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Abstract. 

Psoriasisartrit (PsA) är en inflammatorisk ledsjukdom som förekommer hos patienter med hudsjukdomen 

psoriasis. Sjukdomen kan se väldigt olika ut hos olika patienter, allt från några få till väldigt många leder 

kan vara drabbade. Det är ofta de distala lederna i fingrar och tår som drabbas men även större leder kan 

ge symtom. Daktylit (korvliknande svullnader av fingrar och tår) och entesit (smärtsamma inflammationer 

vid seninfästen) är sjukdomsspecifika kännetecken. Vid PsA angriper immunförsvaret kroppens egna 

vävnader och den inflammatoriska reaktion som uppstår hålls igång och blir kronisk. Man har hittat höga 

nivåer av TNF-α i ledvätskan och i vävnaden hos patienter med PsA. TNF-α är ett cytokin som på flera 

olika sätt stimulerar inflammationen. Också höga nivåer av T-lymfocyter kan ses i angripen vävnad vid 

PsA. PsA kan behandlas med biologiska läkemedel. TNF-α-hämmarna adalimumab, etanercept och 

infliximab verkar genom att hämma funktionen hos TNF-α medan alefacept och efalizumab angriper T-

cellerna genom att på olika sätt blockera den andra signalen i T-cellsaktiveringen. Syftet med den här 

litteraturstudien var att utreda den kliniska effekten och effekten på strukturella skador som dessa 

biologiska läkemedel har vid psoriasisartrit. Litteratursökningen gjordes i PubMed. Resultatet visade att 

alefacept, adalimumab, infliximab och etanercept har klinisk effekt vid PsA. De tre TNF-α-hämmarna 

inhiberade dessutom de strukturella skador som orsakas av sjukdomen. Det fanns ingen studie med 

alefacept som utredde effekten på strukturella skador, vilket skulle vara intressant att se i framtiden. 

Behandling med efalizumab visade sig däremot inte ha någon klinisk effekt vid PsA.  
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Summary 
 

Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic inflammatory disease that affects the joints. It is 

patients with the skin disease psoriasis that get PsA. The disease pattern of PsA is very 

heterogenic and the symptoms vary a lot between different patients. Some can have a 

mild arthritis in a few joints while others can have a destructive arthritis in many joints. 

It is often the distal joints in hands and feet that are affected but bigger joints such as 

knees and hips can also give symptoms. Dactylitis (sausage digit, an inflammation of an 

entire finger or toe) and enthesitis (inflammation of the muscular or tendinous 

attachment to bone) are features specific for PsA. In patients with PsA, the immune 

system targets the body’s own tissues and the inflammatory reaction that starts is 

sustained and becomes chronic. TNF-α is a cytokine that stimulates the inflammation in 

many ways, and is found in the synovial fluid and in the tissue. High levels of T-

lymphocytes have also been found in the tissues of patients with PsA. Different 

biological drugs can be used in the treatment of PsA. Adalimumab, etanercept and 

infliximab inhibit the function of TNF-α. Alefacept and efalizumab affect T-cells by 

inhibiting, in different ways, the second signal that is required in the activation of T-

cells.  

 

The aim of this literature study was to examine whether or not the above mentioned 

biological drugs have clinical efficacy and also have effects on structural damage when 

used in treatment of PsA. The results show that the three TNF-α-inhibitors have clinical 

efficacy for treatment of PsA and also inhibit the structural damage caused by PsA. 

Alefacept has clinical efficacy when treating PsA but no studies have examined the 

effect of alefacept on structural damage. Efalizumab was the only drug that did not show 

any clinical efficacy against PsA. The effect of efalizumab on structural damage has not 

been evaluated. 
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Introduktion 

 

Psoriasisartrit 

Psoriasisartrit (PsA) är en inflammatorisk ledsjukdom som förekommer hos personer 

som har hudsjukdomen psoriasis (Läkemedelsboken 2007/2008). Psoriasis är en kronisk, 

återkommande inflammatorisk hudsjukdom som drabbar mellan 1 % till 3 % av 

befolkningen (Jacobson och Kimball, 2005). Omkring 5-7 % av dem som har psoriasis 

drabbas av PsA, men siffrorna varierar från allt mellan 5-42 % på grund av att 

diagnoskriterierna inte är tillräckligt väldefinierade (Kristensen, 2008). Patienter med 

PsA är seronegativa för reumatoid faktor (RF), vilket särskiljer sjukdomen från 

reumatoid artrit (RA), prototypen för de inflammatoriska ledsjukdomarna, där merparten 

av patienterna är positiva för RF. Andra skillnader mellan dessa sjukdomar är vilka leder 

som huvudsakligen drabbas och att ryggraden ofta är involverad vid PsA (Gladman, 

2008) Vidare drabbar PsA båda könen i samma utsträckning, medan RA drabbar 

huvudsakligen kvinnor (Gladman, 2005). 

 

Sjukdomsbild 

PsA har ett heterogent sjukdomsmönster där symtomen varierar mycket mellan olika 

patienter. Allt från mild artrit i några få leder till destruktiv polyartrit förekommer 

(Alenius, 2003). PsA brukar räknas in bland spondyloartropatierna, på grund av att upp 

till 40 % av patienterna drabbas av spondylit (inflammation i en eller flera ryggkotor). 

PsA skiljer sig dock genom att ryggraden drabbas asymmetrisk och närvaron av perifer 

artrit (Gladman et al., 2005). Angripna leder kan vara svullna och smärtsamma och 

patienterna kan även drabbas av generella symtom som trötthet och aptitlöshet. Det är 

ofta de distala lederna i fingrar och tår som drabbas, men även större leder, som höfter 

och knän kan ge symtom. Det är också vanligt med en stel och värkande rygg och nacke. 

Daktylit (korvliknande svullnader av fingrar och tår) och entesit (smärtsamma 
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inflammationer vid seninfästen) är också sjukdomsspecifika kännetecken. Många 

patienter drabbas dessutom av skador på naglarna, typiska för psoriasis. Då PsA kan 

uttrycka sig på många olika sätt, har flera olika subgrupper kunnat definieras 

(Kristensen, 2008). Moll and Wrights kriterier har länge använts för att klassificera PsA 

och enligt dessa kan fem subgrupper identifieras: 1) asymmetrisk oligoartrit (mindre är 

fem ömma och svullna leder), 2) polyartrit, 3) artrit huvudsakligen i de distala 

interphalangeala (DIP)-lederna, 4) övervägande spondylit eller 5) mutilans artrit 

(innebär att lederna stympas och kan leda till förlust av kroppsdelar). Dessutom ska 

patienten ha testats negativt för RF (Mease, 2006). Det är dock inte ovanligt att en 

patient har flera av dessa varianter samtidigt, till exempel har en tredjedel av alla 

patienter med PsA spondylit eller inflammatoriska ryggsmärtor. Dessutom kan 

sjukdomen förändras med tiden och skifta mellan olika subtyper (Kristensen, 2008). 

Nyligen har nya klassificeringskriterier upprättats av Psoriatic Arthritis Study Group. 

Dessa kallas Classification Criteria for Psoriatic Arthritis och kräver att patienten har en 

inflammatorisk ledsjukdom och uppfyller tre eller fler av följande kriterier: 1) har 

pågående psoriasis bedömd av reumatolog eller dermatolog, har tidigare haft psoriasis 

eller någon i patientens familj har eller har haft psoriasis, 2) typisk nageldystrofi som 

uppkommer vid psoriasis, 3) ett negativt testresultat för RF, 4) har eller har haft daktylit, 

5) radiologiska tecken på benformation nära en led i händer och fötter (Kleinert et al., 

2007) 

 

Sjukdomsmekanismer 

PsA är en inflammatorisk sjukdom sannolikt orsakad av autoimmuna mekanismer (se 

nedan). Immunförsvaret består av två delar, det medfödda immunförsvaret som reagerar 

omedelbart när kroppen till exempel utsätts för en patogen av något slag, och det 

adaptiva immunsvaret som agerar senare och specifikt angriper den aktuella patogenen. 

Det är av yttersta vikt att det adaptiva immunsvaret kan skilja på molekyler som kommer 

utifrån och är främmande för kroppen från kroppens egna värdmolekyler. Autoimmuna 

sjukdomar uppstår när immunförsvaret misslyckas att göra denna åtskillnad och 
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kroppens egna celler blir antigener som angrips (Alberts et al., 2002). Vid reumatiska 

sjukdomar med autoimmun orsak är kroppens egna vävnader antigena och den 

inflammatoriska reaktion som uppstår hålls igång och blir kronisk, vilket leder till att 

vävnaderna skadas och inte kan repareras på ett normalt sätt (Hedner, 2007). 

 

Den inflammatoriska reaktionen och det medfödda immunförsvaret 

Det finns många olika faktorer som kan orsaka en inflammation, till exempel kan den 

utlösas av en skada som uppstått genom mekaniskt våld, värme eller kemisk retning. 

Inflammationen kan också utlösas av en immunologisk aktivering till följd av en 

reaktion på ett antigen (Rollof, 2007). Vid en inflammatorisk reaktion reagerar det 

medfödda immunförsvaret direkt och olika celler som till exempel makrofager frisätter 

proinflammatoriska cytokiner som interleukin (IL)-1 och tumour necrosis factor-α 

(TNF-α) samt andra mediatorer som prostaglandiner och histamin. Dessa verkar på 

endotelcellerna i kapillärer vilket orsakar ett ökat läckage ut i vävnaden av vätska som 

innehåller enzymer som ger upphov till ytterligare inflammatoriska mediatorer. Just 

prostaglandinerna dilaterar kraftfullt kärlen och orsakar tillsammans med andra 

inflammatoriska vasodilaterande substanser det ökade blodflödet till det inflammerade 

stället och ödemet det medför. Genom att sensibilisera nervändar så att de blir mer 

känsliga för smärtframkallande mediatorer som bradykinin ger prostaglandinerna 

indirekt upphov till smärta. IL-1 och TNF-α orsakar också ett uttryck av 

adhesionsmolekyler på cellytan hos endotelcellerna till vilka vita blodkroppar binder. På 

så sätt kan de vita blodkropparna ta sig ut från kärlen till den angripna vävnaden (Rang 

et al., 2007). Av de vita blodkropparna är det neutrofilerna som först når det 

inflammerade stället. De tar sig dit från blodbanan med hjälp av olika 

adhesionsmolekyler, bland annat ICAM (intercellular adhesion molecule), som uttrycks 

på endotelcellerna i det inflammerade området. Neutrofiler är fagocyter som dödar 

mikroorganismer genom att frisätta giftiga ämnen, men kan också aktiveras vid 

olämpliga tillfällen och då orsaka vävnadsskador. Neutrofilerna är kortlivade och 

genomgår apoptos efter att ha frisatt sina giftiga ämnen (Rang et al, 2007). Neutrofiler 



 8 

har också förmågan att tillverka och frisätta flera olika cytokiner. En annan typ av vit 

blodkropp är monocyter, som vid en inflammation lämnar blodbanan och tar sig ut till 

vävnaderna där de mognar till makrofager. Makrofager tar upp och fagocyterar bland 

annat mikroorganismer och fungerar dessutom som antigenpresenterande celler, vilket 

aktiverar det adaptiva immunförsvaret. Makrofagerna hjälper till vid aktiveringen av T-

hjälparceller som sedan i sin tur stimulerar makrofagerna i en samverkansprocess mellan 

det ospecifika och adaptiva immunförsvaret. NK-celler (natural killer cells) bidrar till att 

aktivera ett immunsvar och har förmågan att döda celler utan att först identifiera ett 

antigen (Rollof, 2007). 

 

Det adaptiva immunförsvaret 

Det adaptiva immunförsvaret aktiveras av det medfödda ospecifika immunförsvaret. 

Antigenet presenteras av antigenpresenterande celler för T-lymfocyter med CD4- eller 

CD8-coreceptorer, vilket orsakar cellproliferation. CD8+-T-celler utvecklas till 

cytotoxiska T-celler som kan döda till exempel virusinfekterade celler. CD4+-T-

hjälparceller (Th-celler) stimuleras av cytokiner (IL-2) att utvecklas till Th1 respektive 

Th2-celler. Th2-celler kontrollerar det antikroppsmedierade svaret genom att stimulera 

B-cellsproliferation till antikroppsbildning. Th1-celler frisätter cytokiner (IL-2) som 

aktiverar makrofager och tillsammans med cytotoxiska T-celler kontrollerar Th1-

cellerna det T-cells-medierade immunsvaret. T-lymfocyter når det inflammerade 

området genom att precis som neutrofiler och monocyter interagera med 

adhesionsmolekyler på endotelceller (Rang et al., 2007). När det sker en aktivering mot 

ett antigen bildas också långlivade minnes-T-celler, som snabbt kan agera och sätta 

igång ett immunsvar när antigenet träffas på igen (Rollof, 2007).  

 

På ytan av antigenpresenterande celler finns tre typer av proteiner som är nödvändiga för 

att T-celler ska kunna aktiveras. Major histocompability complex (MHC)-proteinet 

presenterar antigenet för T-cellen. MHC klass I proteiner presenterar antigenet för CD8+ 

T-celler, medan MHC klass II presenterar det för CD4+ T-celler (Rang et al, 2007). 
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Dessa proteiner kodas av det stora genkomplexet MHC. MHC-molekylerna är 

individspecifika och T-celler reagerar dessutom på MHC-molekyler som är främmande. 

Den andra proteintypen som behövs för aktivering av T-celler är costimulatoriska 

molekyler som binder till komplementära receptorer på T-cellens yta och den tredje 

typen är cell-cell adhesionsmolekyler som gör att bindningen mellan den 

antigenpresenterande cellen och T-cellen varar tillräckligt länge för att T-cellen ska 

kunna aktiveras (Alberts et al., 2002). Normalt sett reagerar inte T-celler på kroppens 

egna antigen som presenteras av MHC-receptorer, men vid autoimmuna sjukdomar kan 

detta ske (Rollof, 2007). 

 

TNF-α:s roll vid PsA 

TNF-α är ett cytokin som är central i den inflammatoriska processen i många olika 

sjukdomar, däribland den autoimmuna sjukdomen PsA (Mease, 2005). Hos patienter 

med PsA har man hittat höga nivåer av TNF-α i ledvätskan och vävnaden. Även i hud 

skadad av psoriasis finns höga nivåer av TNF-α. TNF-α produceras av makrofager, 

mastceller, dendritceller och aktiverade T-celler och reglerar bland annat 

transkriptionsfaktorn nuclear factor kappa B (NFκB), vars aktivering leder till ett ökat 

inflammatoriskt svar. I lederna medierar TNF-α biologiska processer som orsakar brosk- 

och benskador. I både hud och leder inducerar även TNF-α adhesionsmolekyler på 

cellytan av endotel-, keratinocyt- och dendritceller som attraherar immunceller att 

migrera till ställen där inflammation förekommer (Mease, 2006).  

 

T-cellers roll vid PsA 

Vid psoriasis och PsA infiltrerar T-lymfocyter huden respektive lederna och framkallar 

en hyperproliferation av de vävnadsspecifika cellerna i huden (keratinocyterna) och i 

ledmembranen (Barton och Ritchlin, 2005). CD8+- T-celler dominerar i ledvätskan 

vilket tyder på att det är dessa som driver på immunsvaret i lederna (Veale, 2005). 

Cytokiner som utsöndras av aktiverade T-celler inducerar och aktiverar fibroblaster i 
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hud och leder och bidrar till ledskador hos patienter med PsA (Jung et al., 2005). Som 

nämnts ovan är två signaler nödvändiga för att T-celler ska kunna aktiveras. Den första 

signalen är att T-cellsreceptorn interagerar med MHC-molekyler och antigenet på en 

antigenpresenterande cell.  Den andra signalen innebär att costimulatoriska 

receptorligander interagerar mellan T-cellen och den antigenpresenterande cellen, vilket 

gör proliferationen och cytokinfrisättningen optimal. Exempel på sådana ”andra 

signaler” är interaktionen mellan adhesionsmolekyler som LFA-1 (leucocyte function 

associated antigen-1) och ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) eller mellan LFA-

3 (leucocyte function associated antigen-3) och CD2-receptorn (Bonich och Nickoloff, 

2005). LFA-1 har en viktig funktion såväl i migrationen av vita blodkroppar som för T-

cellsaktiveringen. LFA-1 på T-cellens yta binder till ICAM-1 på antigenpresenterande 

celler eller endotelceller. Denna interaktion underlättar psoriasispatogenesen genom att 

bland annat stimulera migration av T-lymfocyter till den angripna vävnaden och 

aktivering av T-celler. CD2 är ett antigen som finns på ytan av alla typer av T-celler, 

men i störst omfattning på aktiverade minnes-T-celler. Genom att interagera med LFA-3 

på den antigenpresenterande cellen stimulerar CD2 proliferationen av T-lymfocyter 

(Jung et al., 2005).  

 

Behandling av psoriasisartrit 

Lindriga problem i lederna behandlas inledningsvis med lokalbehandling och NSAID 

(non steroid antiinflammatory drug). Om inte detta leder till symtomlindring ges en lokal 

steroidinjektion och om inte heller detta hjälper och inflammationen i lederna kvarstår 

behandlas patienten med disease modifying antiinflammatory drugs (DMARD). Även 

perorala glukokortikoider kan ges i låg dos medan man väntar på effekt från dessa 

läkemedel. Om effekten uteblir kan det bli aktuellt med behandling med biologiska 

läkemedel som TNF-α-antagonisterna infliximab, adalimumab eller etanercept 

(Läkemedelsverket, 2006). En annan typ av biologiska läkemedel är T-cells targeted 

therapies där alefacept och efalizumab är två exempel (Feuchtenberger et al., 2008). 
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Konventionell behandling 

 

NSAID 

NSAID minskar de inflammatoriska symtomen genom att hämma enzymen 

cyklooxygenas (COX), huvudsakligen COX-2. Då dessa är nödvändiga för att 

prostaglandiner ska bildas, kommer prostaglandinerna att minska i koncentration. Som 

beskrivits ovan är prostaglandinerna involverade i vasodilatation, ödem och smärta i 

inflammerade områden, och dessa symtom går tillbaka när prostaglandinnivåerna 

minskar. Anhopningen av de inflammatoriska cellerna påverkas mindre (Rang et al, 

2007). Vid PsA passar NSAIDs till att behandla symtom som smärta och svullnad som 

uppstår på grund av artrit eller entesit men har ingen hämmande effekt på progressionen 

av ledskador (Feuchtenberger et al., 2008). 

 

Glukokortikoider 

Glukokortikoider har kraftiga immunsuppressiva och antiinflammatoriska effekter och 

får inflammatoriska reaktioner att gå tillbaka oavsett om de orsakats av patogener, fysisk 

eller kemisk stimuli eller autoimmuna sjukdomar. De antiinflammatoriska effekterna av 

glukokortikoider är komplexa men orsakas bland annat av hämmad transkription av 

gener för celladhesionsfaktorer och cytokiner som IL-1 och TNF-α vilket får till följd att 

vita blodkroppar hindras från att lämna blodkärlen och från att aktiveras. Vidare hämmas 

transkriptionen av gener för IL-2 och dess receptor vilket gör att aktiveringen av T-celler 

och proliferationen av T-celler minskar. Glukokortikoider minskar också uttrycket av 

COX-2 och därmed produktionen av prostaglandiner (Rang et al, 2007). Vid PsA kan 

lokalt administrerade injektioner med glukokortikoider med fördel användas till 

patienter med oligoartrit eller med en väl kontrollerad polyartrit förutom en eller två 

leder med fortsatt sjukdomsaktivitet (Jackson och Clegg, 2005). Behandling med 

glukokortikoider systemiskt bör användas återhållsamt då det finns en risk att psoriasis 

på huden blossar upp när glukokortikoiden sätts ut (Nash och Clegg, 2005). 



 12 

DMARDs 

DMARDs är en grupp av läkemedel som på något sätt påverkar sjukdomsmekanismerna 

vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar (Läkemedelsboken 2007/2008). Metotrexat 

är vanligtvis förstahandsvalet av DMARDs. Det är en folsyraantagonist som har 

cytotoxiska och immunsuppressiva effekter. Ciklosporin verkar immunsuppressisvt 

genom att huvudsakligen hämma transkriptionen av IL-2 vilket leder till en minskad 

proliferation av T-celler. Andra exempel på DMARDs är sulfasalazine, leflunomide vars 

verkningsmekanismer inte är helt klarlagda (Rang et al, 2007).  

 

Biologisk behandling 

 

TNF-α-hämmare 

 Som beskrivits ovan är TNF-α en central cytokin i immunförsvarets funktion, vilket gör 

att man vid behandling med TNF-α-hämmare bör vara uppmärksam på bieffekter som 

infektioner (Mease, 2005). Tre TNF-α hämmare har godkänts för behandling av 

psoriasisartrit: etanercept, infliximab och adalimumab (Mease, 2006).  

 

Etanercept 

Etanercept är en human löslig rekombinant TNF-α-receptor som blockerar bindning av 

TNF-α till receptorer på cellytan (se figur 1). På så sätt neutraliseras den biologiska 

aktiviteten av TNF-α (Gottlieb, 2004). Etanercept är ett fusionsprotein som består av två 

TNF-α p75-receptordomäner och Fc-regionen av ett immunoglobulin av typ IgG1. Att 

strukturen är dimer gör att bindningsstyrkan hos etanercept blir 50-1000 gånger starkare 

än för den monomeriska TNF-α-receptorn. Etanercept administreras subcutant, varje 

eller varannan vecka (Mease, 2005).  
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Infliximab 

Infliximab är en chimär (det vill säga delvis från mus och delvis från människa) 

monoklonal antikropp mot TNF-α och binder starkt till både membranbundet och lösligt 

TNF-α med hög specificitet (se figur 1) (Mease, 2005). Denna komplexbildning 

neutraliserar TNF-α. Då en del av infliximab kommer från mus, finns det en risk att 

antikroppar riktas mot infliximab, vars effekt då kan neutraliseras. Infliximab 

administreras intravenöst (Jackson, 2007).  

 
Figur 1: TNF-α-hämmarnas verkningsmekanism (från Koo och Khera, 2005 med 

tillstånd) 
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Adalimumab 

Adalimumab är i sin helhet en human antikropp mot TNF-α och binder precis som 

infliximab både till lösligt och membranbundet TNF-α och orsakar på så sätt en 

komplexbindning som neutraliserar TNF-α (se figur 1). Adalimumab administreras 

subcutant (Jackson, 2007). 

 

Biologiska läkemedel som angriper T-celler 

Biologiska läkemedel riktade mot T-celler förhindrar T-cellsaktiviteten genom att på 

olika sätt blockera den ”andra signalen” som är nödvändig för T-cellsaktivering (Mease 

och Antoni, 2005). 

 

Alefacept 

Alefacept är ett humant LFA-3/IgG1 fusionsprotein, vars verkningsmekanism visas i 

figur 2. LFA-3-delen på alefacept binder till CD2-receptorn på T-cellen och blockerar på 

så sätt interaktionen mellan LFA-3 på den antigenpresenterande cellen och CD2 på T-

cellen. Detta gör att T-cellsaktiveringen hämmas (Jung et al., 2005). IgG1-delen på 

alefacept kan binda till FcγIII-regionen på bland annat NK-celler och makrofager, vilket 

orsakar apoptos av T-celler som uttrycker höga nivåer av CD2. Eftersom aktiverade 

minnes-T-celler i hög grad uppreglerar CD2 är det huvudsakligen dessa som attackeras 

av alefacept. Apoptosen är således selektiv och naiva T-celler påverkas praktiskt taget 

inte alls. Alefacept har visat sig vara en effektiv och säker behandling mot kronisk 

psoriasis (Langley et al., 2005). En naturlig effekt med tanke på alefacepts 

verkningsmekanism är att antalet CD4+ T-celler minskar, vilket kan orsaka 

immunsuppression. Risken för detta kan dessutom öka om alefacept används 

tillsammans med andra immunmodulatorer (Jeffery och Callen, 2007). Alefacept 

administreras genom intramuskulära injektioner (Mease, 2008). 
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Figur 2: Alefacepts verkningsmekanism (från Koo och Khera, 2005 med tillstånd) 

 

Efalizumab 

Efalizumab är en monoklonal IgG1antikropp som binder till subenheten CD11a på LFA-

1 (se figur 3). Detta gör att T-cellen inte kan binda till ICAM-1 vilket får till följd att 

aktiveringen av T-lymfocyter och cellmigration till det inflammerade stället inhiberas. 

Efalizumab har visat sig vara ett effektivt läkemedel vid behandling av måttlig till svår 

psoriasis (Jung et al., 2005). Då efalizumab är ett immunsuppressivt läkemedel, kan 

risken för infektioner öka vid behandling, speciellt i kombination med andra 

immunsuppressiva behandlingar. Patienter som har infektioner eller uppvisar malignitet 

bör inte behandlas med efalizumab (Jeffery och Callen, 2007). Efalizumab administreras 

subcutant (Mease, 2008). 
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Figur 3: Efalizumabs verkningsmekanism (från Koo och Khera, 2005 med tillstånd) 

 

Mätverktyg 

 

Kliniska mätverktyg 

Ett bedömningsverktyg som används vid kliniska försök i reumatologi är att patientens 

ömma och svullna leder räknas. Det finns olika sätt att räkna men vanligt vid utvärdering 
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av RA är att man använder American College of Rheumalology (ACR) kriterier, där 68 

ömma och 66 svullna leder räknas. Skillnaden i antal beror på att höftlederna som är 

inräknade bland de ömma lederna är borttagna när de svullna lederna räknas. Utifrån 

ACR har ett specifikt mätverktyg för psoriasisartrit utvecklats, PsARC, där DIP-lederna 

i fötterna och de karpometakarpala lederna i händerna lagts till, vilket leder till 78 ömma 

och 76 svullna leder. Ömheten och svullnaden graderas från 1-3. På samma sätt har 

ACR-kriterier anpassats för PsA, och dessa kan användas för att mäta ett ACR20-svar, 

där minst en 20 % förbättring i de ömma och svullna lederna ska ha uppnåtts. På samma 

sätt används ACR50 och ACR70. Dessutom ska en förbättring av minst tre av följande 

fem kriterier ha uppnåtts: 1) patientens smärtupplevelse, 2) patientens 

helhetsbedömning, 3) läkarens helhetsbedömning, 4) patientens upplevelse av 

funktionshinder och 5) erytrocytsedimentations-hastighet (ESP)- eller C-reactive protein 

(CRP)-nivån (Mease, et al., 2005a). 

 

Radiologiska mätverktyg 

Sharp score är en radiologisk bedömningsmetod som från början utvecklades för RA, 

och bedömer erosioner och ledavsmalningsutrymme för varje led separat. Erosioner 

bedöms med skalan 0-5, där 0 innebär ingen erosion och 5 innebär mer än fyra erosioner 

i en led. Ledavsmalningsutrymme bedöms med skalan 0-4, där 0 innebär ingen 

avsmalning och 4 innebär en signifikant ledavsmalning. Poängen för erosion och 

ledavsmalningsutrymme räknas ut separat och summan av dessa blir den totala 

Sharppoängen (Reddy och Bingham III, 2005). Sharp- van der Heide metoden är en 

modifierad Sharp score-metod som har anpassats för PsA. Förutom erosion och 

avsmalningsutrymmet hos leder, mäts också luxation (obalans och felställning hos 

leder), ankolys (sammanväxt av ledändar) och ”pencil in cup”-fenomenet (lederna ser ut 

som en formerad penna på mellanfalangen som leder upp mot en upp- och nedvänd 

snapsglasliknande ytterfalang (Läkemedelsboken 2007/2008)). Förutom de leder som 

utvärderas vid RA, bedöms även DIP-lederna i handen (van der Heide, et al., 2005). 

Precis som i Sharpmetoden bedöms erosionerna med skalan 0-5, där 0 = inga erosioner, 
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1 = diskreta erosioner, 2 = stora erosioner som inte passerar mittlinjen, 4 = stora 

erosioner som passerar mittlinjen och 5 = en kombination av ovanstående, som leder till 

flera erosioner i varje led. Ledavsmalningsutrymmet bedöms med skalan 0-4, där 0 = 

normalt, 1 = asymmetrisk eller minimal avsmalning om max 25 % av det normala 

utrymmet, 2 = definitiv avsmalning där upp till 50 % av det normala utrymmet gått 

förlorat, 3 = definitiv avsmalning där 50-99 % av det normala utrymmet gått förlorat 

eller subluxation och 4 = inget ledutrymme alls, bevis på ankolys eller total luxation. 

Erosioner i händerna värderas totalt från 0-200 och i fötterna från 0-120. 

Ledavsmalningsutrymmet i händerna värderas från 0-160, och i fötterna från 0-48. Den 

totala erosionspoängen blir således 320, och totala poängen för ledavsmalningsutrymme 

208, och den totala poängen 528 (van der Heijde, 2004). 

 

Biologiska inflammationsmarkörer 

Erytrocytsedimentationshastigheten (ESR) och C-reaktivt protein (CRP) är ofta förhöjda 

vid PsA och är bra indikatorer på sjukdomsaktivitet. En minskning av dessa biologiska 

markörer kan ofta ses vid behandling av PsA. Mätningar av ESR och CRP är användbara 

vid bedömning av PsA och olika behandlingsmetoder mot PsA (Reddy och Bingham III, 

2005). 



 19 

Syfte 
 

Syftet med studien var att utreda vilken klinisk effekt olika biologiska läkemedel har på 

patienter med psoriasisartrit och vilken effekt dessa läkemedel har på de strukturella 

skador som orsakas av sjukdomen. 
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Metod 
 

Metoden som användes var en litteraturstudie. Artikelsökningen gjordes i PubMed och 

sökorden som användes var ”psoriatic arthritis” och ”drug therapy”.  Inklusionskriterier 

var att studierna skulle vara randomiserade kontrollerade prövningar, att de skulle ha 

publicerats de senaste fem åren då äldre studier än så ofta finns omnämnd i annan 

litteratur som till exempel review-artiklar och att de skulle vara utförda på människor. 

Studier som inte handlade om biologiska läkemedel och som inte mätte läkemedlets 

kliniska och/eller radiologiska effekt exkluderades 
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Resultat 

Litteratursökningen gav 28 träffar, varav 11 exkluderades då de inte handlade om 

biologiska läkemedel eller mätte läkemedlets kliniska och/eller radiologiska effekt. Av 

återstående 17 artiklar fanns det två om läkemedel som hämmar T-cellsaktivering, en om 

alefacept och en om efalizumab. Båda dessa var 24-veckorsstudier. Det fanns två studier 

om TNF-α-hämmaren etanercept, en 24-veckorsstudie och en uppföljningsstudie på den. 

Båda dessa valdes ut för att såväl etanercepts korttids- som långtidseffekt skulle kunna 

studeras. Tre möjliga studier om adalimumab hittades, och två av dessa var precis som i 

fallet med etanercept en 24-veckorsstudie och en uppföljningsstudie, vilka valdes ut av 

samma anledning som etanerceptsstudierna. Vad gäller infliximab fanns nio studier. Två 

av dessa valdes ut med motiveringen att patientunderlaget var det största och att de 

precis som i fallet med etanercept och adalimumab var en 24-veckorsstudie och en 

uppföljningsstudie. Studierna om TNF-α-hämmarna mätte både den kliniska effekten 

och effekten på strukturella skador hos de olika läkemedlen, medan studierna om 

alefacept och efalizumab enbart mätte den kliniska effekten. 

 

I tabell 1 visas ACR20-svaren i vecka 24 hos de studerade läkemedlen. 

 

Tabell 1: ACR-svar i vecka 24. Placebogruppens svar visas inom parantes. 

 ACR20-svar ACR50-svar ACR70-svar 

Alefacept 54 %   (23 %)* 17 %   (10 %)* 7 %   (2%)* 

Efalizumab 35 %   (43 %**) 20 %   (9 %**) 19 %   (8 %**) 

Etanercept 56 %   (20 %) 42 %   (9 %) 15 %   (3 %) 

Adalimumab 57 %   (15 %) 39 %   (6 %) 23 %   (1 %) 

Infliximab 54 %   (16 %) 41 %   (4 %) 27 %   (2 %) 
*Patienterna avslutade sin alefaceptbehandling vecka 12, och hade vecka 24 stått utan behandling med 

alafacept under en 12 veckor lång observationsperiod  

**Patienterna hade i vecka 12 övergått till öppen behandling med efalizumab och därför behandlats med 

efalizumab i 12 veckor vecka 24. 

 

 

De granskade artiklarna presenteras kortfattat i tabell 2 och därefter redovisas de 

enskilda artiklarna i större detalj. 
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Tabell 2: Översikt av artiklarna i resultatet 
 Syfte Studiedesign Randomiserade 

patienter 

Resultat 

Studie 1: 

Alefacept 

 

(Mease et al., 

2006.) 

Utreda 

effekten och 

säkerheten av 

alefacept i 

kombination 

med meto-

trexat vid 

behandling av 

PsA. 

Randomiserad, 

placebokontrollerad, 

dubbelblindad , fas II, 

multicenterstudie som 

varade i 24 veckor. 

185 patienter 

deltog. 

Statistiskt signifikant fler 

patienter uppnådde ett 

ACR20-svar i 

alefaceptgruppen jämfört 

med placebogruppen 

vecka 24. ACR50- och 

ACR70-svar visade inte 

på någon statistiskt 

signifikant skillnad. 

Studie 2: 

Efalizumab 

 

(Papp et al., 

2007.) 

Utreda 

effekten och 

säkerheten av 

efalizumab 

vid 

behandling av 

PsA. 

Randomiserad, 

dubbelblindad och 

placebokontrollerad, 

fas II, 

multicenterstudie i 12 

veckor. Därefter följde 

en 12 veckor öppen 

studie där alla patienter 

behandlades med 

efalizumab.  

107 patienter 

deltog. 

Vare sig ACR20-, 

ACR50- eller ACR70-

svar visade på någon 

statistiskt signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

Studie 3 och 

4: 

Etanercept 

 

(Mease et al., 

2004; 2006.) 

Utvärdera 

säkerheten, 

efficacy och 

effekten på 

radiologisk 

progression 

vid 

behandling 

med 

etanercept 

hos patienter 

med PsA. 

Den första delen av 

studien var 

randomiserad, 

placebokontrollerad 

och dubbelblindad och 

varade i 24 veckor. 

Därefter följde en 48 

veckor lång öppen 

studie där alla patienter 

behandlades med 

etanercept.  

205 patienter 

deltog i 24-

veckorsstudien. 

169 patienter 

fortsatte till den 

öppna studien. 

ACR20-, ACR50- och 

ACR70-svaren visade 

alla på statistiskt 

signifikant skillnad till 

fördel för 

etanerceptgruppen vecka 

12 och 24. Den 

radiologiska 

sjukdomsprogressionen 

inhiberades statistiskt 

signifikant mer i 

etanerceptgruppen 

jämfört med 

placebogruppen. 

Studie 5 och 

6: 

Adalimumab 

 

(Mease et al., 

2005; 

Gladman et 

al., 2007.) 

Utreda 

effekten och 

säkerheten 

vid 

behandling 

med 

adalimumab 

hos patienter 

med PsA. 

Den första delen av 

studien var 

randomiserad, 

dubbelblindad och 

placebokontollerad och 

pågick i 24 veckor. 

Den andra delen av 

studien var en 24 

veckor lång öppen 

fortsättningsstudie där 

alla patienter 

behandlades med 

adalimumab. 

 

 

 

 

315 patienter 

deltog i den 

randomiserade 

studien. 285 

patienter fortsatte 

till den öppna 

studien. 

ACR20-, ACR50- och 

ACR70-svaren visade 

alla på statistiskt 

signifikant skillnad till 

fördel för 

adalimumabgruppen i 

alla mätningar. 

Behandling med 

adalimumab visade på 

statistiskt signifikant 

inhibering av strukturella 

skador. 
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Studie 7 och 

8: 

Infliximab 

 

(Antoni et al., 

2005; van der 

Heijde et al., 

2007.) 

Utreda 

effekten av 

infliximab 

hos patienter 

med PsA. 

Den första studien var 

en 24 veckor lång fas 

III, dubbelblindad, 

placebokontrollerad, 

randomiserad 

parallellgruppsstudie. 

Därefter följde en 

fortsättningsstudie som 

varade i ytterligare 30 

veckor. 

200 patienter 

deltog i studien. 

ACR20-, ACR50- och 

ACR70-svaren visade 

alla på statistiskt 

signifikant skillnad till 

fördel för 

infliximabgruppen De 

patienter som 

behandlades med 

infliximab hade 

statistiskt signifikant 

mindre strukturella 

skador än 

placebogruppen. 

 

 

Alefacept 

 

Mease, P J., Gladman, D D., & Keystone, E C. (2006). Alefacept in combination with 

methotrexat for the treatment of psoriatic arthritis- results of a randomized, 

double-blind, placebo-controlled study. Arthritis & Rheumatism, 54, 1638-1645. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utreda effekten och säkerheten av alefacept i kombination med 

metotrexat vid behandling av psoriasisartrit (PsA). 

 

Patienter och metoder 

Studien var randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad och utfördes på 27 

center i USA, Kanada och Europa. Alla patienter gav informerat samtycke och 

studieupplägget godkändes av antingen institutionsstyrelsen eller den etiska kommittén 

på varje undersökningscenter. Studien följde de etiska principer som upprättats i 

Helsingfors-deklarationen. 

 

Patienterna som var med i studien var mellan 18-70 år och hade aktiv och ihållande PsA 

(definierad som tre eller fler svullna leder och tre eller fler ömma leder) trots behandling 

i minst tre månader med metotrexat. Metotrexatdosen, 10-25 mg/vecka, skulle ha varit 
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stabil i minst fyra veckor vid studiens början. Patienterna var tvungna att ha CD4+ T-

cellsvärden som var minst 404/mm
3
 (det lägsta normala värdet enligt Covance Central 

Laboratory Services, Indianapolis). Exklusionskriterier var behandling med infliximab, 

adalimumab eller systemiska retinoider de senaste 3 månaderna, behandling med 

etanercept eller ciklosporin de senaste två månaderna eller behandling med andra 

DMARDs de senaste fyra veckorna. Exkluderade blev även patienter som tidigare 

uppvisat malignitet, instabil pustulös psoriasis, allvarliga lokala eller systemiska 

infektioner de senaste tre månaderna, HIV eller aktiv tuberkulos. 

 

De 185 patienter som ingick i studien randomiserades i ett 2:1 förhållande och 123 

patienter fick injektioner med 15 mg alefacept en gång i veckan i 12 veckor. 62 patienter 

fick samtidigt injektioner med placebo. Alla patienter fortsatte sin metotrexatbehandling. 

Efter 12 veckor följde en lika lång observationsperiod där varken alefacept eller placebo 

gavs men metotrexatbehandlingen fortgick. Patienterna stratifierades enligt psoriasis 

body surface area (BSA), det vill säga hur stor del av kroppen som är täckt med 

psoriasis. 

 

Primärt effektmått var den del patienter som nådde ett ACR20-svar vecka 24, 12 veckor 

efter avslutad alefaceptbehandling.  

 

Ytterligare effektmått var den del patienter som nådde ett ACR50 och ACR70-svar 

vecka 24 och ACR20, ACR50 och ACR70-svar vilken tid som helst under studiens 

gång. 

 

Farmakodynamiskt effektmått var förändringen från studiens start av CD4+ T-

cellsvärdet.  

 

För att utreda säkerheten hos alefacept mättes bland annat uppkomsten av avvikande 

händelser, avbrott på grund av biverkningar, infektioner och malignitet.  
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Studien analyserades enligt intention to treat. 

 

Resultat 

Sammansättningen i alefacept- respektive placebogruppen var likartad och bestod 

huvudsakligen av vita kvinnor. 

 

Det primära effektmåttet, ett ACR20-svar i vecka 24, uppnåddes av 54 % i 

alefaceptgruppen respektive 23 % i placebogruppen (P<0,001). Den del som uppnådde 

ACR50- (17 % respektive 10 %) och ACR70-svar (7 % respektive 2 %) vecka 24 visade 

inte på någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Alefaceptgruppen hade i 

vecka 24 en statistiskt signifikant större reduktion i värdena för ömma leder, (-8), medan 

placebogruppens reduktion var (-4,5) (P=0,020). Även reduktionen i värdena för svullna 

leder var större i alefaceptgruppen än i placebogruppen,  (-6,3) respektive (-3,5) 

(P=0,013). 

 

För att utreda om det var någon skillnad i resultat beroende på hur länge patienterna 

behandlats med metotrexat, summerades ACR-svaren i båda grupperna efter hur lång tid 

patienterna behandlats med metotrexat innan studiens start (behandling i mer än 6 

månader eller behandling i mindre än 6 månader). Ingen statistiskt signifikant skillnad i 

ACR-svaren kunde konstateras. 

 

Alefacept orsakade en förväntad reduktion av CD4+ T-cellsvärden. Värdena sjönk i 

genomsnitt med 32 % under 12-veckorsbehandlingen. Återhämtningen startade direkt 

efter avslutad behandling och hade efter 12 veckor återhämtat sig till 83 % av hur 

värdena var vid studiens start.   

Avvikande händelser var under studiens gång lika i alefacept- respektive 

placebogruppen. I alefaceptgruppen var det två patienter som inte fullföljde studien på 

grund av biverkningar. Infektioner drabbade båda grupperna lika och inga allvarliga 

infektioner inträffade. Det fanns heller inget samband mellan infektionsincidensen och 

CD4+ T-cellsvärderna. 
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Efalizumab  

 

Papp, K A., Caro I., Leung, H M., Garovoy, M & Mease, P J. (2007). Efalizumab for 

the treatment of psoriatic arthritis. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 11, 

57-66. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utreda effekten och säkerheten av efalizumab vid behandling 

av psoriasisartrit (PsA). 

 

Metoder och patienter 

Studien var en multicenter fas II-studie som de första 12 veckorna var randomiserad, 

dubbelblindad och placebokontrollerad. Därefter övergick studien till att bli öppen, där 

alla patienter behandlades med efalizumab under 12 veckor. Alla patienter gav skriftligt 

informerat samtycke, och studieupplägget godkändes av institutionsstyrelsen på de 

center där studien utfördes. 

 

De patienter som ingick i studien var mellan 19 och 78 år. Patienterna skulle ha 

diagnostiserats med måttlig till svår PsA med minst tre ömma och minst tre svullna 

leder. Patienter som tidigare haft någon kronisk sjukdom som påverkar lederna 

exkluderades från studien. För att inkluderas i studien var patienterna tvungna att 

samtidigt behandlas med NSAID, kortikosteroider, sulfasalazine eller metotrexat. 

Patienter som behandlades med andra DMARDs exkluderades. Behandling med 

paracetamol eller glukosamin var dock tillåten. Patienter som tidigare behandlats med 

TNF-α-hämmare utan positiv effekt exkluderades. 

 

Patienterna randomiserades till att få efalizumab eller placebo i ett 1:1 förhållande. 54 

patienter behandlades med efalizumab medan 53 fick placebo. De stratifierades efter om 
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de behandlades med DMARDs eller inte. Efalizumab 1 mg /kg (förutom den första 

dosen som var 0,7 mg/kg) eller placebo administrerades subcutant, en dos i veckan.  

 

Primärt effektmått var den del patienter som nått ett ACR20-svar vecka 12. Sekundära 

effektmått var ACR50- och ACR70-svar och dessutom PsARC. Mätningar gjordes även 

i vecka 24. 

 

Säkerheten och hur bra efalizumab tolererades utvärderades genom att summera 

uppkomsten av avvikande händelser. 

 

Resultat 

Av de patienter som randomiserades till den blindade delen av studien var det 93 som 

fortsatte till den öppna studien. Av dessa hade 49 ursprungligen randomiserats till 

efalizumabgruppen och 44 till placebogruppen.  

 

Det var ingen signifikant skillnad vad gäller demografi och sjukdomskarakteristika i 

efalizumab- respektive placebogruppen. Patienterna hade i genomsnitt haft PsA i 6,5 år 

och medianvärdet av antalet ömma leder var 17. 

 

Vecka 12 hade 28 % i efalizumabgruppen och 19 % i placebogruppen nått ett ACR20-

svar (P=0,27), vilket inte är någon statistiskt signifikant skillnad. ACR50-svaret vid 

samma tidpunkt var 11 % respektive 4 % i efalizumab- och placebogruppen (P=0,15), 

och ACR70-svaret var 9 % respektive 2 % (P=0,10). Inte heller dessa effektmått visade 

på statistiskt signifikant skillnad. I vecka 24, när patienterna också hade genomgått den 

öppna fasen i studien, hade 35 % i den ursprungliga efalizumabgruppen uppnått ett 

ACR20-svar. I den ursprungliga placebogruppen, som påbörjade sin 

efalizumabbehandling i samband med att den öppna fasen började, hade 43 % av 

patienterna uppnått ett ACR20-svar. I vecka 24 var ACR50- svaret 20 % i 

efalizumabgruppen och 9 % i placebo/efalizumabgruppen. ACR70-svaret var 19 % 

respektive 8 %. PsARC hade i vecka 12 uppnåtts av 39 % av patienterna i 
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efalizumabgruppen jämfört med 30 % i placebogruppen (P=0,34) vilket inte visade på 

någon statistiskt signifikant skillnad. 

 

Efalizumab tolererades väl under studien, och säkerheten var jämförbar med den i 

placebogruppen. Den vanligaste biverkningen var huvudvärk i början av behandlingen. 

Infektioner uppstod i samma utsträckning i båda grupperna och var huvudsakligen milda 

eller måttliga. 
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Etanercept  

 

Mease, P J., Kivitz, A J., Burch, F X., Siegel, E L., Cohen, S B., Ory P., Salonen, D., 

Rubenstein, J., Sharp, J T., & Tsuji, W. (2004). Etanercept treatment of proriatic 

arthritis- safety, efficacy and effect on disease progress. Arthritis & Rheumatism, 50, 

2264-2272. 

 

och 

 

Mease, P J., Kivitz, A J., Burch, F X., Saegel, E L., Cohen, S B., Ory, P., Salonen, D., 

Rubenstein,  J., Sharp, J T., Dunn, M., & Tsuji, W. (2006). Continued inhibition of 

radiographic progression in patients with psoriatic arthritis following two years of 

treatment with etanercept. The Journal of Rheumatology, 33, 712-721. 

 

Syfte 

Syftet med dessa studier var att utvärdera säkerheten, efficacy och effekten på 

radiologisk progression vid behandling med etanercept hos patienter med psoriasisartrit 

(PsA). 

 

Patienter och metoder 

Den första delen av studien var en 24 veckor lång randomiserad, placebokontrollerad 

och dubbelblindad studie som utfördes på 17 center i USA. Den andra delen var en 48 

veckor lång öppen fortsättningsstudie där alla patienter fick behandling med etanercept. 

Alla patienter från den randomiserade delen av studien fick delta. Patienterna som deltog 

i studien gav skriftligt informerat samtycke innan studiens start. Studieupplägget 

godkändes av institutionsstyrelsen på alla sjukhus som deltog. 

 

De patienter som deltog i studien var mellan 18-70 år och hade aktiv PsA, med minst tre 

svullna och tre ömma leder. De hade tidigare behandlats med NSAID utan att få 

tillräcklig effekt. Patienterna var tvungna att uppfylla Moll and Wrights kriterier för att 
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få delta i studien. Patienterna hade dessutom en stabil psoriasis. Om de behandlades med 

metotrexat och dosen var stabil sedan två månader (max 25 mg/vecka) kunde den 

behandlingen fortsätta.  Behandling med andra DMARDs skulle ha avslutats fyra veckor 

innan studiens start. Behandling med kortikosteroider som varit stabil i fyra veckor 

kunde fortsätta. 

 

De 205 patienter som deltog i studien randomiserades till att få 25 mg etanercept (101 

patienter) eller placebo (104 patienter) två gånger i veckan under 24 veckor. Etanercept 

eller placebo administrerades genom subcutan injektion av patienterna själva. De 

patienter som samtidigt behandlades med metotrexat randomiserades separat. Efter 24 

veckor övergick studien till att bli öppen under 48 veckor. Alla patienter som deltagit i 

studiens första 24 veckor fick delta och behandlades med 25 mg etanercept två gånger i 

veckan. 

 

Primärt kliniskt effektmått var den del patienter som fick ett ACR20-svar vecka 12. 

Ytterligare kliniska effektmått var ACR20, ACR50 och ACR70 vid olika tidpunkter.  

 

Radiologisk progression av lederna i grupperna jämfördes genom att mäta den årliga 

förändringen med ett modifierat Sharp score-verktyg där också progression av 

lederosion och avsmalning av ledernas utrymme ingår. Även egenskaper specifika för 

PsA som till exempel upplösning av benvävnad (osteolys), breddning av ledutrymme, 

juxtaartikulär periostit, ”pencil in cup”-deformationer och sammanväxning av ledändar 

som låser fast leden i en viss ställning (ankylos) jämfördes mellan grupperna. 

 

För att bedöma säkerheten, utvärderades avvikande händelser, infektioner och avhopp 

från studien. Laboratorietester som blodanalyser och urinundersökningar utfördes. 

 

Studien analyserades enligt intention to treat. 
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Resultat 

Sammansättningen i placebo- respektive etanerceptgruppen var likartad vad gäller 

sjukdomshistoria, ålder och ursprung. Det var lite fler kvinnor i placebogruppen och lite 

fler män i etanerceptgruppen. Patienterna i etanerceptgruppen hade mer radiologiska 

skador vid studiens start än patienterna i placebogruppen Av de 205 patienter som deltog 

i den randomiserade delen av studien, valde 169 att delta i den öppna studien. Av dessa 

hade 88 ursprungligen randomiserats till etanerceptgruppen och 81 till placebogruppen. 

Det var 141 patienter (71 från etanerceptgruppen och 70 från placebogruppen) som 

kunde inkluderas i den radiologiska analysen.  

 

Det primära effektmåttet, ACR20 i vecka 12 uppnåddes av 59 % i etanerceptgruppen 

och av 15 % i placebogruppen och visade på en statistiskt signifikant skillnad 

(P<0,0001). I vecka 24 uppnåddes ACR20 av ca 56 % i etanerceptgruppen och av ca 20 

% i placebogruppen (resultaten uppskattade från artikelns figur 2). Även den del 

patienter som uppnådde ACR50 (ca 42 % och ca 9 %) och ACR70 (ca 15 % och 3 %) 

var statistiskt signifikant (P<0,05) större i etanerceptgruppen än i placebogruppen 

(resultaten uppskattade från artikelns figur 2). Det fanns inte några statistiskt 

signifikanta skillnader mellan de patienter som behandlades med metotrexat under 

studiens gång jämfört med dem som inte gjorde det.  ACR20-svaret som uppnåddes 48 

veckor efter den öppna studiens start var 64 % hos de patienter som ursprungligen 

randomiserades till etanercept och 63 % hos dem som ursprungligen randomiserades till 

placebo. ACR50-svaret var 44 % respektive 49 % och ACR70-svaret var 23 % 

respektive 13 %. 

 

De radiologiska mätningarna visade att efter 12 månader inhiberades den radiologiska 

sjukdomsprogressionen med -0,03 enheter i etanerceptgruppen medan den förvärrades 

med 1,00 enheter i placebogruppen (P=0,0001).  Efter två år hade den radiologiska 

progressionen inhiberats med -0,38 enheter i etanerceptgruppen. De patienter som i och 

med den öppna studien bytte över till etanerceptbehandling från placebo, visade efter två 

år en radiologisk inhibering på -0,22 enheter. Sjukdomsspecifika egenskaper för PsA, 
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som osteolys, breddning av ledutrymme, ”pencil in cup” deformationer och ankylos, 

kunde observeras i båda grupperna, men ingen statistiskt signifikant förändring kunde 

ses i någon av dem. Samtidig behandling med metotrexat eller kortikosteroider visade 

inte på någon signifikant skillnad i de radiologiska mätningarna. 

 

Under de första 24 veckorna i studien som var randomiserad uppstod biverkningar och 

infektioner i ungefär samma antal och intensitet i etanercept och placebogruppen. Alla 

avvikande laboratorieresultat var milda eller måttliga. Inga anti-etanerceptantikroppar 

upptäcktes hos någon patient under studiens gång. Etanercept fortsatte att tolereras väl 

under den öppna delen av studien och biverkningarna liknade de som uppstod i den 

randomiserade 24-veckorsstudien. 
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Adalimumab  

 

Mease, P J., Gladman, D D., Ritchlin, C T., Ruderman, E M., Steinfield, S D., Choy, E 

H S., Sharp, J T., Ory, P A., Perdok, R J., & Weinberg, M A. (2005). Adalimumab for 

the treatment of patients with moderately to severely active psoriaic arthritis. 

Arthritis & Rheumatism, 52, 3279-3289. 

 

och 

 

Gladman, D D., Mease, P J., Ritchlin, C T., Choy, E H S., Sharp, J T., Ory, P A., 

Perdok, R J., & Sasso, E H. (2007). Adalimumab for long-term treatment of psoriatic 

arthritis- forty eight week data from the adalimumab effectiveness in psoriatic 

arthritis trial. Arthritis & Rheumatism, 56, 476-488. 

 

Syfte 

Syftet med dessa studier var att utreda effekten och säkerheten vid behandling med 

adalimumab hos patienter med psoriasisartrit (PsA). 

 

Patienter och metoder 

Studien utfördes av Adalumumab Effectiveness in Psoriatic Arthritis Trial (ADEPT) 

studiegruppen. Den första delen av studien vad randomiserad, dubbelblindad och 

placebokontollerad och pågick i 24 veckor på 50 centra runt om i världen. Den andra 

delen av studien var en öppen fortsättningsstudie där alla patienter som fullföljde den 

randomiserade delen fick delta. I denna studiedel behandlades alla patienter med 

adalimumab i ytterligare 24 veckor. Studieupplägget godkändes av institutionsstyrelsen 

på de deltagande sjukhusen och alla patienter gav skriftligt informerat samtycke innan 

de deltog i studien.  

 

Patienterna som deltog i studien var 18 år eller äldre, och hade måttlig till allvarlig aktiv 

PsA (det vill säga minst tre svullna och tre ömma leder). De skulle också ha eller 
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tidigare haft psoriasis. Patienterna hade inte svarat på behandling med NSAID. Det var 

tillåtet att fortsätta en pågående metotrexatbehandling som varat i minst tre månader 

med en stabil dos i minst fyra veckor innan studiens start. Patienter som behandlats med 

lokala steroider, ciklosporin, tacrolimus och andra DMARDs än metotrexat de senaste 

fyra veckorna exkluderades. Patienterna fick aldrig tidigare ha behandlats med någon 

TNF-α hämmare. 

 

Patienterna stratifierades dels efter om de samtidigt behandlades med metotrexat och 

dels efter grad av psoriasis. De randomiserades i ett 1:1 förhållande till att få 

adalimumab eller placebo. Av totalt 315 patienter fick 153 adalimumab och 162 

placebo. 40 mg adalimumab eller placebo injicerades varannan vecka av patienterna 

själva. Under studiens öppna fas behandlades alla patienter med 40 mg adalimumab 

varannan vecka. 

 

Det primära kliniska effektmåttet var den del patienter som nått ett ACR20-svar i vecka 

12 och vid den öppna studiens slut.  

 

Primärt effektmått var också via röntgen visade förändringar i strukturella skador på 

händer och fötter enligt den modifierade Sharp skalan efter 24 veckor. Röntgenbilder 

togs vid studiens start, i vecka 24 och vid den öppna studiens slut. Läsningar av 

röntgenplåtar i vecka 48 gjordes enbart för de patienter som hade utvärderingsbara 

röntgenbilder från start och vecka 24. Erosion i lederna och ledutrymmeravsmalning 

mättes. Egenskaper typiska för PsA, som till exempel osteolys, breddning av 

ledutrymme, ”pencil in cup”-deformationer, subluxation, juxtaartikulär periostit och 

ankylos, utvärderades också.  

 

Sekundära effektmått var ACR20-svar vecka 24 och ACR50- och ACR70-svar vecka 

12, 24 och vid den öppna studiens slut. 
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Säkerheten bedömdes efter uppkomna avvikande händelser som rapporterades från 

patienter, fysiska tester och laboratorieresultat (blod och urinprov). 

 

Studien analyserades enligt intention to treat. 

 

Resultat 

289 patienter fullföljde studiens första blindade fas. Av dessa valde 285 att fortsätta till 

den öppna studien (138 från adalimumabgruppen och 147 från placebogruppen) varav 

13 hoppade av innan vecka 48. Sammansättningen i grupperna var likartad. 

 

ACR-svar 

Den del patienter som nådde ett ACR-svar i gruppen som behandlades med adalimumab 

var statistiskt signifikant högre än de som fick placebo i alla mätningar. I vecka 12 hade 

58 % av de abalimumabbehandlade patienterna nått ACR20, jämfört med 14 % i 

placebogruppen (P<0,001). I vecka 24 hade 57 % i adalimumumab-gruppen och 15 % i 

placebogruppen nått ACR20 (P<0,001). Samma tidpunkt uppnåddes ACR50 av 39 % i 

adalimumabgruppen och av 6 % i placebogruppen medan ACR70 uppnåddes av 23 % 

respektive 1 %. Även dessa skillnader var statistiskt signifikanta. Det var ingen skillnad i 

ACR20-, ACR50- eller ACR70-svar mellan de patienter som behandlades med enbart 

adalimumab och de som samtidigt fick metotrexatbehandling. För de patienter som från 

början randomiserades till adalimumabgruppen var vecka 48 ACR20-svaret 56 %, 

ACR50-svaret 44 % och ACR70-svaret 30 %.  Vid samma tidpunkt var ACR-svaren 48 

%, 34 % och 20 % för gruppen som ursprungligen randomiserades till placebo (och som 

vecka 48 behandlats med adalimumab i 24 veckor). 

 

Radiologiska resultat 

Behandling med adalimumab visade på statistiskt signifikant inhibering av strukturella 

skador. Medelförändringen var i vecka 24 enligt den totala modifierade Sharpskalan 

(TSS) -0,2 hos adalimumabbehandlade patienter och 1,0 hos patienterna som fick 

placebo jämfört med studiens start (P<0,001). Resultat från vecka 48 visade att 
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inhiberingen fortsatte hos de patienter som fick adalimumab från start och påbörjades 

hos de patienter som fått placebo de första 24 veckorna. Det var också statistiskt 

signifikanta skillnader i lederosion (medelförändringen var 0,0 hos patienterna som 

behandlades med adalimumab och 0,6 hos dem som fick placebo) och i 

utrymmesavsmalning av lederna (-0,2 respektive 0,4) efter 24 veckor (P<0,001). I 

adalimumabgruppen var medelförändringen i lederosion 0,1 poäng och i 

utrymmesavsmalning av lederna 0,0 poäng vecka 48. I den ursprungliga placebogruppen 

som påbörjade sin adalimumabbehandling vecka 24 var motsvarande poäng 0,6 och 0,4. 

Vad gäller de PsA-typiska egenskaperna kunde ingen statistiskt signifikant progression 

observeras efter 24 veckor.  

 

Adalimumab tolererades generellt sett bra och avvikande händelser uppstod i samma 

grad bland de patienter som behandlades med adalimumab som de som fick placebo. 
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Infliximab  

 

Antoni, C., Krueger, G G., de Vlam, K., Birbara, C., Beutler, A., Guzzo, C., Zhou, B., 

Doodley, L T., & Kavanaugh, A. (2005). Infliximab improves signs and symptoms of 

psoriatic arthritis: results of the IMPACT 2 trial. Annals of the Rheumatic Diseases, 

64, 1150-1157. 

 

och 

 

van der Heijde, D., Kavanaugh, A., Gladman, D D., Antoni, C., Kreuger, G G., Guzzo, 

C., Zhou, B., Dooley, L T, de Vlam, K., Geusens, P., Birbara, C., Halter, D., & Beutler, 

A. (2007). Infliximab inhibits progression of radiographic damage in pations with 

active psoriatc arthritis through one year of treatment- results from the induction 

and maintenance psoriatic arthritis clinical trial 2. Arthritis & Rheumatism, 56, 

2608-2707. 

 

Syfte 

Syftet med dessa studier var att utforska effekten av infliximab hos patienter med 

psorisisartrit (PsA). 

 

Patienter och metoder 

Den första studien var en 24 veckor lång fas III, dubbelblindad, placebokontrollerad, 

randomiserad parallellgruppsstudie som utfördes på 36 center i USA, Kanada och 

Europa. Därefter följde en fortsättningsstudie som varade i ytterligare 30 veckor, till 

vecka 54. Institutionsstyrelsen på varje plats godkände studieprotokollet och alla 

patienter gav skriftligt informerat samtycke.  

 

Patienterna skulle ha diagnostiserats med aktiv PsA minst sex månader innan studien 

började, och var tvungna att ha minst fem ömma leder och minst fem svullna leder. 

Dessutom skulle de ha CRP-nivåer på minst 15 mg/l och/eller morgonstelhet i minst 45 
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minuter. Patienterna skulle inte ha svarat på DMARD- eller NSAID-behandling och de 

skulle ha testats negativt för RF. Samtidig behandling med metotrexat var tillåten om 

dosen varit stabil i minst fyra veckor och orala kortikosteroider var tillåtna. Andra 

DMARDs än metotrexat var inte tillåtna. 

 

200 patienter deltog i studien och randomiserades i ett 1:1-förhållande till att få 

infusioner om 5 mg/kg infliximab eller placebo. De patienter som randomiserades till att 

få infliximab fick infusioner vecka 0, 2, 6, 14, 22, 30, 38 och 46 och de som 

randomiserades till att få placebo fick infusioner vecka 0, 2, 6, 14 och 22, och gick sedan 

över till att få infusioner med 5 mg/kg infliximab vecka 24, 26, 30, 38 och 46. För att 

behålla blindningen, så att det inte framgick vilka patienter som de första 24 veckorna 

fick infliximab och vilka som fick placebo, fick de patienter som randomiserats till 

infliximabgruppen placeboinjektioner vecka 24 och 26. Stratifiering skedde efter 

studieplats och samtidig metotrexatbehandling. Alla patienter som visade mindre än 10 

% förbättring av svullna och ömma leder fick gå över till en ”early escape”-fas och fick 

infusioner om 5 mg/kg infliximab vecka 16, 18, 22, 30, 38 och 46. Infliximabpatienter 

som visade mindre än 10 % förbättring fick placebo vecka 16 och 18 för att blindningen 

skulle kunna fortsätta. De patienter som visade mindre än 20 % förbättring i ömma och 

svullna leder fick en ökad infliximabdos (10 mg/kg) vecka 38 och 46. 

 

Det primära effektmåttet var den del patienter som uppnådde ACR-svar vecka 2, 6, 14 

och 24. Ytterligare effektmått var PsARC och vecka 0, 14 och 24 bedömdes daktylit i 

händer och fötter och entesit i fötter. 

 

Röntgenbilder av händer och fötter togs vecka 0, 24 och 54 (eller vid studiens slut om 

patienten avslutade den tidigare). Bilderna bedömdes av två oberoende experter och var 

blindade med avseende på patient, behandling och radiologisk sekvens.  Medelvärden 

från de två experterna användes. Om bedömningen skilde sig för mycket vid 

bedömningen av en bild, togs en tredje oberoende radiolog in. Erosion, 

ledavsmalningsutrymme och summan av dessa, det totala radiografiska värdet, 
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bedömdes genom en modifierad version av Sharp/van der Heide-metoden. De PsA-

specifika egenskaperna ”pencil in cup”-fenomenet och osteolysdeformationer mättes 

separat och inkluderades inte i totalpoängen. Radiologisk progression från vecka 0 till 24 

definierades som en förändring från vecka 0 i Sharp/van der Heide-metoden som var 

större än den minsta mätbara förändringen. Dessutom bestämdes hur stor del av 

patienterna som hade en förändring i den totala poängen som var större än 0,5.  

 

Säkerheten utvärderades genom att registrera avvikande händelser, och regelbundna 

laboratorietester. Bland annat undersöktes förekomst av antikroppar mot infliximab. 

 

Powerberäkningar gjordes för att få ett tillräckligt stort patientunderlag. Studien 

analyserades enligt intention to treat. 

 

Resultat 

185 av de 200 patienter som ingick i 24-veckorsstudien avslutade den. 

Sammansättningen i infliximab- respektive placebogruppen var generellt sett likartad. 

Patienter med daktylit och/eller entesit fanns i samma utsträckning i båda grupperna. 166 

patienter fullföljde studien till vecka 54. 47 patienter från placebogruppen övergick till 

”early escape”-fasen vecka 16. 15 patienter som randomiserats till infliximabgruppen 

fick en höjd infliximabdos till 10 mg/kg från och med vecka 38. 

 

ACR- och PsARC-svar 

Redan vecka 2 kunde ACR-svar konstateras bland de infliximabbehandlade patienterna. 

Vecka 14 hade 58 % av patienterna som behandlades med infliximab och 11 % av 

patienterna som fick placebo uppnått ett ACR20-svar, vilket var en statistiskt signifikant 

skillnad (P<0,001). Vecka 24 var ACR20-svaret 54 % respektive 16 %, även det en 

signifikant skillnad (P<0,001). ACR50-svar uppnåddes av 41 % av infliximabpatienterna 

och av 4 % av placebopatienterna (P<0,001) och ACR70-svar av 27 % respektive 2 % 

(P<0,001) vid samma tidpunkt. Det gick inte att se några skillnader i ACR-svar hos de 

patienter som samtidigt behandlades med metotrexat jämfört med dem som inte gjorde 
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det. PsARC-svaret vecka 14 var 77 % i infliximabgruppen och 27 % i placebogruppen, 

och i vecka 24 70 % respektive 32 %, skillnader som var statistiskt signifikanta 

(P<0,001). 

 

Daktylit och entesit 

Vid studiens start hade 41 % av patienterna i infliximabgruppen och 40 % av patienterna 

i placebogruppen daktylit. Vecka 24 hade 12 % respektive 34 % daktylit, en statistiskt 

signifikant skillnad (P<0,001). 42 % av infliximabpatienterna hade entesit vid studiens 

start, jämfört med 35 % i placebogruppen. Vecka 24 var det statistiskt signifikant färre 

patienter i infliximabgruppen som hade entesit (20 %) än i placebogruppen (37 %) 

(P=0,016). 

 

Radiologiska resultat 

I vecka 24 hade patienterna som behandlades med infliximab statistiskt signifikant 

mindre strukturella skador än placebogruppen (P<0,001). Medelförändringen var från 

vecka 0 till 24 enligt den modifierade Sharp/van der Heide-metoden -0,70 för 

infliximabgruppen och 0,82 för placebogruppen. Inhiberingen av strukturella skador 

fortsatte till vecka 54 hos patienterna som randomiserats till infliximabgruppen då 

medelförändringen var -0,24. De patienter som vecka 24 gick över till 

infliximabbehandling från placebo hade en inhibering av strukturella skador vecka 54 då 

medelförändringen var -0,29. Statistiskt signifikanta skillnader mellan 

infliximabgruppen och placebogruppen kunde också konstateras till fördel för 

infliximabgruppen när händer (<0,001) och fötter (P=0,003) respektive erosion 

(P<0,001) och ledavsmalningsutrymme (P=0,013) bedömdes separat. Vecka 24 hade 3 

% av patienterna i infliximabgruppen en förändring i den totala Sharp/van der Heijde-

poängen som var större än den minsta mätbara (2,7) vilket var statistiskt signifikant 

lägre än 12 % av patienterna i placebogruppen (P=0,017). Skillnaden fortsatte att vara 

statistiskt signifikant till vecka 54, då motsvarande andel patienter var 1 % respektive 8 

% (P=0,018). De PsA-specifika egenskaperna, ”pencil in cup” och 

osteolysdeformationer visade inte på några statistiskt signifikanta skillnader mellan 
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grupperna. De radiologiska bedömningarna visade inte heller på någon skillnad från 

studiens start vare sig vecka 24 eller vecka 54 vad gäller dessa egenskaper. 

 

Infliximab tolererades generellt sett väl fram till vecka 24. Avvikande händelser, 

infektioner och infusionsreaktioner uppstod i samma utsträckning i båda grupperna. Det 

var dock 4 % i infliximabgruppen som avbröt studien på grund av avvikande händelser 

jämfört med 1 % i placebogruppen. Inga opportunistiska infektioner, inklusive 

tuberkulos, förekom. 4,5 % av patienterna i infliximabgruppen testades positivt för 

antikroppar mot infliximab vecka 22. 
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Diskussion 
 

Alla studier som ingick i den här granskningen var sponsrade av läkemedelsföretag, 

vilket ökar risken för publikationsbias. Det finns en möjlighet att studier som inte visat 

positiva resultat inte heller har publicerats. En sökning i Cochrane på sökorden 

”psoriatic arthritis” gav bara två träffar och ingen artikel tog upp behandling med 

biologiska läkemedel, vilket indikerar att alla studier som gjorts vad gäller behandling av 

PsA med biologiska läkemedel faktiskt har publicerats. Detta ökar trovärdigheten hos de 

artiklar som ingår i den här litteraturgranskningen. Studierna analyserades enligt 

intention to treat och alla resultat redovisades på ett korrekt sätt. Ytterligare en aspekt 

som kan ifrågasätta trovärdigheten hos studierna är att samma författare är delaktig i 

flera av studierna, däribland Mease. 

 

Alefacept 

Behandling med alefacept visade på en statistiskt signifikant skillnad efter 24 veckor i 

ACR20-svar jämfört med placebo. Då hade dessutom patienterna varit utan 

alefaceptbehandling i 12 veckor vilket tyder på att en förlängd behandlingsperiod hade 

kunnat öka den kliniska effekten av alefacept. Studier av alefaceptbehandling vid 

psoriasis har visat sådana tendenser (Gribetz et al., 2005). I artikelns figur 2 kan man se 

att ACR20-svaret vid vecka 24 är i samma storleksordning som svaret vid vecka 14. Det 

har alltså inte sjunkit drastiskt när alefaceptbehandlingen avslutades (Mease et al. 

2006a). ACR50- och ACR-70-svar visade inte på någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna, men det hade varit intressant att se om studier med 

alefaceptbehandling under en längre tid skulle öka ACR-svaren. Det vore också 

intressant med studier där radiologiska effektmått används för att se vilken effekt 

alefacept har på strukturella skador.  

 

Alefceptstudien skiljer sig från övriga studier genom att samtidig behandling med 

metotrexat var ett krav. I alla de andra studierna var dock metotrexatbehandling tillåten, 
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och resultaten i dem visade att det inte var någon skillnad i klinisk effekt om patienterna 

behandlades med metotrexat samtidigt som den studerade substansen. Om det bara hade 

berott på detta faktum hade alltså resultaten från alefaceptstudien trots denna skillnad i 

studiedesign varit jämförbara med resultaten från övriga studier. Det som däremot gör 

att det inte helt går att jämföra resultaten med de andra studierna är att i vecka 24 hade 

patienterna varit utan alefaceptbehandling i 12 veckor, vilket inte var fallet i någon 

annan studie. 

 

Resultaten från studien tyder på att alefacept effektivt reducerar de kliniska symtomen 

vid PsA, men ytterligare studier behövs för att befästa detta.  

 

 

Efalizumab 

Efalizumabstudien var den enda av studierna som inte visade på någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan läkemedel och placebo (Papp et al., 2007). Det var emellertid 

också den studie som hade minst deltagande patienter, 107 stycken. Det kan tyckas 

konstigt att efalizumab gav så dåliga resultat då läkemedlet har god effekt mot psoriasis. 

Anledningen till att efalizumab effektivt minskar symtomen vid psoriasis men inte vid 

PsA behöver utforskas vidare. Efalizumab hämmar interaktionen mellan LFA-1 och 

ICAM-1 och begränsar på så sätt T-cellsaktivering och migration, vilket orsakar en 

recirkulation av T-lymfocyter från huden till blodet. Det finns teorier om att åtminstone 

en del av minnes-T-cellerna som härstammar från skadad hud migrerar till ledvätskan. 

En annan teori är att, då uttrycket av proinflammatoriska cytokiner som TNF-α minskar 

vid efalizumabbehandling, det uppstår ett försenat kraftigt uttryck av andra 

proinflammatoriska cytokiner. Studier finns som har visat att efalizumab kan förvärra 

artriten hos patienter som behandlas med efalizumab mot psoriasis (Viguier, 2008). Den 

aktuella studien (Papp et al., 2007) ger dock inget stöd för dessa. Överhuvudtaget verkar 

efalizumab vara ett problematiskt läkemedel då det dessutom finns en risk att psoriasis 

på huden förvärras vid behandlingsavbrott (Jeffery och Callen, 2007). 
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Studien visar att efalizumab inte är ett effektivt behandlingsalternativ vid PsA. Vidare 

studier krävs för att ytterligare utreda effekten och om det faktiskt är så att efalizumab 

förvärrar artriten. 

 

TNF-α-hämmarna 

När det gäller de tre TNF-α-hämmarna etanercept, adalimumab och infliximab fanns det 

tillgång till uppföljningsstudier. I etanercept- och adalimumabstudierna var 

uppföljningsstudien öppen, och alla patienter behandlades med det aktuella läkemedlet. I 

infliximabstudiens uppföljningsfas behandlades också alla med infliximab, men studien 

fortsatte att vara blindad, då patienterna inte visste om de från början randomiserats till 

infliximabbehandling eller placebo. 

 

Etanercept 

Etanerceptstudierna visar att etanercept har klinisk effekt på symtomen vid PsA och 

minskar progressionen av strukturella skador. Etanerceptbehandling visade en statistiskt 

signifikant skillnad i alla ACR-svar jämfört med placebo i 24-veckorsstudien (Mease et 

al., 2004). Under uppföljningsstudien ökade ACR-svaren något hos patienterna som 

ursprungligen randomiserats till etanercept och de patienter som utsprungligen 

randomiserats till placebogruppen ökade snabbt sina ACR-svar då de påbörjade sin 

etanerceptbehandling. De radiologiska mätningarna visade att etanercept hämmade 

progressionen av strukturella skador i upp till två år, erosion mer än 

ledavsmalningsutrymme. De PsA-typiska egenskaperna visade inte på någon förändring 

under studiens gång, kanske hade ytterligare längre studier kunnat visa på förändring. 

Att den modifierade Sharp-skalan visade negativa siffror innebär att etanercept inte bara 

hämmar fortsatta strukturella skador, utan skadorna kan även repareras. Studien visade 

också att samtidig metotrexatbehandling inte påverkade resultaten (Mease et al. 2006b). 

 

Adalimumab 

Adalimumab förbättrade artritsymtomen och hämmade den radiologiska progressionen 

signifikant jämfört med placebo. I den randomiserade 24-veckorsstudien visade alla 
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ACR-svar på en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (Mease et al., 2005b). 

Efter den öppna studien var ACR20-svaret ungefär samma som vid vecka 24, medan 

ACR50- och ACR70-svaren förbättrades något (Gladman et al., 2007). Efter 24 veckor 

kunde det konstateras att adalimumab hämmar strukturella skador, då placebogruppen 

ökade sina poäng i den modifierade Sharpskalan, något som adalimumabgruppen inte 

gjorde (Mease et al., 2005b). Den öppna uppföljningsstudien visade vidare att 

adalimumab minskade andelen patienter med radiologisk progression och att en del 

patienter faktiskt förbättrade sina poäng i Sharpskalan. Studierna visade också att 

samtidig behandling med metotrexat inte förbättrade den kliniska effekten av 

adalimumab (Gladman et al., 2007). Studierna visade att adalimumab har effekt på både 

kliniska symtom och strukturella skador vid PsA. 

 

Infliximab 

Något som skiljer infliximabstudierna från övriga studier är att inklusionskriterierna var 

annorlunda. Patienterna var tvungna att ha minst fem ömma leder och minst fem svullna 

leder till skillnad från minst tre ömma och minst tre svullna leder i de andra studierna. 

24-veckorsstudien visade på en statistiskt signifikant skillnad i ACR-svar i gruppen som 

behandlades med infliximab jämfört med gruppen som behandlades med placebo, vilket 

tyder på att infliximab är en effektiv behandling mot de kliniska symtom som PsA 

orsakar. Samtidig behandling med metotrexat visade ingen skillnad i den kliniska 

effekten (Antoni et al., 2005). Uppföljningsstudien redovisar inga ACR-svar, vilket är 

synd då det hade varit intressant att se om ACR-svaren upprätthölls under en längre tid 

(van der Heijde et al., 2007). Det kunde konstateras att radiologisk progression 

inhiberades av infliximab vecka 24, då det var en signifikant skillnad i resultat jämfört 

med placebogruppen. Flera patienter visade en negativ förändring i Sharppoäng, vilket 

tyder på att infliximab dessutom kan reducera strukturella skador. De patienter som 

ursprungligen randomiserats till infliximab fortsatte att visa en inhibering av radiologisk 

progression till vecka 54. De patienter som gick över till infliximabbehandling från 

placebo vecka 24 visade mindre radiologisk progression under de 30 veckor de 

behandlades med infliximab än under veckorna med placebo. De visade dock sämre 
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resultat än den ursprungliga infliximabgruppen, vilket tyder på att ju tidigare 

infliximabbehandling sätts in, desto större inhibering av den radiografiska 

progressionen. Någon förbättring av de PsA-typiska egenskaperna kunde inte 

konstateras med infliximabbehandling (van der Heijde et al., 2007). 

 

Jämförelse mellan olika biologiska läkemedel 

I litteratursökningen hittades inga studier som sinsemellan jämförde olika biologiska 

läkemedel mot PsA. Just därför kan det vara intressant att jämföra ACR-svaren från de 

olika studierna med varandra. Tabell 1 visar de olika ACR-svaren i vecka 24. Om man 

bortser från efalizumab, som inte kunde bevisas ha någon klinisk effekt, är de uppnådda 

ACR20-svaren väldigt lika för de olika läkemedlen och sträcker sig från 54 % av 

patienterna i alefacept- och infliximabstudien till 57 % av patienterna i 

adalimumabstudien. Vad gäller ACR50-svaren är skillnaderna bland TNF-α-hämmarna 

marginella, värdena ligger runt 40 %. Alefaceptstudien däremot släpar efter, i den 

uppnådde bara 17 % av patienterna ACR50-svar i vecka 24. Resultaten hade kanske 

blivit annorlunda om alefaceptbehandlingen inte hade avbrutits i vecka 12. Faktiskt 

uppnådde fler patienter ACR50-svar i efalizumabstudien (20 %) än i alefaceptstudien 

(17 %). ACR70-svaren skiljer sig mellan läkemedlen, och varierar från 7 % (alefacept) 

till 27 % (infliximab). Tabell 2 indikerar således att TNF-α-hämmarna har störst klinisk 

effekt mot PsA efter 24 veckor, då ACR50- respektive ACR70-svaren är högre för dessa 

läkemedel. För ett mer säkert resultat hade dock fler studier behövt analyseras, 

framförallt hade det varit intressant att se jämförande kliniska prövningar.  

 

I alla studier är ett ACR20-svar det primära kliniska effektmåttet. Det kan på flera sätt 

vara mer intressant att titta på ACR50- respektive ACR70-svaren. Ett ACR20-svar 

innebär att patienterna får en minskning med 20 % av PsA-symtomen, något som i och 

för sig inte ska underskattas. Men då många patienter har svåra besvär av sin sjukdom är 

en så stor minskning av symtomen som möjligt önskvärd, och ACR50- respektive 

ACR70-svaren (eller varför inte till och med ACR90-svar) säger kanske mer om hur stor 

klinisk effekt läkemedlet faktiskt har. En annan aspekt är den ekonomiska, då dessa 
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biologiska läkemedel är väldigt kostsamma. För en patient kostar en behandling under 

24 veckor mellan 65 000 och 105 000 kronor beroende på vilket läkemedel och vilken 

dos patienten får (SBU, 2006). TNF-α-hämmarna ingår i gruppen immunsuppressiva 

läkemedel (L04A), som är den mest kostsamma av alla läkemedelsgrupper som ingår i 

läkemedelsförmånen. Just TNF-α-hämmarna står för 20 % av den totala 

kostnadsökningen inom läkemedelsförmånen. Trots att väldigt få patienter får dessa 

läkemedel förskrivna jämfört med läkemedel från de övriga mest kostsamma 

läkemedelsgrupperna, är immunsuppressiva läkemedel betydligt dyrare för samhället 

(Socialstyrelsen, 2008). Detta faktum gör ACR50- och ACR70-svaren intressanta då en 

så stor klinisk effekt som möjligt är önskvärd då läkemedelskostnaden är så hög. Om 

behandling med biologiska läkemedel innebär färre läkarbesök, kirurgiska ingrepp och 

så vidare, kan dock den dyra behandlingen i längden vara kostnadseffektiv trots den 

höga kostnaden. 

 

Då alla studerade biologiska läkemedel på ett eller annat sätt hämmar immunförsvarets 

funktion, är det intressant att titta på hur säkra de är och vilka konsekvenser 

immunsuppressionen kan få. Ingen av studierna visade på några biverkningar till följd av 

det angripna immunförvaret. Alefaceptstudien redovisar en förväntad minskning av 

CD4-nivåer hos patienterna, men denna ökade inte förekomsten av infektioner (Mease et 

al., 2006a). Inte heller efalizumabstudien visade på någon ökad infektionsrisk, även om 

något fler patienter i efaluzumabgruppen än i placebogruppen drabbades av infektioner 

(Papp et al., 2007). Ingen av TNF-α-hämmarna, vare sig etanercept (Mease et al., 2004), 

adalimumab (Mease et al., 2005b) eller infliximab (Antoni et al., 2005), visade på något 

samband mellan behandling och bieffekter relaterade till immunsuppression. 
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Slutsats 
 

Alefacept, etanercept, adalimumab och infliximab har alla klinisk effekt vid PsA, vilket 

däremot inte visats för efalizumab. Då ACR50- och ACR70-svar uppnåddes vid 

behandling med etanercept, adalimumab och infliximab men inte vid behandling med 

alefacept efter 24 veckor, visade sig TNF-α-hämmarna ha större klinisk effekt än 

alefacept. De tre TNF-α-hämmarna visade sig också genom radiologiska mätningar ha 

effekt på strukturella skador orsakade av PsA. Det krävs fler studier med alefacept för att 

utreda om också alefacept har en inhiberande effekt på strukturella skador. Då TNF-α-

hämmarna studerades under en längre tid än alefacept, är den kliniska effekten mer 

säkerställd när det gäller dem.   
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