkription/splicing av några andra proteinvarianter samt 

minskad promoter-aktivitet (10, 23). Flera epigenetiska mekanismer som hypermetylering av 

GGGGCC-grupper vid 5´-ändar samt trimetylering av lysin- residues i histoner H3 och H4 

som binder GGGGCC-upprepningar i CNS-celler sker i patienter med ALS/FTD (23).  

C9orf72 proteinet är ett mycket konserverat protein (oförändrat genom evolutionen) och 

uttrycks i alla CNS nervceller. Det tillhör familjen av GDP-GTP-utbytesfaktorer som 

aktiverar Rab-GTPas och reglerar autofagi (23).  

 

Det har föreslagits tre typer av mekanismer som beskriver hur multipla upprepningar av 

GGGGCC leder till ALS/FTD fenotyper:  

1. nedreglering av C9ORF72 genuttryck som leder till ”loss-of-funktion”; icke- 

funktionell C9orf72 transporteras från cellkärnan och binds irreversibelt till så kallade 

stressgranuler i cytoplasman; låga nivåer av funktionell C9orf72 i kärnan kan öka 

neuronens känslighet för RNA-foci eller atypiska dipeptider (DPR) och därmed leda 

till nedsatt vitalitet hos neuroner (22); 

2. RNA-medierad ”gain -of -function”-toxicitet genom aggregation av viktiga RNA-

bindandeproteiner som heterogena-nuklear-ribonukleoproteingruppen (hnRNPs) till så 

kallade intranukleära-RNA foci (23). Dessa bildar tre typer av protein-inklusioner: två 

av de är TDP-43-positiva (TDP-43 är receptor i ubiquitin-proteasom systemet) samt 

en åtskild typ-klotformade- p62-positiva (p62 är receptor i autofagi-systemet) som 

deponeras i stora mängder i hippocampus och cerebellum (22, 24); poly GGGGCC 

genererar också korta RNA-segment med siRNA eller miRNA-funktioner som 

påverkar (silencing) genuttryck i neuroner (23, 25);  

3. Produktion av dipeptid-upprepningar-protein via noncanonical, icke-ATG-beroende 

translation (RAN-mediated (RAN, Ras Related Nuclear protein)) (DPR). Dessa 

atypiska peptider reflekterar translationen från alla möjliga reading frames av de 

upprepande sekvenserna av GGGGCC, både sense- och antisense kopior. En del av 

RAN-producerade dipeptider innehåller upprepande mängder av arginin som är 

neurotoxiska för neuroner in vitro (22). DPR-proteiner kan delas i olika typer: poly-
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(Gly-Ala) (GA) och poly-(Gly-Arg) (Gr) från sense-transkript och poly-(Pro-Arg) 

(PR) och poly-(Pro-Ala) (PA) från antisense-transkript; samt poly-(Gly-Pro) (GP) från 

båda sense- och antisense-transkript i ribosomala komplex (23). DPR aggregerar och 

bildar polypeptidprotein-inklusioner i cytoplasman (22). 

 

Alla dessa tre mekanismer (icke-uteslutande varandra) leder till neurotoxicitet (23).  

 

 

 

Superoxiddismutas (SOD1) 

 

SOD1-genen kodar för en löslig polypeptid av 153-aminosyror med antioxidant funktion – 

Cu/Zn-superoxiddismutas som finns i cytoplasman i alla celler (10). Superoxiddismutas är ett 

enzym som katalyserar omvandlingen av högreaktiv superoxid till väteperoxid eller 

molekylärt syre vid oxideringsreaktioner i mitokondrier (7). Mer än 170 mutationer kopplade 

till ALS finns i SOD1-polypeptiden där 160 är missense och 12 trunkerade mutationer (22). 

Nästan alla dessa mutationer ärvs via autosom-dominant mekanism. Endast en mutation är 

autosom-recessiv och finns mest i patienter från Sverige och Finland (10). SOD1 fenotypen 

inkluderar klassisk ALS och PMA (10). Idag finns det en koncensus att ALS sjukdomen inte 

orsakas primärt av minskningen i enzymaktivitet av Cu/Zn-superoxiddismutasen på grund av 

mutationer eller brist på koppar-jonen (27). Däremot är det ändringen i proteinveckning som 

resulterar i felaktig struktur och därmed låg konformationsstabilitet som gör att dessa 

proteiner aggregerar, ubiquineras och bildar inklusioner i spinala motorneuroner (22).  

 

I en molekylär-modelleringsstudie identifierades 77 aminosyrasekvenser som kan vara av 

betydelse för SOD1-mutanta konformationer, inklusive 42 aminosyror som bildar destruktiva 

vätebindningar i mutanter, 28 aminosyror bildar struktur med hög affinitet till kopparjon och 

37 aminosyror bildar medelstarka bindningar mellan alla aminosyrasekvenser i proteinet. 

Dessa SOD1 identifierade aminosyrasekvenser kan vara ansvariga för patogena 

konformationer i mutanterna (26). Åtta aminosyrasekvenser korrelerade med ALS-

patienternas överlevnadstid och visas bilda patogena vätebindningar som påverkar SOD1 

sekundära struktur. De är lokaliserade i zinkbindningsstället precis som disulfid- och 

zinkbindande sites och är avgörande för SOD1-strukturen. En 128 aminosyrasekvens, som 

utgör en del av två patogena vätebindningar finns i den involverade SOD1-regionen i 

aggregatbildning (27). Aggregat i sin tur bildar inklusionskroppar som är toxiska för 

nervcellen i likhet med TDP-43 aggregat i patienter bärande TARDBP-mutationer (7). Idag 

finns genetiska tester för att identifiera/säkerställa en SOD1 orsakad ALS-diagnos (10).  

 

 

 

Cytoskelett re-modellering och axontransport 

 

Mutationer i gener som kodar för neurofilament heavy chain och periferin, bidrar till att båda 

dessa proteiner ansamlas som inklusioner i cytoplasman och är kopplade till ALS utveckling 

(se tabell 1). Mutationer i gener som kodar för profilin-1 som normalt konverterar monomer-

aktin (G-aktin) till aktinfilament (F-aktin) bidrar till ALS fenotyp (7).  

 

Motorneuroner är celler där mikrotubuli har betydligt fler funktioner jämfört med andra celler 

på grund av neuronernas specifika struktur och funktion. Mikrotubulis extra funktioner i 

motorneuroner inkluderar bildning av cellpolaritet (mikrotubuli har riktning i nervceller ”+”-
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end och ”-”-end), extra neuronstrukturer, ”growth cone”-mekanismen, re-modellering av 

neurit och intracellulär transport av diverse organeller, protein- och RNA-granuler med mera 

(28). Flera ALS-kopplade RNA-bindande proteiner till exempel TDP-43, FUS och hnRNPA1 

reglerar mikrotubuli-beroende transporten av mRNA-granuler, ribosomer och 

translationsfaktorer till avlägsna sites för proteinsyntes (7). ALS-kopplade gener med 

mutationer i ALS2 som kodar för alsin (involverat i endosomtransport och fusion) och 

UNC13A som kodar för protein UNC-13 homolog-A (involverat i frisättning av 

neurotransmittorer) har visats påverka dendritiska endosomer som i sin tur leder till 

patologiska förändringar i neuroner (5). 

 

Mutationer i TUBA4A (ALS 22) bidrar till förändringar i molekylär struktur och att tubulin-

molekyler inte kan sättas ihop på ett korrekt sätt och ostabila mikrotubuli bildas som leder till 

utveckling av klassisk ALS i FALS patienter (28). Normalt sett är kinesin och dynein 

involverade som bärare för, bland annat, organeller och proteiner och är strikt-

riktningsberoende. Kinesin-motorproteiner transporterar sin last i anterograd riktning, alltså 

mot ”+”ände av mikrotubuli. Det har visats att en subunit av kinesin som binder vesiklar med 

kolinacetyl-transferas aggregerar med mutant SOD1. Ko-aggregering med mutant SOD1 

misstänks också för dynein och dynactin komplexet. Mutationer i p150Glued i en komponent av 

DCTN1 (gen för dynastin-1 protein) är kopplad till neurodegenerering i ALS (28). En del av 

mikrotubuli-associerade proteiner samt motorproteiner är påverkade av mängden uttryckt tau-

protein. För lite tau leder till minskning av vesikeltransport då mikrotubuli blir 

hyperdynamiska och binder mindre motorproteiner och detta leder till onormal axon-transport 

(28). Stabilisering av mikrotubuli med farmakologiska medel skulle kunna vara ett 

läkemedelsmål för ALS patienter. Inhibering av histondeacetylas-6 (HDAC6) som 

deacetylerar mikrotubuli och på så sätt gör de dynamiskt instabila samt användning av direkt 

mikrotubuli-stabiliserande föreningar som noskapin eller taxol har föreslagits som eventuell 

terapi (28). 

 

 

 

Excitotoxicitet och dysreglering av kalcium vid ALS 

 

Excitotoxicitet har identifierats som en av huvudmekanismerna som kan initiera och utveckla 

ALS (28). Motorneuroner är mycket känsliga för toxicitet inducerad av extra kalcium (Ca2+) 

som resultat av glutamatöverstimulering. Detta sker på grund av att motorneuroner har 

begränsad buffertkapacitet för Ca2+ och samtidigt högt uttryck av α-amino-3-hydroxy-5-

metyl-4-isoxazolpropioniksyra (AMPA)-receptorer. AMPA-receptorer i motorneuron är mer 

permeabla för Ca2+, då de innehåller färre av GluR2 (glutamatreceptor 2 subunit) grupper 

jämfört med andra nervceller (5). Ökad tillströmning och höga intracellulära koncentrationer 

av Ca2+ från, till exempel skadade mitokondrier, glutamat-överstimulering, eller misslyckad 

glutamat clearance och låg Ca2+-buffertkapacitet kan leda till överflödad tillströmning och 

höga intracellulära koncentrationer av Ca2+ och orsaka död av motorneuroner (28). Normalt är 

det astrocyter som tar bort glutamat och K+ joner från synapsklyftan via EAAT2 -

glutamattransportörer (29). Hos patienter med ALS med SOD1 mutation saknas dessa 

glutamattrasportörer och leder till ackumulering av glutamat i motorneruronsynapser och 

leder till excitotoxicitet (7). Riluzol kan inhibera frigörandet av glutamat och förlänga 

överlevnaden med några månader för ALS patienter (5).  
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Gliaceller, astrocyter och oligodendrocyter 

 

ALS är en sjukdom som drabbar hela motorneuronsystemet, alltså celler som mikroglia, 

oligodendrocyter samt astrocyter drabbas också och inte endast motorneuronen (7). Mikroglia 

tillhör de medfödda immunförsvarsceller i nervsystemet och det har visats att syntesen av 

muterad SOD1 i mikroglia är kopplad till utveckling av ALS i motorneuroner (7). Mikroglia 

visade sig ha en skyddande funktion för motorneuroner i början av sjukdomen och sedan ha 

toxisk effekt senare under sjukdomsutvecklingen beroende på olika faktorer, till exempel om 

reaktiva T-celler finns i området (22). Syntesen av nukleär faktor-kappa B (NFκB) av just 

mikroglia är toxisk för motorneuroner och initierar inflammationskaskaden i motorneuroner 

(7). ALS-astrocyter demonstrerades vara toxiska för motorneuroner via signalering 

involverande prostaglandinreceptorer (22). Utsöndring av mutant SOD1 från astrocyter 

stimulerar överproduktion av extracellulär superoxid (O-
2). Samtidigt så kan även muterad 

SOD1 aggregera med Rac1 (litet GTPas) som kontrollerar aktivering av NADPH-oxidas-

komplexet som producerar superoxid och på så sätt ökar koncentrationen av extracellulär 

superoxid (7).  

 

Oligodendrocyter bildar myelinskidor på axoner av övre motorneuroner och på initiala 

segmentet av axoner hos lägre motorneuroner. De tillför också energi direkt till axoner via 

laktattransport (så kallad ”Astrocyte-Neuron Lactate Shuttle Hypothesis”, ANLSH) med hjälp 

av monocarboxylattransporter-1 (MCT1) med låg affinitet till laktat och på så sätt främjas 

export av laktat till neuroner, där laktat omvandlas till pyruvat och sedan till acetyl-CoA och 

vidare till Krebs cykel (7). Neuroner utrycker MCT-2 med hög affinitet till laktat som främjar 

laktatimport (5). Hos SALS-patienter är MCT1 -nivån mycket låg på så sätt uppstår 

energibrist hos neuroner (7).  

 

Mikroglia, oligodendrocyter samt astrocyter bidrar till neuroinflammation via mycket 

komplexa mekanismer bland annat redox (dys)reglering (30). Ökande bevis indikerar att 

neuroinflammation spelar en viktig roll vid ALS-patogenesen. Neuroinflammationsprocessen 

i ALS karakteriseras av infiltrering av perifera lymfocyter och makrofager in i 

motorneuronregioner och aktivering av mikroglia och uppkomst av reaktiva astrocyter samt 

rekrytering av komplement (31). Celler som interneuroner, Schwann-celler, muskelceller, 

endotelceller, samtliga T-lymfocyter verkar till viss del bidra till sjukdomen (31). 

 

 

 

Oxidativ stress och mitokondriedysfunktion 

 

Oxidativ stress har längre betraktats som en faktor involverad i ALS initiering och patologi. 

Till exempel organiska lösningsmedel innehållande toluen och xylen samt herbiciden 

paraquat har rapporterats vara neurotoxiska och öka oxidativ stress i celler, generera reaktiva 

syreföreningar (reactive oxygen species, ROS) via oxidering av lipider i cellmembran och 

störa neuromuskulära funktioner i kroppen och på så sätt initiera latent ALS hos mottagliga 

individer (32). ROS, fria radikaler, mest i form av superoxidanjon (O2
·-) är naturliga 

biprodukter från oxidativ fosforylering i elektron-transport-kedjan i mitokondrier. 

Superoxidanjon uppstår vid komplex I, II och III som resultat av för tidig syrereducering. 

Omvandling av O2
·-

 till H2O2 katalyseras av dismutasenzymer SOD1 och SOD2. Produktion 

av hydroxylanjoner via partiell reduktion av superoxidanjon sker vid dessa reaktioner. 

Superoxidanjon kan också reagera med nitritoxid (NO·) och bilda peroxynitrit (ONOO-) som i 

sin tur kan skada DNA, proteiner, lipider och inducera inflammatoriska kaskader, 
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excitotoxicitet, proteinaggregering och ER-stress samt bildning av patologiska RNA-

stressgranuler i ALS (33, 34). 

 

Skadade mitokondrier, mitokondrie-dysfunktion samt felaktig lokalisering och transport av 

mitokondrier i axoner är relaterade till de flesta ALS fall (33). Anteretrograd- och retrograd 

axontransport av mitokondrier blockeras i ALS (33). Mitokondrier har vitala funktioner i 

neuronceller som t ex ATP-produktion, reglering av biogenesen av fosfolipider, upprätthålla 

calcium-homeostasen som modulerar frisättning av neurotransmittorer i synapser samt 

apoptos. Bland de första cellulära förändringar som inträffar i motorneuroner (35) i början av 

sjukdomsförloppet av ALS har det observerats aggregerade mitokondrier med förändrad 

struktur, ofta fragmenterade mitokondrier, vakuolliknade utseende och andra morfologiska 

patologier (33). Därför dominerar hypotesen att dysfunktionella mitokondrier är en av de 

primära orsakerna till sjukdomsutveckling i ALS. De flesta ALS-relaterade proteiner till 

exempel SOD1, FUS, TDP-43, C9orf72, C9orf72-dipeptidupprepandeproteiner med mera 

interagerar med mitokondrier och leder till mitokondriedysfunktion och minskad ATP 

produktion (33). Mitokondriefusion, -fission och -transport i motorneuroner är störda hos 

ALS patienter (33, 36). Behandlingar riktade mot minskning av oxidativ stress med en 

samtidig ökning av biogenesen av mitokondrier samt inhibition av apoptos i 

motorneuronceller skulle kunna vara aktuella vid behandling av ALS (33).  

 

 

 

Behandling 
 

På grund av en mycket komplex etiologi i sjukdomsuppkomst och utveckling saknas det än 

idag effektiv terapi för ALS. Vid tidpunkten då en ALS-diagnos fastställs har omfattande 

neurodegeneration skett och förlusten av neuroner är bestående (6). I Sverige baseras 

diagnosen och behandlingen av ALS på EFNS riktlinjer (European Federation of the 

Neurological Societies Guideline on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis) 

och riktas för att underlätta och assistera förlusten av muskelfunktioner i den grad som de 

äger rum vid sjukdomsförloppet med hjälp av multidisciplinära team-specialister (2, 3). Vad 

gäller primära läkemedel som används i ALS-terapi är endast riluzol godkänd i Sverige idag. 

Den godkända dosen är 50 mg som ska intas två gånger/dag (2). Salivöverskott behandlas 

med scopolamin eller glykopyrron (antikolinerga) samt amitriptylin (tricykliska 

antidepressiva); behandling av bronkialsekretstagnation sker med hjälp av acetylcystein 

(slemlösande) samt slemsugning, nebulisator med koksalt eller β-agonist och/eller combivent, 

atrovent (antikolinerga bronkdilaterare) samt mekanisk hostmaskin (1). Affektlabilitetsymtom 

behandlas med amitriptylin eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (Selective 

Serotonine Reuptake Inhibitor, SSRI), alternativt Nuedexta; för ångest och nedstämdhet kan 

benzodiazepiner, SSRI; och vid terminal dyspné används morfin/scopolamin samt 

benzodiazepiner (1). 

 

Det har gjorts olika försök att inrikta forskningen på processer som oxidativ stress, 

neuroinflammation, neuroprotektion, anti-apoptos, cellterapier (33) och inhibering av 

proteinaggregering, till exempel aggregering av TDP-43 (37). Neuroleptika har också provats 

både på djurmodeller och i ett mindre randomiserat försök där pimozid som blockerade T-typ-

Ca2+ kanaler stabiliserade neuromuskuläröverföringen och minskade repetitiv nervstimulering 

hos SALS patienter (38). Flera föreningar har testats i olika kliniska studier för att ta fram 

läkemedel för ALS, dock var effekten otillräcklig (31). Fler än 50 randomiserade kliniska 

försök (randomised controlled trials, RCTs) med 18 farmakologiska aktiva ämnen har utförts i 
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fas II eller III försök (39). Endast edaravone och masitinib har visat svag till moderat effekt 

och utifrån kontrollerade kliniska studier har de en neuroprotektiv roll som förlänger 

överlevnadstiden något (40). Sedan godkännande av riluzol för behandling av ALS för ca 20 

år sedan behövs idag nya diagnostikmetoder och framför allt ett uppdaterat 

klassificeringssystem för ALS diagnostik som skulle vara mycket användbart vid design av 

kliniska studier (41, 42, 43).  

 

 

 

Riluzol 

 

Riluzol är en benzothiazol som minskar glutamat-beroende stimulering av motorneuroner och 

på så sätt verkar neuroprotektivt, figur 1. Riluzol inhiberar frisättningen av glutamat och/eller 

hämmar dess receptorer. Riluzol blockerar också de spänningsberoende natriumkanalerna och 

minskar inströmning av kalciumjoner i neuronceller (44). Riluzol inhiberar direkt 

proteinkinas-C (PKC) som resulterar i minskad död av neuroner via icke-excitotoxiska 

processer (45). I äldre patienter eller patienter med avancerad ALS, där en stor del av 

motorneuronen är förlorade och patienterna har nedsatt ventilationsfunktion och/eller 

applicerad trakeostomi, visade behandling med riluzol ingen terapeutisk effekt i en tidigare 

studie (46). Det har rapporterats ett kliniskt fall av riluzol-orsakad toxicitet i lungorna hos en 

ALS patient och före detta rökare (47). Det har också rapporterats återkommande milda fall 

av pankreatit samt akut pankreatit hos två ALS patienter i samband med riluzolbehandlingar, 

vilket förstärker sannolikheten att riluzol kan inducera akut pankreatit som biverkning vilket 

innebär en risk för 1/1000 patienter (48). 

 

 

 

 

 
Figur 1. Riluzol (6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine), bild från 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/riluzole#section=Top (49) 

 
Riluzol (Relutek) beviljades ett godkännande av Europeiska kommissionen att säljas och 

användas i EU den 10 juni 1996 (50).  

 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/riluzole#section=Top
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Masitinib 

 

Masitinib är en selektiv tyrosinkinas inhibitor (inhiberar ATP bindningen i tyrosinkinas 

klyftan) som hämmar framförallt stam-cell-faktor-receptorn Kit eller CD117 eller också 

kallad c-KIT-receptorn som tillhör gruppen typ III-receptor proteinkinas familjen (RTK) (51). 

I denna familj ingår också, receptorn för c-Fms (macrophage colony-stimulating factor), 

PDGF (platelet-derived growth factor)-receptorn, samt Flt3 (Fms-like-tyrosinkinas 3, 

involverad i akut myeloid leukemi) (51). Masitinib inhiberar också icke-receptor-tyrosinkinas 

Lyn som tillhör Src-familjen och uttrycks rikligt i CNS (52). Mastceller har visats vara 

inblandade i neuroinflammation i ALS modeller. I djurmodeller (SOD1G93A) med 

degenererande distala motoraxoner visades massiv infiltration och degranulering av 

mastceller. Denna process startade direkt efter pares och korrelerade med progressiv 

denervering av neuromuskulärklyftan (53). Vid differentiering av mastceller från prekursorer 

krävs c-Kit-receptoraktivering av stamcellfaktorn (53). Mastceller tillsammans med 

makrofager ansamlas i stora mängder i synaptiska klyftor mellan motorneuroner och 

muskelfibrer vid avancerade ALS-stadier där muskulär pares redan har inträffat (53). I en 

RCT-klinisk studie hämmade masitinib Kit- och Lyn-tyrosinkinaser som är inblandade i 

patogenesen vid systemisk mastocytos (54). Det är accepterat att microglia är implicerade i 

initiering av ALS. Detta sker genom att mikroglia växlar från en aktiverad form till en 

neurodegenerativ fenotyp under sjukdomsutvecklingen i enlighet med teorin att ALS är en 

icke-cell-autonom sjukdom som drabbar motorneuroner och närliggande glia. Det har visats 

att mikroglios direkt bidrar till neurodegenerering (55). In vivo gliaaktivering kring 

motorregioner har visats hos personer med primär lateral skleros (PLS) och dessa bilder 

överstämde med obduktionsrapporter från PLS-patienter som visar glia-proliferation kring 

områden av motorneuronförlust i motorcortex (56). Aktivering och proliferation av mikroglia 

sker via M-CSF (macrophage-colony stimulating factor) och receptorn Csf-1R. Behandling 

med masitinib hämmar glial M-Csf-stimulerad proliferation i mikroglia i kultur (57). 

Masitinib inhiberade också proinflammatoriska fenotypen av mikroglia och förhindrade 

migration av mikroglia och transformation till onormala gliaceller (57). Realtids PCR-analys 

visade att behandling med farmakologisk koncentration (1 μM) av masitinib under 72 timmar 

var tillräckligt för att avsevärt minska uttrycket av flera gener som är involverade i 

inflammatoriska processer (57). Behandling med masitinib saktade ner progressionen av 

förlamning i SOD1G93A-råttor (57). Den 29 augusti 2016 beviljade Europeiska kommissionen 

ett orfan drug godkännande (EU/3/16/1722) till AB Science, France, för masitinibmesilat för 

behandling av amyotrofisk lateralskleros (58). 
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Figur 2. Masitinib (4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-2-

yl)amino]phenyl]benzamide), bild från https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Masitinib (49). 

 

 

 

Edaravone 

 

Edaravone (3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one) godkändes i Japan 2001 med indikationen att 

förbättra neurologiska symptom, störningar i vardagliga aktiviteter samt funktionella 

störningar efter akut stroke, figur 3 (49). Edaravone är en antioxidant (free radical scavenger) 

och det har påvisats att edaravone rensar H2O2 via induktion av peroxyredoxiner i synnerhet 

peroxyredoxin-2 (PRX2) (59). Edaravone fick exklusivt godkännande i Japan 2015 samt 

Sydkorea för användning i ALS-behandlingar baserat endast på en post-hoc-subgrupp-analys 

av resultat från en fas-III- klinisk studie (40). I USA godkändes edaravone av FDA 2017. För 

nuvarande finns det ingen godkännande av edaravone i EU.  

 

 

 

 
Figur 3. Edaravone (3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one), bild från 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/edaravone#section=2D-Structure (49). 

 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Masitinib
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Edaravone visade stark antioxidativ effekt på olika reaktiva syreföreningar och radikaler 

inklusive peroxynitrit, dock reagerar inte edaravone med superoxid-anjonradikaler eller 

hydroperoxider (60). Under fysiologiska förhållanden befinner sig cirka 50% av edaravone i 

anjonform (60). Edaravone-anjonen avlägsnar radikaler genom att donera en elektron till en 

radikal. Som ett resultat omvandlas edaravone själv till 2-oxo-3-

(fenylhydrazono)butanoiksyra oberoende av radikalarter. Icke-joniserad edaravone kan 

passivt diffundera genom biologiska membraner och distribueras både i plasma och vävnader 

och kan således avlägsna radikaler i både vatten- och lipidfaser (60). Edaravone hämmar 

peroxidation av membranlipider genom synergistiska effekter med α-tokoferol och 

askorbinsyra (60). ROS-aktivering av MAPK-kaskaden kan vara en gemensam mekanism för 

oxidativ stress-inducerad celldöd i neuroner eller neurodegenerativa processer. Edaravone har 

visats hämma fosforylering (och aktivering) av MAPK i kultiverade celler behandlade med 

H2O2 och skydda celler från oxidativ stress-inducerad apoptos genom att hämma MAPK-

signalvägen (61). 

 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka den senaste utvecklingen kring 

behandlingar av ALS samt att utvärdera effekten av edaravone och masitinib, de nyaste 

läkemedel som är under utveckling, samt jämföra deras respektive effektivitet med 

standardpreparatet riluzol.  

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 
 
Examensarbetet är en litteraturstudie baserad på sökningar av artiklar/randomiserade kliniska 

försök i databasen PubMed via Linnéuniversitets bibliotek. För riluzol var sökorden ”riluzole 

and ALS”, ”efficacy of riluzole”, ”safety of riluzole” och resulterade i 56 kliniska studier. För 

edaravone var sökorden ”edaravone and ALS” och resulterade i 4 studier. För masitinib var 

sökorden ”masitinib and ALS”, ”masitinib and mast cells” ”mastcells and ALS”, ”Gliacells 

and ALS”, “Microgliosis and ALS” som resulterade i 6 prekliniska studier och 3 kliniska 

studier. Både engelsk och svenskspråkiga artiklar accepterades. Avgränsningarna omfattade 

endast nya och aktuella publikationer. Vad gäller studier av riluzol accepterades dock äldre 

publikationer eftersom de viktigaste kliniska prövningarna med riluzol utfördes så pass tidigt 

som 1990 till 2000. I tabell 2 presenteras publikationerna som valdes för analys av effekten av 

behandlingar med olika doser av rilzuol, edaravone och masitinibs i patienter med ALS.   

 
 

 

Tabell 2. Kort presentation av publikationer som analyseras i examensarbetet  

 

Titel på publikation Författare, år Syftet med RCT studie 
A controlled trial of riluzole in 

 amyotrophic lateral sclerosis.  

ALS/Riluzole Study Group (62) 

 

Bensimon G, Lacomblez L, and 

Meininger V 

•  the ALS/Riluzole Study Group, 

March 3, 1994 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera effektiviteten och 

säkerheten för riluzol, ett ämne 

med antiglutamataktivitet.  
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Dose-ranging study of riluzole 

in amyotrophic lateral sclerosis 

(66) 

 

Lacomblez L, Bensimon G, Leigh 

PN, Guillet P, Meininger V., for 

the Amyotrophic Lateral 

Sclerosis/Riluole Study Group II, 

May 25, 1996 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera effektivitet och 

biverkningar av behandlingar med 

riluzol vid olika terapeutiska 

doser.  

German open label trial 

 of riluzole 50 mg b.i.d.  

in treatment of  

amyotrophic lateral sclerosis 

(ALS) (67) 

Pongratz D, Neundörfer B, Fischer 

W.   November 1, 2000 

Syftet med denna multicenter, 

”open-label” behandlingstudie var 

att behandla ett stort antal 

patienter med riluzol och 

dokumentera alla biverkningar 

och skapa en säkerhetsprofil för 

riluzol. 

Stage at which riluzole treatment 

 prolongs survival in patients with 

 amyotrophic lateral sclerosis: a 

retrospective analysis of data 

from a dose-ranging study (68) 

 

Fang T, Al Khleifat A, Meurgey 

JH, Jones A, Leigh PN, Bensimon 

G, Al-Chalabi A. March 7, 2018 

Syftet med denna studie var att 

identifiera olika sjukdomsstadier 

när effekten av riluzol är gynnsam 

för överlevnad och om detta sker i 

ett tidigt skede av sjukdomen, 

sent skede, eller om effekten är 

spridd över hela 

sjukdomsförloppet. För att kunna 

svara på denna fråga användes 

King´s clinical staging system för 

att göra en retrospektiv analys av 

data från en tidigare RCT med 

olika doser riluzol (66). 

Masitinib as an add-on 

 therapy to riluzole is 

 safe and effective in 

 the treatment of ALS 

Results from a  

randomized controlled phase 3 

trial (70) 

 

Mora J (on behalf of the AB10015 

investigators), Barbeito L, 

Hermine O, 18-20 May 2017 

Syftet med fas III RCT studien 

var att utvärdera effekten av 

behandlingar med olika doser 

masitinib plus riluzol (100 mg/kg) 

i behandlingar av ALS patienter.  

Safety and efficacy of edaravone 

 in well defined patients with 

 amyotrophic lateral sclerosis: 

 a randomised, double-blind, 

 placebo-controlled trial (75) 

 

Writing Group; Edaravone (MCI-

186) ALS 19 Study Group. 16 

July 2017 

I en första fas III klinisk studie, 

RCT, visade behandling med 

edaravone ingen effekt vid 

behandling av ALS. I post-hoc 

subgrupp-analys av den första 

RCT(fas III) studie identifierades 

en grupp av ALS patienter där 

edaravone kunde visa effekt. 

Syftet med denna randomiserad, 

dubbelblind och 

placebokontrollerad studie var att 

utvärdera effektiviteten och 

säkerheten av edaravone för 

väldefinierade ALS patienter. 
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ANALYS AV KLINISKA STUDIER 
 

Studie 1: A CONTROLLED TRIAL OF RILUZOLE IN AMYOTROPHIC LATERAL 

SCLEROSIS (62) 

Bensimon G, Lacomblez L, Meininger V the ALS/Riluzole Study Group, The New England 

Journal of Medicine, March 3, 1994. 

 

Denna studie utfördes med syftet att utvärdera effektiviteten och säkerheten av riluzol. 

Studien var en prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, stratifierad studie 

med 155 ALS-patienter som omfattade ca 5% av alla ALS-patienter i Frankrike vid den tiden, 

för att bestämma effektiviteten av riluzol för behandling av amyotrofisk lateralskleros.  

Studien utfördes vid 7 centra i Frankrike och startade i november 1990 och avslutades i 

november 1991 (den varade i 12 månader). Sedan förlängdes försöket ytterligare 12 månader 

till mars 1992 för att detektera effekten av riluzol efter en 12 månaders behandlingsperiod 

(monitoring period).  

 

Randomisering och metoder. Patienter randomiserades och stratifierades enligt de centra där 

behandlingen utfördes, samt i två grupper beroende på vilka neuroner eller delar av kroppen 

som initialt påverkades av sjukdomen: bulbär ALS-grupp och grupp med ALS-symtom i 

armar, händer och ben. Totalt deltog 155 patienter där 32 hade bulbär ALS och 123 hade ALS 

med symtom i armar och ben. Studien varade 12 månader efter att den sista patienten värvats 

till försöket. Efter detta förlängdes studien med ytterligare 12 månader och fortsatte som ett 

dubbel-blind försök tills patienter som hittills fick placebo började behandlas med riluzol 

(alltså 2 år efter att studien påbörjades).  Patienter behandlades med 100 mg riluzol per dag i 

50 mg tabletter eller placebo tabletter med identiskt utseende oralt två gånger dagligen, 

morgon och kväll före måltid. Tabletterna med riluzol och placebo tillhandahölls av Rhone-

Poulenc Rorer (Antony, Frankrike). 

 

Inklusionskriterier: Patienter mellan 20 och 75 år gamla med diagnosen trolig ALS eller 

definitiv ALS (63). Exklusionskriterier: Patienter med symptom på konduktivitetsblockad i 

motorneuroner, sensoriska nerver eller i båda typer som visades med hjälp av 

elektromyografi; paraproteinemi bevisat med immuno-elektrofores; väsentliga lesioner som 

understödjer de kliniska tecknen på avbildningsundersökningar vid användning av 

datatomografi; patienter med tecken på demens. Andra exklusionskriterier var: patienter där 

fler än 5 år hade gått efter första symptom; patienter med andra livshotande sjukdomar; 

patienter med mer än 60% minskad vital kapacitet; patienter som hade fått trakeostomi; njur- 

eller leverdysfunktion; gravida kvinnor. Alla berättigade patienter gav skriftligt informerat 

samtycke (med hjälp av en huvudman om det behövdes) för deltagande i studien. 

Rekryteringen började efter det formella godkännandet av protokollet av etiska kommittén för 

sjukhuset Pitie-Salpetriere (Paris). 

 

Primära effektivitetsutfall: var överlevnad samt negativa förändringar i funktionell status efter 

12 månaders behandling (försämring av olika motoriska funktioner). De viktigaste 

händelserna som inkluderades vid bestämning av överlevnadsfrekvensen var dödsfall (från 

vilken orsak som helst) och trakeostomi, eftersom respirationsfel i terminalstadiet kunde leda 

till båda händelserna. Funktionsstatus bedömdes med en fyrapunktsbedömning som 

inkluderade poäng för muskelfunktioner i armar och ben, bulbärfunktion, resultaten av klinisk 

undersökning och symptom som rapporterades av patienten (64). Varje poäng utvärderades 

vid början av studien och därefter varannan månad. 
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Sekundära effektivitetsutfall: var förändringar i muskelstyrka, andningsfunktion, patientens 

subjektiva bedömning av symtom, generella kliniska intryck och patientens förmåga att 

tolerera behandling. Dessa omfattade muskel-test scores, mätning av andningsfunktionen, 

poäng på den kliniska globala förändringsskalan (Clinical Global Impression of Change 

Scale, 64) samt patientens subjektiva utvärderingar av fascikulationer, kramper, stelhet och 

trötthet, uttryckt på 100 mm visuell analog skala (VAS-skala). Tjugotvå muskelfunktioner 

utvärderades med patient i sittande läge enligt en femstegsskala (maximal poäng, 110) (65). 

Andningsfunktionen övervakades med tester av tvingad vital kapacitet och uttryckt i procent 

av det förväntade värdet. Scores för muskelstyrka, kliniska generella intryck och de visuella 

analoga skalorna erhölls vid studiestart och därefter varannan månad; andningsfunktionen 

utvärderades i början av studien och därefter var sjätte månad. 

 

Statistiska analyser: “Intention to treat” applicerades till alla randomiserade patienter i 

försöket. Kontinuerliga variabler för demografiska data och kliniska värden vid inmatning 

jämfördes med en two-way analys av varians (ANOVA) som inkluderade behandling, 

startpunkt och interaktioner mellan dessa två faktorer. Kvalitativa variabler jämfördes med 

Pearson's chi-square test. Överlevnadskurvor för studiegrupperna jämfördes med hjälp av 

Mantel-Cox (log-rank) metod, stratifierad enligt typen av ALS. Prognosfaktorer bestämdes 

med Cox proportionell-hasard-analys och stratifierad i enlighet med typen av ALS i en stegvis 

procedur. Effekten av behandling för överlevnad bedömdes också med kontroll för utvalda 

prognostiska faktorer (genom Wald test). Utfall av de kliniska poängen över tiden 

uppskattades med ”unweighted least-squares” metoden. Faktorer som inkluderades i modellen 

var behandling (riluzol vs placebo), typen av ALS (bulbär vs symptom i armar och ben) och 

interaktioner av båda faktorerna. Alla resultat från de statistiska jämförelserna av variabler 

relaterade till effekt presenterades med p-värden för tvåsidigt test. 

 

Resultat: Av de 155 ALS patienter som deltog i den kliniska studien hade 32 bulbär-ALS och 

123 ALS-symtom i armar och ben. Sjuttiosju patienter behandlades slumpmässigt med riluzol 

(62 patienter med ALS-symtom i armar och ben och 15 med bulbär-ALS) och 78 patienter 

med placebo (61 respektive 17 patienter). Resultaten visade en statistiskt signifikant skillnad i 

överlevnad mellan de två studiegrupperna. Efter 12 månader behandlingstid överlevde 45 av 

de 78 patienterna i placebogruppen, 58%, jämfört med 57 av de 77 i riluzol gruppen ,74% (P 

= 0,014). Skillnaden i överlevnad var ca 20% efter behandling med riluzol. Det utfördes en 

post-hoc-analys för 24 patienter som inte uppfyllde alla inmatningskriterier och därför 

stängdes av från försöket. Överlevnaden var emellertid inte längre signifikant (P = 0,11), 

eftersom uteslutningen av de 24 patienterna minskade styrkan för den statistiska analysen. 

Utvärdering av levnadsfunktioner presenteras i tabell 3.  

 

 

 

Tabell 3. Försämningsgraden av bulbära och motorfunktioner i armar och ben under 12 

månader behandlingstid.  
Funktioner Placebo Riluzol Skillnader mellan grupper 

Mean (+/-SE*) 

P 

Motorfunktioner i 

armar och ben  

28,1 21,8 6,3 +/- 5,2 0,22 

Bulbära funktioner 12,3 9,8 2,5 +/- 3,0 0,42 

Muskelstyrka 34,4 22,9 11,5 +/- 5,2 0,028 

*Förkortningar: SE – standard error  
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Biverkningar: De allvarligaste biverkningarna som rapporterats i försöket var: förvärring av 

asteni (kraftlöshet); försämring av spasticitet; ökning av alanin-aminotransferasaktivitet 

(ALT) och aspartataminotransferas (AST) i lever (enskilda eller båda); och en mild till måttlig 

ökning av blodtrycket i riluzolgruppen. Alla biverkningar var väl tolererade av de flesta 

patienterna.  

 

Effekten av behandling för överlevnad efter 12 månader var fortsatt signifikant efter att 

resultaten hade kontrollerats för andra riskfaktorer med hjälp av Cox proportionell riskanalys. 

Den terapeutiska effekten av riluzol verkade vara tidsrelaterad där den starkaste effekten 

observeras under de första 12 månaderna av behandling. Effekten av riluzol minskade tydligt 

efter 12 till 21 månader behandlingstid. Riluzol visade bromsande effekt på försämring av 

muskelfunktionen. Behandling med riluzol hade bäst effekt hos patienter med bulbär-ALS 

och svagare effekt hos patienter med ALS-symtom i armar och ben. 

 

 

 

Studie 2: DOSE-RANGING STUDY OF RILUZOLE IN AMYOTROPHIC 

LATERAL SCLEROSIS (66) 

Lacomblez L, Bensimon G, Leigh PN, Guillet P, Meininger V the ALS/Riluzole Study Group 

II, The Lancet, Maj 25 1996. 

 

Syftet med denna studie var att utföra en dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie 

med samma studiedesign som Studie 1 (62) för att bekräfta att 100 mg/dag riluzol har samma 

effekt och att utvärdera läkemedelseffektivitet vid olika doser för behandling av ALS. 

 

Studien var en randomiserad multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad studie och 

utfördes i Frankrike, Belgien, UK, Tyskland, Spanien, USA och Kanada, mellan december 

1992 och december 1994. I försöken testades riluzol i dosen 50 mg, 100 mg eller 200 mg 

dagligen vid behandling av ALS med totalt 959 patienter. Studien varade 12 samt 18 månader 

med patienter stratifierade i bulbär-ALS-grupp, 295 patienter vs grupp med ALS-symtom i 

armar och ben med 664 patienter. Inklusion- och exklusionskriterier var samma som beskrivs 

för Studie 1 (62).  

 

Metoder. Patienterna behandlades med 50 mg, 100 mg eller 200 mg riluzol eller 

placebotabletter dagligen fram till slutet av den dubbelblinda perioden när de erbjöds 

möjligheten att byta till 100 mg riluzol dagligen i en öppen studie. Patienterna fick ta två 

tabletter per dag, en på morgonen och en på kvällen; de fyra formuleringarna hade identiskt 

utseende. Riluzol och placebotabletterna var tillhandahållna från Rhone-Poulenc Rorer 

(Antony, Frankrike). 

 

Primära effektivitetsutfall: Det primära effektivitetsutfallet var trakeostomi-fri överlevnad 

under den dubbelblinda perioden av behandling. De händelser som ingår i beräkningen av 

överlevnad var: död från vilken orsak som helst, trakeostomi och intubation med artificiell 

ventilation som leder till trakeostomi. Patienter som genomgått intubation eller trakeostomi 

kvarstod under dubbelblinda behandlingen. Sekundära effektivitetsutfall: var samma som 

beskrivs för Studie 1 (62).  

 

Biverkningar av behandling och förluster vid uppföljning: Leverfunktion och hematologiska 

variabler övervakades varannan vecka under de första 8 veckorna av behandlingen, sedan 

varannan månad. Rutinlaboratorietester gjordes i början av försöket och sedan efter var sjätte 
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månad. Alla laboratorietester gjordes av centrala laboratorier (Pathlab International i 

europeiska länder, Scicor i USA). Behandling avbröts vid förekomst av allvarliga 

biverkningar, en ökning av alaninaminotransferasaktivitet, upp till fem gånger den övre 

gränsen förnormalt intervall eller högre eller vid återkallande av samtycke. Försämring av 

symtom som asteni eller spasticitet var inte skäl för att behandlingen ska stoppas i denna 

studie. Patienter som slutade behandlingen följdes upp på samma sätt som patienter som 

fortsatte med behandling i avsikt att genomföra statistisk analys. För patienter som inte gick 

att följa upp samlades information från släktingar eller läkare angående död eller trakeostomi. 

 

Statistiska analyser: Övervakning av biverkningar och analys av all data utfördes var sjätte 

månad. Typ 1-error sattes till P = 0,001 för att jämföra andelen patienter som levde vid 12 

månader i två behandlingsgrupper enligt Pearson´s χ 2-test. Resultat från jämförelse av 

effektivitetsvariabler presenterades med två-sidigt (2α) p data. Kontinuerliga demografiska 

och kliniska variabler analyserades i two-way ANOVA där behandlingen inkluderade, typ av 

ALS, land samt interaktioner mellan dessa två faktorer. Kategoriska variabler jämfördes med 

hjälp av Pearson´s χ 2-test.  

 

Resultat: Totalt levde 528 patienter (55%) utan trakeostomi vid slutet av studien. Där 122 

personer (50,4%) var i placebogruppen och 131 personer (55,3%) var i 50 mg riluzolgruppen; 

134 personer (56,8%) i 100 mg riluzol och 141 personer (57,8%) i 200 mg riluzolgruppen. 

Totalt krävde 38 personer (3,9%) av patienterna trakeostomi under dubbelblinda 

uppföljningsperioden. Efter 18 månader behandlingstid minskade riskerna att dö med 24%, 

35% och 39% eller att behöva göra trakeostomi i respektive 50 mg, 100 mg och 200 mg 

riluzolgrupp. Det fanns ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt vad det gäller typen av 

ALS.  

 

Biverkningar: 862 patienter rapporterade kliniska biverkningar. Illamående, kräkningar, 

diarré, anorexi, asteni, yrsel och parestesi rapporterades oftare med riluzol än med placebo. 

Yrsel, diarré och anorexi var vanligare med 200 mg dosen än med lägre doser. 60 patienter 

hade höga nivåer av ALT, tre till fem gånger över det normala övre gränsvärdet och var dos-

relaterade till riluzol. Vid avbrott i behandling hamnade dessa värden på normal nivå efter ca 

2 till 6 månader. Andelen patienter med minst ett lågt hemoglobinvärde var högre i 

riluzolgrupperna än i placebogruppen och visade doseffekt relation. 

 

Diskussion: Denna kliniska data stödjer resultaten redovisade i Studie 1 (62), att behandling 

med 100 mg riluzol minskar risken att dö eller genomgå trakeostomi med 35% i patienter med 

ALS under 12 månaders behandlingsperiod. Däremot visade behandlingar med riluzol ingen 

effekt vad det gäller bulbära- eller motorfunktioner i armar och ben eller muskelstyrkan hos 

patienter med ALS.  

 
 
 

Studie 3: GERMAN OPEN TRIAL OF RILUZOLE 50 mg b.i.d. IN TREATMENT 

OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS) (67) 

Pongratz D, Neundörfer B, Fischer W. Journal of the Neurological Sciences, 1 November 

2000. 

 

Syftet med denna multicenter- och öppna studie var att behandla ett stort antal patienter med 

riluzol och samla in all data vad det gäller biverkningar och skapa en säkerhetsprofil för 

riluzol. Studien var en multinationell klinisk studie där 7916 ALS-patienter från 674 centra 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/0022510X
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från 39 länder behandlades med 100 mg/dag riluzol (50 mg intogs oralt två gånger/dag,) i 

minst 1 år, mellan 1995 och 1997. Biverkningar och förändringar i laboratorieparametrar 

registrerades. I Tyskland deltog 919 patienter från 25 centra i studien som genomfördes som 

en öppen fas-III-studie i enlighet med rekommendationerna i Helsingforsdeklarationen och de 

europeiska riktlinjerna för god klinisk praxis (Good Clinical Practice, GCP) och godkändes av 

lokala etiska kommittéer. Medianåldern för patienterna var 59,1 år och 58,5% var män. 

Uppkomsten av ALS hade konstaterats vara i extremiteterna hos de flesta patienterna (73,8%) 

och 53,5% hade en "sannolik" ALS-diagnos och en sjukdomsperiod på mellan 6 månader och 

2 år (63,7%) vid början av studien. 22 patienter (2,4%) hade FALS. Inklusion-  och 

exklusionskriterier var samma som beskrivs för Studie 1 (62) och Studie 2 (66).  

 

Metoder: ALS patienter behandlades med 50 mg riluzol per oralt (tablettform) två gånger per 

dag. Biverkningarna rapporterades och registrerades var tredje månad. 

Serumkoncentrationerna av ALT och AST och hematologiska parametrar undersöktes en 

gång i månaden under de första 3 månaderna av behandling och en gång var tredje månad 

därefter. De sista serologiska och hematologiska mätningarna utfördes senast 14 dagar efter 

behandlingens slut. ALT- och AST-nivåer 3 och 5 gånger högre än deras referensgränser 

betraktades som patologiska. En minskning av neutrofila granulocyter till under 0,5 Giga/L 

definierades som allvarlig neutropeni. 

 

Statistisk analys: Beskrivande statistik applicerades för både hela intent-to-treat-

populationen som inkluderade alla ALS-patienter som fick medicinen minst en gång och 

sedan för varje land som deltog i undersökningen. 

 

Resultat: Totalt värvades i studien 10 000 personer. Patienter som behandlades med rilzuol 

var 7916. Ca 3230 patienter lämnade studien i förtid. Huvudorsaken för avbrott var dödsfall 

(19%), biverkningar utom död (9,3%), avdrag av sitt godkännande att delta i studien (4,5%), 

patient icke uppföljningsbara (lost to follow-up) (3,9%), icke-effektiv behandling (1,6%), 

trakeostomi eller intubation (0,5%). Tre patienter (0,05%), en i Belgien och två i Frankrike 

utvecklade svår neutropeni, <0.5x109 /L (absolute neutrophil count, ANS) under de första tre 

månaderna av behandlingen. I samtliga tre fall återvände värdena till normala nivåer till följd 

av att behandling med riluzol avslutades. I tabell 4 presenteras alla biverkningar hos alla 

patienter. 

 

 

 

Tabell 4. Incidensen av mest frekventa biverkningar (≥2%) under behandling med 100 mg 

riluzol/dag  

 
Biverkning 

 

Patienter från Tyskland, 

(N = 919)  

% 

Patienter från andra länder (39 

länder), 

(N = 7916) 

% 

Nedsatt lungfunktion 7,3 6,5 

Illamående 7,1 7,0 

Asteni 5,8 6,7 

Magont 2,5 2,3 

Pneumoni 2,5 1,9 
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Dysfagi 2,4 5,3 

Yrsel 2,4 1,7 

Dyspné 2,1 2,1 

Apné 2,0 3,0 

ALT – 3 gånger mer än högsta 

referensgränsen  

 

4,2 3,7 

ALT – 5 gånger mer än högsta 

referensgränsen  

 

1,3 0,7 

AST – 3 gånger mer än högsta 

referensgränsen  

 

0,9 1,2 

AST – 5 gånger mer än högsta 

referensgränsen  

 

0,2 0,2 

 

 

 

Studie 4: STAGE AT WHICH RILUZOLE TREATMENT PROLONGS SURVIVAL 

IN PATIENTS WITH AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS: A 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DATA FROM A DOSE-RANGING STUDY (68) 

Fang T, Al Khleifat A, Meurgey JH, Jones A, Leigh PN, Bensimon G, Al-Chalabi A. March 

7, 2018. 

 

Syftet med denna studie var att identifiera i vilket sjukdomsstadium är effekten av riluzol 

gynnsam för överlevnad av ALS-patienter. Det är okänt om effekten av behandling med 

riluzol är positiv i ett tidigt skede av sjukdomen, sent skede eller utspridd över hela 

sjukdomsförloppet. För att kunna svara på denna fråga användes King´s clinical staging 

system för att göra en retrospektiv analys av data från en tidigare RCT med olika doser 

riluzole Studie 2 (66). I denna kliniska studie testades totalt 959 patienter där 237 

behandlades med riluzol 50 mg/dag, 236 med 100 mg/dag, 244 med 200 mg/dag och 242 var i 

placebogruppen. Vid inskrivning befann sig 355 patienter i ALS-fas 2, 451 klassades i ALS-

fas 3 och 153 i ALS-fas 4.   

 

Metoder. Det finns stora variationer mellan ALS-patienter vad gäller sjukdomsförloppet samt 

överlevnadslängden. Därför är det svårt att utföra kliniska studier där patienter med stor 

variabilitet i sjukdomsutvecklingen ska jämföras. I de flesta kliniska studier utesluts ALS-

patienter med långsamt sjukdomsförlopp för att kunna höja studiernas kraft (statistisk power) 

och för att detektera behandlingens effekt. Så kallad disease staging är en lämplig metod för 

att generera kliniska data oavsett hastigheten på sjukdomen. I denna studie används King´s 

kliniska stegningssystem (King´s clinical stages) (69).  

 

King´s kliniska stegningssystem delar sjukdomens utveckling i följande faser: 

Fas 1: första symptom (tidig sjukdom); 

Fas 2A: diagnos, en första region av kroppen drabbas av ALS; 

Fas 2B: en andra region av kroppen drabbas; 

Fas 3: en tredje region av kroppen drabbas; 

Fas 4A: behov av gastrostomi (sen sjukdom); 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29525492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Khleifat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29525492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meurgey%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29525492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29525492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leigh%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29525492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bensimon%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29525492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Chalabi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29525492
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Fas 4B: behov av andningssupport (icke-invasiv ventilation) 

Fas 5: död. 

 

I denna studie kunde King´s kliniska stegningssystem beräknas med hjälp av en algoritm från 

den reviderade ALS-funktionsförlustskalan (ALSFRS-R (64)) och den överstämde väl med 

verkliga kliniska ALS-stadier, vilket användes för denna retrospektiva analys. För statistiska 

analyser användes χ 2-test för oberoende behandlingsgrupper samt fasen av sjukdom och 

Kaplan-Meier produkt-limit-distribution användes för att jämföra behandlingsgrupper vid 

olika sjukdomsfaser. Cox-regressionsanalys användes för att bekräfta effekten av behandling 

vid specifika sjukdomsfaser kontrollerade co-variater.  

 

Resultat: Patienter som befann sig längst tid i sin fas var patienter tillhörande gruppen ALS-

fas-4 som behandlades med 100 mg riluzol/dag enligt Kaplan-Meier (hazard ratio [HR] 0,53, 

95% CI 0,35 – 0,81; P = 0,003) samt Cox-regressionsanalys (P = 0,009) oavsett vilket 

sjukdomsstadium de befann sig när behandlingen påbörjades. 

 

 

 

Studie 5: MASITINIB AS AN ADD-ON THERAPY TO RILUZOLE IS SAFE AND 

EFFECTIVE IN THE TREATMENT OF ALS. RESULTS FROM A RANDOMIZED 

CONTROLLED PHASE III TRIAL (70, 71) 

Mora J (on behalf of the AB10015 investigators), Barbeito L, Hermine O, 18-20 May 2017. 

 
Bakgrund. Syftet med denna fas III RCT studie var att utvärdera effekten av behandlingar 

med olika doser masitinib plus riluzol (100 mg/kg) i ALS patienter.  

 

Studien var en dubbelblind, placebokontrollerad randomiserad 1:1:1 följande grupper 

masitinib 4,5mg/kg/dag + riluzol; masitinib 3 mg/kg/dag + riluzol samt placebo + riluzol. 

Behandlingstiden var 48 månader. I studien deltog 724 ALS patienter från 34 centra och 9 

länder; medianåldern var 55 år. Patienterna stratifierades enligt utvecklingshastigheten i 

ALSFRS-R-värdet från de första symtomen till baslinje, i poängförlust/månad; spinal-ALS 

eller bulbär-ALS; ALSFRS-score; ålder, region: Östeuropa, Västeuropa, Nordamerika och 

andra länder. Patienterna stratifierades också i patienter med normal progression: 

förändringshastigheten var ˂ 1,1 poäng/månad samt med snabb progression: ≥1,1 

poäng/månad (71).  

 

Den primära effektivitetsutfallet var: Förändringen i ALSFRS-R-poängen efter 48 veckor 

(72). Sekundär effektivitetsutfall var: PFS (Progression-Free Survival), FVC (Forced Vital 

Capacity), ALSAQ-40 (ALS Assessment Questionnaires ALSAQ-40), CAFS (Combined 

Assessment of Survival and Function) (73), OS PFS (Overall Survival Progression-Free 

Survival), progressionsfri överlevnad: ALSFRS-R försämring ≥ 9 poäng eller dödsfall. 

 

Inklusionskriterier: Patienter med sannolik eller bestämd FALS eller SALS i enlighet med El 

Escorial Criteria (73, 74). Patienter behandlade med riluzol i minst 30 dagar före screening. 

Patienter som har haft sjukdomen ≤ 36 månader och FVC ≥ 60%. 

 

Exklusionskriterier: Patienter som genomgått gastroskopi, patienter med demens eller annan 

signifikant neurologisk, psykiatrisk, systemisk eller annan sjukdom som skulle påverka 

resultaten på ett okontrollerat sätt.  
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Resultat: Behandling med masitinib i dosen 4,5 mg/kg/dag + riluzol (100 mg/dag) visade 

signifikant effekt för ALS patienter med baseline av ALSFRS-R utveckling ˂1,1 

poäng/månad; där effekten var 27% i ALSFRS-R score (-9,2 vs -12,6 (placebo) efter 48 

veckor behandling, P=0,0158); 35% effekt mättes i patienter med sjukdomsutveckling kortare 

än 18 månader efter diagnos. 

 

För sekundära variabler var effekten 25% vad det gäller PFS tid (20 vs 16 månader, P = 

0,0159); 28,5% för ALSAQ40 (ΔLSM (least-square means difference) 19,4 vs 27,2, P = 

0,0078); och 22% för FVC (ΔLSM 26,0% vs 33,4%; P = 0,0332). Enligt post-hoc analys är 

det möjligt att uppnå 42% effekt (hämning) vid tidig behandling (mindre än 24 månader efter 

sjukdoms första yttring). 

  

Biverkningar: Vanliga (fler än 10%) biverkningar i masitinibgruppen var hudutslag, diarré, 

och viktminskning.  

 

 

 

Studie 6: SAFETY AND EFFICACY OF EDARAVONE IN WELL DEFINED 

PATIENTS WITH AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS: A RANDOMISED, 

DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL (75) 

Writing Group; Edaravone (MCI-186) ALS 19 Study Group. 16 July 2017 26. 
 

Syftet med denna randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studie var att 

utvärdera effektiviteten och säkerheten av edaravone för väldefinierade patienter med tidigt 

stadium av amyotrofisk lateral skleros och som uppfyllde post-hoc inklusionskriterier. 

Effekten av edaravone utvärderades inte i behandlingar av patienter med avancerad ALS-

sjukdom under denna kliniska studie.  

 

Randomisering och metoder: Studien var en randomiserad, dubbelblind, parallellgrupp, 

placebokontrollerad med patienter som rekryterats (213) från 31 sjukhus i Japan och varade 

24 veckor (6 cykler). Efter en 12-veckors observationsperiod utvaldes 137 patienter som 

uppfyllde inklusionskriterier och blev slumpmässigt indelade i edaravone (n=69) eller placebo 

(n=68) grupper (1: 1). Patienter stratifierades i följande subgrupper: patienter med ändring i 

ALSFRS-R-poäng under observationsperioden ”-1 eller -2” vs ”-3 eller -4” och i åldern 65-75 

vs 20-64 år.  Edaravone och placebo tillhandahölls i ampuller som var oskiljbara i utseende 

och förpackning som innehöll 60 mg edaravone eller saltlösning (placebo) att spädas i ca 100 

ml saltlösning och administrerades en gång/dag via 60 minuters intravenös infusion (blind 

behandling). I cykel 1 applicerades behandlingen under 14 dagar, sedan följde en 2 veckor 

behandlingsfri period. I cykel 2 och därefter applicerades behandlingen under 10 dagar in en 

14 dagarsperiod, sedan följde en behandlingsfri 2 veckorsperiod. Studien gjordes i enlighet 

med Good Clinical Practice och i enlighet med etiska riktlinjer i Helsinforsdeklarationen. Alla 

patienter gav skriftligt samtycke vid studieinträde. 

 

Inklusionskriterier: patienter i åldern 20 - 75 år med ALS diagnos med självständig 

levnadsstatus grad -1 eller -2 (enligt Japan ALS Severity Classification) och minskning i 

ALSFRS-R-värdet -1 till -4 under en 12-veckors observationsperiod. Baserat på posthoc 

analysresultat från den första fas III-studien hade patienter också poäng på minst 2 av alla 12 

punkter av ALSFRS-R skalan, minst 80% av FVC, bestämd eller sannolik ALS-diagnos enligt 

El Escorial och reviderade Airlie House kriterier (73) och sjukdomsperioden från det första 

symtomet mindre än 2 år. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Writing%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edaravone%20(MCI-186)%20ALS%2019%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
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Exklusionskriterier: Patienter med mindre än 3 poäng på ALSFRS-R-score för dyspné, 

ortopné eller respirationsinsufficiens; patienter som genomgått ryggradsoperation efter början 

av ALS; eller hade kreatinin clearance på 50 ml/min eller mindre. Patienter som redan hade 

fått riluzol kunde fortsätta behandlingen med riluzol, däremot fick inte patienter som inte 

behandlades med riluzol ta riluzol under denna studie.   

 

Den primära effektivitetsutfallet var: förändringen i ALSFRS-R poäng från baslinjen till 

slutet av cykel 6 alternativt vid avbrott efter den tredje cykeln efter randomisering. 

Mätningarna gjordes först innan en 12-veckors observationsperiod, sedan före starten av cykel 

1 och i slutet av varje cykel (efter 2 veckor behandlingsfri period och före den första dosen av 

nästa cykel). 

 

Sekundära effektivitetsutfall var: förändring i FVC; ändring i Norris Scale-poäng (gäller 

motoriska funktioner i armar och ben, bulbära och totala) (78), ALSAQ-40 (ALS Assessment 

Questionaire)-poäng, ALS svårighetsgrad klassificering; och styrkan för grepp och nypa. 

Tiden till dödsfall eller tid till ett specificerat sjukdomstillstånd som oförmåga att själv röra på 

sig, förlust av överkroppsfunktioner, trakeostomi, användning av respirator, gastroskopi eller 

förlust av talförmåga som inträffade under de 6 cyklerna räknades också som sekundär 

endpoint. 

 

Toleransendpoint: incidensen av skadliga händelser, biverkningar, kliniska laboratorietester 

inkluderande blodtester och urinanalys samt sensoriska tester under hela 6 cykler. 

Statistiska analyser: För analysen av den primära endpoint, alltså effektiviteten av edaravone, 

mättes förändringen från baslinjen i cykel 1 till slutet av cykel 6 i ALSFRS-R poäng under 

dubbelblind behandling och jämfördes mellan behandlingsgrupper med hjälp av ANOVA. 

Signifikansnivån sattes på två sidig testnivå av 0,05. För att kunna använda alla tillgängliga 

post base-line data för varje individuell patient för så kallade ”mix effekt model för repeated 

measurements (MMRM) användes både ANOVA samt LOCF (observation carried forward 

method). 

 

Resultat: För primär endpoint var förändringen i ALSFRS-R-värdet -5,01+/-0,64 (Minsta 

kvadratskillnaden i medelvärdet (least-squares mean difference), ΔLSM+/-SE) i edaravone 

gruppen och -7,50 +/- 0,66 i placebogruppen. Minsta kvadratskillnaden i medelvärdet av 

värden från ALSFRS-R-skalan mellan behandlade grupper var 2,49 med fördel för edaravone 

(95% CI 0,99-3,98, P = 0,0013). 

 

Utvärdering av Modified Norris Scale (alla värden) resulterade också i fördel för behandling 

med edaravone jämfört med placebo där den minsta kvadratskillnaden i medelvärdet var 4,89 

+/- 2,35; P = 0,0393. Försämring i livskvalitet enligt ALSAQ-40 var lägre i edaravone 

gruppen jämfört med placebo patientgruppen som visade den minsta kvadratskillnaden i 

medelvärdet -8,79 +/- 4,03; P = 0,0309. De fanns ingen skillnad vad gäller FVC, Modified 

Norris Scale (symtom i armar och ben eller bulbär), greppstyrka, nypningstyrka, eller i ALS 

severity klassificering vid slutet av cykel 6 i patienter med edaravone jämfört med placebo. 

Det fanns ingen skillnad mellan behandlade grupper vad det gäller den sista sekundära 

endpoint: död eller förlust av viktiga funktioner och tal samt trakeostomi och sondmatning, 

enligt log-rank test P = 0,13 och generaliserad Wilcoxon test P = 0,14.  

 

Biverkningar: Inga signifikanta skillnader vad gäller biverkningar kunde visas mellan 

behandlade grupper. Totalt antal biverkningar rapporterades i 58 (84%) patienter som fick 
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edaravone och 57 (84%) patienter som fick placebo. 11 (16%) patienter som tog edaravone 

och 16 (24%) som tog placebo hade allvarliga biverkningar. En patient (1%) som fick 

edaravone och fyra patienter (6%) som fick placebo hade följande biverkningar: en dysfagi i 

edaravongruppen och en dyspné, två respiratoriska störningar och ett utslag i placebo-gruppen 

som ledde till avbrott med behandling.  

 

 

 

DISKUSSION 
 

Under de sista decennierna har det bedrivits intensiv forskning för att hitta nya 

farmakologiska medel för behandling av ALS (10, 11). På grund av mycket komplex etiologi 

av ALS, där en mängd gener är involverade i sjukdomsutvecklingen (tabell 1) saknas än idag 

effektiva läkemedel för att behandla ALS patienter (5, 10, 11, 12, 13, 14). Patologiska 

mekanismer som leder till degenerering av motorneuroner kan initieras av felaktiga proteiner 

som till exempel TDP-43, FUS, TAF15, hnRNA2B1 och hnRNA1 (innehållande prion-

liknande domäner), SOD1 (22), samt C9orf72 proteinet variant 2 (23). Under 

sjukdomsutvecklingen bildas patologiska strukturer som proteinaggregat, RNA-foci eller 

atypiska dipeptider (DPR) som är skadliga för moterneuroner (22). Remodellering av 

cytoskelettet, axontransport, excitotoxicitet samt dysreglering av kalcium är en del av 

patologiska mekanismer vid ALS (28) som leder till oxidativ stress och 

mitokondriedysfunktion (33, 34). Gliaceller, astrocyter och oligodendrocyter drabbas också 

av dessa molekylära patologier och är aktivt involverade i ALS motorneurondöd (7).  

 

ALS har en lång preklinisk och presymptomatisk period (6). Vid tidpunkten då en diagnos 

fastställs har omfattande neurodegeneration skett på grund av irreversibla terminala 

metaboliska kaskader som leder till celldöd och förlusten av neuroner är bestående (6). 

Celldöd av motorneuroner leder till muskelsvaghet och degradering av muskelfunktioner och 

till slut pares (5, 7). Vid behandling av ALS är endast riluzol godkänt idag. Riluzol minskar 

glutamat-beroende stimulering av motorneuroner genom att inhibera frisättningen av glutamat 

och/eller hämma dess receptorer samt blockerar de spänningsberoende natriumkanalerna och 

minskar inströmning av kalciumjoner i neuronceller (44). Edaravone och masitinib har visat 

svag till moderat effekt och utifrån kontrollerade kliniska studier har de en neuroprotektiv roll 

som förlänger överlevnadstiden något (40).  

 

Vid analys av kliniska studier jämfördes effekten samt biverkningar av behandling med olika 

doser av masitinib och edaravone med riluzol vid behandling av ALS patienter. Behandling 

med riluzol resulterade i ökad överlevnad hos ALS patienter med 20% (Studie 1, 62) och 35% 

(Studie 2, 66) efter 12 månader. Däremot visade behandlingar med riluzol ingen effekt vad 

det gäller bulbära- eller motoriska funktioner i armar och ben eller muskelstyrkan hos 

patienter med ALS. Vanliga biverkningar efter behandling med riluzol var illamående, 

kräkningar, diarré, anorexi, asteni, yrsel och parestesi. Resultaten från en stor klinisk studie 

(Studie 3, 67) som inkluderade ett stort antal ALS-patienter visade att riluzol tolereras mycket 

väl vid dosen 100 mg/dag (50 mg x 2 per dag). Den totala förekomsten av biverkningar i 

denna multinationella studie var lägre än den biverkningsprofil som visats från tidigare 

kontrollerade studier Studie 1 (62) och Studie 2 (66). Inga nya eller tidigare okända händelser 

eller biverkningar kunde observeras (67). Resultaten från Studie 4 (68) visade att behandling 

med 100 mg/dag riluzol förlängde fas 4 hos patienter med ALS oavsett i vilken fas av 

sjukdomen behandlingen påbörjades. Dessa resultat belyste att nyttan av behandling med 
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riluzol för överlevnad uppnås genom förlängning av fas 4 hos patienter med ALS och inte av 

fas 2 eller 3 eller genom generell hämning av sjukdomsförloppet. Dessa resultat förklarar 

också varför tidigare behandling med riluzol inte ledde till någon förbättring av funktioner 

enligt ALSFRS-R-skalan, då effekten av riluzol kan bevisas endast hos ALS-fas 4-patienter. 

Patienter som befinner sig i fas 4 av ALS (enligt King´s kliniska stegningssystem) har vid 

detta steg redan försämrade och en del förlorade muskelfunktioner. Troligen skyddar riluzol 

de motorneuroner som finns kvar vid ALS diagnosen och på så sätt kan utfallet från kliniska 

studien mätas. Trots att nyttan av behandling med riluzol inte kunde bevisas hos patienter som 

befinner sig i tidigare ALS-faser (på grund av begränsningar i designen av kliniska studier) 

borde det finnas en stor vinning att kunna diagnosticera och sätta in behandling tidigare. 

Därför sätts behandling med riluzol in redan vid diagnosen av ALS i Sverige och i andra 

europeiska länder.   

 

Masitinib är en selektiv tyrosinkinasinhibitor, hämmar mastceller och gliaaktivering och på så 

sätt hämmar inflammationskaskaden. Behandling med masitinib i dosen 4,5 mg/kg/dag + 

riluzol (100 mg/dag) visade signifikant effekt för ALS patienter med baseline av ALSFRS-R 

utveckling ˂1,1 poäng/månad och visade 27% effekt efter 48 veckor behandling. Effekten 

visade sig vara högre, 35% i patienter med sjukdomsutveckling kortare än 18 månader efter 

diagnos (Studie 5, 71). Baserat på resultat från post-hoc analys påstår författarna att det är 

möjligt att uppnå 42% effekt (hämning) av ALS progression vid tidig behandling (mindre än 

24 månader efter sjukdoms första yttring). I denna studie applicerades masitinib tillsammans 

med riluzol då patienter redan från början hade fått behandling med riluzol. Därför kan det 

inte uteslutas att en synergieffekt mellan masitinib och riluzol har förekommit. Behandling 

med masitinib i dosen 4,5 mg/kg/dag visade signifikant effekt med acceptabel 

biverkningsprofil i ALS patienter med så kallade normala progressors med en ALSFRS-R 

baseline progression rate mindre än 1,1 poäng/månad. Vanliga (fler än 10%) biverkningar i 

masitinibgruppen var hudutslag, diarré, och viktminskning. Ytterligare fas III RCT försök är 

planerat att utföras med ett stort antal ALS patienter för att generera resultat som underlag för 

godkännande av masitinib som läkemedel mot ALS i Europa (51, 58). Resultaten i Studie 5, 

(71) är en presentation från konferensen ENCALS (European Network to Cure ALS) som 

ägde rum i Ljubljana, Slovenien, 18-20/05, 2017. Dessa resultat var inte publicerade i en peer 

review tidskrift och på så sätt saknar de granskning av sakkunniga.   

 

Edaravone är en antioxidant och förväntades visa starkare effekt vad det gäller oxidativ stress 

orsakad toxicitet i motorneuroner hos ALS patienter. Utifrån resultat från Studie 6 (75) visade 

behandling med edaravone effekt endast i en begränsad grupp av ALS patienter, identifierat 

med hjälp av post-hoc analys av en tidigare fas III RCT. Behandling med edaravone visade 

signifikant skillnad i minskning av ALSFRS-R data jämfört med placebo i denna studie. 

Däremot fanns det ingen indikation att behandling med edaravone skulle vara effektiv för en 

bredare grupp ALS patienter. Det skulle vara mycket intressant att se fler studier med 

edaravone tillsammans med riluzol, som i Studie 5 (71) med masitinib och riluzol. Det är 

möjligt att de goda effekterna av masitinib jämfört med edaravone beror på att masitinib gavs 

som tilläggsbehandling till riluzol medan i Studie 6 (75) undersökt edaravone som enda 

behandling och då med mycket moderata resultat.  

 

Brist på kliniska studier vad det gäller användning av masitinib och edaravone vid behandling 

av ALS är en av de viktigaste begränsningarna för detta litteraturarbete.  
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SLUTSATSER 
 
Slutligen kan det sammanfattas att tilläggsbehandling med masitinib kan vara en ny 

behandling av ALS patienter. Fler kliniska studier behövs för att säkerställa effekten av 

masitinib vid behandling av ALS patienter. Behandling med riluzol förlänger fas 4 hos 

patienter med ALS oavsett i vilken fas av sjukdomen behandlingen påbörjades. Detta är 

mycket viktigt för patienter som ska välja en behandling med rilzuol. Riluzol har känd effekt 

– förlänger överlevnaden med 2 - 3 månader i vanliga fall av ALS.  Edaravone visade mindre 

effekt vid behandling av ALS. Man kan spekulera om ALS behandlingen sätts in alldeles för 

sent i sjukdomsförloppet då ett stort antal motorneuroner redan är förlorade. Kliniska studier 

där masitinib och edaravone tillsammans med riluzol applicerade i tidigare ALS-faser av 

sjukdomsutvecklingen skulle därför kunna vara intressant att undersöka. Idag behövs nya 

diagnostiska metoder och biomarkörer för att kunna identifiera tidigt i sjukdomsutvecklingen 

degradering och celldöd av motorneuroner i prekliniska ALS-stadier. Det behövs också starka 

ALS-bromsade läkemedel, kanske metoder som kan ”vända” på sjukdomsutvecklingen, till 

exempel nya terapier baserade på stamceller för att stimulera de novo neurogeneration.  
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