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Sammanfattning  
Reumatoid artrit (RA) är en typ av reumatisk sjukdom där uttalad inflammation uppstår i flertalet 
leder tillsammans med smärta och stelhet. Inflammationen uppkommer som resultat av en 
autoimmun reaktion. I Sverige har ungefär 1 % av befolkningen RA och sjukdomen är 2–3 gånger 
vanligare hos kvinnor än hos män. Adalimumab (Humiraâ) är en TNF-hämmare som används vid 
behandling av RA. Humira är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till TNF och 
neutraliserar de effekter som TNF utövar och reducerar på så vis symtom samt bromsar 
progressionen av RA. Under 2018 beräknas Humira utsättas för konkurrens av biosimilarer, vilka 
innehåller en version av den verksamma substansen som finns i det biologiska referensläkemedlet. 
För att en biosimilar ska godkännas krävs det att de bland annat har jämförbar effekt och säkerhet 
som referensläkemedlet. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om biosimilarer till 
adalimumab är lika effektiva och säkra vid behandling av RA som det biologiska 
referensläkemedlet Humira. De fem artiklar som analyserats i denna litteraturstudie hittades via 
sökning i databasen PubMed med sökorden “rheumatoid arthritis”, “adalimumab” och “biosimilar”. 
Totalt gav detta 38 träffar varav 5 artiklar valdes ut. Enligt de resultat som sågs i denna 
litteraturstudie kan det konstateras att de fem biosimilarer som undersökts hade likvärdig effekt 
som referensläkemedlet adalimumab (Humiraâ) vid behandling av RA. Fyra av fem studier visade 
även att immunogenicitet mellan biosimilar och Humira var likvärdig. Liknande biverkningar 
förekom i båda behandlingsgrupper och behandling med en biosimilar gav inte fler eller 
allvarligare biverkningar än behandling med Humira. Lansering av biosimilar till adalimumab 
kommer troligtvis leda till lägre behandlingskostnader och därmed till att fler patienter kan få 
möjlighet till behandling. 
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ABSTRACT 
 
 
Rheumatoid arthritis (RA) is a type of rheumatic disease where pronounced 
inflammation occurs in several joints along with pain and stiffness. The 
inflammation occurs as a result of an autoimmune reaction. In Sweden, 
approximately 1% of the population has RA and the disease is 2-3 times more 
common among women than men. One of the proinflammatory cytokines that plays 
a major role in RA is tumor necrosis factor (TNF). TNF is produced primarily by 
macrophages in the synovial membrane and has been shown to regulate release of 
other cytokines like IL-1 and IL-6. TNF also contributes to the release of 
metalloproteases from fibroblasts, reduced synthesis of proteoglycan from 
chondrocytes and to monocytes differentiate into osteoclasts. In this way, TNF 
contributes to joint destruction. Adalimumab (Humiraâ) is a TNF-inhibitor used in 
the treatment of RA. Humira is a humanized monoclonal antibody that binds to TNF 
and neutralizes the effects that TNF exerts and thus reduces symptoms and inhibits 
the progression of RA. In 2018, Humira is expected to be exposed to biosimilars 
competition. Biosimilars contains a version of the active substance in the biological 
reference drug and in order for a biosimilar to be approved it is necessary that they 
have comparable effect and safety as the reference drug.  
 
The purpose of this literature study was to investigate whether biosimilars to 
adalimumab are as effective and safe in the treatment of RA as the biological 
reference drug Humira. The five articles analyzed in this literature study were found 
through a search in the PubMed database with the words "rheumatoid arthritis", 
"adalimumab" and "biosimilar". In total, this resulted in 38 hits, of which 5 were 
selected.  
 
According to the results seen in this literature study, it can be noted that the five 
biosimilars investigated had similar effect as the reference drug adalimumab 
(Humira) in the treatment of RA. Four out of five studies also showed that the 
immunogenicity between the biosimilar and Humira was similar. Similar side effects 
occurred in both treatment groups and treatment with a biosimilar did not give more 
or more serious side effects than treatment with Humira. The launch of biosimilar 
adalimumab is likely to result in lower treatment costs and cost savings, as a result of 
the price competition that may occur between biosimilar adalimumab and the 
reference drug Humira. How much the cost will fall is hard to predict, but if there is 
a 58% reduction previously seen with other launched biosimilars, it can result in a 
cost saving of SEK 635 million. However, the amount of price reduction remains to 
be seen. 
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FÖRKORTNINGAR  
 
 
ACR = American College of Rheumatology  
ACPA = antikroppar mot citrullinerade peptider  
ADA = anti-drug antibodies 
AST = aspartataminotransferas 
ALT = alaninaminotransferas 
AUP = apotekens utförsäljningspris 
COX-2 = cyklooxygenas 2 
CRP = C reaktivt protein 
DAS28 = disease activity score  
DMARD = disease modifying antirheumatic drugs  
EMA = European Medicines Agency 
ESR/SR= erytrocytsedimenteringshastighet 
EULAR = European League Against Rheumatism  
FAS = full analysis set  
HAQ = Health Assesment Questionnaire 
IL-1 = interleukin 1 
IL-6 = interleukin 6 
ITT = intention-to-treat  
KI = konfidensintervall  
MTX = metotrexat  
NSAID = non-steroidal antiinflammatory drugs  
PAD = peptidylarginin-deaminas  
PP = per protocol  
RA = reumatoid artrit  
RF = reumatoid faktor 
RR = risk ratio 
SRF = Svensk Reumatologisk Förening 
TNF = tumörnekrosfaktor 
TLV = Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
VAS = visuell analog skala 
ÖLI = övre luftvägsinfektion 
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INTRODUKTION 
 
 
 
Reumatoid artrit 
 
 
Reumatoid artrit (RA), även kallat ledgångsreumatism, är en typ av reumatisk 
sjukdom där uttalad inflammation uppkommer i flera olika leder tillsammans med 
smärta och stelhet (1). Inflammationen kan även drabba andra organ så som hjärta 
och lungor, blod och blodkärl, njurar och ögon samt kan ha en viss nervpåverkan (2). 
RA är en kronisk inflammatorisk sjukdom som finns i hela världen och som 
förekommer bland alla folkslag (2). I Sverige har omkring 1% av befolkningen RA 
och sjukdomen är ungefär 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män (3). Debut 
av sjukdomen kan uppstå när som helst i vuxen ålder, men en incidenstopp har setts 
vid 30-40 års ålder samt vid 60-70 års ålder (1). Medianåldern för debut av RA är 
55-60 år och incidensen stiger med ökad ålder (3). 
 
Sjukdomen debuterar vanligtvis smygande under veckor till månader, en akut 
sjukdomsdebut där symtomen utvecklas snabbt under endast några dagar till veckor 
är mer ovanligt och uppkommer hos ungefär en tredjedel av de som insjuknar i RA 
(2). Vanligtvis uppkommer en inflammation i händernas och fötternas små leder, 
särskilt ses en inflammation i knogarnas leder och i de leder som finns distalt om 
knogarna (1, 4).  
 
När man drabbas av RA får man värk i leder, ofta i båda sidor av kroppen. Lederna 
blir svullna och ömma och kan vid en kraftig inflammation även bli röda och varma. 
Allmänna inflammationssymtom med uttalad trötthet, tillsammans med stela och 
ömma leder, särskilt på morgonen är också ett symtom på RA (5). 
 
 
Patofysiologi 
 
 
Sjukdomsprocessen vid RA styrs av immunologiska reaktioner (4). Normalt sett kan 
kroppen skilja på kroppsegna proteiner och främmande substanser såsom bakterier 
och virus. Ibland kan dock immunceller (T- eller B-lymfocyter) reagera på 
kroppsegna proteiner när de utvecklas i thymus eller i benmärg. Vanligtvis kommer 
dessa immunceller förstöras eller inaktiveras innan de tar sig vidare från thymus eller 
benmärg, men ibland händer det att immuncellerna lyckas undgå destruktion och kan 
då orsaka ett autoimmunt svar (6). Ett autoimmunt svar innebär att det är en 
kroppsegen substans som är det utlösande antigenet, vid uppkomst av RA har dock 
inte något specifikt antigen än kunnat identifieras (4).  
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Normal led respektive reumatisk led 
 
Synovialleder är de leder som är vanligast i kroppen, exempel på sådana är de som 
finns i fingrar och tår, armbågar, höft, knän samt axlar (4). I en synovialled är de 
benytor som möts täckta med ledbrosk, ett 2–3 millimeter tjockt lager av hyalint 
brosk. Benytorna separeras med ett smalt hålrum som kallas för ledkavitet. Denna 
kavitet innehåller en vätska, synovialvätska, vilken är rik på albumin och 
hyaluronsyra som gör att vätskan blir viskös och hal och minskar på så vis friktionen 
mellan ledens benytor. En bindväv som kallas för ledkapsel omger leden och håller 
vätskan på plats. Insidan av ledkapseln består av ett cellulärt synovialt membran och 
utsidan består av en fibrös kapsel som är fäst i benhinnan (7).  
 
Det synoviala membranet inkluderar ett ytlager av celler (intima) och en 
underliggande vävnad (subintima). Intiman består av makrofager och fibroblaster 
och subintima består av blodkärl och lymfkärl (8). I en normal led har det synoviala 
membranet flera viktiga funktioner, bland annat att förse brosk med näringsämnen då 
brosk saknar blodkärl. Cellerna i det synoviala membranet producerar också 
smörjande ämnen så som hyaluronsyra och kollagen samt fibronektin vilka utgör den 
strukturella stommen i det synoviala hålrummet. Normalt sett är det synoviala 
membranet 1–3 cellager tjockt, men hos en person med RA är detta hypertrofiskt och 
är 8–10 cellager tjockt (9). I subintima finns det normalt sett få celler, men vid RA är 
här starkt infiltrerat med inflammatoriska celler så som makrofager, mastceller, T- 
och B-lymfocyter samt osteoklaster. Vid RA sker det även angiogenes, dvs tillväxt 
av nya blodkärl, i subintiman (9).   
 
 
Inflammationsprocessen – utvecklingen av ledinflammation vid RA 
 
Inflammationen börjar i det synoviala membranet som till slut prolifierar och bildar 
något som kallas för pannus. Pannus är ett erosivt enzyminnehållande och 
inflammatoriskt exsudat som invaderar intilliggande brosk, bryter ner ben, ligament 
och senor vilket slutligen resulterar i leddeformation (6). Inflammationsprocessen 
förklaras steg för steg nedan (4).  
 
1. De makrofager som finns i det synoviala membranet fagocyterar antigen och 
fungerar som antigenpresenterande celler. Det antigen som fagocyterats visas upp för 
T-lymfocyter som då aktiveras och ansamlas i det synoviala membranet och en 
synovit utlöses, dvs det uppstår en inflammation.  
 
2. Fler makrofager lockas till inflammationen av de aktiverade T-lymfocyterna, 
makrofagerna frisätter olika cytokiner som bland annat tumörnekrosfaktor (TNF), 
interleukin 1 (IL-1) och interleukin 6 (IL-6). Även prostaglandiner produceras av det 
synoviala membranet.  
 
3. Makrofagerna i leden skadar och fagocyterar de inflammerade cellerna i det 
synoviala membranet samtidigt som inflammationen förvärras av att mastceller 
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frisätter histamin och andra vasoaktiva substanser (exempelvis prostaglandiner) som 
gör att det sker en vasodilatation. Vasodilatationen bidrar till ett ökat blodflöde i 
leden som blir varm och öm samtidigt som vätska pressas ut så att en svullnad 
uppstår. Prostaglandinerna bidrar även till stelhet och smärta.  
 
4. T-lymfocyterna stimuleras av cytokinen TNF så att mer IL-1 och IL-6 produceras. 
IL-1 utlöser trötthet och IL-6 stimulerar leverceller att producera C-reaktivt protein 
(CRP) samt bidrar till en SR-stigning.  
 
5. I det inflammerade synoviala membranet bildas ännu fler blodkärl, vilket gör att 
den blir ödematös och hypertrofisk och det bildas pannus. I detta skede försämras 
blodflödet till det synoviala membranet, ledkapseln och även till ledbrosket. Det ben 
som angränsar till brosket försämras och bildningen av pannus gör att även ledens 
rörlighet försämras.  
 
6. De cytokiner som tidigare frisatts av aktiverade T-lymfocyter aktiverar nu fler 
makrofager och dessa fortsätter att frisätta ännu mer cytokiner. Cytokinerna börjar 
locka till sig osteoklaster till den inflammerade leden där dessa startar nedbrytning av 
ben. Det sker en bendestruktion och uppkomst av något som kallas usurer, dvs 
substansförlust i benvävnad.  
 
7. De aktiverade T-lymfocyterna börjar också att locka till sig B-lymfocyter och 
plasmaceller till den inflammerade leden och dessa stimuleras till att producera 
autoantikroppar som kallas för reumatoid faktor (RF).  
 
 
Cytokiner involverade i reumatoid artrit  
 
Några av de proinflammatoriska cytokiner som spelar en stor roll vid RA är TNF, 
IL-6 samt IL-1. TNF produceras främst av makrofager i det synoviala membranet 
och har visats reglera frisättning av andra cytokiner så som IL-1 och IL-6. TNF 
bidrar även till att metalloproteaser frisätts från fibroblaster, minskad syntes av 
proteoglykaner från kondrocyter samt till att monocyter differentierar till 
osteoklaster. På detta vis medverkar TNF till leddestruktion. IL-1 har flera 
egenskaper som bidrar till inflammation, bland annat att öka syntes av IL-6 men även 
syntes av prostaglandiner och kollagenas vilket gör att IL-1 bidrar till nedbrytning av 
ben och brosk. IL-6 är att av de cytokin som dels inducerar akutfas-reaktanter som 
CRP från levern och dels medverkar i ben-erosion genom att stimulera mognad av 
osteoklaster (10, 11).  
 
 
Utredning och diagnostik  
 
 
RA är en ”igenkänningssjukdom” och är svår att diagnostisera då patognomona fynd 
saknas. Diagnosen ställs med hjälp av patientens beskrivning av sina symtom, 
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anamnes samt resultat från röntgen, ledstatus och blodprover. Det finns även kriterier 
för klassifikation av RA att utgå från (4, 5).   
 
 
Laboratoriediagnostik från blodprov  
 
Erytrocytsedimenterings-hastighet (ESR eller SR) kallas också för sänka och är 
tillsammans med CRP markörer för inflammation och ger information om 
sjukdomens aktivitet. ESR och CRP är ofta förhöjda vid RA, men värdena kan vara 
normala i tidigt skede av RA eller då få och små leder är inflammerade (5). 
 
RF är en så kallad autoantikropp som reagerar med Fc-delen på antigenets IgG och 
formar då ett immunkomplex. RF finns hos ungefär 75 % av de personer som har RA 
men kan också finnas hos friska individer. Då RF finnes hos ungefär 3-5 % friska 
individer samt hos individer drabbade av andra inflammatoriska sjukdomar kan inte 
enbart RF användas som underlag för diagnos (6).  
 
Citrullinerade proteiner och antikroppar mot dessa (ACPA) finns i stor mängd i 
inflammerat synovialmembran (6). ACPA är till skillnad mot RF mer specifik för 
RA då denna är sällsynt vid andra immunologiska sjukdomar. ACPA finns dock 
endast hos ungefär 60-70 % vid debut av RA (3). ACPA är en familj av 
autoantikroppar mot citrullinerade proteiner och fungerar som potentiella markörer 
för diagnostik och prognos för RA. Dessa autoantikroppar är riktade mot epitoper 
som innehåller aminosyran citrullin. Citrullinering av proteiner eller peptider är en 
enzymatisk process som sker via enzymet peptidylarginin-deaminas (PAD) som 
omvandlar arginin till citrullin. Citrullinerade proteiner är inte specifikt för just RA 
vilket däremot bildandet av autoantikroppar mot dessa proteiner är. Det synoviala 
membranet vid RA innehåller flera citrullinerade proteiner, bland annat fibrin, 
vimentin, alfa-enolas och kollagen typ II. När epitoper hos dessa proteiner exponeras 
kan en autoimmun reaktion tänkas uppstå (12, 13). 
 
 
Ledstatus och röntgen  
 
Ledstatus omfattar undersökning av handens och fingrarnas leder, knäled, fotled, 
höftled samt fotens och tårnas leder och även undersökning av halsryggrad, 
skulderled, armbågsled samt halsryggrad (4). Undersökningen görs för att påvisa 
tecken på ledsvullnad och ömhet samt för att se hur patientens ledrörlighet och 
ledfunktion ser ut. Samtidigt görs även en allmän undersökning av kroppen för att 
utesluta eventuell differentialdiagnos (1). En slätröntgen kan också göras som en del 
i utredningen. Denna kan påvisa usurer och om det finns talar det starkt för RA-
diagnos (1, 4).  
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Klassifikation enligt ACR/EULAR 2010  
 
American College of Rheumatology (ACR) och European League Against 
Rheumatism (EULAR) tog år 2010 tillsammans fram nya kriterier för klassifikation 
av RA (14). Kriterierna inkluderar följande parametrar: antal involverade leder 
(ledengagemang), serologisk abnormalitet, förhöjd akutfas-respons samt symtomens 
varaktighet (se tabell I). Kriterierna är byggda på en poängskala från 0–10 där minst 
6 poäng krävs för att indikera förekomat av RA (6, 14).  
 
Tabell I. Kriterier för diagnostik av RA enligt ACR/EULAR 2010. Poängen adderas, ett resultat på  
³6 av 10 poäng krävs för att få diagnosen RA (3, 14).  
Kriterier  
 

Poäng 

Ledengagemang 
1 stor led  
2–10 stora leder 
1–3 små leder  
4–10 små leder 
> 10 leder 

 
0 
1 
2 
3 
5 

Serologi  
Negativ RF och negativ ACPA 
Lågpositiv RF eller lågpositiv ACPA 
Högpositiv RF eller högpositiv ACPA 

 
0 
2 
3 

Akutfasreaktanter 
Normal CRP eller normal ESR 
Onormal CRP eller onormal ESR 

 
0 
1 

Symtomens längd 
< 6 veckor 
> 6 veckor 

 
0 
1 

 
 
 
Mått på sjukdomsaktivitet och respons 
 
 
DAS28 är ett mått som används för att mäta sjukdomsaktivitet vid RA. DAS står för 
”disease activity score” och siffran 28 står för de 28 leder som undersöks. DAS28-
värdet beräknas enligt följande parametrar: antal svullna leder, antal ömma leder, 
inflammationsgrad mätt i erytrocytsedimentering (ESR/SR) eller CRP från blodprov 
samt genom att mäta patientens skattning av sin sjukdomsaktivitet med hjälp av en 
visuell analog skala (VAS) från 0–100. Ett DAS28-värde på mer än 5,1 visar att 
sjukdomen är högaktiv, är värdet mindre än 3,2 är sjukdomsaktiviteten låg och om 
värdet är mindre än 2,6 ses remission, dvs att symtom delvis avtagit eller för tillfället 
helt försvunnit (se tabell II) (3, 15). 
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Tabell II. DAS28-värden för remission samt låg, medel respektive hög sjukdomsaktivitet. DAS28-
värdet kan ligga mellan 0-10 (6).  
  

Remission 
Låg 

sjukdomsaktivitet 
Medel 

sjukdomsaktivitet 
Hög 

sjukdomsaktivitet 
DAS28-
värde 

2,6 £ 3,2 > 3,2 och £ 5,1 > 5,1 

 
DAS28 är även ett mått som används för att värdera en behandlingseffekt, där 
minskningen i värde sätts i relation till det startvärde patienten hade. Genom att 
jämföra DAS28-värden för en person vid två olika tidpunkter kan svar och 
förbättring utvärderas, detta enligt EULARs responskriterier, se tabell III (15, 16).  
 
Tabell III. Responskriterier enligt EULAR. Beroende på tidigare DAS28-värde kan respons av 
behandling utvärderas (3, 16).  
Nuvarande 
DAS28-värde 

Minskning i DAS 
 

> 1,2 > 0,6 och £ 1,2 £ 0,6 
£ 3,2 Bra svar Moderat svar Inget svar 
> 3,2 och £ 5,1 Moderat svar Moderat svar Inget svar 
> 5,1 Moderat svar Inget svar Inget svar  

 
Health Assesment Questionnaire (HAQ) är ett formulär där patienten med hjälp av 
20 frågor gör en självuppskattning om sin funktionsförmåga och grad av 
rörelsehinder. De 20 frågorna handlar om patientens förmåga att klara dagliga 
aktiviteter så som att klä på sig, gå på toaletten, sköta hygien, laga mat, gripförmåga, 
resa sig upp från en stol med mera. Varje fråga har en skala från 1–6 där 1 är utan 
svårighet och 6 är omöjligt att utföra. Poängen från formuläret räknas sedan ihop och 
ger ett så kallat funktionsindex, detta index kan ligga mellan 0–3 där 0 = ingen 
rapporterad funktionsnedsättning. Detta är ett sätt att följa patientens aktuella 
funktion regelbundet och dokumentera möjliga förändringar i sjukdomsförloppet. 
HAQ kan även användas för att utvärdera effekt av medicin och olika behandlingar 
(4, 17).  
 
ACR20, ACR50 och ACR70 innebär 20 %, 50 % respektive 70 % förbättring av 
antal ömma och svullna leder samt en förbättring i tre av följande fem kriterier: 
patientens VAS-smärta, patientens bedömning av sjukdomen, läkarens bedömning av 
sjukdomen, HAQ-funktionsindex och nivåer av ESR/CRP (17). 
 
Remission enligt ACRs kriterier från 1982 är att minst 5 av följande 6 kriterier ska 
vara uppfyllda: morgonstelhet mindre än 15 minuter, ingen rapporterad ledvärk, 
ingen ledömhet vid palpation eller rörelse, ingen mjukdelssvullnad i leder eller 
senskidor, SR mindre än 30 mm/timme hos kvinnor och mindre än 20 mm/timme hos 
män.  
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Behandling 
 
 
Det finns idag inga botemedel mot RA utan den behandling som finns syftar till att 
dämpa inflammationen, minska leddestruktion och minska smärta. Målsättningen 
med behandlingen är således att nå remission vilket betyder så låg systemisk 
inflammation och så lågt antal svullna leder som det är möjligt (18).  
 
Vid behandling av RA finns det dels långsiktiga mål och dels kortsiktiga mål. De 
långsiktiga målen syftar till att förhindra leddestruktion, felställningar samt 
funktionsbortfall i inre organ. De kortsiktiga målen syftar på att lindra värk och 
rörelsesmärta samt stelhet och trötthet, men också att behålla en normal ledfunktion, 
att kunna återgå till arbetslivet och att möjliggöra ett fortsatt socialt umgänge och 
fritidsintressen (5, 18).  
 
De läkemedelsgrupper som används vid RA är följande: smärtstillande och 
inflammationsdämpande läkemedel, glukokortikoider samt sjukdomsmodifierande 
läkemedel (icke-biologiska samt biologiska läkemedel). Behandlingen bör starta så 
fort som möjligt efter fastställd diagnos, då detta förbättrar långtidsprognosen (3, 6). 
 
 
Smärtstillande och inflammationsdämpande medel 
 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) är antiinflammatoriska läkemedel 
som även har en smärtstillande effekt. Exempel på NSAID är ibuprofen, naproxen 
och ketoprofen. Dessa läkemedel används främst som symtomlindring och verkar 
genom att hämma bildningen av prostaglandiner vilket bidrar till minskad 
inflammation, smärta och stelhet (19). Andra smärtstillande läkemedel som kan 
användas är paracetamol som då ger lindring av perifera smärtor från 
rörelseapparaten. Ibland kan också smärtstillande läkemedel som utövar effekt via 
det centrala nervsystemet användas, dessa innehåller tillexempel kodein och 
tramadol (1, 3). 
 
 
Glukokortikoider 
 
Glukokortikoider är antiinflammatoriska läkemedel som även har en smärtstillande 
effekt. Glukokortikoider har flera effekter, dels hämmar de makrofagers frisättning 
av TNF, IL-1 och IL-6 men även produktion och frisättning av prostaglandiner, 
bildning av antikroppar (RF och ACPA) och cyklooxygenas 2 (COX-2) (4). 
Behandling med glukokortikoider kan ges i tablettform eller som en injektion i den 
inflammerade leden (20). Exempel på läkemedel är Prednisolon och Betapred som 
ges i tablettform samt Depo-Medrol och Lederspan som ges som injektion (19). 
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Sjukdomsmodifierande läkemedel 
 
Sjukdomsmodifierande läkemedel heter på engelska ”disease modifying 
antirheumatic drugs” och benämns därför oftast som DMARD. Det finns två 
huvudgrupper av DMARD: icke-biologiska samt biologiska läkemedel (20), exempel 
på dessa kan ses i tabell IV. Sjukdomsmodifierande läkemedel hämmar de 
inflammatoriska processer som sker vid RA och begränsar därmed leddestruktion 
(21). 
 
Tabell IV. Exempel på icke-biologiska och biologiska sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) 
som kan användas vid behandling av RA (5, 20).  
 
 
Icke-biologiska läkemedel 

• Metotrexat (MTX) 
• Sulfasalazin 
• Azatioprin 
• Hydroxyklorokin 
• Leflunomid 
• Ciklosporin 

 
 
 
Biologiska läkemedel 

• TNF-hämmare (tex adalimumab, 
infliximab, etanercept) 
• B-lymfocythämmande antikroppar 
(rituximab) 
• Modifierare av aktivering av T-
lymfocyter (abatacept) 
• IL-1-hämmare (anakinra) 
• IL-6-hämmare (tacilizumab) 

 
 
Förstahandsmedlet vid behandling av RA är metotrexat (MTX). MTX är en folsyra-
antagonist som verkar immunsuppressivt, antiinflammatoriskt och cytostatiskt. 
Genom att hämma prolifierande cellers folsyrametabolism kommer dessa celler inte 
kunna nybildas och därmed minskar benmärgens frisättning av B- och T-lymfocyter. 
MTX hämmar även frisättning av proinflammatoriska cytokinerna TNF och IL-12 
(4). MTX tillsammans med ett biologiskt läkemedel ger hos de flesta patienter den 
bästa kontrollen av sjukdomen (21). 
 
De biologiska läkemedlen består av antikroppar eller andra proteiner. Dessa är 
specifikt riktade mot de inflammatoriska processer som sker vid RA och blockerar 
inflammationsframkallande effekter av cytokinerna TNF, IL-1 och IL-6. På detta vis 
dämpas inflammationen och sjukdomsförloppet kan bromsas (10, 19). All 
behandling med biologiska läkemedel ska ges under kontroll och övervakning av en 
specialist inom området (10).  
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TNF-hämmaren adalimumab 
 
Adalimumab (Humiraâ) är ett biologiskt läkemedel som verkar genom att hämma 
cytokinet TNF, vilken har en stor roll i inflammationsprocessen. Adalimumab är en 
humaniserad monoklonal antikropp som binder till TNF och neutraliserar de effekter 
som TNF utövar och reducerar på så vis symtom samt bromsar progressionen av 
ledskador (21). Adalimumab ges subkutant, 40 mg varannan vecka som monoterapi 
eller i kombination med MTX (10).  
 
Vid behandling med adalimumab har en snabb sänkning jämfört med utgångsvärdet 
av CRP, SR och IL-6 kunnat observeras. Även nivåerna av de metalloproteaser som 
bidrar till bendestruktion har också vistats sjunka efter behandling med adalimumab 
(22). Adalimumab (tillsammans med andra TNF-hämmare) har visats vara kliniskt 
effektiva, men användningen leder även till biverkningar där vissa kan få allvarliga 
följder (11). De mest rapporterade biverkningarna vid behandling med adalimumab 
är infektioner som exempelvis nasofaryngit, övre luftvägsinfektioner (ÖLI) samt 
sinuit. Även reaktioner på injektionsstället så som smärta, klåda, blödning, svullnad 
eller hudrodnad är vanligt men brukar inte vara av så svår grad att behandling måste 
avbrytas. Adalimumab kan också påverka immunsystemets funktion att bekämpa 
infektioner och cancer, det har förekommit biverkningar så som allvarliga infektioner 
och blodcancer hos patienter som använt adalimumab. Mindre vanliga biverkningar 
är aplastisk anemi (grav blodbrist pga. upphörd eller minskad blodbildning i 
benmärg), nervsjukdom, lupus och lupusliknande sjukdom. Adalimumab ska inte 
användas till patienter som har en aktiv tuberkulos eller annan svår infektion och inte 
heller till patienter som har medelsvår till svår hjärtsvikt. Gravida eller ammande 
kvinnor ska inte använda Humira och kvinnor i fertil ålder ska använda adekvat 
preventivmetod under hela behandlingstiden samt 5 månader efter avslutad 
behandling (11, 22, 23). 
  
 
Behandlingsrekommendationer 
 
Det går inte att förutse vilken terapi som är den bästa för varje enskild individ, därför 
krävs det att terapin anpassas efter det individuella behandlingsresultatet. Som stöd i 
val av optimal behandling finns det en rad nationella och internationella riktlinjer att 
utgå från (tabell V), dessa finns samlade i Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) 
behandlingsrekommendationer för RA. Riktlinjerna uppdateras årligen och tar 
hänsyn till internationell litteratur samt svenska erfarenheter. Behandlingsresultaten 
ska utvärderas kontinuerligt med hjälp av bland annat DAS28 (3, 4).  
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Tabell V. Behandlingsrekommendationer för RA vid låg, medelhög respektive hög sjukdomsaktivitet 
(24).  
 
Låg aktivitet 

I första hand: MTX (+ folsyra) 
I andra hand: klorokinfosfat/hydroxiklorokin eller 
sulfasalazin. 

 
 
 
 
 
Medelhög aktivitet 

I första hand: MTX i 8 veckor (+ folsyra) 
I andra hand: MTX + TNF-hämmare, alternativt 
monoterapi med TNF-hämmare  
I tredje hand: (främst vid intolerans eller bristande effekt 
av effektiva doser av MTX i monoterapi) provas i 
ytterligare 3–4 månader kombinationer mellan MTX + 
sulfasalazin, klorokinfosfat/hydroxiklorokin och eventuellt 
ciklosporin. Alternativt kan leflunomid i monoterapi 
användas.  
I fjärde hand: (vid intolerans eller otillräcklig effekt) 
provas abatacept/rituximab/tocilizumab 

 
 
Hög aktivitet 

I första hand: MTX (+ folsyra) 
I andra hand: MTX + TNF-hämmare (om inte 
inflammationskontroll uppnåtts med förstahandsvalet eller 
vid intolerans av MTX). Vid intolerans eller otillräcklig 
effekt provas abatacept/rituximab/tocilizumab 

 
 
 
Biosimilarer  
 
 
En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som har likhet med ett redan godkänt 
biologiskt läkemedel, ett så kallat biologiskt referensläkemedel. En biosimilar 
innehåller en version av den verksamma substansen som finns i det biologiska 
referensläkemedlet (25).  
 
De flesta läkemedel är kemiskt tillverkade och har en känd struktur. Biologiska 
läkemedel däremot framställs från levande organismer och deras produkter vilket gör 
att små skillnader kan förekomma mellan referensläkemedel och biosimilar, vilka 
därför betraktas som en version (26). Aminosyrasekvensen hos biosimilaren och 
referensläkemedel förväntas vara lika, men små skillnader som tex glykosylering kan 
accepteras. Detta skiljer sig mot generikaläkemedel, vilka är exakta kemiska kopior 
av originalpreparatet (27).  
 
För att en biosimilar ska godkännas krävs det att den är jämförbar med 
referensläkemedlet med avseende på dess kemiska egenskaper och biologiska 
aktivitet. Det krävs även att farmakodynamik, farmakokinetik, effekt och säkerhet 
samt immunogenicitet är likvärdiga för att biosimilarer ska godkännas. Biologiska 
substanser kan av kroppens immunförsvar uppfattas som främmande, vilket kan leda 



  

 17 

till att kroppens immunförsvar börjar bilda antikroppar mot substansen. Vissa av 
dessa antikroppar kan vara neutraliserande vilket kan leda till att substansen förlorar 
sin effekt. För att en biosimilar ska godkännas krävs det att utvecklingen av 
antikroppar inte är högre än för det biologiska referensläkemedlet. Det är detta som 
kallas för immunogenicitet (28).  
 
Den första biosimilaren kom år 2006, då somatropin godkändes i EU. De första 
biosimilarerna för behandling av RA kom år 2015 och 2016. De biosimilarer som 
lanserats för behandling av RA och som är tillgängliga i Sverige är TNF-hämmarna 
infliximab (ex Inflectra) och etanercept (Benepali), men under de närmsta åren 
förväntas ytterligare biosimilarer för RA tillkomma (27, 28). Humira beräknas 
utsättas för konkurrens under 2018 då patentet går ut och European Medicines 
Agency (EMA) har redan godkänt ett flertal biosimilarer för adalimumab.  
 
År 2016 uppgick marknaden för biologiska läkemedel i Sverige till nästan 11 
miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av den totala marknaden för 
läkemedel.  Konkurrens mellan biologiska referensläkemedel och biosimilar kan leda 
till lägre behandlingskostnader, vilket kan göra att fler patienter kan få möjlighet att 
få behandlingen. Under 2016 låg försäljningen för Humira i Sverige på 1095 
miljoner kronor och enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kommer 
lansering av biosimilar sannolikt leda till lägre behandlingskostnader (28).  
 
 
 
SYFTE  
 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om biosimilarer till adalimumab är 
lika effektiva och säkra som det biologiska referensläkemedlet adalimumab 
(Humiraâ) vid behandling av reumatoid artrit. 
 
 
 
METOD 
 
 
De artiklar som har analyserats hittades genom sökning i databasen PubMed med 
sökorden ”rheumatoid arthritis”, ”adalimumab” och ”biosimilar”. Totalt gav detta 38 
träffar varav 5 av dessa studier valdes ut. De artiklar som valdes jämförde effekt och 
säkerhet av biosimilar till adalimumab med referens adalimumab (Humira) hos 
patienter med medelsvår till svår aktiv RA. De artiklar som exkluderades undersökte 
effekt av biosimilar till adalimumab vid andra sjukdomar än RA eller hos friska 
individer.  
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RESULTAT  
 
 
De fem studiernas syfte var att jämföra effekt och säkerhet av biosimilar till 
adalimumab med referens adalimumab. Studiernas gemensamma och generella 
inklusions- och exklusionskriterier kan ses i tabell VI. Kvinnor i fertil ålder var 
tvungna att använda preventivmedel under studiens gång.  
 
Tabell VI. Generella inklusions- och exklusionskriterier för de fem studierna.  
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
• ålder >18 år 
• RA minst 6 månader (3 månader för 
studie 4) 
• Stabil MTX-dos minst 4 veckor 
 

• graviditet, amning  
• latent eller aktiv tuberkulos  
• hepatit B/C eller HIV 
• primär eller sekundär immunbrist 
• hjärtkärlsjukdom, nervsjukdom, 
njursjukdom, leversjukdom 
• aktiv infektion, infektion nyligen eller 
återkommande infektioner  
• tidigare användning av TNF-hämmare 
inklusive adalimumab  
• historik av cancer/malignitet  
• historik av annan inflammatorisk 
sjukdom än RA eller annan autoimmun 
systemisk sjukdom  

 
 
Studie 1: A prospective, randomized, double-blind, multicentre, parallel-group, 
active controlled study to compare efficacy and safety of biosimilar adalimumab 
(Exemptia; ZRC-3197) and adalimumab (Humira) in patients with rheumatoid 
arthritis (29)  
Jani, R.H et al. 2016  
 
Syftet med studien var att jämföra effekt, tolerans och säkerhet av biosimilar 
Exemptia; ZRC-3197 med det biologiska referensläkemedlet Humira hos personer 
med medelsvår till svår RA. I studien deltog 120 personer från 11 olika kliniker i 
Indien. 
 
Både kvinnor och män i åldrarna 18–65 år deltog i studien. Tabell VI anger de 
generella inklusions- och exklusionskriterierna för studien. Deltagarna skulle ha en 
stabil MTX dos på 10–25 mg. Andra exklusionskriterier var bland annat historisk 
diagnos av juvenil idiopatisk artrit och/eller diagnos RA före 16 års ålder, kirurgiska 
ingrepp inklusive ben/led-kirurgi eller planerad kirurgi inom 8 veckor före eller 
under studieperioden, historik av alkohol- eller drogmissbruk inom 6 månader före 
screening samt användning av intraartikulära eller parenterala kortikosteroider 4 
veckor före screening. Deltagare exkluderades även om serumkreatinin-nivån 
var >1,4 mg/dl för kvinnor eller >1,6 mg/dl för män, om aspartataminotransferas 
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(AST) eller alaninaminotransferas (ALT) var >2,5 gånger större än den övre gränsen, 
om trombocytkoncentrationen var <100 000/µl, om hemoglobinkoncentrationen var 
<8,0 g/dl samt om neutrofilkoncentrationen var <1,5 x 103/µl. 
 
Av de 162 personer som screenades var det 120 personer som antogs till studien 
vilka randomiserades till antingen 40 mg Exemptia (n=60) eller 40 mg Humira 
(n=60). Studien pågick under 12 veckor och under denna tid fick deltagarna en 
subkutan injektion varannan vecka av antingen Exemptia eller Humira. Deltagarna i 
de båda grupperna hade liknande egenskaper vid baseline. 
 
Den primära utfallsvariabeln var andel deltagare som uppnått ACR20-svar i 
respektive grupp vid vecka 12. De sekundära utfallsvariablerna var förändring i 
DAS28-CRP-värde samt andel deltagare som uppnått ACR50-svar respektive 
ACR70-svar vid vecka 12. Utöver detta undersöktes även immunogenicitet och 
säkerhet av Exemptia respektive Humira. ACR20-, ACR50- och ACR70 –svar 
jämfördes mellan de två grupperna med 95 % konfidensintervall (95 % KI) och 
Pearson’s Chi-två test. Resultaten visades både som per protocol (PP) och intention-
to-treat (ITT). 
 
 
Resultat  
 
Det var total 116 deltagare som avslutade studien. Två deltagare föll bort på grund av 
biverkningar, en deltagare hoppade av och en deltagare föll bort under uppföljning. 
Totalt 103 deltagare var kvalificerade för PP-analys och 119 deltagare för ITT-
analys. Deltagarna hade en medelålder på 45 ± 11 år och de båda gruppernas 
åldersfördelning var liknande. Majoriteten av deltagarna i båda grupperna var 
kvinnor.  
 
PP-analys: vid vecka 12 hade 82,0 % i Exemptia-gruppen uppnått ACR20-svar 
jämfört med 79,3 % i Humira-gruppen (p=0,72: 95 % KI -11,99 till 17,50). ACR50-
svar hade uppnåtts hos 46,0 % i Exemptia-gruppen jämfört med 43,4 % i Humira-
gruppen (p=0,79: 95 % KI -15,46 till 20,67). ACR70-svar hade uppnåtts hos 14,0 % i 
Exemptia-gruppen jämfört med 15,1 % i Humira-gruppen (p=0,88: 95 % KI  
-14,16 till 12,28). 
 
ITT-analys: vid vecka 12 hade 78,3 % i Exemptia-gruppen uppnått ACR20-svar 
jämfört med 79,7 % i Humira-gruppen (p=0,86: 95 % KI -15,29 till 12,63). Andel 
deltagare som uppnått ACR50-svar var 43,3 % i Exemptia-gruppen jämfört med 
44,1 % i Humira-gruppen (p=0,94: 95 % KI -17,37 till 15,90). ACR70-svar hade 
uppnåtts hos 13,3 % i Exemptia-gruppen jämfört med 15,3 % i Humira-gruppen 
(p=0,76: 95 % KI -14,16 till 10,31).  
 
Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i ACR20-, ACR50- och ACR70 svar 
mellan de två grupperna. En översikt av de båda gruppernas ACR20-, ACR50- samt 
ACR70-svar kan ses i tabell VII. 
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Tabell VII.  Översikt av andel deltagare i respektive grupp som uppnått ACR20, ACR50 och ACR70 
vid vecka 12. Resultatet visas som både PP och ITT. Se text i stycket ovan för vidare information om 
resultatet. 
 ACR20 ACR50 ACR70 

PP ITT PP ITT PP ITT 
Exemptia 82,0 % 78,3 % 46,0 % 43,3 % 14,0 % 13,3 % 
Humira 79,3 % 79,7 % 43,4 % 44,1 % 15,1 % 15,3 % 

 
Vid start var DAS28-CRP-värdet för deltagarna som inkluderades i PP-analys 5,8 ± 
0,88 i Exemptia-gruppen och 5,8 ± 0,83 i Humira-gruppen. Vid vecka 12 sågs en 
minskning med -2,1 ± 1,09 i Exemptia-gruppen jämfört med Humira-gruppen som 
hade en minskning på -2,1 ± 1,21. Deltagarna som inkluderades i ITT-analys hade 
vid start ett DAS28-CRP-värde på 5,8 ± 0,87 i Exemptia-gruppen och 5,8 ± 0,82 i 
Humira-gruppen. Vid vecka 12 sågs en minskning med -2,1 ± 1,05 i Exemptia-
gruppen jämfört med Humira-gruppen där en minskning med -2,1 ± 1,17 sågs.  
 
Antal deltagare som utvecklat antikroppar mot Exemptia respektive Humira 
undersöktes också vid vecka 12. Antikroppar kunde observeras hos två deltagare som 
behandlats med Exemptia jämfört med en deltagare som behandlats med Humira.  
 
Exemptia och Humira var överlag säkra och väl tolererade under studiens gång. 
Tjugoåtta biverkningar rapporterades in av 17 deltagare, av dessa var det tre 
biverkningar som var allvarliga. Fördelningen av biverkningar var jämn mellan de 
två grupperna: 13 biverkningar rapporterades av 7 deltagare i Exemptia-gruppen och 
15 biverkningar rapporterades av 10 deltagare i Humira-gruppen. De vanligaste 
biverkningarna som rapporterades av de båda grupperna var pyrexi (feber), 
huvudvärk och hosta. Majoriteten av biverkningarna var milda. Tre allvarliga 
biverkningar rapporterades av deltagarna under studien och inkluderade pyrexi, yrsel 
och hosta. Två av dessa rapporterades av Exemptia-gruppen och en i Humira-
gruppen. 
 
 
 
Studie 2: A phase III, randomized, two-armed, double-blind, parallel, active 
controlled, and non-inferiority clinical trial to compare efficacy and safety of 
biosimilar adalimumab (CinnoRAâ) to the reference product (Humiraâ) in 
patients with active rheumatoid arthritis (30)  
Jamshidi, A et al. 2017  
 
Syftet med studien var att jämföra effekt och säkerhet mellan biosimilar till 
adalimumab (CinnoRA) och originalläkemedlet adalimumab (Humira) hos vuxna 
personer med aktiv RA. Detta var en randomiserad, dubbelblindad och non-
inferiority studie.  
 
Både kvinnor och män i åldrarna 18–75 år deltog i studien. Tabell VI anger de 
generella inklusions- och exklusionskriterierna för studien. Deltagarna skulle ha 
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uteblivet svar på konventionella icke-biologiska antireumatiska läkemedel efter 
minst 12 månaders behandling. Patienter exkluderades även från studien på grund av 
följande orsaker: känd känslighet för humant immunoglobulin-protein eller andra 
komponenter av adalimumab, behandling med intravenös antibiotika inom 8 veckor 
före screening eller oral antibiotikabehandling inom 2 veckor före screening, en 
hemoglobinkoncentration mindre än 8,5 g/dl, en trombocytkoncentration mindre än 
125000/µl, leukocyter mindre än 3500/µl, en serumkreatinin-nivå på mer än 2 mg/dl, 
samtidig användning av NSAID eller mer än 10 mg prednisolon per dag samt 
tidigare behandling med rituximab, azatioprin eller 6-mercaptopurin. 
 
Totalt screenades 216 patienter från 10 olika sjukhus i Iran, varav 136 patienter 
uppfyllde inklusionskriterierna och antogs till studien. Deltagarna tilldelades 
antingen CinnoRA (n=68) eller Humira (n=68). Studien pågick under 24 veckor, 
under denna tid fick deltagarna subkutan injektion av 40 mg CinnoRA respektive 40 
mg Humira varannan vecka tillsammans med MTX (15 mg/vecka), folsyra (1 
mg/dag) samt prednisolon (7,5 mg/dag). Deltagarna i CinnoRA-gruppen och 
Humira-gruppen hade liknande egenskaper vid baseline.  
 
Den primära utfallsvariabeln var andel deltagare i respektive grupp som uppnått bra 
eller moderat DAS28-ESR-svar. De sekundära utfallsvariablerna var andel deltagare 
som uppnått ACR20-, ACR50- och ACR70-svar, HAQ funktionsindex samt 
säkerhet. I studien användes intention to treat-analys (ITT) och per-protocol-analys 
(PP) för den primära utfallsvariabeln. ITT användes vid undersökning av de båda 
behandlingarnas säkerhet. Statistisk signifikans kunde ses om p <0,05. En ”non-
inferiority” marginal på δ= -0,18 användes för DAS28-ESR-svar för att undersöka 
om CinnoRA är sämre än Humira.   
 
 
Resultat 
 
Det var totalt 128 deltagare som fullföljde studien (64 stycken i respektive grupp). 
Alla 128 deltagare som fullföljt studien inkluderades i PP-analys och 136 deltagare 
inkluderades i ITT-analys. Medelåldern i CinnoRA-gruppen var 48,29 ± 12,72 (SD) 
och 47,59 ± 11,48 i Humira-gruppen. DAS28-ESR-värden vid start var 5,51 ± 1,24 i 
CinnoRA-gruppen jämfört med 5,47 ± 1,28 i Humira-gruppen. Majoriteten var 
kvinnor.  
 
DAS28-ESR-värden samlades in vecka 12 samt 24. Vid vecka 12 hade deltagarna i 
CinnoRA-gruppen ett DAS28-ESR-värde på 2,95 ± 1,30 och deltagarna i Humira-
gruppen hade ett värde på 2,96 ± 1,41 (p=0,97). Vid vecka 24 hade deltagarna i 
CinnoRA-gruppen ett DAS28-ESR-värde på 2,58 ± 1,06 och deltagarna i Humira-
gruppen hade ett värde på 2,55 ± 1,14 (p=0,88).  
 
PP-analys: vid vecka 12 var andel deltagare i CinnoRA-gruppen som uppnått 
moderat svar 42,4 % och andel deltagare som uppnått ett bra svar 54,6 % jämfört 
med i Humira-gruppen där andel deltagare som uppnått moderat svar var 37,9 % och 
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andel deltagare som uppnått bra svar 51,5 % (p=0,08; 95 % KI -0,009 till 0,16). Vid 
vecka 24 hade 28,1 % av deltagarna moderat svar och 70,3 % av deltagarna bra svar i 
CinnoRA-gruppen jämfört med Humira-gruppen där 31,3 % uppnått moderat svar 
och 67,2 % hade uppnått bra svar (p=1; 95 % KI -0,04 till 0,04).  
 
ITT-analys: vid vecka 12 var andelen deltagare i CinnoRA-gruppen som uppnått 
moderat svar 41,2 % och andel deltagare som uppnått ett bra svar 52,9 % jämfört 
med i Humira-gruppen där andel deltagare som uppnått moderat svar var 36,7 % och 
andel deltagare som uppnått bra svar 50,0 % (p=0,14; 95 % KI -0,02 till 0,17). Vid 
vecka 24 hade 26,5 % av deltagarna moderat svar och 66,2 % av deltagarna bra svar i 
CinnoRA-gruppen jämfört med Humria-gruppen där 29,4 % uppnått moderat svar 
och 63,2 % hade uppnått bra svar (p=1; 95 % KI -0,09 till 0,09).  
 
CinnoRA var inte sämre än Humira med avseende på bra eller moderat svar enligt 
EULAR vid både vecka 12 och 24 då den nedre gränsen för 95 % KI inte var mindre 
än δ= -0,18. En översikt av EULAR-svar för vecka 12 kan ses i tabell VIII och för 
vecka 24 i tabell IX.  
 
Tabell VIII. En översikt av andel deltagare som uppnått inget svar, moderat svar samt bra svar vid 
vecka 12 av studien. Resultaten visas som PP och ITT. Se text i stycket ovan för vidare information 
om resultatet. 
 Inget svar Moderat svar Bra svar 

PP ITT PP ITT PP ITT 
CinnoRA 3,0 %  5,9 % 42,4 % 41,2 % 54,6 % 52,9 % 
Humira 10,6 % 13,2 % 37,9 % 36,7 % 51,5 % 50,0 % 

 
Tabell IX. En översikt av andel deltagare som uppnått inget svar, moderat svar samt bra svar vid 
vecka 24 av studien. Resultaten visas som PP och ITT. Se text i stycket ovan för vidare information 
om resultatet. 
 Inget svar Moderat svar Bra svar 

PP ITT PP ITT PP ITT 
CinnoRA 1,6 %  7,4 % 28,1 % 26,5 % 70,3 % 66,2 % 
Humira 1,6 % 7,4 % 31,3 % 29,4 % 67,2 % 63,2 % 

 
 
Andel deltagare som uppnått svar enligt ACR20, ACR50 respektive ACR70 vid 
vecka 12 och 24 i de båda grupperna var liknande och kan ses i figur 1. Ingen 
statistisk signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna då alla p-värden var större 
än 0,05.  
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Figur 1. Andel deltagare (%) i de respektive grupperna som nått svar enligt ACR20, ACR50 och 
ACR70. Till vänster ses resultatet efter 12 veckor och till höger ses resultatet efter 24 veckor.  
 
Vid start hade CinnoRA-gruppen ett HAQ funktionsindex med ett medianvärde 
(kvartilavstånd) på 1,25 (1,38) och Humira-gruppen ett medianvärde på 1,38 (1,13). 
HAQ-funktionsindex vid vecka 12 i CinnoRA gruppen var 0,25 (0,88) och i Humira-
gruppen 0,38 (0,88) (p=0,87). Vid vecka 24 var HAQ funktionsindex 0,25 (0,63) i 
CinnoRA-gruppen respektive 0,19 (0,63) i Humira-gruppen (p =0,48). Ingen 
statistisk signifikant skillnad kunde ses mellan de två grupperna.  
 
Biverkningsprofilen var jämförbara hos de båda behandlingsgrupperna. I CinnoRA-
gruppen var det 24 deltagare (35,3 %) som rapporterade minst en biverkning och i 
Humira-gruppen var det 30 deltagare (44,1 %) som rapporterade minst en 
biverkning. De vanligaste biverkningarna i båda grupperna var lokala (dvs reaktioner 
vid injektionsstället) och respiratoriska. Lokala biverkningar rapporterades av 8,8 % i 
CinnoRA-gruppen jämfört med 17,7 % i Humira-gruppen. Respiratoriska 
biverkningar rapporterades av 8,8 % i CinnoRA-gruppen jämfört med 20,6 % i 
Humira-gruppen. Andra biverkningar så som huvudvärk var inte lika vanligt 
förekommande (5,9 % i respektive grupp). Dermatologiska biverkningar som utslag, 
svullnad och nässelfeber var något mer förekommande hos Humira-gruppen (7,4 % 
jämfört med 2,9 % i CinnoRA-gruppen). Se tabell XV för en översikt av 
biverkningarna.  
 
 
 
Studie 3: Similar efficacy, safety and immunogenicity of adalimumab biosimilar 
BI 695501 and Humira reference product in patients with moderately to 
severely active rheumatoid arthritis: results from the phase III randomised 
VOLTAIRE-RA equivalence study (31)  
Cohen, S et al. 2018  
 
Syftet med studien var att demonstrera klinisk ekvivalens mellan biosimilar BI 
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695501 och Humira hos patienter med medelsvår till svår RA. Detta var en 
randomiserad och dubbelblindad ekvivalensstudie som genomfördes i 14 olika länder 
på 115 sjukhus. De patienter som deltog hade en stabil behandling med MTX. 
 
Både kvinnor och män i åldrarna 18–80 år deltog i studien. Tabell VI anger de 
generella inklusions- och exklusionskriterierna för studien. Vid screening skulle 
deltagarna ha ESR >28 mm/timme eller CRP >1,0 mg/dl. Deltagarna var tvungna att 
ha tagit 15–25 mg MTX per vecka under minst 12 månader före deltagande i studien. 
En MTX-dos på 10–14 mg/vecka var tillåtet för patienter med intolerans mot högre 
doser. Patienterna fick ha använt ≤10 mg prednisolon eller liknande (stabilt under 
minst 4 veckor före dag ett av studien) och NSAID under 2 veckor före dag ett av 
studien. Andra exklusionskriterier inkluderade: pågående eller tidigare behandling 
med leflunomid inom 8 veckor före studiens start, diagnos av juvenil idiopatisk artrit 
och/eller RA före 16 års ålder, behandling med intravenös antibiotika inom 4 veckor 
före screening eller oral användning av antibiotika inom 2 veckor före screening, 
pågående missbruk av alkohol eller droger eller historik av missbruk inom 2 år före 
screening; Deltagare exkluderades även om aspartataminotransferas (AST) eller 
alaninaminotransferas (ALT) var >1,5 gånger den övre normala gränsen, om 
hemoglobin var <8,0 g/dl, om trombocytkoncentrationen var <100 000/µl, om 
leukocytkoncentration var <4000/µl och om kreatininclerance var <60ml/min.  
 
Efter randomisering blev deltagarna tilldelade antingen 40 mg BI 695501 eller 40 mg 
Humira, dessa togs som subkutana injektioner varannan vecka under 24 veckor. Efter 
dessa 24 veckor utfördes en ny randomisering där de patienter som fått Humira blev 
randomiserade antingen till att fortsätta med Humira eller till att byta till BI 695501 
och de som fått BI 695501 i första randomiseringen fick fortsätta med detta.  
 
Vid start randomiserades 645 patienter till BI 695501 (n=324) och Humira (n=321). 
Vid vecka 24 randomiserades 593 patienter till: fortsatt behandling med BI 695501 
(n=298), fortsatt behandling med Humira (n=148) samt byte från behandling med 
Humira till BI 695501 (n=147). Deltagarna hade liknande egenskaper vid baseline. 
 
Den primära utfallsvariabeln var andel patienter som uppnått ACR20-svar vid vecka 
12 respektive vecka 24. Sekundära utfallsvariabler var förändring i DAS28-ESR-
värde vecka 12 och 24 jämfört med värdet vid start, ACR50/70-svar, andel deltagare 
som uppnått bra eller moderat svar enligt EULAR, andel patienter som fick 
biverkningar samt immunogenicitet. Ekvivalens kunde ses om ACR20-svar låg inom 
ekvivalensmarginalen -12 % till 15 % (90% KI, vecka 12) samt inom 
ekvivalensmarginalen -15 % till 15 % (95 % KI vecka 24). Resultaten visades som 
full analysis set (FAS) och som per protocol-analys (PP). FAS inkluderade alla 
deltagare som fått minst en dos av läkemedlet och som hade alla mätvärden som 
krävdes för ACR20 vid start samt minst en gång under studiens gång. PP-analysen 
inkluderade alla deltagare i FAS som inte haft avvikelser som kunnat påverka 
effekten. 
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Resultat 
 
Från start till vecka 24 föll det bort 26 deltagare i respektive grupp. Från den andra 
randomiseringen till vecka 48 föll det bort 34 deltagare (BI 695501 till BI 695501 
n=17; Humira till BI 695501 n=9; Humira till Humira n=8).  
 
Vid vecka 12 visade FAS-analysen att 67,0 % av deltagarna i BI 695501-gruppen 
uppnått ACR20-svar jämfört med 61,1 % i Humira-gruppen (90 % KI -0,9 till 12,7). 
Vid vecka 24 hade 69,0 % av deltagarna i BI 695501-gruppen uppnått ACR20-svar 
jämfört med 64,5 % i Humira-gruppen (95 % KI -3,4 till 12,5).  
PP-analysen vid vecka 12 visade att 67,1 % i BI 695501-gruppen och 62,9 % i 
Humira-gruppen hade uppnått ACR20-svar (90 % KI -2,8 till 11,3). Vid vecka 24 
hade 70,3 % i BI 695501 och 68,7 % i Humira-gruppen uppnått ACR20-svar (95 % 
KI -6,6 till 9,8). Konfidensintervallen låg inom ekvivalensmarginalen vilket 
demonstrerar terapeutisk ekvivalens mellan de båda grupperna. 
 
Även ACR50 och ACR70 samt förändring i DAS28-ESR var liknande hos de båda 
grupperna vid vecka 12 och 24. Respons enligt EULAR för de båda grupperna vid 
vecka 12 och 24 kan ses i tabell X.  
 
Tabell X. EULAR-svar för de båda behandlingsgrupperna vid vecka 12 respektive vecka 24. Data 
saknas för 2 resp. 4 personer vid vecka 12 samt 8 resp. 5 personer vid vecka 24.  
  
  

Vecka 12 Vecka 24 
Inget 
svar  

Moderat 
svar  

Bra svar  Inget svar  Moderat 
svar  

Bra svar  

BI 695501  16 % 65 % 17 % 11 % 60 % 21 % 
Humira  22 % 57 % 17 % 13 % 55 % 26 % 

 
Resultaten vid vecka 48, efter att en ny randomisering skett var även här liknande 
bland de då tre olika grupperna (Humira till Humira; BI 695501 till BI 695501; 
Humira till BI 695501). ACR20-, ACR50- och ACR70-svaren var liknande hos de 
tre grupperna, även en liknande procentuell fördelning i svar enligt EULAR kunde 
också ses mellan de tre grupperna, tabell XI.  
 
Tabell XI. EULAR-svar för de tre behandlingsgrupperna vecka 48 efter ny randomisering. Data 
saknas för 5 personer i BI 695501 till BI 695501, 6 personer i Humira till Humira samt 7 personer i 
Humira till BI 695501.  
 Vecka 48 

Inget svar  Moderat svar  Bra svar  

BI 695501 till BI 695501 9 % 55 % 31 % 
Humira till Humira 12 % 47 % 35 % 
Humira till BI 695501  10 % 52 % 31 % 

 
Vid vecka 58 såg biverkningsprofilen liknande ut hos de som hela tiden fått BI 
695501 eller Humira samt hos de som bytt från Humira till BI 695501. Andel 
deltagare som upplevt minst en biverkning var 59,6 % i BI 695501 till BI 695501-
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gruppen, 63,7 % i Humira till BI 695501-gruppen samt 60,0 % i Humira till Humira-
gruppen. Av dessa var 5,6 %, 6,8 % samt 9,7 % allvarliga biverkningar (BI 695501 
till BI 695501, Humira till BI 695501 respektive Humira till Humira). Några av de 
biverkningar som förekom hos ≥ 3 % i BI 695501 till BI 695501-gruppen samt i 
Humira till Humira-gruppen var ÖLI, nasofaryngit, bronkit, sinuit och huvudvärk. En 
översikt av biverkningar kan ses i tabell XV.  
 
Totalt 50,2 % av alla deltagare hade anti drug antibodies (ADAs) vid vecka 24 och 
förekomst av ADA var liknande i de båda grupperna (47,4 % i BI 695501-gruppen 
jämfört med 53,0 % i Humira-gruppen). Även andel som hade neutraliserande ADAs 
var liknande mellan de två grupperna. Förekomst av ADA påverkades inte om 
deltagarna bytte från Humira till BI 695501 vid vecka 24 och liknande 
immunogenicitet kunde ses hos de tre grupperna 24 veckor efter den nya 
randomiseringen.  
 
 
 
Studie 4: Efficacy and safety of the biosimilar ABP 501 compared with 
adalimumab in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis: a 
randomised, double-blind, phase III equivalence study (32)  
Cohen, S et al. 2017 
 
Syftet med studien var att jämföra effekt, säkerhet och immunogenicitet mellan 
biosimilar ABP 501 och adalimumab vid behandling av patienter med medelsvår till 
svår RA. Detta var en randomiserad och dubbelblindad ekvivalensstudie som 
fortlöpte under 26 veckor. Studien genomfördes i 12 länder och på 100 olika sjukhus 
i Europa, Nordamerika och Latinamerika.  
 
Både kvinnor och män i åldrarna 18–80 år deltog i studien. Tabell VI anger de 
generella inklusionskriterierna och exklusionskriterierna för studien. Deltagarna hade 
inte tidigare behandlats med adalimumab och hade en inadekvat respons till MTX. 
De skulle ha ESR ≥28 mm/timme eller CRP >1,0 mg/dl och ha positiv reumatoid 
faktor eller antikroppar med citrullinerade peptider. Deltagarna var tvungna att ha 
fått MTX i mer än 12 veckor i följd med en stabil oral dos på 7,5–25 mg/vecka under 
8 veckor innan de fick studie-läkemedlet. Patienterna fick samtidigt använda orala 
kortikosterioder (max 10 mg/dag av prednisolon eller liknande) om dosen var stabil 
under minst 4 veckor före studiens start. Det var inte tillåtet att använda någon icke-
biologisk DMARD annan än MTX eller något annat biologiskt läkemedel under 
studiens gång.  
 
Totalt 526 deltagare randomiserades till behandling med antingen 40 mg ABP 501 
(n=264) eller 40 mg adalimumab (n=262) vilka gavs som subkutan injektion vid dag 
ett och därefter varannan vecka fram till vecka 22. Deltagarna i de båda grupperna 
hade liknande egenskaper vid baseline.  
 
Den primära utfallsvariabeln var risk ratio (RR) av att uppnå ACR20-svar vid vecka 
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24. Sekundära utfallsvariabler var förändring i DAS28-CRP och RR av ACR50 och 
ACR70. Säkerhet mättes genom biverkningar och incidens av anti-läkemedels 
antikroppar (ADA). En hypotes om att det inte finns någon klinisk meningsfull 
skillnad mellan ABP 501 och adalimumab testades genom att använda ett 2-sidigt 
90 % konfidensintervall (90 % KI) för RR av ACR20 vid vecka 24. De två 
behandlingarnas ekvivalens kunde bekräftas om 90 % KI för RR av ACR20 vid 
vecka 24 låg mellan 0,738 och 1,355. Alla resultat visas som full analysis set (FAS), 
vilket inkluderar alla randomiserade deltagare.  
 
 
Resultat 
 
Totalt 494 deltagare fullföljde studien (ABP 501 n=243; adalimumab n=251). Elva 
deltagare i ABP 501-gruppen samt 6 deltagare i adalimumab-gruppen föll bort under 
studiens gång. De båda grupperna hade liknande egenskaper. Majoriteten av 
deltagarna var kvinnor och medelåldern i ABP 501-gruppen var 55,4 ± 11,9 (SD) 
respektive 56,3 ± 11,5 (SD).  
 
Vid vecka 24 uppnådde 74,6 % i ABP 501-gruppen respektive 72,4 % i adalimumab-
gruppen ACR20-kriterierna. RR (2-sidigt 90 % KI) av ACR20 vid vecka 24 mellan 
de två grupperna var 1,039 (0,954, 1,133). Konfidensintervallet låg inom 
ekvivalensmarginalen och visar därmed att ABP 501 och adalimumab var 
ekvivalenta.  
 
Andel deltagare som nått ACR50-svar vid vecka 24 var 49,2 % i ABP 501-gruppen 
jämfört med 52,0 % i adalimumab-gruppen. ACR70 vid vecka 24 var 26,0 % i ABP 
501-gruppen jämfört med 22,9 % i adalimumab-gruppen. En översikt av ACR20, 
ACR50 samt ACR70 hos de båda grupperna kan ses i tabell XII. 
 
Tabell XII. En översikt av de båda gruppernas ACR20, ACR50 samt ACR70 svar vid vecka 24. 
Resultaten visas som FAS. Se text i stycket ovan för vidare information om resultatet. 
 ACR20  ACR50 ACR70 
ABP 501 74,6 % 49,2 % 26,0 % 
Adalimumab 72,4 % 52,0 % 22,9 % 

 
Förändringen i DAS28-CRP från start till vecka 24 hade ett medelvärde på -2,3 i 
båda grupperna (90 % KI -0,18 till 0,17) vilket styrker ekvivalens mellan ABP 501 
och adalimumab. Remission enligt DAS28-CRP hos de båda grupperna vid vecka 24 
sågs hos 30,5 % i ABP 501-gruppen och hos 35,5 % i adalimumab-gruppen.  
 
Totalt sett rapporterade 52,3 % av alla deltagarna mer än en behandlingsframkallad 
biverkning, dessa hade liknande förekomst mellan de två grupperna (50,0 % i ABP 
501-gruppen respektive 54,6 % i adalimumab-gruppen). De biverkningar som 
rapporterades av mer än 3 % i någon av grupperna var nasofaryngit, huvudvärk, 
hosta, artralgi och övre luftvägsinfektion (ÖLI). Andra biverkningar var bland annat 
infektioner (ABP 601 23,1 %; adalimumab 26,0 %), reaktion på injektionsstället 
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(ABP 501 2,3 %; adalimumab 5,0 %) och hypersensivitet (ABP 501 5,3 %; 
adalimumab 3,8 %). Totalt 27 allvarliga biverkningar rapporterades och uppkom hos 
4,4 % av deltagarna, varav någon av dessa förekom hos 3,8 % och 5,0 % hos ABP 
501-gruppen respektive adalimumab-gruppen. Den enda allvarliga biverkningar som 
rapporterades av mer än en deltagare var sepsis (n=2) och uppkom hos deltagare i 
ABP 501-gruppen. Dessa två personer fick avsluta studien. Två deltagare i ABP 501 
fick mer än en allvarlig biverkning samtidigt. Inget fall av aktiv tuberkulos förekom 
under studien. En översikt av biverkningar kan ses i tabell XV. 
 
Totalt 201 deltagare (38,2 %) testade positivt för ADA vid vecka 4, 12 och 26. 
Fördelningen mellan de två grupperna var lika, i ABP 501-gruppen var det 38,3 % 
som testade positivt och i adalimumab-gruppen var det 38,2 % som testade positivt. 
Av dessa var det totalt 53 deltagare (10,1 %) som testade positivt för neutraliserande 
ADA vid vecka 4, 12 och 26. Även här var fördelningen lika mellan de båda 
grupperna då 9,1 % i ABP 501-gruppen samt 11,1 % i adalimumab-gruppen testade 
positivt för neutraliserande ADAs.  
 
 
 
Studie 5: Phase III Randomized Study of SB5, an Adalimumab Biosimilar, 
Versus Reference Adalimumab in Patients With Moderate-to-Severe 
Rheumatoid Arthritis (33)  
Weinblatt, M.E et al. 2018  
 
Syftet med studien var att undersöka effekt, farmakokinetik (PK), säkerhet och 
immunogenicitet för biosimilar SB5 jämfört med referens adalimumab vid 
behandling av patienter med medelsvår till svår RA trots behandling med MTX.  
 
Detta var en randomiserad, dubbel-blindad och parallell-grupperad studie som 
genomfördes på 51 sjukhus i 7 olika länder (Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, 
Litauen, Polen, Ukraina, Tjeckien och republiken Korea). Studien genomfördes 
under 52 veckor och inkluderade även byte från adalimumab till SB5 vid vecka 24, 
patienterna blev randomiserade i 1:1 förhållande för att fortsätta med adalimumab 
eller byta till SB5 fram till vecka 52. Resultat fram till och med vecka 24 redovisas i 
studien.  
 
Både kvinnor och män i åldrarna 18–75 år deltog i studien. Tabell VI anger de 
generella inklusionskriterierna och exklusionskriterierna för studien. Deltagarna 
skulle ha en stabil MTX-dos på 10–25 mg/vecka. Andra krav för att delta i studien 
var ESR ³ 28 mm/timme eller CRP-nivå på ³1,0 mg/dl. Patienter exkluderades även 
från studien enligt följande kriterier: känd hypersensivitet mot humana 
immunologiska proteiner eller komponenter i SB5, behandling med intravenös 
antibiotika inom 8 veckor före randomisering, vaccination inom 8 veckor före 
studien eller under studiens gång, onormala hematologiska parametrar, 
lymfoproliferativ sjukdom och organtransplantation eller missbruk inom 3 år före 
screening.  
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Före start screenades 747 patienter, av dessa var det 544 som antogs till studien. 
Deltagarna randomiserades till antingen 40 mg SB5 (n=271) eller 40 mg adalimumab 
(n=273) som gavs subkutant varannan vecka. Deltagarna i de båda grupperna hade 
liknande egenskaper vid baseline.  
 
Den primära utfallsvariabeln var respons vid vecka 24 enligt ACR20-kriterierna. 
Sekundära utfallsvariabler vid vecka 24 var respons enligt ACR50/ACR70, 
minskning i DAS28-ESR-värde samt bra eller moderat svar enligt EULAR-
kriterierna. Utöver detta undersöktes även säkerhet, immunogenicitet samt 
farmakokinetik. Behandlingarnas effekt mättes som full analysis set (FAS) och per 
protocol (PP). FAS-analys inkluderade alla randomiserade deltagare, deltagare som 
oavsiktligt randomiserats exkluderades dock under förutsättning att de inte fått någon 
behandling. PP-analys inkluderade de som fullföljt studien och som hade en 
följsamhet inom 80–120 % av studieläkemedlet samt MTX och som inte hade någon 
avvikelse som kunde påverka effektbedömningen. För att undersöka om de båda 
behandlingarna var ekvivalenta med avseende på ACR20-svar används en 
ekvivalensmarginal på ± 15 %, förändring i DAS28-ESR-värde ansågs vara 
ekvivalent mellan de båda grupperna om det tvåsidiga 95 % konfidensintervallet 
(95 % KI) låg inom en ekvivalensmarginal på ± 0,6. Immunogenicitet analyserades 
som antingen nybliven respons (dvs resultat av ≥ 1 antikropp t.o.m. vecka 24 hos de 
deltagare som inte hade några antikroppar vid start) eller som ”boosted” respons (dvs 
ökad förekomst av antikroppar). Farmakokinetiken analyserades genom bestämning 
av serumkoncentrationen (Ctrough) av SB5 och adalimumab vid olika tidpunkter fram 
till vecka 24.  
 
 
Resultat 
 
Studien slutfördes av 254 deltagare i varje grupp (93,7 % i SB5-gruppen respektive 
93,0 % i adalimumab-gruppen). PP-populationen inkluderade 476 deltagare (SB5 
n=239 respektive adalimumab n=237). FAS-populationen inkluderade totalt 542 
deltagare (SB5 n=269 respektive adalimumab n=273).  
 
PP-analys vid vecka 24 visade att 72,4 % i SB5-gruppen respektive 72,2 % i 
adalimumab-gruppen hade uppnått ACR20-svar (95 % KI -7,83 % till 8,13 %).  
I FAS-analysen sågs liknande svar, 68,0 % i SB5-gruppen respektive 67,4 % i 
adalimumab-gruppen hade uppnått ACR20-svar (95 % KI -7,03 % till 8,56 %). 
Konfidensintervallen låg inom ekvivalensmarginalen ±15 % vilket visade ekvivalens 
mellan SB5 och adalimumab.  
 
ACR50- och ACR70-svar var också liknande mellan de båda grupperna. ACR50-
svar i PP-analysen uppnåddes hos 38,1 % i SB5-gruppen och 39,7 % i adalimumab-
gruppen. FAS-analysen visade att ACR50 uppnåtts av 36,4 % i SB5-gruppen och 
36,6 % i adalimumab-gruppen. Gällande ACR70 hade det i PP-analysen uppnåtts av 
19,2 % i SB5-gruppen och 20,3 % i adalimumab-gruppen. FAS-analysen visade att 
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ACR70 uppnåtts av 17,5 % i SB5-gruppen och 18,3 % i adalimumab-gruppen.  
 
En översikt av de båda gruppernas ACR20-, ACR50- samt ACR70-svar kan ses i 
tabell XIII. 
 
Tabell XIII. En översikt av andel deltagare i respektive grupp som uppnått ACR20, ACR50 och 
ACR70. Resultatet visas som både PP och FAS. Se text i stycket ovan för vidare information om 
resultatet. 
 ACR20 ACR50 ACR70 

PP FAS PP FAS PP FAS 
SB5 72,4 % 68,0 % 38,1 % 36,4 % 19,2 % 17,5 % 
Adalimumab 72,2 % 67,4 % 39,7 % 36,6 % 20,3 % 18,3 % 

 
Även förändringen i DAS28-ESR-värde hos de båda grupperna var liknande. SB5-
gruppen hade en minskning på -2,74 och adalimumab-gruppen en minskning på  
-2,68 (95 % KI -0,26 till 0,17). Detta låg inom ekvivalensmarginalen ± 0,6 och 
påvisar därmed ekvivalens mellan SB5 och adalimumab. Vid vecka 24 var det andel 
deltagare med bra och moderat svar enligt EULAR-kriterierna liknande i de båda 
grupperna. Ett moderat svar hade uppnåtts av 59,2 % i SB5-gruppen och 58,8 % i 
adalimumab-gruppen. Ett bra svar hade uppnåtts hos 34,2 % i SB5-gruppen och 34,6 
% i adalimumab-gruppen. Remission enligt EULAR uppnåddes hos 21,6 % i SB5-
gruppen och av 19,8 % adalimumab-gruppen. 
 
Farmakokinetik analyserades hos 356 deltagare (178 i varje grupp) och visade att 
medel Ctrough var jämförbara mellan de två grupperna.  
 
Förekomst av antikroppar mot SB5 eller adalimumab vid vecka 24 var jämförbara 
hos de båda grupperna. I SB5-gruppen hade 33,1 % antikroppar jämfört med 32,0 % 
i adalimumab-gruppen. Nybildade antikroppar förekom hos 32,4 % i SB5-gruppen 
respektive 31,4 % i adalimumab-gruppen. Andel deltagare som hade ”boosted” 
respons var 42,1 % (8 av 19) i SB5-gruppen och 50 % (4 av 8) i adalimumab-
gruppen. Ungefär hälften av de antikroppar som upptäcktes i varje grupp var 
neutraliserande. Andel deltagare som vid start inte hade neutraliserande antikroppar 
men som hade ≥1 neutraliserande antikroppar vid vecka 24 var också jämförbara 
mellan grupperna (SB5 13,6 %; adalimumab 14,6%).  
 
Av de biverkningarna som rapporterades in under studien var majoriteten av mild 
eller medelsvår grad. Totalt 35,8 % i SB5-gruppen och 40,7 % i adalimumab-
gruppen rapporterade biverkningar under studiens gång. De vanligaste var 
nasofaryngit, huvudvärk, bronkit och förhöjd alaninaminotransferas (ALT)-nivå. 
Andra biverkningar var reaktioner vid injektionsstället och illamående. Allvarliga 
biverkningar rapporterades av 1,1 % och 2,9 % i SB5-gruppen respektive 
adalimumab-gruppen. Ingen av deltagarna utvecklade aktiv tuberkulos. En översikt 
av biverkningar kan ses i tabell XV.  
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Sammanställning av studierna  
 
 
En sammanställning av de fem studiernas syfte, deltagare, effektmått och resultat kan 
ses i tabell XIV. En översikt av de biverkningar som förekom bland de olika 
behandlingsgrupperna kan ses i tabell XV. 
 
Tabell XIV. En översiktlig sammanställning av de fem artiklar som redovisas i resultatdelen. 

Studie Syfte Deltagare Behandling Effektmått Resultat 

1. Jani, R.H et 
al. 2016 

Jämföra effekt, 
tolerans och 
säkerhet mellan 
biosimilar Exemptia 
och referens 
adalimumab 
(Humira). 

Kvinnor och 
män i åldern 
18–65 år. 
Exemptia 
(n=60), 
Humira 
(n=60).  
 

40 mg Exemptia 
eller 40 mg 
Humira, subkutant 
varannan vecka.  

Primär 
utfallsvariabel: 
andel deltagare 
som uppnått 
ACR20-svar vid 
vecka 12. 
Sekundära 
utfallsvariabler: 
förändring i 
DAS28-CRP-
värde samt andel 
deltagare som 
uppnått 
ACR50/70-svar 
vid vecka 12.  

ACR20/50/70-svar 
samt förändring i 
DAS28-CRP-värde 
var liknande mellan 
de båda grupperna. 
Det fanns ingen 
statistisk signifikant 
skillnad mellan de 
båda grupperna.  

2. Jamshidi, A 
et al. 2017 
 
Non-inferiority-
studie 

Jämföra effekt och 
säkerhet mellan 
biosimilar CinnoRA 
och referens 
adalimumab 
(Humira). 

Kvinnor och 
män i åldern 
18–75 år. 
CinnoRA 
(n=68), 
Humira 
(n=68).  
  

40 mg CinnoRA 
eller 40 mg 
Humira, subkutant 
varannan vecka. 

Primär 
utfallsvariabel: 
andel deltagare 
som uppnått bra 
eller moderat 
DAS28-ESR-svar.  
Sekundära 
utfallsvariabler: 
ACR20/50/70-
svar, HAQ-
funktionsindex. 

CinnoRA var inte 
sämre än Humira 
med avseende andel 
deltagare som 
uppnått bra eller 
moderat DAS28-
ESR-svar. Ingen 
statistisk signifikant 
skillnad kunde ses 
mellan CinnoRA och 
Humira med 
avseende på 
ACR20/50/70-svar 
eller HAQ-
funktionsindex. 

3. Cohen, S et 
al. 2018 
 
Ekvivalens-
studie 

Demonstrera klinisk 
ekvivalens mellan 
biosimilar BI 
695501 och referens 
adalimumab 
(Humira).  

Kvinnor och 
män i åldern 
18–80 år. BI 
695501 
(n=324), 
Humira 
(n=321) *. 
  

40 mg BI 695501 
eller 40 mg 
Humira, subkutant 
varannan vecka. 

Primär 
utfallsvariabel: 
ACR20-svar vid 
vecka 12 resp. 24.  
Sekundära 
utfallsvariabler: 
förändring i 
DAS28-CRP-
värde, ACR50/70-
svar samt bra eller 
moderat svar 

ACR20-svar vid 
vecka 12 resp. 24 var 
ekvivalent mellan de 
båda grupperna. 
Även ACR50/70-
svar samt förändring 
i DAS28-CRP-värde 
samt andel deltagare 
som uppnått bra eller 
moderat svar enligt 
EULAR var liknande 
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*= studien inkluderade även ny randomisering vid vecka 24 till: BI 695501 till BI 695501 (n=298), BI 
695501 till Humira (n=147) samt Humira till Humira (n=148).  
  
 
Tabell XV. Några av de biverkningarna som uppkom i studie 2–5. Data saknas för studie 1 då andel 
deltagare som drabbats av biverkningarna ej angavs.  

 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Studie 5 
 CinnoRA Humira BI695501 

till 
BI695501 

Humira 
till 
Humira 

ABP 
501 

Adalimumab SB5 Adalimumab 

Deltagare med 
minst 1 
biverkning 

35,3 % 44,1 % 59,6 % 60,0 % 50,0 % 54,6 % 35,8 % 40,7 % 

ÖLI   5,2 % 5,7 % 1,5 % 3,8 %   
Huvudvärk   3,4 % 3,4 % 4,5 % 4,2 % 3,4 % 2,6 % 
Sinuit 8,8 %* 17,7 %*   3,1 % 3,4 %     
Nasofaryngit   5,9 % 9,7 % 6,4 % 7,3 % 4,9 % 9,2 % 
Hosta     2,7 % 3,1 %   
Reaktion vid 
injektionsstället 

8,8 % 20,6 %   2,3 % 5,0 % 3,0 % 2,9 % 

Bronkit   4,6 % 5,7 %   2,6 % 2,6 % 
Artralgi     3,0 % 3,4 %   

enligt EULAR 
vecka 12 resp. 24.  

mellan de två 
grupperna. 

4. Cohen, S et 
al. 2017 
 
Ekvivalens-
studie 

Jämföra effekt, 
säkerhet och 
immunogenicitet 
mellan biosimilar 
ABP 501 och 
referens 
adalimumab.  

Kvinnor och 
män i åldern 
18–80 år. ABP 
501 (n=264), 
adalimumab 
(n=262). 

40 mg ABP 501 
eller 40 mg 
adalimumab, 
subkutant 
varannan vecka.  

Primär 
utfallsvariabel: 
risk ratio av 
ACR20-svar vid 
vecka 24. 
Sekundära 
utfallsvariabler: 
förändring i 
DAS28-CRP samt 
risk ratio av 
ACR50/70-svar.   

Ekvivalens kunde 
konstateras mellan de 
båda behandlingarna 
med avseende på 
ACR20-svar. 
Förändring i DAS28-
CRP-värde samt 
ACR50/70-svar var 
liknande mellan de 
båda grupperna.  

5. Weinblatt, 
M.E et al. 2018 
 
Ekvivalens-
studie 

Jämföra effekt, 
farmakokinetik, 
säkerhet och 
immunogenicitet 
mellan biosimilar 
SB5 och referens 
adalimumab.  

Kvinnor och 
män i åldern 
18–75 år. SB5 
(n=271), 
adalimumab 
(n=273). 
 

40 mg SB5 eller 
40 mg 
adalimumab, 
subkutant 
varannan vecka.  

Primär 
utfallsvariabel: 
ACR20-svar vid 
vecka 24. 
Sekundära 
utfallsvariabler: 
ACR50/70-svar, 
minskning i 
DAS28-ESR-
värde samt andel 
som uppnått bra 
eller moderat svar 
enligt EULAR.  

Ekvivalens kunde 
konstateras mellan 
SB5 och referens 
adalimumab med 
avseende på ACR20-
svar samt förändring 
i DAS28-ESR-värde. 
Även andel deltagare 
som uppnått 
ACR50/70-svar samt 
som uppnått bra eller 
moderat svar var 
liknande mellan 
grupperna.  
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Förhöjd ALT-
nivå 

      2,2 % 2,9 % 

Illamående 7,4 % 2,9 %     1,9 % 2,2 % 
Dermatologiska 
(nässelfeber, 
utslag, 
svullnad) 

2,9 % 7,4 %       

* inkluderar även andra respiratoriska biverkningar så som influensaliknande symtom, 
andningssvårigheter och respiratorisk infektion.  
 
 
 
DISKUSSION  
 
 
Marknaden för biologiska läkemedel i Sverige uppgick år 2016 till ungefär 11 
miljarder kronor, varav försäljningen av Humira uppgick till 1095 miljoner kronor. 
Humira beräknas utsättas för konkurrens av biosimilarer under 2018 vilket troligen 
kommer leda till lägre behandlingskostnader och till att fler patienter kan få 
möjlighet till behandling. För att biosimilarer ska godkännas för användning krävs 
det att de bland annat har samma effekt och säkerhet som det biologiska 
referensläkemedlet (28). I denna litteraturstudie analyserades 5 vetenskapliga artiklar 
där biosimilar till adalimumab jämfördes med referens adalimumab (Humira) med 
avseende på effekt och säkerhet.  
 
 
Studiernas upplägg 
 
För att undvika bias i kliniska studier är det viktigt att det sker blindning och 
randomisering. Genom att använda sig av en dubbelblindad studie minskar risk för 
bias genom att varken patienten eller forskaren vet vilken behandling patienten får 
vilket gör att förväntningar om en viss behandling inte påverkar testresultaten (34). 
Alla fem studier som analyserats i denna litteraturstudie var dubbelblindade, vilket är 
till en fördel vid tolkning av studiernas resultat. Att använda sig av randomisering i 
studier gör att deltagarna fördelas slumpmässigt och detta minskar risk för 
förväxlingsfaktorer. En fördel med alla fem studierna som analyserats i denna 
litteraturstudie var att de var randomiserade och att deltagarna hade liknande 
egenskaper vid baseline. 
 
Bortfall från studier kan också påverka hur resultatet ser ut. Om det är ett stort antal 
deltagare som faller bort under en studie finns risk att effekten av behandlingar över- 
eller underskattas. Att enbart analysera resultat från de deltagare som fullföljt studien 
kallas för per protocol-analys (PP). En nackdel med denna typ av analys är att 
resultatet kan bli snedfördelat och effekten kan överskattas. Dessutom frångår man 
den randomisering som gjordes i början och det är inte slumpen som avgör vilka 
deltagare som analyseras. Ett annat sätt att analysera resultat är att göra det genom en 
så kallad intention-to-treat-analys (ITT). I en ITT-analys inkluderas alla patienter 
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som påbörjat studien och man räknar med att de har fått den behandling de tilldelats. 
Man tar alltså inte hänsyn till hur följsamheten sett ut eller om deltagaren har avbrutit 
studien. Fördelen med en sådan analys är att den slumpmässiga fördelningen behålls 
och att systematiska bortfall förhindras. ITT-analys avspeglar även hur en 
behandling ser ut i den vardagliga kliniken, där dålig följsamhet och 
protokollavvikelser kan förekomma. En nackdel är dock att de deltagare som 
verkligen har följt behandlingen blandas med de som inte följt behandlingen och en 
utspädningseffekt med följd av en underskattning av behandlingens effekt kan ses. 
Ibland används en variant av ITT som kallas för full analysis set (FAS). En FAS-
analys är så komplett och lik en ITT-analys som möjligt, men här kan deltagare som 
tex inte har någon uppföljningsdata exkluderas. Resultat från kliniska studier ska inte 
enbart bedömas enligt de som fullföljt studien, utan även hos alla som randomiserats. 
När ITT/FAS och PP visar liknande resultat ökar förtroendet för de resultat som 
kunnat påvisas i studien (34, 35). Fördelen med studierna som analyserats i detta 
arbete var att alla redovisade de primära utfallsvariablerna enligt ITT eller FAS. Alla 
studier utom studie 4 redovisade även resultat enligt PP vilket då stärker de resultat 
som sågs.   
 
De olika studierna hade många exklusionskriterier vilket skulle kunna göra att 
behandlingseffekten när det väl kommer ut i praktiken inte motsvarar de resultat som 
studien visade (34). De generella och gemensamma kriterier som användes i dessa 
fem studier var dock sådana kriterier som i praktiken används för Humira. Humira 
ska inte användas till patienter med aktiva infektioner, hjärtproblem, latent eller aktiv 
tuberkulos eller hos patienter som har haft hepatit B infektion. Humira kan även 
påverka immunsystemet funktion att bekämpa infektioner och cancer, varav historik 
av detta ska tas i beaktning innan behandling. Det rekommenderas inte heller att 
använda Humira vid graviditet eller amning och fertila kvinnor måste använda 
adekvata preventivmetoder under hela behandlingstiden samt 5 månader efter 
avslutad behandling. I och med att de inklusions- och exklusionskriterier som 
användes i studierna är sådana som tas i beaktning innan påbörjad behandling med 
Humira kan effekten förväntas vara densamma när biosimilar väl börjar användas i 
praktiken.  
 
Studie 2 (30) var en så kallas non-inferiority-studie och studie 3–5 (31-33) var 
ekvivalensstudier. En non-inferiority-studie används för att visa att en ny behandling 
inte är sämre än den behandling som för tillfället används. Detta görs genom att 
använda en förutbestämd non-inferiority marginal, δ. Ett ensidigt konfidensintervall 
används sedan för att se om den nya behandlingen inte är sämre än den nuvarande. 
Ligger konfidensintervallets nedre gräns inte under non-inferiority-marginalen kan 
det konstateras att den nya behandlingen inte är sämre än den nuvarande. I en 
ekvivalensstudie används istället en förutbestämd ekvivalensmarginal och om hela 
det tvåsidiga konfidensintervallet ligger inom denna ekvivalensmarginal kan det 
konstateras att de båda behandlingarna är ekvivalenta med varandra (36). I studie 1 
(29) användes varken en non-inferiority-marginal eller ekvivalensmarginal, utan 
behandlingarnas effekt jämfördes enbart med konfidensintervall och p-värde.  
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En annan fördel med studierna var att effekt mättes med flera utfallsvariabler. 
ACR20/50/70, förbättring i DAS28-värde (baserat antingen på ESR eller CRP), svar 
enligt EULAR samt HAQ-funktionsindex var de mått som användes. Resultaten 
visade en likvärdig effekt mellan biosimilar och Humira i alla de olika 
utfallsvariablerna vilket styrker resultaten om liknande effekt.  
 
I alla studier gavs 40 mg biosimilar eller Humira som subkutan injektion varannan 
vecka, vilket är den rekommenderade behandlingen (10). Alla deltagare använde sig 
även av MTX.  
 
 
Studie 1 (29)  
 
Syftet med studien var att påvisa att biosimilar till adalimumab (Exemptia) har 
samma effekt och säkerhet vid behandling av medelsvår till svår RA som referens 
adalimumab (Humira). Studien genomfördes i Indien och total deltog 120 personer. 
De båda gruppernas deltagare hade liknande egenskaper vid baseline. Den primära 
utfallsvariabeln som var andel deltagare som uppnått ACR20-svar vid vecka 12 
visade liknande procentuell fördelning i grupperna, både som PP-analys och ITT-
analys. Även de sekundära utfallsvariablerna som var andel deltagare som uppnått 
ACR50/70-svar samt förändring i DAS28-CRP-värde hade liknande resultat, både 
som PP-analys och ITT-analys. Då p-värdet för ACR20, ACR50 och ACR70 var 
större än 0,05 och 95 % KI innehöll differensen 0 kunde ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan de båda behandlingsalternativen ses.  
 
Gällande biverkningar och immunogenicitet sågs även här likvärdiga resultat mellan 
grupperna. Både Exemptia och Humira var överlag säkra och väl tolererade under 
studiens gång och de biverkningar som rapporterades var i majoritet av mild grad. I 
Exemptia-gruppen rapporterades 13 biverkningar av 7 deltagare och i Humira-
gruppen rapporterades 15 biverkningar av 10 deltagare. Det var alltså något fler 
deltagare som upplevde biverkningar i Humira-gruppen, men det var ingen stor 
skillnad. Antikroppar kunde observeras hos två deltagare i Exemptia-gruppen och 
hos en deltagare i Humira-gruppen. Detta var ingen stor skillnad och de kan därför 
betraktas ha liknande immunogenicitet.  
 
I studien visades flera utfallsvariabler som alla är mått på sjukdomsaktivitet och 
behandlingssvar, vilket är en fördel. En fördel var också att både PP-analys och ITT-
analys visade liknande procentuella svar, vilket ökar förtroende för de resultat som 
visas i studien. Nackdelen med denna studie var att varken en ekvivalensmarginal 
eller non-inferiority-marginal användes. Det går således inte säga att de båda 
behandlingarna är ekvivalenta eller att Exemptia inte är sämre än Humira trots att det 
inte sågs en statistisk signifikant skillnad mellan behandlingsalternativen. Överlag 
demonstrerade dock resultaten i denna studie att effekt och säkerhet mellan Exemptia 
och Humira är jämförbara.  
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Studie 2 (30) 
 
I denna studie jämfördes effekt och säkerhet mellan biosimilar till adalimumab 
(CinnoRA) och referens adalimumab (Humira) hos personer med aktiv RA. Studien 
genomfördes i Iran och inkluderade 136 deltagare. De båda gruppernas deltagare 
hade liknande egenskaper vid baseline. Studien pågick i 24 veckor och resultat visas 
både från vecka 12 och vecka 24. Den primära utfallsvariabeln var andel deltagare 
som uppnått moderat eller bra svar enligt EULARs kriterier. Den procentuella 
andelen deltagare som uppnått bra eller moderat svar vecka 12 respektive vecka 24 
var liknande i de båda grupperna, både enligt PP-analys och ITT-analys. I båda 
grupperna sågs även en ökning i andel deltagare som uppnått bra eller moderat svar 
från vecka 12 till vecka 24. Resultaten vid vecka 12 och 24 visade att CinnoRA inte 
var sämre än Humira då det 95 % konfidensintervallets nedre gräns inte var lägre än 
δ = -0,18, detta gällde både för PP-analys och ITT-analys. Andel deltagare som 
uppnått ACR20/50/70-svar var också liknande mellan de båda grupperna vid vecka 
12 och 24 och även här sågs en procentuell ökning i båda grupperna från vecka 12 
till 24. En förbättring i HAQ-funktionsindex jämfört med värdet vid start var också 
förbättrat hos båda grupperna. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses mellan 
grupperna med avseende på ACR20/50/70 samt HAQ-funktionsindex då alla p-
värden var större än 0,05.  
 
Andel deltagare som rapporterade minst en biverkning var likvärdig mellan 
grupperna. De biverkningar som observerades i studien var sådana som tidigare 
rapporteras av patienter som behandlats med Humira. Totalt 35,3 % i CinnoRA-
gruppen jämfört med 44,1 % i Humira-gruppen rapporterade minst en biverkning. 
Skillnaden i antal deltagare som rapporterade respiratoriska biverkningar och lokala 
biverkningar var lite större, då dessa rapporterade av 20,6 % respektive 17,7 % i 
Humira-gruppen jämfört med 8,8 % och 8,8 % i CinnoRA-gruppen.  
 
En fördel med denna studie var att det användes en non-inferiority-marginal och 
CinnoRA kan därför bekräftas att inte vara sämre än Humira. Även i denna studie 
undersöktes flera utfallsvariabler som alla används som mått på sjukdomsaktivitet 
och behandlingssvar. Resultaten visades både som PP-analys och som ITT-analys 
och då dessa var likvärdiga ökar förtroendet för de resultat som sågs. En nackdel 
med denna studie var att det inte redovisades något resultat om antikroppar mot 
CinnoRA eller Humira. Det går därför inte säga att de båda behandlingarna har 
likvärdig immunogenictet. 
 
 
Studie 3 (31)  
 
Syftet med denna studie var att demonstrera klinisk ekvivalens mellan biosimilar BI 
695501 och Humira hos patienter med medelsvår till svår RA. Studien genomfördes i 
14 olika länder och totalt deltog 645 patienter. Resultaten från denna studie visade att 
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ACR20-svar vid vecka 12 och 24 var ekvivalenta mellan de båda grupperna då 
konfidensintervallen låg inom den förutbestämda ekvivalensmarginalen, detta gällde 
både för FAS-analys och PP-analys. De andra effektmåtten hade också liknande 
procentuell fördelning hos båda grupperna. I denna studie ingick även en andra 
randomisering som utfördes vecka 24 där deltagarna antingen fick fortsätta med BI 
695501 eller Humira eller byta från Humira till BI 695501. De resultat som sågs vid 
vecka 48, efter den nya randomiseringen, var fortfarande likvärdiga hos alla 
grupperna. ACR20/50/70-svar och bra eller moderat svar enligt EULAR hade 
liknande procentuell fördelning i alla tre grupperna och byte från Humira till BI 
695501 kunde inte visas ge någon förändring i behandlingssvar.  
 
Biverkningsprofilen som undersöktes vid vecka 58 var också liknande mellan 
grupperna. De deltagare som gjorde ett byte från Humira till BI 695501 rapporterade 
inte fler biverkningar än de som hela tiden fått BI 695501 eller Humira. De 
biverkningar som observerades i studien var sådana som tidigare rapporteras av 
patienter som behandlats med Humira. Förekomsten av antikroppar mot BI 695501 
eller Humira var också liknande. Vid vecka 24 hade 47,4 % i BI 695501-gruppen 
antikroppar jämfört med 53,0% i Humira-gruppen. Detta påvisade att 
immunogenicitet var likvärdig. Förekomst av antikroppar påverkades inte av byte 
från Humira till BI 695501 och en liknande immunogenicitet kunde ses hos de tre 
grupperna efter den nya randomiseringen. 
 
Fördelen med denna studie var att en ekvivalensmarginal användes och det går därför 
att säga att biosimilar BI 695501 är ekvivalent med Humira. Även i denna studie 
undersöktes flera utfallsvariabler som alla används som mått på sjukdomsaktivitet 
och behandlingssvar, vilket är en fördel. En annan fördel var att resultaten visades 
som både FAS och PP och då dessa var likvärdiga ökar förtroendet för de resultat 
som studien visade.  
 
 
Studie 4 (32) 
 
Syftet med denna studie var att jämföra effekt, säkerhet och immunogenictet mellan 
biosmilar ABP 501 och referens adalimumab. Studien genomfördes i 12 länder på 
100 sjukhus i Europa, Nordamerika och Latinamerika. Totalt deltog 526 patienter 
och deltagarna hade liknande egenskaper vid baseline. Resultaten från denna studie 
visade att andel deltagare som uppnått ACR20-svar vid vecka 24 var likvärdiga 
mellan de två grupperna. Behandlingarna kunde konstateras vara ekvivalenta då 
konfidensintervallet låg inom den förutbestämda ekvivalensmarginalen på 0,738 till 
1,355. Även ACR50/70 samt förändring i DAS28-CRP-värde var liknande mellan 
grupperna och remission uppnåddes av liknande andel deltagare i de båda grupperna, 
vilket styrker de resultat som visar att behandlingarna är ekvivalenta.  
 
Biverkningsprofilen var också liknande mellan grupperna. Totalt 50,0 % i ABP 501-
gruppen och 54,6 % i adalimumab-gruppen redovisade minst en biverkning under 
studiens gång. De biverkningar som rapporterades var sådana som tidigare 
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rapporterats av patienter som behandlats med Humira och fördelningen i grupperna 
var jämn. Gällande immunogenicitet var även detta jämt fördelat i grupperna. I ABP 
501-gruppen hade 38,3 % förekomst av antikroppar jämfört med 38,2 % i 
adalimumab-gruppen. Neutraliserande antikroppar var också liknande i båda 
grupperna och det kunde konstateras att immunogeniciteten var likvärdig.  
 
Fördelen med denna studie var att en ekvivalensmarginal användes och det går därför 
att säga att biosimilar ABP 501 är ekvivalent med referens adalimumab. Även i 
denna studie undersöktes flera utfallsvariabler som alla används som mått på 
sjukdomsaktivitet och behandlingssvar, vilket är en fördel.  
 
 
Studie 5 (33) 
 
I denna studie jämfördes effekt, säkerhet, farmakokinetik (PK) och immunogenicitet 
mellan biosimilar SB5 med referens adalimumab. Studien genomfördes på 51 
sjukhus i 7 olika länder. Totalt deltog 544 patienter och deltagarna hade liknande 
egenskaper vid baseline. Resultaten från denna studie visade ett liknande ACR20-
svar mellan de båda grupperna vid vecka 24 och det kunde konstateras att biosimilar 
SB5 var ekvivalent med referens adalimumab då 95 % KI låg inom 
ekvivalensmarginalen ±15 %. Detta gällde både för FAS-analys och PP-analys. Även 
ACR50/70 hade en liknande procentuell fördelning i de båda grupperna, både enligt 
FAS-analys och PP-analys. Förändring i DAS28-ESR-värde i grupperna var liknande 
med en minskning på -2,74 i SB5-gruppen jämfört med -2,68 i adalimumab-gruppen. 
Även här kunde ekvivalens bekräftas då 95 % KI låg inom ekvivalensmarginalen 
±0,6. Liknande andel deltagare uppnådde bra eller moderat svar enligt EULAR 
observerades i de båda grupperna och remission uppnåddes hos 21,6 % i SB5-
gruppen jämfört med 19,8 % i adalimumab-gruppen. Även farmakokinetiken var 
likvärdig mellan grupperna.  
 
Totalt 35,8 % i SB5-gruppen jämfört med 40,7 % i adalimumab-gruppen 
rapporterade minst en biverkning. De biverkningar som förekom i de båda 
behandlingsgrupperna var liknande och inga nya biverkningar kunde observeras. 
Gällande immunogenicitet kunde även denna konstateras vara likvärdig mellan 
biosimilar SB5 och referens adalimumab. Både nybildande antikroppar 
och ”boosted-respons” var liknande mellan grupperna, liksom andelen deltagare med 
neutraliserade antikroppar vilket gör att immunogenicitet kan betraktas vara 
likvärdig mellan biosimilar SB5 och referens adalimumab.  
 
Fördelen med denna studie var att det användes ekvivalensmarginaler och det kan 
därför bekräftas att biosimilar SB5 och referens adalimumab är ekvivalenta. Flera 
effektmått användes även i denna studie, vilket är en fördel. Resultaten redovisades 
både enligt FAS-analys och PP-analys och då dessa visade liknande resultat ökar 
förtroendet för resultaten i studien.   
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Säkerhet - biverkningar och immunogenicitet  
 
Vanliga biverkningar som uppkom i de olika studierna var ÖLI, nasofaryngit, sinuit, 
bronkit och reaktion vid injektionsstället. Dessa biverkningar är sådana som är 
vanligt förekommande hos de patienter som använder Humira (22). Deltagarna i 
studie 1 (29) och studie 3 (31) rapporterade dock inte några biverkningar i form av 
reaktion på injektionsstället. Även infektioner rapporterades, vilket tidigare har setts 
hos patienter som använder Humira. Andel deltagare i de fem studierna som 
rapporterade minst en biverkning var jämförbara mellan grupperna. Det kunde inte 
heller ses några nya biverkningar som inte tidigare rapporterats av patienter som 
behandlats med Humira. Biverkningsprofilen mellan biosimilarerna och Humira kan 
därför betraktas som lika.  
 
Fyra av fem studier undersökte förekomst av antikroppar mot biosimilar och referens 
adalimumab, enbart studie 2 (30) saknade data om antikroppar. De resultat som 
kunde ses var att förekomsten av antikroppar var liknande mellan de som behandlats 
med en biosimilar eller referens adalimumab. Andel neutraliserande antikroppar 
också liknande mellan grupperna. Då det inte var någon stor skillnad i förekomst av 
antikroppar kan biosimilarerna betraktas ha likvärdig immunogenicitet som referens 
adalimumab.  
 
 
Potentiella kostnadsbesparingar  
 
I dagsläget ingår inte biosimilarer i det så kallade periodens vara-systemet, där 
apoteken expedierar den produkt som under perioden har lägst pris. Detta gör att inte 
samma effektiva priskonkurrens uppnås när patentet för ett biologiskt läkemedel går 
ut som för generikaläkemedel. Priskonkurrens mellan biosimilar och 
referensläkemedel kan dock leda till lägre behandlingskostnader och därmed till att 
fler patienter får möjlighet till behandling. Gällande biologiska läkemedel är det 
därför mer intressant att se om det är den produkt med lägst behandlingskostnad som 
används och det behöver inte vara en biosimilar som har lägst kostnad. När en 
biosimilar lanseras har de dock en lägre kostnad jämfört med referensläkemedlet, då 
det är det som i huvudsak skapar konkurrens mellan preparaten (28). 
 
Om man tittar på lanseringen av Benepali, en biosimilar till Enbrel (etanercept), har 
det resulterat i en lägre behandlingskostnad på grund av den priskonkurrens som 
uppstått. När Benepali lanserades genomfördes så kallade trepartsöverläggningar för 
subkutana TNF-hämmare, vilket innebär att landsting och läkemedelsföretag 
tillsammans med TLV överlägger i ett ärende där exempelvis pris diskuteras. De 
trepartsöverläggningar som genomförts för subkutana TNF-hämmare har alla 
resulterat i nationella återbäringsavtal mellan företag och landsting vilka omfattar en 
procentuell återbäring som baseras på det AUP (apotekens utförsäljningspris) som 
TLV fastställt vid avtalets start. Benepali började ingå i läkemedelsförmånen 1 april 
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2016 och under perioden 1 april 2016 till 30 september 2017 hade Benepali den 
lägsta kostnaden efter återbäring. Detta har gjort att det funnits anledning att byta 
från Enbrel till Benepali. Under perioden 1 oktober 2017 till 30 september 2019 har 
istället originalläkemedlet Enbrel den lägsta kostnaden efter återbäring. Detta beror 
på att återbäringen för Enbrel har blivit högre snarare än att den blivit lägre för 
biosimilarer, vilket är ett resultat av att man valt att gå i från användning av Enbrel 
till Benepali som är billigare. Detta är ett exempel på hur lansering av biosimilarer 
bidrar till konkurrens med prissänkning som följd (28). Om samma mönster ses för 
biosimilar till adalimumab som för etanercept kommer detta förmodligen leda till 
reducerade behandlingskostnader. 
 
Det är svårt att förutse hur stor kostnadsbesparing lansering av biosimilar till 
adalimumab kommer resultera i. Genom att titta på den genomsnittliga 
prisreduceringen för infliximab, vilken motsvarar 58 %, kan uppskattningsvis en 
potentiell reducering i behandlingskostnader för adalimumab fås. Om kostnaden för 
adalimumab skulle sjunka med motsvarande 58 % skulle detta resultera i en 
kostnadsbesparing på 635 miljoner kronor, räknat på den totala marknaden för 
Humira år 2016 som uppgick till 1095 miljoner kronor (28). Hur stor 
prisreduceringen blir återstår dock att se.  
 
I och med att biosimilarer till infliximab och etanercept har lanserats gör det att 
läkare har mer kännedom och kunskap om biosimilarer, vilket skulle kunna bidra till 
en större användning av biosimilar till adalimumab. Enligt TLV är därför 
möjligheterna till prisdynamik god och lansering av biosimilar till adalimumab 
kommer därmed sannolikt leda till lägre behandlingskostnader och 
kostnadsbesparing, likt det som setts för tex etanercept (28).  
 
 

SLUTSATS  
 
 
Enligt resultatet som sågs i denna litteraturstudie kan det konstateras att de fem 
biosimilarer som undersökts hade likvärdig effekt som referensläkemedlet 
adalimumab (Humira) vid behandling av RA. Fyra av fem studier visade även att 
immunogenicitet mellan biosimilar och Humira var likvärdig. Liknande biverkningar 
förekom i båda behandlingsgrupper och behandling med en biosimilar gav inte fler 
eller allvarligare biverkningar än behandling med Humira.  
 
Lansering av biosimilar till adalimumab kommer sannolikt resultera i lägre 
behandlingskostnader och kostnadsbesparing, detta som ett resultat av den 
priskonkurrens som kan tänkas uppstå mellan biosimilar till adalimumab och 
referensläkemedlet Humira. Hur mycket kostnaden kommer sjunka är svår att 
förutse, men om det sker en reducering på 58 % som tidigare har setts hos lanserade 
biosimilarer kan det resultera i en kostnadsbesparing på 635 miljoner kronor. Hur 
stor prisreduceringen verkligen kommer att bli återstår dock att se. 
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