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Sammanfattning 

 
Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Sjukdomen är 
autoimmun där kroppens eget immunförsvar angriper nervvävnaden, framför allt myelin, och därefter uppstår en 
inflammatorisk reaktion. Nerverna i det centrala nervsystemet påverkar många olika funktioner och eftersom myelinet 
som omsluter nervfibrerna blir inflammerat på olika ställen, både i hjärnan och i ryggmärgen, uppkommer olika typer 
av symptom. Symptomen för MS kan skilja sig mycket från en individ till en annan, och från skov till skov. Om 
McDonald-kriterierna uppfylls, som bygger på att minst två separata CNS-lesioner skilda i rum och med minst en 
månads intervall påvisas utan en tydlig anledning, ställs diagnosen MS. Individer med MS producerar autoreaktiva T-
celler som deltar i bildningen av inflammatoriska lesioner längs myelinskidan, men det finns även CNS-celler som 
gliaceller och astrocyter, som deltar i inflammationsprocessen. Vävnadstypen HLA-DR2 är förknippad med ökad risk 
att få MS. Den vanligaste och den milda formen av MS, skovvis förlöpande MS, bromsas med immunmodulerande 
läkemedel som interferon beta, fingolimod, m.fl. Syftet med det här litteraturarbetet var att utreda den kliniska effekten 
av fingolimod, den första orala behandlingen mot MS, på möjliga skador som förekommer på grund av MS. Studierna 
som granskades i detta arbete hämtades från Pubmed. Resultatet visar att fingolimod har klinisk effekt vid MS, men 
det behövs fler studier för att undersöka säkerhetsprofilen mer ingående. I en studie under två år reducerades den årliga 
skovfrekvensen från 0.4 till mindre än hälften av detta. I en annan två-årig studie, där fingolimod jämfördes med 
interferon-beta 1a, fanns det en signifikant större reduktion i den årliga skovfrekvensen i fingolimodgruppen (årlig 
skovfrekvens < 0,20) än i interferongruppen (årlig skovfrekvens 0,33). Majoriteten av patienterna (>70 %) förblev 
skovfria med fingolimodbehandlingen i båda studierna. Det fanns inga studier där fingolimod kombinerades med 
annan MS-behandling, vilket skulle vara intressant att se i framtiden. 
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Summary 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological disease that affects the nerves within the 
central nervous system (CNS). The disease is autoimmune where the body's own immune 
system attacks nerve tissue, especially myelin, causing an inflammatory reaction. The 
nerves of the central nervous system serve many different functions and since the myelin 
surrounding the nerve fibers becomes inflamed at different places, both in the brain and the 
spinal cord, a variety of symptoms result. Symptoms of MS can differ greatly from one 
individual to another, as well as from relapse to relapse. If the McDonald criteria, which are 
based on at least two separate CNS lesions separated in space and at least one month apart 
demonstrated without a clear reason, are fulfilled a diagnosis of MS is set.  

Individuals with MS produce autoreactive T cells involved in the formation of 
inflammatory lesions along the myelin sheath, but CNS cells, glial cells and astrocytes, also 
participate in the inflammatory process. Tissue type HLA-DR2 is associated with increased 
risk of developing MS. The most common and mild form of MS, relapsing-remitting MS, 
can be slowed down with immunomodulatory drugs such as interferon beta, fingolimod, 
etc. 

The aim of this literature study was to investigate the clinical efficacy of fingolimod, the 
first oral therapy for MS, on the possible damage that occurs due to MS. The studies 
examined in this work were taken from Pubmed. The results demonstrate that fingolimod 
has clinical efficacy in MS, but more studies are needed to investigate the safety profile in 
more detail. In a study over two years the annualized relapse rate was reduced from 0.4 to 
less than half of this. In another two-year study in which fingolimod was compared with 
interferon-beta 1a, there was a significantly greater reduction in the annualized relapse rate 
in the fingolimod group (annualized relapse rate <0.20) than in interferon group 
(annualized relapse rate 0.33). The majority of patients (>70 %) remained relapse-free with 
fingolimod treatment in both studies. There were no studies that combined fingolimod with 
other MS treatments, which would be interesting to see in the future. 
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Förord 

Det här examensarbetet omfattar 15 hp, där processen har tagit 10 veckor, och ingår i 
Farmaceutprogrammet, 180 hp, vid den Naturvetenskapliga institutionen, Linnéuniversitet i 
Kalmar. 
 
Jag vill börja det här litteraturarbetet med att tacka alla som hjälpt mig med det, framför allt 
min handledare Sven Tågerud som har ställt upp varenda gång jag har behövt hjälp. Jag vill 
också tacka min familj, mina vänner särskilt min bästa vän Elida och alla lärare som har 
varit ett stort stöd under hela utbildningen och som har varit en av de främsta anledningarna 
varför jag har kunnat slutföra det här arbetet. Utan er hade jag inte kommit så långt. Tack! 
 
Den största orsaken som har lockat mig till att skriva om just sjukdomen multipel skleros är 
att den drabbar individer i min ålder (>20 år) och därför vill jag veta mer om den; hur man 
drabbas och om en del behandlingar som finns. Men i det här arbetet har jag lagt störst 
fokus på behandlingen där man använder substansen fingolimod som är det aktiva 
substansen i läkemedlet Gilenya, vilket har godkänts under mars 2011 i Europa som det 
första orala läkemedlet för MS.  
 

Kalmar, 2012-03-23 

Kristina Jamah   
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Förkortningslista 

 APC - antigenpresenterande celler 
 AV-block - atrioventrikulärt överledningsblock  
 CNS – Centrala nervsystemet 
 COX-2 - cyklooxygenas-2 

 EDSS - Expanded Disability Status Scale 
 FOXP3 – forehead box P3 
 FS - funktionellt system  
 ICAM-1 - intercellular adhesion molecule-1  
 HLA - human leukocyte antigen 
 IL – interleukin 
 INF-α – interferon alfa 
 INF-β – interferon beta 
 LFA-1- leukocyte function antigen-1 
 MBP - myelin basic protein  
 MHC - major histocompatibility complex 
 MRT – magnetisk resonanstomografi 
 MS – multipel skleros 
 NAB - neutraliserande antikroppar 
 NK-celler - natural killer cells 
 NO - kväveoxid 
 PML - progressivt multifokal leukoencefalopati 
 S1P - sfingosin 1-fosfat  
 TC-celler - cytotoxiska T-celler 
 TCR – T-cellsreceptor 
 Th-celler - T-hjälparceller 
 TNF-α - tumour necrosis factor alpha 
 Treg - T-regulatory celler 
 VCAM-1 - vascular cell adhesion molecule-1 
 VLA-4 - very late antigen-4 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Innehållsförteckning 

Summary ................................................................................................................................2 
Förord .....................................................................................................................................3 
Förkortningslista ……………………………………………………………………………4 
Innehållsförteckning ...............................................................................................................5 
Introduktion ............................................................................................................................6 
     Multipel skleros .................................................................................................................6 
          Sjukdomsbild ................................................................................................................6 
          Sjukdomsmekanismer ..................................................................................................7 
               Det medfödda immunförsvaret ...............................................................................8 
               Det adaptiva immunförsvaret ..................................................................................9 
                   HLA-DR2 vid MS .............................................................................................10 
                   Immunceller vid MS .........................................................................................10 
     Behandling av multipel skleros .......................................................................................11 
          Immunmodulerande behandling .................................................................................11 
               Interferon beta (INF-β) ..........................................................................................11 
               Glatirameracetat ....................................................................................................12 
               Natalizumab ..........................................................................................................12 
               Fingolimod ............................................................................................................14 
          Steroidbehandling ......................................................................................................14           
     Mätverktyg ......................................................................................................................15 
          Magnetisk resonanstomografi (MRT) ........................................................................15 
          Klinisk gradering av funktionsnedsättning vid MS – EDSS ......................................16 
          McDonald kriterier .....................................................................................................17 
Syfte .....................................................................................................................................17 
Metod ...................................................................................................................................17 
Resultat .................................................................................................................................18 
     Studie 1.1: Fingolimod vs. placebo .................................................................................20 
     Studie 1.2: Fingolimod, uppföljning två år .....................................................................25 
     Studie 1.3: Fingolimod, uppföljning tre år ......................................................................28 
     Studie 2: Fingolimod vs placebo .....................................................................................33 
     Studie 3.1: Fingolimod vs intramuskulärt interferon beta-1a .........................................37 
     Studie 3.2: Fingolimod, uppföljning två år .....................................................................41 
Diskussion ............................................................................................................................45 
Slutsats .................................................................................................................................49 
Referenslista .........................................................................................................................50 

 



 
 

6 
 

Introduktion 

 
Multipel skleros 

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk demyeliniserande sjukdom i det 
centrala nervsystemet (CNS). CNS, hjärna och ryggmärg, består av nervceller som är 
sammankopplade till varandra med nervfibrer s.k. axon. Axonen är omslutna av en 
isolerande fettskida som innehåller myelin, vilket gör att nervsignaler (s.k. impulser) lättare 
leds genom axonen. Vid en myelinskada som är fallet vid MS, uppkommer en nedsatt eller 
helt blockerad ledningsförmåga som leder till många neurologiska dysfunktioner (Fagius et 
al., 2007). Myelin innehåller ca 70 % lipider och 30 % proteiner såsom myelin basic 
protein (MBP) och glykoproteiner som är specifika för att myelinet kan bli föremål för 

immunmedierad myelinskada. MBP utgör en stor del av myelinskidan och antas vara viktig 
för myelinisering av nerver. Det är i första hand detta protein som immunförsvaret riktas 
mot vid MS (Davis et al., 2005). Den autoimmuna sjukdomen MS drabbar framförallt unga 
och medelålders personer, kvinnor nästan dubbelt så ofta som män. Debuten inträder oftast 
då patienten är mellan 10 och 60 år (vanligen 20-40 år), och incidensmaximum ligger kring 
30 års-åldern. Idag finns det 17 500 MS-sjuka i Sverige (Läkemedelsboken 2011/2012).  

 

Sjukdomsbild 

Symptomen vid MS kan skilja sig mycket från en individ till en annan och från skov till 
skov. Vissa kan ha symtom som t.ex. lätta domningar och trötthet som kan förväxlas med 
vardagliga upplevelser och göra det svårt för vissa människor att tro att det orsakas av en 
sjukdom (Stauffer, 2006). Eftersom myelinet, som omsluter nervfibrerna, kan bli 
inflammerat på olika ställen både i hjärnan och i ryggmärgen (framförallt i den vita 
substansen) uppkommer olika typer av symptom. Det finns vissa delar av den vita 
substansen som drabbas lite oftare än andra, och därför blir vissa symtom vanligare. De 
vanliga symtomen är synnervsinflammation, känselnedsättningar (domningar) samt 
muskelsvaghet, det vill säga förlamningar i armar, ben och ansikte. 
Koordinationsstörningar, balansstörningar och talstörningar kan också förekomma. En del 
patienter har i stället mer otydliga första symptom såsom uttalad trötthet, nedstämdhet och 
kognitiva symptom, till exempel minnes- och koncentrationssvårigheter samt svårigheter 
med planering och problemlösning. De ovan beskrivna symtomen kan alla uppträda vid 
MS, men de behöver inte göra det (Fagius et al., 2007). Det finns olika faser eller 
förloppstyper av MS; skovvis förlöpande MS, sekundär progressiv MS och primär 
progressiv MS. Skovvis förlöpande MS är den tidiga formen av MS och är den vanligaste 
(80-90 % av patienter) (Läkemedelsboken 2011/2012). Karakteristiskt för den är att 
symtomen kommer och går i form av skov som innebär att ett visst symtom yttrar sig 
ganska plötsligt och går därefter tillbaka efter en tid. Ett skov kan vara lindrigt, t.ex. en 
domning, som går över på några dagar, eller mycket svåra t.ex. förlamningar som kan ta 
längre tid att gå tillbaka, men de flesta skoven (70 %) går helt tillbaka. Antalet skov skiljer 
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sig mellan individer, vissa har många medan andra har få (Fagius et al., 2007). Vid skovvis 
förlöpande MS förekommer 1/2–1 skov/år med avtagande skovfrekvens med tiden. En 
majoritet av patienter som har skovvis förlöpande MS kommer dock med tiden, även om 
det kan dröja länge (>15 år), att utveckla gradvis tilltagande symtom (funktionsnedsättning) 
med eller utan pålagrade skov. Denna långsamma försämring kallas sekundär progressiv 
MS. En mindre del av patienter (10-20 %) har redan från början gradvis tilltagande 
symtom, kallad primär progressiv MS, som ger snabbare funktionsnedsättning jämfört MS 
med skovdebut. Den debuterar genomsnittligt i 40- årsåldern och drabbar framför allt män 
(Läkemedelsboken 2011/2012). 
 
 
Sjukdomsmekanismer 

 

Än idag vet man inte mycket om de sjukdomsframkallande mekanismerna för MS, men 
man tror att det antingen kan vara ärftlighet eller en yttre virusinfektion som leder till 
aktivering av immunförsvaret, vilket orsakar skador på nervsystemet vid MS. Även 
miljöfaktorer har framförts som en möjlig förklaring. Diet och trauma har exempelvis 
diskuterats, men deras betydelse har inte kunnat beläggas. Det har även spekulerats kring 
om lösningsmedel och kvicksilver kan ha någon påverkan, men inte heller här finns ännu 
några bevis (Fagius et al., 2007).  
 
Risken för MS ökar med ökande släktskap med en MS-drabbad och är högst för 
enäggstvillingar (ca 25 %). Flera olika gener har föreslagits påverka risken att få MS; t.ex. 
den gen på kromosom nummer 6 som ger upphov till vävnadstypen HLA-DR2 och som är 
viktig för immunförsvaret (se nedan). Risken att få MS är 3-4 gånger större om man har 
denna vävnadstyp (Fagius et al., 2007).  
 
Under den fas av sjukdomen som ger skov är inflammation den väsentliga 
skademekanismen. I de progressiva sjukdomsfaserna har inflammationen ersatts av en 
nedbrytningsprocess, degeneration. Inflammationen uppkommer efter aktivering av 
immunförsvarsreaktioner (Fagius et al., 2007). Immunförsvaret består av det medfödda och 
det adaptiva immunförsvaret. Det medfödda immunförsvaret är den första försvarslinjen 
som aktiveras omedelbart när kroppen utsätts för en patogen och det adaptiva 
immunförsvaret är den andra försvarslinjen som verkar senare och angriper specifikt 
patogenet ifråga. Det adaptiva immunsystemet skapar ett immunologiskt minne av 
patogenet, vilket gör att kroppen kommer ihåg detta och kan oskadliggöra patogenet 
snabbare om organismen angrips igen (Rang et al., 2011). Varje substans med förmåga att 
framkalla ett adaptivt immunsvar betecknas som en immunogen (antikroppsgenerator). Det 
är viktigt att det adaptiva immunsvaret endast är riktat mot främmande substanser och inte 
mot kroppsegna. Det adaptiva immunsystemet använder flera mekanismer för att undvika 
skadliga reaktioner mot egna molekyler. Ibland kan dock dessa mekanismer misslyckas, 
och systemet vänder sig mot själva individen, vilket leder till autoimmuna sjukdomar som 
ibland kan vara dödliga (Albert et al., 2008). Vid MS är det myelinet som uppfattas som 
den främmande substansen (antigenet) som angrips (Fagius et al., 2007). 
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Det medfödda immunförsvaret  

 

Det medfödda immunförsvaret är inte specifikt för ett särskilt patogen.  Innan det adaptiva 
immunsystemet aktiveras, försöker det medfödda immunförsvaret hindra patogener att 
komma in i kroppen med hjälp av fysiska och kemiska barriärer och döda den med olika 
mekanismer om den lyckas komma in i kroppen (Albert et al., 2008). När ett patogen 
invaderar en vävnad aktiveras celler och humorala substanser, vilket framkallar den ett 
inflammatoriskt svar. Inflammationen kan vara akut, exempelvis som svar på 
vävnadsskada, eller kronisk som leder till patologiska konsekvenser (exempelvis MS) 
(Kuby et al., 2007). Frisatta endogena substanser orsakar en inflammatorisk reaktion som 
yttrar sig som smärta, rodnad, värme och svullnad på platsen för infektionen. Detta beror på 
att blodkärlen vidgas och deras permeabilitet ökar, vilket leder till vätskeläckage och lokal 
svullnad av vävnaden (Albert et al., 2008). Endotelcellerna som bekläder de lokala 
blodkärlen stimuleras till att uttrycka celladhesionsmolekyler på ytan, vilka underlättar 
vidhäftning och extravasering av vita blodkroppar, neutrofiler initialt, följt av lymfocyter 
och monocyter (prekursorer till makrofager). Vidhäftningen av vita blodkroppar till 
endotelceller sker via interaktioner mellan deras integriner på cellytan och 
adhesionsmolekyler på endotelceller (kallad intercellular adhesion molecules, ICAMs) 
(Kuby et al., 2007). De vita blodkropparna frisätter olika proinflammatoriska cytokiner som 
kemokiner, interleukin (IL)-1 och tumör nekros faktor- α (TNF-α), såväl som andra 
mediatorer som prostaglandiner och histamin. Prostaglandiner och histamin verkar på 
endotelcellerna i kapillärer, vilket leder till vasodilatation och det i sin tur medför ett ökat 
läckage av vätska som innehåller enzymer som ger upphov till ytterligare inflammatoriska 
mediatorer (Rang et al., 2011). Kemokiner styr migreringen av immunceller genom 
kemotaxi, vilket innebär att en cell förflyttar sig mot en ökande koncentration av ett 
kemiskt ämne. Kemokiner produceras av aktiverade makrofager och lockar bland annat 
neutrofiler till inflammationsstället. Neutrofiler är fagocyter som dödar mikroorganismer 
genom att frisätta giftiga substanser (syreradikaler och enzymer). Efter att ha släppt sitt 
innehåll, genomgår den apoptos och resterna tas upp av makrofager. En monocyt är en 
fagocyterande leukocyt som cirkulerar i blodet innan den vandrar ut till den inflammerade 
vävnaden där den mognar till en makrofag. Makrofager fagocyterar främmande substanser 
och kan avdöda mikroorganismer med hjälp av syreradikaler och proteolytiska enzymer. De 
är även viktiga som antigenpresenterande celler och har därmed en nyckelroll i aktiveringen 
av det adaptiva immunförsvaret. De aktiverar T-hjälparceller (Th-celler), som frisätter 
cytokiner vilka i sin tur ökar makrofagernas fagocyterande förmåga. NK-celler (natural 
killer cells) förstör virusinfekterade celler genom en programmerad cytotoxisk celldöd. Alla 
de nämnda leukocyterna har Fc-receptorer på cellytan och i närvaro av antikroppar, kan de 
döda celler genom antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet (Kuby et al., 2007). 
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Det adaptiva immunförsvaret 

 

Det adaptiva immunförsvaret, som aktiveras av det medfödda immunförsvaret (makrofager 
presenterar antigenet för celler i det adaptiva immunförsvaret), ger ett effektivare försvar än 
det medfödda samt är specifikt för det invaderande patogenet. Det adaptiva immunförsvaret 
delas in i två stora grupper; det cellulära med antigen-presenterande celler och T-
lymfocyter samt det humorala med antikroppar (Rang et al., 2011). Alla lymfocyter 
härstammar från prekursorceller i benmärgen där B-lymfocyter mognar medan pre-T-
lymfocyter efter utsläpp i blodet, mognar i brässen varefter de kommer in i cirkulationen 
och ansamlas i sekundära lymfoida vävnader såsom lymfkörtlar och mjälte. Här är de redo 
att upptäcka, fånga och identifiera främmande molekyler som presenteras för dem genom 
antigenpresenterande celler (APC) t.ex. makrofager eller dendritiska celler. T-lymfocyter 
indelas i subgrupper: T-hjälparceller (Th-celler), cytotoxiska T-celler (TC-celler), och T-
regulatory celler (Treg), som var och en uttrycker antigenspecifika receptorer (CD4-
coreceptor på Th- och Treg-celler och CD8-coreceptor på TC-celler). Till skillnad från 
membranbundna antikroppar på B-celler som känner igen fria antigener, kan de flesta T-
cellsreceptorer endast känna igen antigener som är bundna till cellmembransproteinet major 
histocompatibility complex (MHC). MHC-molekylen är ett glykoprotein som har 
funktionen att presentera antigenet för T-celler. Det finns två typer av MHC: MHC klass I 
presenterar antigenet för CD8+ T-celler (TC-celler) medan MHC klass II presenterar det för 
CD4+ T-celler (Th-celler) (Kuby et al., 2007). I anslutning till MHC finns sk 
costimulatoriska  membranproteiner, som binder till komplementära receptorer på T-
cellytan och därmed aktiverar cellen.   
 
När en naiv CD4+-T-cell binder via sin receptor (TCR) till en antigenpeptid kombinerad 
med en MHC II-molekyl, vilket sker i den sekundära lymfoida vävnaden, åstadkommer 
detta en cellproliferation. Th-celler verkar via en autokrin signalering, som innebär att 
de utsöndrar en molekyl  och har en receptor för den, så att cellen stimulerar sig själv. IL-2 
är detta cytokin, som utsöndras från Th-cellen och stimulerar den att utvecklas till Th1- och 
Th17-celler (en speciell typ av Th1-celler). Th1-och Th17-celler utsöndrar 
proinflammatoriska cytokiner som aktiverar makrofager (ansvariga för vissa cell-medierade 
immunreaktioner). Även TC-celler syntetiserar och uttrycker IL-2-receptorer som binder IL-
2, vilket leder till ökad proliferation av cytotoxiska T-celler som till exempel kan döda 
virusinfekterade celler. Andra autokrina cytokiner, t.ex. IL-4, stimulerar Th-cellen att 
utvecklas till Th2-celler, vilka är ansvariga för utvecklingen av det IgE-medierade 
immunsvaret. Th1- och Th2-celler aktiverar B-celler som differentieras till minnes- och 
plasmaceller (Rang et al., 2011). Plasmaceller producerar antikroppar som är effektiva mot 
extracellulära patogener, men kan inte neutralisera patogener inuti celler. Med hjälp av T-
cellmedierade immunologiska mekanismer övervinns detta problem genom att aktivera 
makrofager eller direkt döda virusinfekterade celler (Albert et al., 2008). Den tredje typen 
av T-lymfocyter, Treg- celler, begränsar och förhindrar progressionen av immunsvaret, 
vilket således förhindrar autoimmunitet och överdriven immunaktivering (Rang et al., 
2011). Minnesceller av B-celler är långlivade celler, som orsakar en mycket snabbare och 
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effektivare respons på efterföljande antigenexponering då de snabbt kan övergå i 
plasmacellstadiet (Kuby et al., 2007).  
 
 
HLA-DR2 och MS 

 

HLA, Human Leukocyte Antigen, är en beteckning på de membranbundna MHC-
molekylerna. Det finns olika klasser av HLA-molekyler ex. HLA-A, HLA-B, HLA-C och 
HLA-D, som i sin tur innehåller flera varianter. DR2 är en variant av HLA-D och ett 
specifikt MHC II-protein (Kuby et al., 2007). HLA proteiner spelar en roll i att framkalla 
inflammation genom att med sin inbundna antigenpeptid aktivera T-celler att angripa och 
förstöra sjuka celler i närheten, men det är möjligt att de spelar en motsvarande roll i 
framkallandet av autoimmunitet, där en persons egna vävnader angrips som om de vore 
främmande (Stauffer, 2006). Vid MS är det HLA-DR2 som inducerar autoimmunitet. 
Molekylen har en bra förmåga att binda peptider från myelinets protein, MBP, och ökar 
aktivitetsgraden hos Th-cellen, som i sin tur frisätter signalsubstanser, som ökar graden av 
inflammationen. Den höga graden av inflammation leder till aktivering av andra 
immunceller såsom makrofager och B-celler som bildar antikroppar mot MBP (Fagius et 
al., 2007).    
 
 

Immunceller vid MS 

 

Individer med MS producerar autoreaktiva T-celler som deltar i bildningen av 
inflammatoriska lesioner längs myelinskidan av nervfibrer. Cerebrospinalvätskan hos 
patienter med aktiv MS innehåller aktiverade T-lymfocyter, vilka infiltrerar hjärnvävnaden 
och orsakar karakteristiska inflammatoriska lesioner (Albert et al., 2007). 
Immunfärgningen av T-cellsuppsättningar i MS-lesioner visar att infiltrerande T-celler 
huvudsakligen är CD8+ T-celler särskilt i CNS parenkymet, medan CD4+ T-celler utgör en 
minoritet. Demyeliniserade axoner uttrycker MHC klass I-molekyler, och därför kan det 
vara ett mål för CD8+ cytotoxiska T-celler (Oger et al., 2007). Experimentell autoimmun 
encefalomyelit (EAE; en experimentell djurmodell för MS) har visat att även andra 
molekyler är involverade för T-cellers migrering genom blod-hjärnbarriären bland annat 
LFA-1 (leukocyte function antigen-1), ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1), 
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) och VLA-4 (very late antigen-4), men de två 
sistnämnda är de viktigaste vid MS (Herndon, 2003). LFA-1 som finns på T-cellens yta 
binder till ICAM-1 på antigenpresenterande celler eller endotelceller (dess expression 
sammanfaller med inflammatorisk cellinfiltration). VCAM-1 som uttrycks på vaskulära 
endotelceller, binder till VLA-4 som uttrycks på T-cellens yta (Kuby et al., 2007). 
Cytokinet TNF-α, som frisätts från makrofager, reglerar uttrycket av VCAM-1 och VLA-4. 
Förutom uppregleringen av adhesionmolekyler, kan TNF-α också öka blod-hjärnbarriärens 
permeabilitet och detta underlättar i sin tur och ökar T-cellsinfiltrationen i CSN.  
Kemokiner som produceras av neurala celler kan också vara ansvariga för inducering av T-
cellsmigration i CNS. Efter en flerstegsprocess av aktivering och stimulering genom 
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cytokiner (INF- α) kan mikrogliaceller (nervsystemets egna makrofager) uttrycka MHC 
klass II-molekyler och effektivt presentera antigen för Th1-celler. Dessa celler kan också 
uttrycka costimulerande molekyler såsom ICAM-1. Andra CNS-celler, astrocyter, har 
också föreslagits vara effektiva APC när de aktiveras av INF-α och TNF-α, och kan som 
gliaceller uttrycka MHC klass II-molekyler. Dessutom kan astrocyter aktiveras av andra 
proinflammatoriska stimuli såsom IL-1 för att uttrycka adhesionsmolekyler såsom ICAM-1 
och VCAM-1. Astrocyter producerar flera proinflammatoriska cytokiner såsom TNF-α, IL-
1, IL-6 som aktiverar makrofager i cerebrospinalvätska. Astrocyterna är bindvävsliknande 
celler, vilka bildar en slags ärrvävnad som i viss mån förhindrar läkningen av 
nervfiberskidorna. Detta är slutstadiet för lesionen eller skadestället i CNS (Herndon, 
2003). 
 
 

Behandling av multipel skleros 

 

Multipel skleros är en kronisk sjukdom som det än idag inte finns något botemedel för. 
Däremot finns det fyra olika typer av bromsmediciner som kan påverka sjukdomsförloppet, 
och det finns även olika läkemedel som används för symtomlindring hos en person som har 
ett redan utvecklat stadium av sjukdomen exempelvis mot depression, trötthet och smärta 
(Fagius et al., 2007). Vid akuta funktionsnedsättande skov ges glukokortikoider i hög dos, 
vilket påskyndar förbättringen i det akuta skedet. Interferon-beta, glatirameracetat, 
natalizumab och fingolimod är immunmodulerande bromsmediciner som minskar antalet 
skov och dämpar utvecklingen av förändringarna i centrala nervsystemet vid skovvis 
förlöpande multipel skleros (Läkemedelsboken 2011/2012). För närvarande finns det inte 
några behandlingar för de progressiva formerna av MS. Interferon-beta och 
glatirameracetet är olika typer av proteiner som reglerar vissa delar av kroppens 
immunförsvar. Båda har egenskapen att minska antalet skov, men interferon-beta kan även 
fördröja sjukdomsutvecklingen. Natalizumab hindrar MS-inflammationer från att uppstå i 
CNS genom att blockera de skadliga cellerna från att komma in i CNS och angripa 
myelinet (se nedan). På det sättet fördröjs sjukdomsutvecklingen på sikt och antalet skov 
minskar (Fagius et al., 2007). Fingolimod är det nyaste perorala läkemedlet vid behandling 
av skovvis förlöpande MS. Det minskar antalet skov och försenar sjukdomsutvecklingen 
(Läkemedelsboken 2011/2012).  
 

 

Immunmodulerande behandling 

 
Interferon-beta (INF-β) 

 

Interferoner är proteiner, en typ av cytokiner, som produceras av humana immunceller. Det 
finns tre olika preparat på marknaden, Avonex®, Betaferon® och Rebif® (Stauffer, 2006). 
Avonex och Rebif (interferon-beta 1a) är rekombinanta interferoner, som har exakt samma 
struktur som den naturligt förekommande interferonmolekylen, medan Betaferon 
(interferon-beta 1b) skiljer sig något från den (Fagius et al., 2007). Hos friska människor, 

http://www.multipelskleros.nu/About%20MS/Treatment/Retroviral%20drugs.aspx#dictionary
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reglerar interferoner immunsvaret mot virala infektioner och tumörer. Vid MS minskar de 
migreringen av immunceller in i CNS, inhiberar T-cellstillväxt och signalerar produktionen 
av andra cytokiner som främjar remyelinisering och axonreparation (Stauffer, 2006). En 
mekanism för INF-β är att minska T-cellsaktivering, inklusive myelinautoreaktiva T-celler 
genom att antingen nedreglera expressionen av MHC klass II eller reducera nivåerna av 
ICAM-1, VCAM-1 och VLA-4. Andra effekter av INF-β är att reducera eller inhibera 
frisättningen av cytokiner som stimulerar cellproliferationen av Th1 och Th17. Vidare 
hämmar INF-β uttrycket av FLIP (ett anti-apoptotiskt protein), vilket leder till en ökad 
apoptos av T-celler och återställning av aktiviteten för T-reg celler (Mendes & José Sá, 
2011). De olika preparaten ger en minskning av skovfrekvensen med cirka 30 %, en måttlig 
hämning på utvecklingen av funktionsnedsättning och 60–80 % reduktion av nya cerebrala 
MS-lesioner (Läkemedelsboken 2011/2012). Avonex ges varje vecka genom intramuskulär 
injektion, Rebif injiceras subkutant tre gånger per vecka och Betaferon administreras 
varannan dag som subkutan injektion. Alla används för att behandla människor med 
skovförlöpande MS och kan även hjälpa dem med sekundär progressiv MS om de 
fortfarande upplever märkbara skov (Stauffer, 2006). Risken för utveckling av 
neutraliserande antikroppar (NAB) mot Betaferon och Rebif är måttlig, men Avonex är 
mindre utsatt för antikroppsbildning (Läkemedelsboken 2011/2012).  
 

Glatirameracetat 

 

Glatirameracetat, Copaxone
 ®, består av syntetiska polypetider innehållande fyra naturligt 

förekommande aminosyror (glutaminsyra, alanin, tyrosin och lysin, därav namnet 
GLATiramer) (Stauffer, 2006). Dess struktur efterliknar en aminosyrasekvens i MBP. 
Glatirameracetat inhiberar och stör aktiveringen av myelinspecifika T-celler med dess 
antagonistiska effekt på T-cellsreceptor. Genom att konkurrera ut naturligt MBP-peptid 
från bindningsstället på MHC-II molekyler inhiberas T-cellsreceptorn från att binda dit. 
Läkemedlet antas också inducera omvandlingen av CD4 + CD25-till CD4 + CD25 + Treg-
celler genom aktivering av transkriptionsfaktorn FOXP3 som leder till proliferation av 
dessa celler. Glatirameracetat reducerar de inflammatoriska effekterna av 
monocyter/makrofager genom att minska produktionen av antiinflammatoriska cytokiner 
samt produktionen av ett inflammatoriskt cytokin, IL-1β, från monocyter. Dessutom kan 
glatirameracetat reglera T-celler till att utsöndra neurotrofiska faktorer som gynnar 
remyelinisering och skyddande effekter på axonen (Mendes & José Sá, 2011). Copaxone 
administreras dagligen med subkutan injektion. Den vanligaste biverkningen av denna 
behandling är en mild allergisk reaktion vid injektionsstället. Antikroppsbildning mot 
Copaxone är möjlig men har inte rapporterats (Fagius et al., 2007). 
 
 

Natalizumab  

 

Natalizumab, Tysabri®, är en humaniserad monoklonal IgG4 antikropp som selektivt binder 
till adhesionsmolekylen VLA-4. Detta gör att de aktiva T-lymfocyterna inte kan binda till 
adhesionsmolekylen VCAM-1 (uttrycks på aktiverade hjärnkärl) vilket får till följd att 
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lymfocyternas förflyttning från blodbanan till nervsystemet inhiberas (Millonig et al., 
2010). Natalizumab sägs vara den första MS-behandlingen som i viss mån är riktad, 
specifik, mot en skademekanism som förekommer vid MS. Natalizumab ges i monoterapi 
och framför allt till patienter med mycket aktiv skovvis förlöpande MS som antingen har 
initialt hög sjukdomsaktivitet eller hög sjukdomsaktivitet trots betainterferon- eller 
glatirameracetatbehandling (Fagius et al., 2007). Natalizumab minskar risken för ökad 
funktionsnedsättning, skovfrekvensen med cirka 70 % samt nya cerebrala MS-lesioner 
(Läkemedelsboken 2011/2012). Under behandlingen med natalizumab har det förkommit 
fall av en mycket sällsynt virusencefalit kallad progressivt multifokal leukoencefalopati 
(PML) som kan leda till allvarlig funktionsnedsättning eller till döden (Fass.se). Substansen 
ges som intravenös infusion var fjärde vecka (Fagius et al., 2007). 
 
 

Fingolimod 

 
Fingolimod, Gilenya®, är det första orala läkemedlet för behandling av multipel skleros 
(MS). Läkemedlet antas ge terapeutiska fördelar för MS-patienter genom att förhindra 
lymfocyters utträde från lymfoida vävnader, vilket minskar infiltrationen av autoaggressiva 
lymfocyter in i CNS, där de kan orsaka inflammation och vävnadsskada. Denna verkan av 
fingolimod medieras huvudsakligen genom modulering av receptorer för sfingosin 1-fosfat 
(S1P) på lymfocyter (Mehling et al., 2011). Fingolimod (fig.1) är en prodrug som m.h.a. 
sfingosinkinaser (finns även i CNS) fosforyleras till den aktiva formen, fingolimod-fosfat, 
som liknar naturligt förekommande S1P. S1P är en extracellulär lipidmediator vars effekter 
förmedlas av G-proteinkopplade-receptorer, som kallas S1P-receptorer (Cohen & Chun, 
2011). Det finns åtminstone fem S1P-receptorsubtyper, S1PR1-5, varav alla binder 
fingolimod-fosfat förutom S1PR2. Dessa receptorer uttrycks på en mängd olika celler, 
såsom lymfocyter och neurala celler (oligodendrocyter, neuron, astrocyter och mikroglia 
celler), som är involverade i många biologiska processer och som är relevanta för MS.  
 

 
 

Figur 1. Kemisk struktur hos fingolimod (Fass.se). 
 
Fingolimod-fosfat binder med hög affinitet till S1PR1 på lymfocyter, vilket leder till 
internalisering och nedbrytning av receptorn och därmed berövas dessa celler en signal som 
är nödvändig för att lämna de sekundära lymfoida vävnaderna. Detta medför i sin tur 
reduktion av den autoaggressiva lymfocytinfiltrationen till CNS (fig. 2) (Mehling et al., 
2011). Fingolimod påverkar både T- och B-celler, men T-celler påverkas mer än B-celler. 
CD4 T-celler påverkas mer än CD8 T-celler och det minskar CD4/CD8 förhållandet i 
blodet. Fingolimod försämrar företrädesvis recirkulationen av minnes-T.celler, vilka ger 
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skydd mot patogena infektioner. Fingolimod hämmar inte T-cellsaktivering, proliferation, 
differentiering, cytokinproduktion och antikroppsproduktion genom B- celler (Cohen & 
Chun, 2011). Förutom dess effekter på lymfocyter kan fingolimod, med hjälp av sin lipofila 
egenskap, passera blod-hjärnbarriären och utöva direkta effekter på inblandade CNS-celler 
i patogenesen för MS, såsom astrocyter, oligodendrocyter och mikroglia. Fingolimod-fosfat 
stimulerar differentiering av oligodendrocyt prekursorceller till oligodendrocyter vid låga 
koncentrationer och skyddar oligodendrocyterna från celldöd, inducerad av 
inflammatoriska cytokiner eller mikroglia aktivering. Fingolimod har även 
antiinflammatoriska effekter på astrocyter genom att minska utsöndringen av 
proinflammatoriska cytokiner. Fingolimod-fosfat defosforyleras tillbaka till fingolimod 
genom sfingosinfosfatas (finns också i CNS) och metaboliseras av cytokrom P450-enzymer 
till inaktiva karboxylsyrametaboliter som sedan utsöndras med urinen (Cohen & Chun, 
2011). Fingolimodbehandlingen ges framförallt till patienter med högaktiv skovvis 
förlöpande MS med en snabb initial sjukdomsutveckling eller där behandling med 
interferon beta eller glatirameracetat inte ger tillräcklig effekt (Läkemedelsboken 
2011/2012). 
 

Figur 2. Effekt av fingolimod på T-lymfocyter och hur dessa berövas av en viktig signal som hindrar deras 

utträde till blodet (egen bild). 
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Steroidbehandling 

 
Glukokortikoider såsom metylprednisolon är potenta immunsuppressiva och 
antiinflammatoriska läkemedel och när de ges terapeutiskt, hämmar de i stort sett alla typer 
av inflammatoriska reaktioner, oavsett om dessa orsakats av kemiska eller fysiska stimuli, 
invaderande patogener eller autoimmuna sjukdomar. Dess effekter medieras genom 
bindning till den intracellulära glukokortikoidreceptorn som reglerar gentranskriptionen 
(Oger et al., 2007). Detta leder till inhibering av den proinflammatoriska 
cytokinproduktionen (t.ex. IL-1, TNF-α) och detta i sin tur leder till en minskad aktivering 
av Th1-celler, nedreglering av celladhesionsmolekyler och kemokinreceptorer, vilket 
hindrar leukocyter från att lämna blodkärlen och från att aktiveras (Rang et al., 2011). 
Däremot ökar sekretionen av antiinflammatoriska Th2-cytokiner t.ex. IL-4, IL-10. Vidare 
inducerar glukokortikoiderna T-cellsapoptos och nedreglering av MHC II-molekyler. 
Glukokortikoider kan även hämma produktionen av kväveoxid (NO), en effektormolekyl 
som frisätts från makrofager och mikroglia och förstör oligodendrocyter. Detta sker genom 
hämning av inducerbart NO-syntas (Schweingruber et al., 2011). Glukokortikoider minskar 
också uttrycket av COX-2 och därmed produktionen av prostaglandiner (Rang et al., 2011). 
Den huvudsakliga användningen av högdos glukokortikoider vid MS är att behandla de 
akuta skoven för att påskynda återhämtningen (Melissa, 2006). Det är inte känt om 
kortikosteroider har långtidseffekter på MS eller minskar risken för ytterligare skov 
(Läkemedelsboken 2011/2012). Ett annat möjligt alternativ för att förbättra MS-
behandlingen är att kombinera olika behandlingar för att uppnå synergism. Två nyligen 
publicerade studier visar att kombinationsbehandling med interferon beta-1a och 
metylprednisolon gav lägre sjukdomsaktivitet än enbart interferonbehandling 
(Schweingruber et al., 2011). 
 
 
Mätverktyg vid diagnostik av MS 

MS-diagnostiken bygger i hög grad på bedömning av sannolikheter speciellt tidigt i 
sjukdomsförloppet då det kan handla om något annat än MS. Det är därför viktigt att hitta 
bevis på att flera ställen i nervsystemet påverkats vid olika tidpunkter. Detta undersöks med 
hjälp av olika mätverktyg såsom magnetisk resonanstomografi (MRT), Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) och McDonald kriterier, se nedan (Fagius et al., 2007).  

 
Magnetisk resonanstomografi (MRT) 

 
Magnetkameratekniken kallas också magnetisk resonanstomografi, MRT. Tekniken är 
baserad på användningen av ett starkt statiskt magnetfält, ett mindre och varierande 
magnetfält samt radiovågor. Patientens väteatomer ställer in sig med eller mot det starka 
magnetfältet men ändrar läge när radiovågor riktas mot dem. När radiovågorna stängs av 
återgår väteatomerna till ursprungligt läge och sänder samtidigt ut nya radiovågor. Det är 
dessa som omvandlas till detaljrika bilder. T1- och T2-viktade bilder erhålls genom att 
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studera två olika relaxationsfenomen och visar MS-placken (s.k. lesioner eller ärrhärdar) 
som finns i CNS. MRT påvisade lesioner sitter framför allt i storhjärnans vita substans, 
men också i ryggmärgen. (Fagius et al., 2007). T1-viktade bilder visar sig som mörka hål 
då skadad vävnad med demyelinisering förekommer. För att förstärka den T1-viktade 
bilden tillförs ett kontrastmedel, gadolinium, till blodet via en perifer ven innan 
undersökningen. Kontrastmedlet läcker till skadestället i nervsystemet och förstärker bilden 
av inflammatoriskt aktiva områden (Magnus & Fagius, 2000). Det är i de nya MS-placken, 
som tillkommit de senaste 4-6 veckorna, man finner s.k. gadolinium-förstärkta lesioner på 
T1-viktad MR. Däremot sker inget läckage av kontrast om placken är äldre än så. MRT ger 
på det viset en uppfattning om sjukdomsprocessens tidsförlopp (Fagius et al., 2007). Den 
andra typen av MRT bilder, T2-viktade bilder, visar både symtomgivande och 
asymtomatiska lesioner, och visar både nya och gamla skador (Magnus & Fagius, 2000). 
 

 

Klinisk gradering av funktionsstörning vid MS (EDSS) 

 

Expanded Disability Status Scale (EDSS) som innebär "funktionsnedsättningsskala", 
utvecklades ursprungligen på 1960-talet av den amerikanske neurologen, John Kurtzke. 
EDSS är en gradering av funktionsstörning vid MS som tilldelar en svårighetsgrad till 
patientens kliniska status som ligger mellan 0 till 10, men den har halvsteg. Ju högre poäng 
i EDSS-skalan  desto större funktionshinder (Fagius et al., 2007). Poängen 0-4 bestäms 
med funktionella system (FS) skalor som utvärderar dysfunktionen i 8 neurologiska system 
inklusive pyramidalt, sensoriskt, cerebralt, cerebellum, hjärnstam, urinblåsa, tarm och syn. 
Poäng 0 innebär normal neurologisk funktion d.v.s. ingen funktionsnedsättning (grad 0), 
1,0-personen har inga funktionshinder, men minimala tecken i ett FS (dvs. grad 1), 1,5-
personen har funktionshinder och minimala tecken i mer än ett FS (mer än ett FS grad 1), 
2,0-personen har minimalt funktionshinder i ett FS, 2,5-personen har minimalt 
funktionshinder i två FS (två FS grad 2, övriga 0 eller 1), 3,0-personen har måttlig 
funktionsnedsättning i ett FS (ett FS grad 3) eller lätt funktionshinder i tre eller fyra FS men 
är helt rörlig (tre eller fyra FS grad 2, övriga 0 eller 1), 3,5-personen är helt rörlig men med 
måttligt funktionsnedsättning i ett FS (eller ett eller två FS grad 2, eller två FS grad 3 eller 
fem FS grad 2), 4,0-personen kan gå ca 500 m utan stöd eller vila trots relativt allvarliga 
funktionsnedsättningar i ett FS, 4,5-personen kan gå ca 300 m utan hjälpmedel eller vila 
trots allvarliga funktionsnedsättningar i ett FS (Oger et al., 2007)). 5,0-personen kan gå 200 
m utan hjälpmedel eller vila, 5,5-personen kan gå 100 m utan hjälpmedel eller vila. För 6,0-
personen krävs käpp för gång 100 m med eller utan vilopaus, 6,5-personen kräver 
kryckkäppar eller rollator för gång 20 m utan vila, 7,0- personen kan inte gå 5 m med hjälp, 
rullstolsburen, kör själv, 7,5-personen är oförmögen att gå, kan ha svårt att köra rullstolen, 
8,0–9,5-personen har ytterligare svårigheter med funktionsnedsatta armar (Fagius et al., 
2007) och 10,0 är lika med död på grund av MS (Oger et al., 2007).  
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McDonald kriterier 

 

McDonald-kriterier är diagnostiska kriterier för MS som bygger på att minst två separata 
CNS-lesioner, skilda i tid (minst en månads intervall) och rum, kan påvisas utan att annan 
uppenbar förklaring finns (Fagius et al., 2007).  
 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utreda den kliniska effekten av det nya orala läkemedlet 
fingolimod vid behandling av MS och vilken effekt läkemedlet har på möjliga skador som 
förekommer på grund av sjukdomen. 

 

Metod 

Metoden som användes var en litteraturstudie. Artikelsökningen gjordes i Pubmed under 
vissa inklusionskriterier som var att studierna skulle vara randomiserade kontrollerade 
prövningar, att de skulle vara publicerade under de senaste 10-åren och att de skulle vara 
utförda på människor. Sökorden som användes var "fingolimod" och "multiple sclerosis". 
Studierna som exkluderades var sådana som inte handlade om fingolimod vid behandling 
av multipel skleros. 
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Resultat 

Artikelsökningen gav 7 träffar och av dem valdes 6 studier ut då de handlade om 
fingolimod vid behandling av MS. En studie exkluderades eftersom att den handlade om 
fingolimod vid transplantation, men inte behandling av MS. I den första studien jämfördes 
1,25 och 0,5 mg fingolimod med placebo under 24 månader. I två andra studier jämfördes 
1,25 och 0,5 mg fingolimod med intramuskulärt interferon beta-1a 30 μg, en 12-
månadersstudie och en uppföljningsstudie på den. De tre sista studierna jämförde 1,25 och 
0,5 mg fingolimod med placebo, och dessa var en 12-månadersstudie med två 
uppföljningsstudier som var och en pågick under ett år. De granskade studierna presenteras 
kortfattat i tabell 1 och därefter presenteras de enskilda artiklarna i större detalj.  

Tabell 1. Översikt över de valda artiklarna. 

Studie Syfte Studiedesign Randomiserande 

patienter 

Resultat 

Studie 1.1: 

Fingolimod vs. 

placebo 

 

Kappos et al., 

2006 

 

Utvärdera 
effekten och 
säkerhet av 
fingolimod 1,25 
mg och 5,0 mg i 
jämförelse med 
placebo vid 
behandling av 
skovvis 
förlöpande MS.   

Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad, 
proof-of-concept, fas 
II, multicenter i 6 
månader. Därefter 
följde en 6 månader 
(6-12) lång öppen 
studie där patienter 
fick 1,25 eller 5,0 mg 
fingolimod. 

281 patienter deltog. 
250 patienter fortsatte 
till den öppna studien. 

Antalet gadolinium-
förstärkta (Gd+) 
lesioner var lägre i 
båda 
fingolimodgrupperna 
än i placebogruppen 
och fortsatte vara låga 
under den öppna 
studien efter utbytet 
från placebo till 
fingolimod. Andelen 
patienter som var fria 
från Gd+ lesioner var 
större i båda 
fingolimodgrupperna 
än i placebogruppen 
och ökade i den öppna 
studien. 

Studie 1.2: 

Fingolimod, 

uppföljning två 

år 

 

P. O’Connor et 

al., 2009  

 

Utvärdera 
effekten, 
toleransen och 
säkerheten av 
fingolimod vid 
behandling av 
skovvis 
förlöpande MS. 

Uppföljningsstudie 
till studie 1.1 där alla 
patienter fick 1,25 
mg fingolimod. Den 
pågick under månad 
15-24. 
 

189 patienter fortsatte 
till månad 24. 

79 till 91 % av 
patienter var fria från 
Gd+ lesioner, 66 till 74 
% var fria från nya 
eller utvidgade T2-
lesioner och 77 % av 
patienter var skovfria 
månad 24. 

Studie 1.3: 

Fingolimod, 

uppföljning tre 

år 

G. Comi et al., 

2010 

Utreda effekten, 
toleransen och 
säkerheten av 
1,25 mg daglig 
dos fingolimod 
vid behandling av 
skovvis 
förlöpande MS. 

Uppföljningsstudie 
till studie 1.2 som 
varade i 12 månader 
(månad 24 -36). Alla 
patienter behandlades 
med 1,25 mg 
fingolimod. 

173 patienter fortsatte 
till månad 36 

De flesta patienterna 
var fria från Gd+ 
lesioner (88-89 %) och 
nya T2-lesioner (70.78 
%), och 68-73 % 
förblev skovfria.  
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Studie 2: 

Fingolimod vs. 

placebo 

 

Kappos et al., 

2010 

 

Studera effekten 
och säkerheten av 
0,5 mg och 1.25 
mg fingolimod i 
jämförelse med 
placebo vid 
behandling av 
skovvis 
förlöpande 
multipel skleros. 
 

 

Randomiserad. 
placebokontrollerad, 
dubbelblind, fas III, 
multicenter i 24 
månader. 
 

1272 patienter deltog. Både doserna av 
fingolimod minskade 
den årliga 
skovfrekvensen mer än 
placebo. 
Tiden till en progressiv 
funktionsnedsättning 
bekräftade efter 3 
månader, var längre 
med både fingolimod 
doserna än med 
placebo och därmed 
förblev betydlig fler 
patienter utan 
progressiv 
funktionsnedsättning 

Studie 3.1: 

Fingolimod vs. 

intramuskulärt 

interferon beta-

1a 

 

 Cohen et al., 

2010 

Studera 
säkerheten och 
effekten av 0,5 
mg och 1,25 mg 
fingolimod daglig 
dos jämfört med 
30 μg 
intramuskulärt 
interferon beta-1a 
en gång i veckan 
vid behandling av 
skovvis 
förlöpande MS. 
 

Randomiserad, 
dubbelblind, dubbel-
dummy, parallell 
grupp, fas III, 
multicenter och 
varade i 12 månader.  
 

1292 patienter deltog. Den årliga 
skovfrekvensen var 
betydligt lägre i både 
grupperna som fick 
fingolimod än i 
interferon-gruppen. 
Tiden till ett första 
skov var längre med 
fingolimod än med 
interferon och därmed 
förblev fler patienter 
skovfria 
 

Studie 3.2: 

Fingolimod, 

uppföljning två 

år 

 

Khatri et al., 

2011 

Jämföra andra 
årets effekt med 
första årets effekt 
i gruppen som 
bytte från 
behandling med 
interferon beta-1a 
till fingolimod. 
Ett annat syfte var 
att jämföra 
grupperna som 
behandlades med 
fingolimod under 
ett år och under 
två år. 
 

Uppföljningsstudie 
till studie 3.1 där alla 
fick fingolimod 1,25 
mg eller 0,5 mg. 
 
 

1027 patienter deltog. Den årliga 
skovfrekvensen 
reducerades ännu mer i 
interferon-gruppen 
efter utbytet till 
fingolimod. Den 
progressiva 
funktionsnedsättningen 
visade ingen 
signifikant skillnad 
mellan de tre 
grupperna efter 
avslutad studie.  
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Studie 1.1: Fingolimod vs. placebo 

Oral fingolimod (FTY720) for relapsing multiple sclerosis. Kappos et al., 2006 

Syfte 

Syftet var att utvärdera effekt och säkerhet av 1,25 mg och 5,0 mg fingolimod daglig dos i 
jämförelse med placebo vid behandling av skovvis förlöpande MS.   
 

Patienter och metoder 

Studien var en multicenter fas II-studie som under 6 månader genomfördes på 32 center i 
10 europeiska länder och Kanada i enlighet med "The International Conference on 
Harmonization Guidelines for Good Clinical Practice" och följde de etiska principerna som 
upprättats i Helsingfors-deklarationen. Studien var randomiserad, dubbelblindad och 
placebokontrollerad där alla patienter gav skriftligt informerat samtycke.  

Lämpliga patienter var mellan 18-60 år, hade en diagnos av multipel skleros och 
åtminstone en av följande: två eller flera bekräftade skov under de senaste 2 åren, ett eller 
fler bekräftade skov under året innan randomiseringen, och en eller flera gadolinium-
förstärkta lesioner upptäckta på MRI vid screeningbesöket. Ytterligare urvalskriterier 
inkluderade en poäng från 0 till 6 på EDSS-skalan och neurologiskt stabilt tillstånd utan 
något bevis på skov inom minst 30 dagar innan randomisering. Patienter som exkluderades 
hade antingen behandling med kortikosteroider under de senaste 30 dagarna, 
immunmodulerande terapi inom föregående 3 månader eller immunosuppressiv behandling 
(t ex azatioprin eller metotrexat inom 6 månader, cyklofosfamid inom 12 månader, 
mitoxantron eller kladribin inom 24 månader), en historia av hjärtproblem som skulle 
kunna öka risken för en minskning i hjärtfrekvensen och antal lymfocyter mindre än 
800/mm3. 

281 patienter randomiserades till att få 1,25 mg fingolimod, 5,0 mg fingolimod eller en 
matchande placebo en gång dagligen (alla läkemedel gavs som kapslar) i förhållandet 1:1:1. 
94 patienter behandlades med 5,0 mg fingolimod, 94 med 1,25 fingolimod och 93 fick 
placebo. Efter grundstudien (efter 6 månader), kunde patienter delta i en dosblindad 
förlängningsstudie. Under månad 7-12 fick 250 patienter en ny uppsättning av 
medicinering och var omedvetna om behandlingsuppdraget. De som fick fingolimod i 
grundstudien fortsatte med samma dos och de som fick placebo omrandomiserades till att 
erhålla 1,25 eller 5,0 mg fingolimod. 80 patienter behandlades fortsatt med 5 mg 
fingolimod, 87 med 1,25 mg fingolimod, 43 patienter fick 5 mg fingolimod och 40 fick 
1,25 mg fingolimod istället för placebo. 

Det primära effektmåttet var antalet gadolinium-lesioner per patient på T1-viktade MR 
under 6 och 12 månader.  

Sekundära effektmått inkluderade den totala volymen av gadolinium-förstärkta lesioner per 
patient, andelen patienter utan gadolinium-förstärkta lesioner, det totala antalet av nya 
lesioner per patient på T2-viktade bilder, förändringar i volymen av lesioner på T2-viktade 
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bilder och hjärnan från baslinjen till månad 6 och till månad 12. 

Kliniska effektmått inkluderade antalet patienter som var skovfria, den årliga 
skovfrekvensen och tiden till ett första skov. Bekräftade skov definierades som nya, 
försämrade eller återkommande neurologiska symtom som inträffade minst 30 dagar efter 
början av ett föregående skov, som varade i minst 24 timmar utan feber eller infektion, som 
åtföljs av en ökning på minst en halv poäng i EDSS-skalan eller en poäng i vardera av två 
av EDSS-skalans funktionella system, eller två poäng i ett av EDSS-skalans funktionella 
system. Poäng för EDSS-skalans tarm-blås och cerebrala funktionella system exkluderades. 
Neurologisk försämring som klassificerades som ett skov av läkaren, men inte uppfyllde 
dessa kriterier exkluderades. 

MRT bedömningar utfördes vid baslinjen i grundstudien, månad 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 12, och 
därefter årligen 

Säkerheten bedömdes efter uppkomna avvikande händelser som rapporterades från 
patienter och laboratorieresultat.  

Studien analyserades enligt intention to treat. 

 

Resultat 

Grundstudien (0-6 månader) 

Antalet gadolinium-förstärkta lesioner per patient på T1-viktade MR var lägre i båda 
fingolimodgrupperna än i placebogruppen (tabell 2). 
Andelen patienter som var fria från gadolinium-förstärkta lesioner var större i båda 
fingolimodgrupperna än i placebogruppen och volym var lägst i 5,0 mg-gruppen och högst 
i placebogruppen (tabell 2).  

Det totala antaletnnya lesioner per patient på T2-viktade bilder var lägst i 5,0 mg-gruppen 
(1.9±2.6 lesioner (±SD)) och högst i placebogruppen (6.4±9.2).  Lesioners volym på T2-
viktade bilder ökade med placebo och minskade i fingolimodgrupperna och hjärnans volym 
från baslinjen till månad 6 minskades ganska lika i alla tre grupperna (tabell 2). 

En relativ minskning i den årliga skovfrekvensen observerades i fingolimodgrupperna (med 
53 % i 5,0 mg-gruppen och med 55 % i 1,25 mg- gruppen). Dessutom var den beräknade 
tiden till ett första skov signifikant längre i fingolimodgrupperna än i placebogruppen, 
vilket gjorde att fler patienter förblev skovfria (tabell 1). Det fanns inga signifikanta 
skillnader i funktionshinder (EDSS-poäng) vid 6 månader mellan fingolimodgrupperna och 
placebogruppen (tabell 2) 

 
Förlängningsstudien (7-12 månader) 

Vid månad 12 var antalet gadolinium-förstärkta lesioner fortsatt låga i de båda grupperna 
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som fick kontinuerlig behandling med fingolimod medan antalet minskade signifikant hos 
patienter som bytte från placebo till fingolimod (tabell 2). Vid månad 12 var 88 % av 
patienterna i 5,0 mg-gruppen, 85 % i 1,25 mg-gruppen, 69 % i placebo-5,0 mg-gruppen och 
86 % i placebo-1,25 mg-gruppen fria från gadolinium-förstärkta lesioner. 
Antalet nya lesioner per patient på T2-viktade bilder blev lägre efter bytet till fingolimod 
och minskade lite i kontinuerligt behandlade fingolimodgrupper (tabell 1). 68 % av 
patienter i placebo-1,25 mg-gruppen, 56 % i placebo-5,0 mg-gruppen och 73 % i båda 
fingolimodgrupperna var fria från nya T2-viktade lesioner. 

Bland patienter som bytte från placebo till fingolimod var den årliga skovfrekvensen lägre 
under behandlingen med fingolimod och fortsatte vara låg i grupperna som fick 
kontinuerlig fingolimodbehandling (tabell 2). I båda grupperna som fick kontinuerlig 
fingolimodbehandling var 79 % av patienterna skovfria vid 12 månader, medan 65 till 67 % 
var skovfria i grupperna som bytte från placebo till fingolimod. EDSS-poängen förvärrades 
inte under 12 månaders behandling och var ganska lika i alla grupperna (tabell 2). 

Tabell 2. Resultaten för grundstudien (0-6 månader) och förlängningsstudien (7-12 månader). Streck innebär 
att effektmåtten inte mättes i studierna. 

                 Grunden Förlängningen 

Effektmått Placebo 

(n = 93) 

1,25 mg 

fingolimod 

(n = 94)  

5,0 mg 

fingolimod 

(n = 94) 

Placebo-

1,25 mg 

fingolimod 

(n = 28) 

Placebo-

5,0 mg 

fingolimod 

(n = 32)  

Kontinuerlig 

1,25 mg 

fingolimod 

(n = 62) 

Kontinuerlig 

5,0 mg 

fingolimod 

(n = 65) 

Antalet gadolinium-
lesioner (Medelvärde 
±SD) 

2.21±4.3 1.29±5.8 0.27±0.7 0.2±0.6 0.4±0.7 1.0±6.4 0.2±0.5 

Andelen patienter utan 
gadolinium-lesioner 
(%) 

47 77 82 86 69 85 88 

Volymen av 
gadolinium-förstärkta 
lesioner (mm3±SD) 

242±641 79±294 34±98 - - - - 

Antalet nya eller 
utvidgade T2- lesioner 
(Medelvärde ±SD) 

6.4±9.2 3,0±8,6 1.9±2.6 0,5±1,0 0,9±1,5 1,1±4,6 0,6±1,1 

Andelen patienter utan 
nya eller utvidgade T2-
lesioner (%) 

- - - 68 56 73 73 

Volymen av T2-
lesioner (mm3) 

129 – 113 – 627     

Årlig skovfrekvens 0,77 0,35 0,36 0,21 0,10 0,29 0,21 

Andelen skovfria 
patienter ( % ) 

66 86 86 67 65 79 79 

Förändringar i hjärnans 
volym 
 (Medelvärde ±SD) 

– 0,31 – 0,22 – 0,40 - - - - 

EDSS-poängen 
(Medelvärde±SD) 

2,7 2,6 2,6 2,4±1,4 2,7±1,4 2,5±1,4 2,6±1,6 

SD = standardavvikelse 
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Avvikande händelser (månad 0-12) 

Förekomsten av biverkningar var högre i 5,0 mg fingolimodgruppen än i 1,25 mg-och 
placebogruppen (tabell 3). De vanligaste fingolimodbiverkningarna var nasofaryngit och 
andnöd (båda huvudsakligen i 5,0 mg-gruppen), huvudvärk, diarré och illamående under 
grundstudien, men dessa minskade under förlängningsstudien (tabell 3). Studien avbröts på 
grund av negativa händelser för fyra patienter som fick placebo, fem patienter som fick 
1,25 mg fingolimod och åtta patienter som fick 5,0 mg fingolimod (tabell 3). Den totala 
incidensen av biverkningar var lägre än i grundstudien där de vanligaste var nasofaryngit, 
influensa och huvudvärk. Inga allvarliga infektioner rapporterades i grundstudien, men två 
rapporterades under förlängningsstudien. Ett fall av herpes zoster i placebo-5,0 mg gruppen 
och ett fall av enterokolit i placebo-1,25 mg gruppen. 
 
Lymfopeni och ökningar i alaninaminotransferasnivåer var de vanligaste bland onormala 
laboratorietester. Lymfocyterna sjönk snabbt till ca 20 till 30 % i båda 
fingolimodgrupperna. Alaninaminotransferasnivån ökade tre gånger övre gränsen för 
normalvärdet, mera hos patienter som behandlades med fingolimod än med placebo (tabell 
3). Hos 13 av 26 patienter, som fick kontinuerlig behandling med fingolimod, återvände 
nivåerna av alaninaminotransferas till normalvärdet utan några dosjusteringar och 
fingolimodbehandlingen avbröts av den andra hälften av patienterna. 
 
Under förlängningsstudien, avbröts behandlingen permanent för två patienter på grund av 
förhöjda nivåer av leverenzymer i plasma. 
 
6 timmar efter den första dosen av fingolimod, minskades hjärtfrekvensen med ett 
medelvärde av 13,8 och 16,6 slag per minut i 1,25-mg och 5,0-mg-grupperna, men 
återvände till det normala vid fortsatt behandling. Symtomatisk bradykardi förekom hos en 
patient efter bytet från placebo till 1,25 mg fingolimod och hos tre patienter som fick 5,0 
mg fingolimod istället för placebo, medan inga fall rapporterades i placebogruppen. Alla 
fall av bradykardi inträffade inom 24 timmar efter administrering av den första dosen och 
gick över spontant. Övergående andra gradens atrioventrikulär block förekom hos fyra 
patienter i 1,25 mg-gruppen och fem patienter i 5,0 mg-gruppen. Blodtrycket minskade 
inom 4 till 5 timmar efter administreringen av fingolimod följt av en fördröjd höjning efter 
2 månaders behandling utan ytterligare ökning under förlängningen av studien. Två 
patienter dog i placebogruppen, en i bilolycka och den andra begick självmord. 
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Tabell 3.  Avvikande händelser för behandlingsgrupperna i grund- och förlängningsstudien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Månad 0-6 Månad 6-12 
Biverkningar Placebo (n 

= 93)  

1,25 mg 

fingolimod 

(n = 94) 

5,0 mg 

fingolimod 

(n = 94) 

Placebo-1,25 

mg (n = 40) 

Placebo- 

5,0 mg (n 

= 43) 

Kontinuerlig 

1,25 mg 

fingolimod (n 

= 87) 

Kontinuerlig 

5,0 mg 

fingolimod (n 

= 80) 

Eventuella 

biverkningar (%) 

82 84 96 78 84 72 85 

Studieavbrott 4 5 9 2 9 5 6 
Vanligaste milda till 

måttliga (%) 

       

Nasofaryngit 15 17 28 8 12 13 18 
Huvudvärk 14 23 19 10 12 11 8 
Andnöd 1 4 13 0 0 0 9 
Diarré 2 10 12 0 7 6 2 
Illamående 2 9 11 0 0 0 0 
Trötthet 10 9 9 7 5 3 1 
Influensa 3 6 7 12 9 8 11 
Ökningar i 
alaninaminotransferas  

1 10 12 8 5 3 4 

Lymfopeni 0 0 0 2 2 2 6 
Depression 6 3 3 0 9 5 4 
Allvarliga 

biverkningar 

       

Bradykardi 0 0 3 2 0 0 0 
Bröstkorgsmärta 0 1 2 0 0 0 0 
Atrioventrikulärt block 0 1 0 0 0 0 0 
Benign bröstcancer 1 0 0 0 1 1 0,5 
MS skov 1 0 0 0 0 1 0 
Dödsfall 2 0 0 0 0 0 0 
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Studie 1.2: Fingolimod, uppföljning två år 

Oral fingolimod (FTY720) for relapsing multiple sclerosis; two-year results of a phase 

II extension study. O'Connor et al., 2009  

Syfte 

Syftet var att under 24 månader utvärdera effekten, toleransen och säkerheten av 
fingolimod daglig dos vid behandling av skovvis förlöpande MS. 
 

Patienter och metoder 

Studien var en uppföljning av föregående studie (studie 1.1, Kappos et al., 2006). 
 
189 av 250 patienter (18-60 år) som under 12 månader ingått i den tidigare studien fortsatte 
till denna öppna studie som pågick under 12 månader. Under studien gång, månaderna 3-
12, bytte 5,0 mg fingolimodgruppen till 1,25 mg fingolimod på grund av en risk-nytta 
bedömning som indikerade att den högre dosen gav ingen effektfördel och möjligen en 
mindre gynnsam säkerhetsprofil.  

Effektbedömningar inkluderade MS skov och poängen på EDSS-skalan. EDSS-poängen 
mättes vid schemalagda besök och efter skov av oberoende neurologer som var blindade 
med avseende på patient och behandling. MRT bedömningar utfördes månad 12 och 24. 
Andra effektmått var alla som var med i föregående studie. 

Säkerheten utvärderades genom att registrera avvikande händelser och laboratorietester 
(blod, urin). 

Studien analyserades enligt intention to treat och visade resultaten för hela 
förlängningsstudien (7-24 månader).   

 

Resultat 
De vanligaste orsakerna till avbrytande av behandlingen i förlängningsstudien i alla 
grupperna var biverkningar (10,4 %) och återkallande av samtycke (8,8 %). 
 
Vid månad 24 var majoriteten av patienterna i alla grupper fria från gadolinium-förstärkta 
lesioner (79 till 91 %) eller nya T2-lesioner (66 till 74 %), vilket visar en liten ändring från 
månad 12 värdena med undantag för placebo-5,0 mg fingolimodgruppen där andelen 
patienter fria från gadolinium-förstärkta lesioner ökade med 18 %. Antalet gadolinium-
förstärkta lesioner i den kontinuerliga 5,0 mg fingolimodgruppen var stabilt (0,2) vid både 
12 och 24 månader, men hade minskat från 0,3 vid 12 månader till 0,2 vid månad 24 i 
placebo-fingolimod 5,0 mg-gruppen. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan patienter som behandlades kontinuerligt med 
1,25 eller 5,0 mg fingolimod avseende antalet gadolinium-förstärkta eller nya T2-lesioner, 
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eller andelen som var fria från gadolinium-förstärkta eller nya T2-lesioner vid månad 6, 12 
eller 24 (P> 0,05 för alla jämförelser, andra data saknades för månad 24).  

Den årliga skovfrekvensen förblev låg under förlängningen (0,14 till 0,17). I placebo-
fingolimodgrupperna minskade den årliga skovfrekvensen markant under de första 6 
månaderna av förlängningen (0,77 för placebogruppen vid månader 0-6 vs 0,21 för 
placebo-1,25 mg gruppen och 0,10 för placebo-5,0 mg gruppen månader 7-12), och var låg 
under hela förlängningen (mellan 0,12–0,26 för månader 7-24). Vid månad 24 var de flesta 
patienterna i de kontinuerliga fingolimodgrupperna (75 % av patienter i 1,25 mg-gruppen 
och 77 % i 5,0 mg-gruppen) och mer än hälften i placebo-fingolimodgrupperna (59 % i 
placebo-1,25 mg-gruppen och 54 % i placebo-5,0 mg-gruppen) skovfria. 

Vid månad 24 var EDSS-poängen stabila i alla grupper. Andelen patienter med 3-månaders 
bekräftat progressiv funktionsnedsättning när som helst under förlängningen var likartad i 
grupperna; 17,1 % för 1,25 fingolimod, 24,7 % för 5,0 mg fingolimod, 18,9 % för placebo-
1,25 mg gruppen och 25,6 % för placebo-5,0 mg gruppen. 

Avvikande händelser inklusive allvarliga biverkningar under förlängningsstudien (månad 
7-24) var vanligare i 5,0 mg-gruppen än 1,25 mg-gruppen (95 % i 5,0 mg-gruppen och 88,5 
% i 1,25 mg-gruppen), vilket liknade andelen i placebo-fingolimodgrupperna (90,7 % i 
placebo-5,0 mg gruppen och 87,5 % i placebo-1,25 mg gruppen), men de flesta 
biverkningar var milda till måttliga. De vanligaste biverkningarna under förlängningen var 
nasofaryngit, huvudvärk, influensa och lymfopeni (tabell 4) där den enda biverkningen som 
ledde till permanent avbrytande av behandling för mer än en patient var lymfopeni (två 
patienter i var och en av de kontinuerliga fingolimodgrupperna).  

Asymptomatiska leverenzymförhöjningar, främst alaninaminotransferas, observerades 
under fingolimodbehandlingen över 24 månader (tabell 4). Detta ledde till att 
fingolimodbehandlingen avbröts för en del patienter. Cirkulerande lymfocyter minskade ca 
75 % jämfört med utgångsvärdena efter initial behandling med fingolimod, men minskade 
inte ytterligare med fortsatt behandling.  

Andelen patienter som rapporterade hypertoni var högst i placebo-1,25 mg gruppen (tabell 
4). Patienter som bytte till fingolimodbehandling vid månad 6 hade en minskning av pulsen 
en timme efter den första dosen och den minskades maximalt efter 4 till 5 timmar, men 
sjönk ner därefter. En patient som bytte från placebo till fingolimod rapporterade symtom 
av bradykardi, som försvann utan behandling. Under förlängningen rapporterades andnöd 
oftare med 5,0 mg fingolimod (sju patienter i den kontinuerliga 5,0 mg-gruppen och tre i 
placebo-5,0 mg gruppen) än 1,25 mg fingolimod (en patient i kontinuerliga 1,25 mg-
gruppen och en i placebo-1,25 mg gruppen som återställdes utan behandling) 

Allvarliga biverkningar rapporterades av 26 patienter, med den högsta incidensen i den 
kontinuerliga 5,0 mg fingolimodgruppen (tabell 4). Med undantag för astma (rapporterats 
hos två patienter i 5,0 mg-gruppen), inträffade inga allvarliga biverkningar i mer än en 
patient under förlängningsstudien. Allvarliga biverkningar i placebo-1,25 mg gruppen var 
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arytmi, bradykardi, hjärtklappning, enterokolit, och onormal hjärtfrekvens medan i placebo-
5,0 mg gruppen rapporterades buksmärtor, illamående, herpes zoster, bronkospasm och 
åderbråcksår. Obekräftad makulaödem, perifert ödem, hepatit och rodnad rapporterades 
som allvarliga i kontinuerlig 1,25 mg gruppen och i kontinuerlig 5,0 mg gruppen var det 
obekräftad makulaödem, buksmärta, salpingit, yrsel och hypertoni.  

Under hela förlängningen uppkom ett fall av basalcellscancer i placebo-5,0 mg gruppen, 
men den opererades bort framgångsrikt. 

 

Tabell 4. Incidensen av de mest vanliga rapporterade biverkningar under månader 7-24.  

 

 

 

 

 

 

 

Biverkningar (%) Placebo-1,25 mg 

fingolimod    

Placebo- 5,0 

mg 

fingolimod 

Kontinuerlig 1,25 

mg fingolimod 

Kontinuerlig 5,0 mg 

fingolimod  

Eventuella biverkningar  87,5 90,7 88,5 95 
Avbrott p.g.a. biverkningar 5 9,3 10,3 11,3 
Allvarliga biverknigar 5 11,6 8 15 
Vanligaste      
Nasofaryngit 12,5 18,6 19,5 26,3 
Huvudvärk 17,5 18,6 14,9 11,3 
Influensa 17,5 9,3 9,2 16,3 
Ökningar i 
alaninaminotransferasnivån  i 
plasma 

15 12 16 15 

Lymfopeni 10 9,3 11,5 15 
Trötthet 15 18,6 9,2 3,8 
Leukopeni 2,5 7 11,5 13,8 
Hypertension 5 4,7 10,3 5 
Övre luftvägsinfektioner 0 9,3 4,6 11,3 
Depression 9 11,6 5,7 3,9 
Migrän 10 7 3,4 2,5 
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Studie 1.3: Fingolimod, uppföljning tre år 

Phase II study of oral fingolimod (FTY720) in multiple sclerosis: 3-year results. Comi 
et al., 2010 

Syfte 

Syftet var att utreda efficacy, tolerabiliteten och säkerheten av 1,25 mg fingolimod daglig 
dos vid behandling av skovvis förlöpande MS. 
 

Patienter och metoder 

Studien var uppföljning av föregående två studier (studie 1.1, Kappos et al., 2006; och 
studie 1.2, O’Connor et al., 2009). 
Alla randomiserade patienter som fick minst en dos av studieläkemedlet eller placebo fick 
vara med i studien. 173 patienter deltog och alla behandlades med 1,25 mg fingolimod. 
Resultaten presenterades för följande fyra grupper av patienter: (1) de som fick fingolimod 
1,25 mg under alla månader (0-36), (2) de som initialt fick 5,0 mg fingolimod och sedan 
bytte under månaderna 15-24 till 1,25 mg fingolimod, (3) de som initialt fick placebo och 
bytte därefter till 1,25 mg fingolimod vid starten av förlängningsstudien eller efter en 
periods behandling med 5,0 mg fingolimod och (4) alla patienter som tog 1,25 mg 
fingolimod en gång dagligen under minst 12 månader (månad 24-36). 
MRT bedömningar utfördes vid baslinjen och månader 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 och 36 där 
antalet gadolinium-förstärkta lesioner på T1-viktade MR, andelen patienter fria från 
godolinium-förstärkta lesioner och antalet nya T2-lesioner beräknades. 

Kliniska effektbedömningar gjordes var 3:e månad. I de kliniska uppgifterna ingick 
information om den årliga skovfrekvensen, andelen skovfria patienter och andelen patienter 
med 6-månaders bekräftade progressiv funktionsnedsättning vid månad 36 (bedöms av 
poängen på EDSS-skalan). 6-månaders bekräftade progressiva funktionsnedsättning 
definierades som ökning på en poäng i EDSS-skalan från grundstudiens baslinje eller med 
en halv poäng om EDSS-poängen vid baslinjen var 5,5.  

Säkerheten och toleransen av 1,25 mg fingolimod analyserades genom att registrera 
inkomna avvikande händelser och laboratorietester. 

Studien analyserades enligt intention to treat. 

 

Resultat 

I de kontinuerliga fingolimodgrupperna hade det genomsnittliga antalet gadolinium-
förstärkta lesioner minskat betydligt månad 36 jämfört med baslinjen för både 1,25 mg- och 
5.0/1.25 mg gruppen (tabell 5). I placebo/fingolimodgruppen var antalet gadolinium-
förstärkta lesioner 3,3 vid baselinjen och 2,3 vid månad 6 när patienterna fortfarande tog 
placebo. Däremot minskade antalet markant efter inledande av fingolimod behandlingen till 
vid månad 12 och förblev låg vid månad 36 (tabell 5). Vid studiens början var andelen 
patienter fria från gadolinium-förstärkta lesioner i 1,25 mg och 5.0/1.25 mg 
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fingolimodgrupperna 52 % samt 48 %, respektive, medan vid månad 36 var motsvarande 
andelar 88 % och 89 %, respektive. Andelen patienterna fria från gadolinium-förstärkta 
lesioner i placebo/fingolimodgruppen var högre vid månad 36 än baslinjen (tabell 5).  
I slutet av grundstudien började patienter behandlas med fingolimod istället för placebo och 
fick därmed signifikant färre nya T2-lesioner. Under månaderna 7-36 fortsatte det 
genomsnittliga antalet nya T2-lesioner vara låga (tabell 5). De flesta patienter (70-78%) 
hade inga nya T2-lesioner vid månad 36 (sedan månaden 24).  

Månad 36 var den årliga skovfrekvensen 0,20 i 1,25 mg gruppen, 0,21 i 5.0/1.25 mg 
gruppen och 0,31 i placebo/fingolimodgruppen. För 7-36 månader var den årliga 
skovfrekvensden likartad i placebo/fingolimodgruppen med den i 1,25 mg gruppen och 
5,0/1,25 mg gruppen (tabell 5). 

Andel skovfria patienter vid studiens slut var 68 % i 1,25 mg-gruppen och 73 % i 5.0/1.25 
mg gruppen. Månad 6 uppskattades andelen skovfria patienter till 66 % i placebogruppen 
och till 51 % i placebo/fingolimodgruppen månad 36.  

Månad 36 var andelen patienter fria från 6-månaders bekräftade progressiva 
funktionsnedsättning för fingolimod 1,25 mg, 76 % för fingolimod 5.0/1.25 mg och 80 % 
för placebo/fingolimod. 
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Tabell 5. 3-års resultat för alla behandlingsgrupperna. 

Effektmått 1&4) 1,25 mg fingolimod 

(månad 0-36) 

 

1) 5,0 mg-1,25 mg 

fingolimod 

2) Placebo-1,25 eller 5,0 

mg (6-12)- därefter 

1,25 mg för alla 

Det genomsnittliga antalet av 

gadolinium-förstärkta lesioner 
   

Baslinjen 3,2 2,6 3,3 
Månad 6 1,4 0,4 2,3 
Månad 12 1,0 0,2 0,4 
Månad 24 0,7 0,2 0,2 
Månad 36 0,2 0,3 0,1 
Andelen patienter utan 

gadolinium-lesioner (%) 
   

Baslinje 47 57 51 
Månad 6 77 82 47 
Månad 12 85 88 86 
Månad 24 79 91 87 
Månad 36 87,5 89,1 89,3 
Antalet nya eller utvidgade T2- 

lesioner  
   

Månad 6 2,8 1,8 7,2 
Månad 12 1,4 0,6 0,8 
Månad 24 0,9 0,5 0,4 
Månad 36 0,7 1,1 0,5 
Andel patienter utan utvidgade 

T2- lesioner (%) 
   

Månad 12 73 73 56 för placebo-5,0 mg 
68 för placebo-1,25 mg 

Månad 24 66-74 % för de tre grupperna 
Månad 36 70-78 % för de tre grupperna 
Årlig skovfrekvens    
Grundstudien (månad 0-6) 0,35 0,36 0,77 
Förlängningsstudie (månad 7-36) 0,16 0,17 0,19 
Hela studien (månad 0-36) 0,20 0,21 0,31 
Andelen skovfria patienter ( % )    
Månad 6 86 86 66 
Månad 12 79 79 65-67 
Månad 24 75 77 54-59 
Månad 36 68 73 51 
Andelen patienter fria från 6-

månaders bekräftade progressiva 

funktionsnedsättning (%) 

   

Månad 36 77 76 80 
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Fingolimod tolererades i allmänhet väl av de flesta patienter som behandlades i upp till tre 
år. Majoriteten av biverkningarna var milda till måttliga och 20 % av patienter upplevde en 
allvarlig biverkning. De vanligaste rapporterade biverkningar över hela 36-månaders 
studieperiod var nasofaryngit, huvudvärk, trötthet, influensa och förhöjda 
alaninaminotransferasnivåer (tabell 6).  

Allvarliga biverkningar rapporterades i sammanlagt 16 % av patienterna över de tre 
behandlingsgrupperna. Under månaderna 24-36 rapporterades pyelonefrit, epilepsi, malignt 
melanom (placebo-fingolimodgruppen), basalcellscancer (5,0–1,25 mg gruppen), död 
(bilolycka) och infekterade åderbråck (1,25 mg-gruppen) som allvarliga biverkningar.  

Infektioner rapporterades av 70 % av patienter under månaderna 0-36, men allvarliga 
infektioner var ovanliga (tabell 6). Under månader 24-36 rapporterade 68 patienter 
åtminstone en infektion vardera; 17 med nasofaryngit, 8 med övre luftvägsinfektion, 6 med 
herpes zoster, 6 med influensa och 1 med akut pyelonefrit (en allvarlig biverkning som 
förekom i placebo-fingolimodgruppen)  

Under månaderna 0-24 rapporterades totalt tre hudcancrar och ytterligare fyra under 
månaderna 24-36, vilka alla opererades bort framgångsrikt. Skivepitelcancer rapporterades 
av en patient i placebo-fingolimodgruppen efter 24 månaders behandling. Malignt melanom 
rapporterade i en patient i placebo-fingolimodgruppen (efter 25 månader) och i en annan i 
1,25 mg-gruppen (efter 36 månader). Basalcellscancer förekom hos en patient i 5,0–1,25 
mg gruppen efter 30 månaders behandling. 

Cirkulerande lymfocyter minskade till ca 25 % av utgångsvärdena några dagar efter första 
behandlingen, men minskade inte ytterligare med fortsatt behandling. Blodtrycket var 
stabilt under förlängningen efter en inledande ökning av 3-5 mm Hg under de första 
månaderna av behandlingen med fingolimod och månader 7-12 för placebo-
fingolimodgruppen. 

Under 36 månader rapporterades allvarliga hjärtbiverkningar t.ex. bradykardi (n = 4), 
hjärtklappning (n = 1), arytmi (n = 1), första gradens atrioventrikulärt block (n = 1), men 
alla inträffade inom 24 timmar av den initiala fingolimodbehandlingen. Övergående andra 
gradens atrioventrikulär block förekom hos åtta patienter dagen efter den initiala 
fingolimodbehandlingen. 
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Tabell 6. Incidensen av de mest vanliga rapporterade biverkningar under 36 månader.  

Biverkningar n (%) Placebo-fingolimod    

 (n = 93) 

1,25 mg fingolimod       

 (n = 94) 

5,0–1,25 mg fingolimod 

(n =94) 

Minst en biverkning 89 (95,7) 91 (96,8) 93 (98,9) 

Svåra  20 (21,5) 16 (17,0) 20 (21,3) 

Läkemedelsrelaterade 63 (67,7) 68 (72,3) 75 (79,8) 

Allvarliga 15 (16,1) 10 (10,6) 21 (22,3) 

Infektioner    

Minst en infektion 57 (61,3) 68 (72,3) 73 (77,7) 

Svåra 1 (1,1) 2 (2,1) 2 (2,1) 

Allvarliga 3 (3,2) 0 1 (1,1) 

Vanligaste    

Nasofaryngit 24 (25,8) 33 (35,1) 39 (41,5) 

Huvudvärk 28 (30,1) 33 (35,1) 24 (25,5) 

Trötthet 20 (21,5) 17 (18,1) 15 (16,0) 

Influensa 14 (15,1) 15 (16,0) 21 (22,3) 

Ökningar i 
alaninaminotransferasnivån 

15 (16.1) 12 (12.8) 15 (16.0) 

Ryggont 14 (15.1) 11 (11.7) 15 (16.0) 

Diarré 9 (9.7) 14 (14.9) 15 (16.0) 

Lymfopeni 10 (10.8) 14 (14.9) 14 (14.9) 

Depression 14 (15.1) 11 (11.7) 8 (8.5) 

Leukopeni 7 (7.5) 12 (12.8) 14 (14.9) 

Hosta 9 (9.7) 9 (9.6) 13 (13.8) 
Hypertoni 7 (7.5) 12 (12.8) 10 (10.6) 
Illamående 7 (7.5) 9 (9.6) 13 (13.8) 

Övre luftvägsinfektion 8 (8.6) 8 (8.5) 13 (13.8) 
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Studie 2: Fingolimod vs. placebo 
A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis 

(FREEDOMS). Kappos et al., 2010 
 
Syfte 

Syftet med studien var att studera effekten och säkerheten av 0,5 mg och 1.25 mg 
fingolimod i jämförelse med placebo vid behandling av skovvis förlöpande multipel 
skleros. 
 

Patienter och metoder 

Studien var randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad och utfördes på 138 
center i 22 olika länder i enlighet med "The International Conference on Harmonisation 
Guidelines for Good Clinical Practice" och Helsingfors-deklarationen. Protokollet 
godkändes av den etiska kommittén i varje undersökningscenter där alla patienter gav ett 
skriftligt informerat samtycke innan något studierelaterade procedurer utfördes. 
Patienterna som fick delta i studien var mellan 18-55 år och hade en skovvis förlöpande 
multipel skleros, som enligt McDonald-kriterierna är en eller flera skov under det 
föregående året eller två eller flera under de två senaste åren. Patienterna skulle ha en 
EDSS- poäng mellan 0 och 5.5. Exklusionskriterier var skov eller behandling med 
kortikosteroid inom 30 dagar innan randomisering, aktiv infektion, makulaödem, diabetes 

mellitus, immunsuppression (läkemedels- eller sjukdomsinducerad). Interferon-beta eller 
glatirameracetat terapi skulle ha stoppats tre eller fler månader före randomisering.  

1272 av 1564 patienter randomiserades i ett 1:1:1 förhållande där 429 patienter (68,8 % 
kvinnor) fick 1,25 mg fingolimod, 425 patienter (69,6 % kvinnor) fick 0,5 mg fingolimod 
och 418 (71,3 % kvinnor) fick placebo en gång dagligen under 24 månader.  

Studiebesök inklusive säkerhetsanalyser var planerade vecka 2 och månaderna 1, 2, 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21 och 24 medan EDSS-poängen bestämdes var 3:e månad. MRT gjordes vid 
screeningbesöket och vid 6, 12 och 24 månader och analyserades på universitetssjukhuset i 
Schweiz.  

Det primära effektmåttet var den årliga skovfrekvensen. Den årliga skovfrekvensen 
definieras som antalet bekräftade skov per år. Ett bekräftat skov är en ökning på minst en 
halv poäng i EDSS-skalan eller en poäng i vardera av två av EDSS-skalans funktionella 
system, eller två poäng i ett av EDSS-skalans funktionella system. Poäng för EDSS-skalans 
tarm-blås och cerebrala funktionella system exkluderas. 

Det sekundära effektmåttet var tiden till en bekräftad progressiv funktionsnedsättning. 
Progressiv funktionsnedsättning definieras som en ökning på en poäng i EDSS-skalan eller 
en halv poäng om EDSS-poängen i början var lika med 5,5 (bekräftad efter 3 månader).  

Ytterligare sekundära effektmått var tiden till det första skovet, tiden till progressiv 
funktionsnedsättning (bekräftad efter 6 månader), förändringar i EDSS-skalan mellan 
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baslinje och 24 månader. Andra effektmått var MRT-relaterade mått som t.ex. antalet 
gadolinium-förstärkta (Gd+) lesioner, andelen patienter utan Gd+ lesioner, antalet nya eller 
utvidgade T2-lesioner på T2-viktad MR, andel patienter utan nya eller utvidgade lesioner 
på T2-viktad MR, volymen av lesioner på T2-viktad MR och förändringar i hjärnans volym 
mellan baslinje och den 24:e månaden.  

För att utreda säkerheten och tolerabiliteten hos fingolimod, mättes även uppkomsten av 
biverkningar som infektioner, malignitet, kardiovaskulära händelser m.fl. 

Studien analyserades enligt intention to treat. 

Resultat 

Det primära effektmåttet, den årliga skovfrekvensen, var lägre med 1,25 mg fingolimod 
(0,16) och 0,5 mg fingolimod (0,18) än med placebo (0,40), vilket motsvarar relativ 
reduktion på 60 % och 54 % respektive i den årliga skovfrekvensen (P <0,001).  
 
Det viktigaste sekundära effektmåttet, tiden till en progressiv funktionsnedsättning 
bekräftad efter 3 månader, var längre med båda fingolimoddoserna än med placebo och 
därmed förblev betydlig fler patienter utan progressiv funktionsnedsättning över 24 
månader (tabell 7). Sannolikheten för en progressiv funktionsnedsättning var 16,6 % för 
1,25 mg fingolimod, 17,7 % för 0,5 mg fingolimod och 24,1 % för placebo.  
 
 
Fingolimod minskade även risken för en progressiv funktionsnedsättning bekräftad efter 6 
månader och fler patienter var utan progressiv funktionsnedsättning (tabell 7). 
Sannolikheten för progression var 11,5 % för 1,25 mg fingolimod, 12,5 % för 0,5 mg 
fingolimod och 19,0 % för placebo. EDSS-poängen förblev stabila eller förbättrades något 
för fingolimodgrupperna och förvärrades i placebogruppen (tabell 7). 

Tiden till ett första skov var längre i båda fingolimodgrupperna jämfört med 
placebogruppen och med detta förblev fler patienter utan skov efter 24-månaders 
behandling (tabell 7), 

Patienter i fingolimod grupperna hade signifikant färre Gd+ lesioner än i placebogruppen 
och fler patienter var fria från Gd+ lesioner i fingolimodgrupperna den 24:e månaden (tabell 
7) jämfört med baslinjen (60,6 % i 1,25 mg fingolimod, 62,0 % i 0,5 mg fingolimod och 
63,0 % i placebogruppen).  
Dessutom var det färre nya eller utvidgade T2-lesioner, men även volymen på lesionerna 
hade minskat mer med fingolimod än med placebo mellan baselinje och månad 24. 
Andelen patienter utan nya eller utvidgade T2-lesioner var större i fingolimodgrupperna än 
i placebogruppen.  Dessutom minskades hjärnans volym mindre med fingolimod (se tabell 
7 för data). 
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Tabell 7. Resultaten för de tre studiegrupperna månad 24. 
Effektmått Placebo 0,5 mg fingolimod  1,25 mg fingolimod  P-värde 

Årlig skovfrekvens  0,40 0,18 0,16 P < 0,001 

Andelen skovfria patienter ( % ± 
SEM ) 45,6±2,5 70,4±2,3 74±2,2 < 0,001 

Antalet nya eller utvidgade T2- 
lesioner (Medelvärde ±SD) 9,8±13,2 2,5±7,2 2,5±5,5 < 0,001 

Andelen patienter utan nya eller 
utvidgade T2-lesioner (%) 

21,2 50,5 51,9 < 0,001 

Volymen på T2-lesioner 
(Medelvärde, mm3± SEM) 

33,8±106,9 10,6±103,5 1,6±30,7 < 0,001 

Antalet gadolinium-lesioner 
(Medelvärde ±SEM) 1,1±2,4 0,2±0,8 0,2±1,1 < 0,001 

Andelen patienter utan gadolinium-
lesioner (%) 

65,1 89,7 89,9 < 0,001 

Förändringar i hjärnans volym- % 
 (Medelvärde i procent ±SEM) – 1,31±1,50 – 0,84±1,31 – 0,89±1,39 < 0,001 

Andelen patienter utan bekräftad 
progressiv funktionsnedsättning, efter 
3 månader (% ± SEM) 

75,9  ±2,2 82,3±1, 9 83,4±1,9 0,01 för 1,25 mg 
0,03 för 0,5 mg 

Andelen patienter utan bekräftad 
progressiv funktionsnedsättning, efter 
6 månader (% ± SEM) 

81,0±2,0 87,5±1,6 88,5±1,6 0,004 för 1,25 mg 
0,01 för 0,5 mg 

Ändring på EDSS-poängen 0,13 0,00 – 0,03 0,002 

SD = standardavvikelse; SEM = standard error of the mean. 

 

Avvikande händelser, milda till måttliga, rapporterades av 77 % patienter som fick 1,25 mg 
fingolimod, 82 % patienter som fick 0,5 mg fingolimod och 77 % av dem som fick placebo. 
Biverkningar som ledde till utsättande av studieläkemedlet var vanligare med fingolimod i 
dosen 1,25 mg (14,2 %) än med fingolimod i dosen 0,5 mg (7,5 %) eller med placebo (7,7 
%).  

Infektioner drabbade både fingolimod och placebogrupperna lika och de vanligaste var 
infektioner i de övre luftvägarna (48 % i 1,25 mg-gruppen, 49,9 % i 0,5 mg-gruppen och 
50,5 % i placebogruppen). Infektioner som klassades som allvarliga var urinvägsinfektioner 
(två fall i 0,5 mg-gruppen) och herpesinfektioner (ett fall av genital herpes i 1,25 mg 
fingolimodgruppen och ett fall av Herpes simplex labialis i 0,5 mg gruppen).  

Avvikande händelser rapporterades för 11,9 % av patienterna som fick 0,5 mg fingolimod, 
10,1 % av dem som fick 0,5 mg fingolimod och 13,4% av dem som fick placebo, de mest 
vanliga var bradykardi (fyra patienter i 0,5 mg gruppen och tre i 1,25 mg gruppen fick det 
efter administrering av den första dosen ), skov och maligna tumörer (basalcellscancer var 
den vanligaste). Tre dödsfall inträffade under studien, två i placebogruppen och ett i 1,25 
mg fingolimodgruppen. Orsakerna till dödsfall i placebogruppen var lungemboli och en 
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trafikolycka, och orsaken i fingolimodgruppen var självmord (se tabell 8 för övriga 
biverkningar).  

 

Tabell 8. Biverkningar för patienter i de tre behandlingsgrupperna. 

Biverkningar     1,25 mg fingolimod 

              (n = 429) 

   0,5 mg fingolimod  

          (n = 425) 

          Placebo (n= 418) 

 

Vanliga milda till måttliga 

biverkningar (%) 

   

Infektioner    
Övre luftvägsinfektioner 48,0  49,9 50,5 
Influensavirus infektioner 9,3 12,9 9,8 
Nedre luftvägsinfektioner 11,4 9,6 6,0 
Herpesvirus infektioner 5,8 8,7 7,9 
Urinvägsinfektioner 4,9 8,0 11,2 
Huvudvärk 26,6 25,2 23,0 
Yrsel 7,0 7,3 5,5 
Parestesi 4,0 5,4 4,3 
Ökningar i alanin-
aminotransferasnivån 

18,6 15,8 5,0 

Diarré 9,3 11,8 7,4 
Illamående 8,9 8,9 8,6 
Hosta 8,6 10,1 8,1 
Andnöd 5,4 7,1 4,5 
Lymfopeni 5,4 3,5 0,5 
Kardiovaskulära händelser    
Hypertoni 6,3 6,1 3,8 
Bradykardi 3,3 2,1 0,7 
Atrioventrikulär block 1,2 0,5 0,7 
Depression 6,1 7,8 6,7 
Hyperkolesterolemi 6,1 5,6 6,2 
Makulaödem 1,6 0 0 
Allvarliga biverkningar    
Bradykardi 0,7 0,9 0,2 
Tumörer 0,8 0,9 2,2 
MS skov 0,7 0,9 0,2 
Bröstsmärta 0 0,9 0,5 
Makulaödem 0,7 0 0 
Ökningar i 
alaninaminotransferas 

0,5 0 0,2 

Lymfopeni 0,5 0 0 



 
 

37 
 

Studie 3.1: Fingolimod vs. intramuskulärt interferon beta-1a 
Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis 

(TRANSFORMS). Cohen et al., 2010 
 
Syfte 

Syftet med studien var att studera säkerheten och efficacy av 0,5 mg och 1,25 mg 
fingolimod daglig dos jämfört med 30 μg intramuskulärt interferon beta-1a en gång i 
veckan vid behandling av skovvis förlöpande MS. 
 

Patienter och metoder 

Studien var randomiserad, dubbel-dummy och dubbelblindad och utfördes på 172 kliniska 
center i 18 länder i enlighet med "The International Conference on Harmonisation 
Guidelines for Good Clinical Practice" och principerna i Helsingfors-deklarationen. 
Studieupplägget godkändes av den etiska kommittén i varje undersökningscenter där alla 
patienter gav ett skriftligt informerat samtycke innan några studierelaterade procedurer 
utfördes. 
 

Patienter som var med i studien var mellan 18-55 år och hade en skovvis förlöpande 
multipel skleros, som enligt McDonald-kriterierna är en eller flera skov under det 
föregående året eller två eller flera under de två senaste åren. Patienterna skulle ha en 
EDSS-skala mellan 0 och 5.5 poäng. Exklusionskriterier var skov eller behandling med 
kortikosteroid inom 30 dagar innan randomisering, aktiv infektion, makulaödem, diabetes 
mellitus, immunsuppression (läkemedels-eller sjukdomsinducerad). Interferon-beta eller 
glatirameracetat terapi skulle ha stoppats tre eller fler månader före randomisering.  
 

1292 av 1564 patienter randomiserades i ett 1:1:1 förhållande för behandling med oral 
fingolimod, en daglig dos av antingen 1,25 mg eller 0,5 mg, eller 30 μg intramuskulärt 
interferon beta-1a (Avonex, Bilogen Idec) en gång i veckan. 426 patienter (68,8 % kvinnor) 
fick 1,25 mg fingolimod, 431 patienter (65,4 % kvinnor) fick 0,5 mg fingolimod och 435 
(67,8 % kvinnor) fick intramuskulärt interferon beta-1a för 12 månader.  

Säkerhetsanalyser genomfördes under screening, vid baslinjen och vid månader 1, 2, 3, 6, 9 
och EDSS-poängen bestämdes var 3:e månad, medan MRT erhölls vid screeningbesöket 
och vid 12 månader och analyserades centralt i Amsterdam. 

Primärt effektmått var den årliga skovfrekvensen, som var antalet bekräftade skov under ett 
år. Skov definierades som nya, försämrade eller återkommande neurologiska symtom som 
inträffade minst 30 dagar efter början av ett föregående skov och som varade i minst 24 
timmar utan feber eller infektion, och som åtföljdes av en ökning på minst en halv poäng i 
EDSS-skalan eller en poäng i vardera av två av EDSS-skalans funktionella system, eller två 
poäng i ett av EDSS-skalans funktionella system. Poäng för EDSS-skalans tarm-blås och 
cerebrala funktionella system exkluderades. 
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De sekundära effektmåtten var antalet nya eller utvidgade hyperintensiva lesioner på T2-
viktad MR och tiden till en bekräftad progressiv funktionsnedsättning. En bekräftad 
progressiv funktionsnedsättning definierades som en poängs ökning i EDSS-skalan (eller 
en halv poängs ökning för patienter med en utgångspoäng ≥ 5,5), bekräftades 3 månader 
senare.  

Andra sekundära effektmått var andelen patienter utan nya eller utvidgade lesioner på T2-
viktad MR, antalet gadolinium-förstärkta lesioner och andelen patienter utan gadolinium-
förstärkta lesioner, förändringar i hjärnans volym mellan baslinje och den 12:e månaden.  

Säkerheten och hur bra fingolimod tolererades utvärderades genom att lägga ihop 
avvikande händelser och biverkningar såsom infektioner, malignitet m.m. 

Studien analyserade enligt intention to treat. 

 
Resultat 

Det fanns en signifikant större reduktion i antalet skov per år (primärt effektmått) i båda 
fingolimodgrupperna än i interferon-gruppen (tabell 9). Tiden till ett första skov var längre 
med fingolimod än med interferon och därmed förblev fler patienter skovfria (tabell 9). 
 

Patienter i fingolimodgrupperna hade signifikant färre nya eller utvidgade hyperintensiva 
lesioner på T2-viktade bilder än de i interferon-gruppen efter 12 månader och andelen 
patienter utan nya eller utvidgade lesioner på T2-viktade bilder var större i 
fingolimodgrupperna (tabell 9). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
gällande tiden till en progressiv funktionsnedsättning och därmed andelen patienter som var 
utan bekräftad progressiv funktionsnedsättning (tabell 9). Antalet gadolinium-lesioner var 
färre med fingolimod än med interferon och andelen patienter utan gadolinium-lesioner var 
större i fingolimodgrupperna (tabell 9). Den genomsnittliga minskningen av hjärnans 
volym från baslinjen till 12 månader var signifikant lägre i båda fingolimodgrupperna än i 
interferon-gruppen (tabell 9) 
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Tabell 9. Resultat för primära och sekundära effektmått i studie 3.1. 

Effektmått Interferon 

beta-1a  

0,5 mg 

fingolimod  

1,25 mg 

fingolimod  
P-värde 

Årlig skovfrekvens  0,33 0,16 0,20 < 0,001 

Andelen skovfria patienter ( % ) 69,3 82,6 79,8 < 0,001 

Antalet nya eller utvidgade T2- lesioner 
(Medelvärde ±SD) 

2,6±5,8 1,7±3,9 1,5±2,7 < 0,001 för 1,25 mg 
< 0,004 för 0,5 mg 

Andelen patienter utan nya eller 
utvidgade T2-lesioner (%) 

45,7 54,8 48,0 < 0,37 för 1,25 mg 
< 0,01 för 0,5 mg 

Antalet gadolinium-lesioner 
(Medelvärde ±SD) 

0,51±1,86 0,23±0,97 0,14±0,58  < 0,001 

Andelen patienter utan gadolinium-
lesioner (%) 

80,8 90,1 91,2 < 0,001 

Förändringar i hjärnans volym- % 
 (Medelvärde ±SD) 

– 0,45±0,73 – 0,31±0,65 – 0,30±0,65 < 0,001 

Andelen patienter utan bekräftad 
progressiv funktionsnedsättning (%) 

92,1 94,1 93,3 < 0,50 för 1,25 mg 
< 0,25 för 0,5 mg 

SD = standardavvikelse 

Avvikande händelser och biverkningar var likartade i de tre grupperna (tabell 11), av vilka 
87- 90 % var milda eller måttliga. Allvarliga biverkningar som ledde till studieavbrott var 
mest hos patienter som behandlades med 1,25 mg fingolimod (10,0 %) och de vanligaste 
allvarliga händelserna var bradykardi (2,4 % i 1,25 mg-gruppen och 0,5 % i 0,5-gruppen) 
samt atrioventrikulärt block (1:a och 2:a gradens atrioventrikulära block). Mild till måttlig 
bradykardi efter den första dosen av fingolimod rapporterades av fyra patienter som mottog 
1,25-mg (0,9 %) och av tre patienter som fick 0,5-mg dos (0,7 %). Första gradens 
atrioventrikulärt block rapporterades av två patienter i 1.25 mg-gruppen (0,5 %) och en i 
0,5 mg-gruppen (0,2 %). Andra gradens atrioventrikulärt block rapporterades under den 
första dagen av behandling av tre patienter i 1,25 mg-gruppen (0,7 %) och av en i 0,5 mg-
gruppen (0,2 %). Två patienter i 1,25-mg gruppen hade lindriga symtom (andnöd och yrsel 
hos en patient och bröstkorgsmärta och hjärtklappning hos den andra patienten), som gick 
över dagen efter utan behandling. Ökningar i det genomsnittliga arteriella trycket inträffade 
i båda fingolimodgrupperna (3 mm Hg i 1,25-mg-gruppen och 2 mm Hg i 0,5 mg-gruppen) 
under de första 6 månaderna och förblev stabila mellan 6 och 12 månader. 

Infektioner drabbade alla tre grupperna lika (51 till 53 %), av vilka 0,2 till 1,7 % var 
allvarliga infektioner. De enda allvarliga infektionerna som rapporterades av fler än en 
patient var blindtarmsinflammation (0,5 % i 1,25 mg-gruppen, 0 % i 0,5 mg-gruppen och 
0.5 % i interferon-gruppen) och herpesvirusinfektioner (0,7 % i 1,25 mg-gruppen, 0,2 % i 
0,5 mg-gruppen och 0,2 % i interferon-gruppen). 

Tio lokala hudcancrar rapporterades, och alla opererades bort: fem basalcellscancrar i 
fingolimodgrupperna (två i 1,25 mg-gruppen och tre i 0,5-mg-gruppen) och en i interferon-
gruppen; tre melanom i gruppen som fick 0,5 mg fingolimod och en skivepitelcancer i 
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interferon-gruppen. Bröstcancer rapporterades i två patienter i var och en av 
fingolimodgrupperna. 

Det fanns två dödsfall under studien, båda var i gruppen som fick 1,25 mg fingolimod. Ett 
av dessa dödsfall orsakades av spridning av primär Varicella zoster-infektion och det andra 
dödsfallet orsakades av herpes simplex encefalit som utvecklades efter 339 dagar av 
fingolimodterapin. Två ytterligare patienter som fick 1,25 mg fingolimod dog efter studien. 
Den ena patienten hade vid baslinjen 5,0 i EDSS-skalan på 3 år efter debuten av 
sjukdomen, avbröt fingolimodbehandlingen efter 11 månader på grund av neurologisk 
försämring. Den andra patienten dog från metastaserande bröstcancer 10 månader efter 
fingolimodavbrott (se tabell 11 för fler biverkningar). 
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Studie 3.2: Fingolimod, uppföljning två år 

Comparison of fingolimod with interferon beta-1a in relapsing-remitting multiple 

sclerosis: a randomised extension of the TRANSFORMS study. Khatri et al., 2011 

 

Syfte 

Syftet med denna förlängningsstudie av föregående studie var att jämföra andra årets effekt 
med första årets effekt i gruppen som bytte från behandling med interferon beta-1a till 
fingolimod. Ett annat syfte var att jämföra grupperna som behandlades med fingolimod 
under ett år och under två år. 
 

Patienter och metoder 

Studien var en uppföljning av föregående studie (Studie 3.1, Cohen et al., 2010). Alla 
patienter som fullföljde grundstudien var berättigade att delta i förlängningsstudien.  
 
1027 av 1123 patienter följde den 12 månader långa uppföljningsstudien där alla fick 1,25 
mg fingolimod eller 0,5 mg fingolimod en gång dagligen. Patienter som hade fått 30 μg 
interferon beta-1a en gång i veckan, omrandomiserades till antingen 0,5 mg eller 1,25 mg 
fingolimod en gång dagligen i ett 1:1 förhållande medan patienter som hade fått fingolimod 
under grundstudien fortsatte samma behandling. 167 patienter (65 % kvinnor) fick 0,5 mg 
fingolimod och 174 (66 % kvinnor) fick 1,25 mg fingolimod istället för interferon, 356 
patienter (66 % kvinnor) fortsatte behandlingen med fingolimod och 330 (69 % kvinnor) 
fortsatte ta 0,5 mg fingolimod. 

Primärt effektmått var den årliga skovfrekvensen, som var antalet bekräftade skov under ett 
år. Skov definierades som i den tidigare studien (Studie 3.1, Cohen et al., 2010). 

De sekundära effektmåtten var antalet nya eller utvidgade hyperintensiva lesioner på T2-
viktad MR och andelen patienter utan nya eller utvidgade lesioner på T2-viktad MR, antalet 
gadolinium-lesioner och andelen patienter utan gadolinium-lesioner och förändringar i 
hjärnans volym mellan 13:e och 24:e månaden.  

För att bedöma säkerheten, analyserades avvikande händelser, biverkningar och avhopp 
från studien. 

Studien analyserades enligt intention to treat. 

Resultat 

 
De främsta orsakerna för avbrytande av behandling i förlängningsfasen var återkallande av 
godkännandet (44 patienter), biverkningar (37), och onormala laboratorievärden (36). 
 
Patienter som fick interferon i grundstudien (månad 0-12) hade relativ reduktion av den 
årliga skovfrekvensen under månaderna 13-24, 30 % efter utbytet till 0,5 mg fingolimod 
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och 36 % efter utbyte till 1,25 mg. Under 24 månader minskades den årliga skovfrekvensen 
med 46 % (0,5 mg) och 39 % (1,25 mg) i de kontinuerliga fingolimodgrupperna. 
Signifikant färre patienter hade skov efter utbytet till fingolimod än under det föregående 
årets behandling med interferon (tabell 10). Tiden till ett första skov var längre under 
förlängningsstudien och därmed ökade andelen skovfria patienter (tabell 10). 
 
Antalet nya eller utvidgade T2-lesioner efter utbytet till 0,5 mg eller 1,25 mg fingolimod 
var färre och andelen patienter som var utan nya eller utvidgade T2-lesioner ökade vid 
månad 24 jämfört med månad 12 (tabell 10). Antalet gadolinium-lesioner minskade också 
jämfört med det föregående årets behandling med interferon efter utbytet till fingolimod 
och fler patienter var fria från gadolinium-lesioner vid månad 24. Jämfört med interferon 
beta-1a behandlingen i grundstudien, minskade hjärnans volym mindre efter utbytet till 0,5 
mg eller 1,25 mg fingolimod. medan graden av hjärnvolymförlusten var likartad i 
fingolimodgrupperna under första och andra året (tabell 10). 

Tabell 10. En jämförelse mellan resultaten för grundstudien (år 1) och förlängningsstudien (år 2). 

Effektmått Interferon 

beta-1a 

(år 1) 

Interferon- 

0,5 mg 

fingolimod 

Interferon-

1,25 mg 

fingolimod 

0,5 mg 

fingolimod 

(år 1) 

0,5 mg 

fingolimod 

(år 2) 

1,25 mg 

fingolimod 

(år 1) 

1,25 mg 

fingolimod 

(år 2) 

Årlig skovfrekvens  0,33 0,22 0,18 0,16 0,11 0,20 0,11 

Andelen skovfria 
patienter ( % ) 

69,3 77 82 82,6 86 79,8 86 

Antalet nya eller 
utvidgade T2- lesioner 
(Medelvärde ±SD) 

2,6±5,8 0,7±1,54 1,0±1,87 1,7±3,9 0,9±1,65 1,5±2,7 1,0±2,3 

Andelen patienter utan 
nya eller utvidgade T2-
lesioner (%) 

45,7 66 59 54,8 61 48,0 60 

Antalet gadolinium-
lesioner (Medelvärde 
±SD) 

0,51±1,86 0,1±0,34 0,2±1,11 0,23±0,97 0,1±0,44 0,14±0,58 0,2±0,96 

Andelen patienter utan 
gadolinium-lesioner (%) 

80,8 90 93 90,1 90 91,2 90 

Förändringar i hjärnans 
volym- % 
 (Medelvärde ±SD) 

-0,45±0,73 -0,22±0,64 -0,14±0,60 -0,31±0,65 -0,37±0,67 -0,30±0,65 -0,35±0,67 

Andelen patienter utan 
bekräftad progressiv 
funktionsnedsättning (%) 

92,1 - - 94,1 - 93,3 - 

SD = standardavvikelse 

Avvikande händelser 

Interferon-fingolimodgruppen 

Inom interferon-0,5 mg och interferon-1,25 mg grupperna var den totala förekomsten av 
biverkningar något lägre vid behandling med fingolimod än under behandling med 
interferon (tabell 11). Under förlängningsfasen ändrades de typiska 
interferonbiverkningarna (t.ex. feber, trötthet, myalgi och depression) till typiska 
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fingolimodbiverkningar (onormala leverenzymnivåer, lymfopeni och första-dos 
hjärteffekter). Följaktligen rapporterades lymfopeni och onormala leverenzymer som 
biverkningar efter utbytet till fingolimod (tabell 11).  
 
Jämfört med det första årets behandling med interferon, var förekomsten av allvarliga 
biverkningar liknande för patienter som bytte till 0,5 mg fingolimod, men högre för 
patienter som bytte till 1,25 mg fingolimod under det andra året (tabell 11).  

Allvarliga hjärt-relaterade biverkningar ökade med 2 % efter utbytet till 1,25 mg 
fingolimod (från 0 % under föregående år vid behandling med interferon), men förblev 
stabil (1 %) i interferon.0,5 mg gruppen. Ett atrioventrikulärt block som varade 30 s, 
rapporterades hos en patient ca 3 timmar efter första 1,25 mg fingolimod dosen i 
förlängningsstudien. Patienten behandlades sedan med en enda 0,125 mg intravenös dos av 
atropin och återvann normal sinusrytm inom 24 h.  

Allvarliga infektioner ökade efter bytet från interferon till fingolimod (tabell 11).  

En enda cancer (basalcellscancer i interferon-1,25 mg gruppen) och tre fall av makulaödem 
rapporterades hos patienter efter bytet till fingolimod (en i interferon-0,5 mg gruppen och 
två i interferon-1,25 mg gruppen). Ökade leverenzymer som klassades som allvarliga 
biverkningar, förekom hos två patienter som bytte till 1,25 mg fingolimod och en patient 
som bytte till 0,5 mg fingolimod.   

 

Kontiuerlig fingolimodbehandling 

 

Andelen patienter som rapporterade biverkningar var lägre i förlängningsstudien än i 
grundstudien (tabell 11). Under det andra året av kontinuerlig fingolimod var nasofaryngit 
och huvudvärk de vanligaste biverkningarna (tabell 11). Förekomsten av onormala 
leverenzymer var lägre under månaderna 13-24 än under månaderna 0-12 (tabell 11). 
Förekomsten av lymfopeni som var en negativ händelse under månaderna 13-24 var högre 
än under månaderna 0-12 (tabell 11).  
 
Incidensen av allvarliga biverkningar minskade under månaderna 13-24 jämfört med 
månaderna 0-12 (4,4 % vs. 7,0 % för 0,5 mg och 5,0 % vs. 10,7 % för 1,25 mg).  

Incidensen av allvarliga infektioner under förlängningsfasen var låg och skilde sig inte 
mycket från månaderna 0-12 (tabell 11).  

Maligniteter rapporterades hos sex patienter (fyra i 0,5 mg-gruppen och två i 1,25 mg 
gruppen) jämfört med tolv under månaderna 0-12 (åtta i 0,5 mg-gruppen och fyra i 1,25 mg 
gruppen). Dessa maligniteter var fyra fall av lokala hudcancrar (basalcellscancer [0,5 mg], 
malignt melanom [1,25 mg] och två fall av skivepitelcancer [0,5 mg och 1,25 mg]), en 
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bröstcancer (0,5 mg) och en äggstockscancer (0,5 mg). Det fanns inga dödsfall under denna 
studie.  

Tabell 11.: Avvikande händelser för behandlingsgrupperna under första och andra året. Streck innebär data 
som inte var angivna i artiklarna. 

 

 

Grund Förlängning 

Biverkningar Interferon 

(n = 431)  

0,5 mg 

fingolimod 

(n = 429) 

1,25 mg 

fingoli

mod (n 

= 420) 

Interferon-0,5 

mg  (n = 167) 

Interferon

- 1,25 mg 

(n = 174) 

Kontinuerlig 

0,5 mg 

fingolimod 

Kontinuerlig 

1,25 mg 

fingolimod  

Eventuella 

biverkningar (%) 

91,6 86 90,5 86 91 72 71 

Vanligaste milda till 

måttliga (%) 

       

Infektioner        
Nasofaryngit 20,4 20,5 22,1 22 20 16 17 
Övre 
luftvägsinfektioner 

6,3 7,2 8,6 - - - - 

Influensavirus 
infektioner 

7,4 6,8 6,7 - - - - 

Urinvägsinfektioner 5,1 6,1 5,7 - - - - 
Herpesvirusinfektioner 2,8 2,1 5,5     
Huvudvärk 20,4 23,1 22,9 16 14 11 9 
Trötthet 10,4 10,3 14 7 8 - - 
Ökningar i nivån av 
alaninaminotransferas 

1,9 13,3 11 10 14 6,1 8,8 

Diarré 4,9 7,5 8,3 - - - - 
Illamående 6,7 9,3 6,7 - - - - 
Hosta 3,7 4,7 7,1 - - - - 
Andnöd 1,6 1,9 5,2 - - - - 
Lymfopeni 0 0,2 1 12 18 10.5 13,3 
Depression 7,4 4,9 4,3 3 4 - - 
“Melanocytic nevus” 5,6 6,5 10,0 - - - - 
Allvarliga 

biverkningar 

5,8 7 10,7 5 12 4,4 5 

Infektioner 0,7 0,2 1,3 2 2 0,7 1,6 
Bradykardi 0 0,5 2,4 1 1 0 0 
Atrioventrikulärt block 0 0,4 1,2 0 2 - - 
Tumörer 0,2 1,9 1 0 1 1 0,5 
Makulaödem 0 0 0 1 2 0 0 
Dödsfall 0 0 0,5 0 0 0 0 
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Diskussion 

Alla studier som ingick i den här undersökningen var sponsrade av läkemedelsföretaget 
Novartis Pharma, vilket kan öka risken för publikationsbias att studier som har haft 
negativa resultat inte publicerats. Samma författare är också inblandade i flera av studierna, 
exempelvis Kappos, O’Connor, m.fl. Alla kliniska effektmått i studierna analyserade enligt 
intention to treat och alla resultat, effektmått och avvikande händelser, redovisades i 
tabeller och figurer som underlättade förståelsen av resultaten.  

 

Fingolimod vs. Placebo 

 

I de första 3-års fas II-studierna (Studie 1.1, Kappos et al., 2006; studie 1.2, O’Connor et 
al., 2009 samt studie 1.3, Comi et al., 2010) var antalet gadolinium-förstärkta lesioner på 
T1-viktade MR det primära effektmåttet och den årliga skovfrekvensen var det primära 
effektmåttet i den andra 2-åriga fas III FREEDOMS-studien (Studie 2, Kappos et al., 2010). 
Effektmåttet som analyserades i FREEDOMS-studien, men inte i 3-års studierna (Studie 
1.1, Kappos et al., 2006; studie 1.2, O’Connor et al., 2009 samt studie 1.3, Comi et al., 
2010) var tiden till en bekräftad progressiv funktionsnedsättning (bekräftad efter 3 
månader).  Effektmåttet som mättes under sista året av 3-års studien (Comi et al., 2010), 
men inte under de första två åren (Studie 1.1, Kappos et al., 2006; studie 1.2, O’Connor et 
al., 2009) var tiden till progressiv funktionsnedsättning bekräftat efter 6 månader.  
 
Inklusionskriterierna skilde sig lite mellan de två studierna; deltagarna i den första 3-åriga 
studien (Studie 1.1, Kappos et al., 2006; studie 1.2, O’Connor et al., 2009 samt studie 1.3, 
Comi et al., 2010)) var mellan 18-60 år med EDSS-poäng mellan 0 och 6, medan i 
FREEDOMS- studien (Studie 2, Kappos et al., 2010) var deltagarna mellan 18-55 år med 
EDSS-poäng mellan 0 och 5.5. Det som är intressant här är att EDSS-poängen och 
åldersgränsen i inklusionskriterierna ändrades mellan första studien som påbörjades år 2006 
(Studie 1.1, Kappos et al., 2006) och de senare studierna (Studie 2, Kappos et al., 2010; 
studie 3.1, Cohen et al, 2010 samt studie 3.2, Kahtri et al, 2011). Det kanske beror på att 6-
personer hade ett alltför progressivt sjukdomsförlopp och därmed hjälpte inte fingolimod 
behandlingen. Men det hade varit intressant med studier där man studerar om fingolimods 
nervskyddande effekter kan hjälpa patienter med primär progressiv MS. Att även 
åldersgränsen minskade, möjligtvis på grund av att 60-års patienter har nedsatt 
immunförsvar eller sjukdomar som minskar detta, vilket gör det svårare för dem att 
bekämpa infektioner som kan förekomma vid behandlingen av fingolimod. 
Exklusionskriterier skiljde sig också en del; i 3-års studien (Studie 1.1, Kappos et al., 2006; 
studie 1.2, O’Connor et al., 2009 samt studie 1.3, Comi et al., 2010) ingick även skov inom 
30 dagar innan randomisering, aktiv infektion, makulaödem och diabetes mellitus, men inte 
i FREEDOMS-studien (Studie 2, Kappos et al., 2010). I denna studie ingick en historia av 
hjärtproblem och antal lymfocyter mindre än 800/mm3 i exklusionskriterierna, men inte i 
den 3-åriga studien. I 3-års studien (Studie 1.1, Kappos et al., 2006) jämfördes 1,25 och 5,0 
mg fingolimod med placebo, medan 1,25 och 0,5 mg fingolimod jämfördes med placebo i 
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FREEDOMS- studien (Studie 2, Kappos et al., 2010).  
 
Oralt fingolimod jämfört med placebo var signifikant bättre för patienter med skovvis 
förlöpande multipel skleros med avseende på alla MRT-mått, värden för skov samt 
progressiv funktionsnedsättning i både fas II- och fas III-studien (Studie 2, Kappos et al., 
2010; studie 1.2, O’Connor et al., 2009). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 
doserna 0,5 mg och 1,25 mg fingolimod i något av effektmåtten i 2-års studien. I 3-års 
studien var alla effektmåtten signifikant bättre än placebo och förbättrades efter utbyte till 
fingolimod. Alla effektmåtten var bättre i 5,0 mg-gruppen än i 1,25 mg-gruppen, men med 
fler biverkningar än i 1,25 mg- och placebogrupperna (Studie 1.1, Kappos et al., 2006). På 
grund av en risk-nytta bedömning, som visade att den högre dosen inte gav någon 
effektfördel, bytte patienterna till 1,25 mg fingolimod under månaderna 15-24 (Studie 1.2, 
O’Connor et al., 2009). Biverkningarna var liknande i fingolimodgrupperna och 
placebogruppen förutom några avvikande händelser som var karakteristiska för 
fingolimodgrupperna (se nedan). 
 
Antalet lymfocyter minskade snabbt efter initiering av fingolimodbehandlingen, men 
minskade inte ytterligare med fortsatt behandling. Denna effekt var förväntad eftersom att 
verkningsmekanismen för fingolimod är att förhindra lymfocyters utträde från sekundära 
lymfoida vävnader och minska infiltrationen av autoaggressiva celler i CNS. I 
fingolimodgrupperna observerades ökningar av infektioner främst milda infektioner och var 
liknande i de tre studiegrupper, men lite högre i fingolimodgrupperna än placebo. Eftersom 
fingolimod orsakar lymfocytomfördelning snarare än förstörande av dessa är lymfopeni 
reversibelt och därför ökade lymfocytantalet igen då fingolimod avbröts i 2-års studien 
(Cohen & Chun, 2011). Fingolimod försämrar företrädesvis recirkulation av minnes-T-
celler och dessas förmåga att skydda kroppem mot patogena infektioner minskar. Detta kan 
vara orsaken till de observerade perifera infektionerna (t.ex. övre luftvägsinfektioner, 
Herpes simplex, Herpes zoster) (Kappos et al., 2010).  
 

Kardiovaskulära effekter av fingolimod såsom bradykardi och AV-block tycktes vara 
dosberoende och specifikt relaterade till bindningen av läkemedlet till sfingosin-1-
fosfatreceptorer (S1PR) i hjärtats vävnad.(Kappos et al., 2010). S1P reglerar pulsen och 
överledning. S1PR1-3 är de dominerande receptorerna i det kardiovaskulära systemet, 
inklusive myocyter. S1PR finns i låga koncentrationer i hjärtat och när fingolimod binder 
dit fås de kardiovaskulära effekterna. Fingolimod inducerar endotelets kväveoxidsyntas och 
därpå kväveoxidproduktion av endotelceller, vilket indirekt ger vasodilatation (Cohen & 
Chun, 2011).  Interaktioner mellan fingolimod och S1PR i glatt muskulatur kan eventuellt 
förklara hypertonin som förekom hos en del patienter i studierna (Kappos et al., 2010). 
Därför bör blodtrycket bevakas under fingolimodbehandlingen.  
 
 
I FREEDOMS-studien (Studie 2, Kappos et al., 2010) var andelen patienter som fick 
hudcancer högre i placebogruppen än i fingolimodgrupperna. Medan alla patienter, som 
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fick hudcancer rapporterades endast i fingolimodgrupperna under 3-års studien (Studie 1.1, 
Kappos et al., 2006; studie 1.2, O’Connor et al., 2009 samt studie 1.3, Comi et al., 2010). 
Alla cancrar opererades bort framgångsrikt. Man tror att fingolimod stimulerar 
celltillväxten, vilket kan vara orsaken till cancerfallen. Men det är oklart om fingolimod 
behandlingen är associerad med en ökad risk att utveckla hudcancer. Dessutom infördes de 
dermatologiska undersökningarna först under studiens gång och således är det inte känt 
ifall några av dessa cancrar hade varit närvarande före studiestart.  
 
Resultaten från studierna tyder på att fingolimod effektivt reducerar problemen vid skovvis 
förlöpande MS och att det tolereras i allmänhet väl av de flesta patienterna.  

 

Fingolimod vs. Interferon beta-1a 

 

Till skillnad från FREEDOMS-studien (Studie 2, Kappos et al., 2010) lades lung- och 
leversjukdomar, total lymfoid bestrålning och benmärgstransplantation till 
exklusionskriteriena i studierna som jämförde fingolimod mot interferon beta-1a (studie 
3.1, Cohen et al, 2010 samt studie 3.2, Kahtri et al, 2011). Som i FREEDOMS-studien var 
den årliga skovfrekvensen det primära effektmåttet.  
 
Per oral fingolimod hade bättre effekt än intramuskulärt interferon beta-1a. Behandling med 
fingolimod visade en statistiskt signifikant skillnad efter 12 månader i alla effektmåtten, 
men inte i tiden till en bekräftad progressiv funktionsnedsättning jämfört med interferon 
beta-1a (tabell 9). Liksom i den föregående fas III-studien (Studie 2, Kappos et al, 2010), 
fanns det inga signifikanta skillnader mellan doserna 0,5 mg och 1,25 mg fingolimod i 
något av effektmåtten över 2 år och därför blev 0,5 mg dosen av fingolimod den godkända 
dosen idag. Efter förlängningsstudien, dvs. 24 månader, förbättrades alla effektmåtten i 
gruppen som bytte från interferon beta-1a till fingolimod och det visades också att 
fingolimod var mer effektivt än interferon beta-1a vid behandling av skovvis förlöpande 
MS. Patienterna var medvetna om utbytet till fingolimod och det kan ha påverkat resultaten 
mer eller mindre. Vidare hade effektmåtten förbättrats i de kontinuerliga 
fingolimodgrupperna över 2 år och det visade följaktligen att behandling med fingolimod 
under längre tid är effektiv.  

De biverkningar, som observerades hos patienter som fick fingolimod överensstämde med 
dem i tidigare kliniska studier. Förekomsten av dosrelaterade biverkningar som 
kardiovaskulära biverkningar, allvarliga infektioner och makulaödem förespråkade 0,5 mg 
dosen över 1,25 mg dosen. Det som också gynnade 0,5 mg dosen över 1,25 mg dosen var 
de fyra dödsfallen i 1,25 mg-gruppen; två under grundstudien och två efter grundstudien. 

Efter att hudcancer rapporterades i tidigare studier, ingick regelbundna dermatologiska 
undersökningar i denna studie. Förutom hudcancer rapporterades även bröstcancer i fyra 
patienter som fick fingolimod, två i varje dosgrupp där en av dem dog av metastatisk 
sjukdom (ett av de fyra ovan nämnda dödsfallen i 1,25 mg-gruppen), men hittills har det 
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inte funnits något tydligt samband mellan dosen av fingolimod och risken för cancer. 
Förekomsten av maligniteter, inklusive lokaliserad hudcancer, var generellt lägre under 
förlängningsfasen än i grundstudien och det visar att det inte finns ökad risk för cancer med 
ökad behandlingsduration.  

Under 2 år tolererades fingolimod väl och säkerhetsprofilen stämde överens med det som 
rapporterades tidigare. Även studieanalyserna och resultat hade likheter med dem i den 2-
åriga placebokontrollerade FREEDOMS-studien (Studie 2, Kappos et al., 2010), vilket 
ytterligare ökar trovärdigheten av resultaten av den här studien. 

 

Oralt fingolimod eller injektionsläkemdel för MS-behandling? 

 

Fingolimod är ett oralt behandlingsalternativ för skovvis förlöpande MS. Läkemedlet ges i 
form av kapslar, vilka är lättare att administrera än andra MS-behandlingar exempelvis 
interferon beta-1a som injiceras intramuskulärt en gång i veckan. Intramuskulär injektion 
innebär att läkemedlet skall med hjälp av injektionsspruta injiceras i en muskel, men det 
kan vara smärtsamt och det förekommer allergiska reaktioner vid injektionsstället. 
Ytterligare risker vid injektioner är att injicera i en blodåder, träffa en nerv på 
injektionsstället samt infektionsrisker (fass.se).  

En månads behandling med fingolimod kostar 15651 kr, 15651 kr med natalizumab, 9162 
kr med interferon beta-1a och 9162 kr med glatiramercetat (fass.se).  

Natalizumab ges som en intravenös infusion och därmed finns det risk för infektioner som 
kan ge blodförgiftning, katetersepsis (Läkemedelsboken 2011/2012). Under behandlingen 
med natalizumab har det förkommit fall av en mycket sällsynt virusencefalit, PML, som 
antingen kan leda till allvarlig funktionsnedsättning eller till döden (fass.se). Natalizumab 
liksom fingolimod ges i monoterapi och framför allt till patienter med mycket aktiv skovvis 
förlöpande MS som antingen har initialt hög sjukdomsaktivitet eller hög sjukdomsaktivitet 
trots betainterferon- eller glatirameracetatbehandling (Läkemedelsboken 2011/2012). Det 
vore intressant med studier där fingolimod jämförs med natalizumab för att reda ut den 
effektivaste monoterapibehandlingen.  

Behandlingen med interferon beta är billigare, men under denna behandling utvecklade en 
del av MS-patienter NAB mot interferon beta, vilka hämmar eller helt tar bort läkemedlets 
möjlighet att bromsa sjukdomsförloppet och patienten blir immun mot sin behandling 
(Mendes & José Sá, 2011). Det förekommer NAB mot natalizumab också och 
behandlingen måste avbrytas eftersom att antikropparna både minskar effekten av 
natalizumab och ökar överkänslighetsreaktionerna (fass.se). I det här fallet är fingolimod ett 
bättre alternativ då det än idag inte finns utveckling av NAB mot preparatet. Artiklarna som 
granskats i detta arbete visar också att fingolimod har bättre effekt på MS-patienter än 
interferon beta-1a.   
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Enligt en studie (Cohen & Chun, 2011), förekommer ingen interaktion mellan fingolimod 
och andra MS-behandlingar såsom kortikosteroider. I studien spekuleras i att en 
kombination av fingolimod och andra immunmodulerande eller immunosuppressiva 
läkemedel kan leda till en additiv effekt på immunsystemet och därmed undertrycks det 
mer, men säkerställda bevis saknas. Kombinationsterapi för behandling av MS kräver 
ytterligare forskning och flera kliniska studier. Det skulle vara intressant att se effekten av 
en kombinationsbehandling på MS-patienter och om en sådan kombination med sin 
additiva effekt på immunförsvaret skulle hjälpa patienter med primär progressiv MS 

 

Slutsats 

Oralt fingolimod har en klinisk effekt vid skovvis förlöpande MS, men det behövs fler 
studier för att studera säkerhetsprofilen mer ingående. Hos patienter med MS har 
fingolimod i kliniska studier minskat den årliga skovfrekvensen, antalet skov samt skador i 
CNS förknippade med MS i jämförelse med overksam behandling (placebo) och aktiv 
kontroll (interferon beta-1a). Fingolimod jämfört med placebo var signifikant bättre för 
patienter med skovvis förlöpande multipel skleros med avseende på alla MRT-mått, värden 
för skov samt progressiv funktionsnedsättning. Behandling med fingolimod under 12 
månader visade en statistiskt signifikant skillnad i alla effektmåtten jämfört med interferon 
beta-1a. Utvecklingen av funktionsnedsättning var lägre för de patienter som fick 
fingolimod jämfört med dem som fick placebo, men det fanns ingen signifikant skillnad 
med interferon beta-1a. Behandling med 5,0 mg dosen av fingolimod var effektivast av alla 
doserna, men med fler biverkningar och en risk-nytta bedömning visade att den inte gav 
någon effektfördel. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan doserna 0,5 mg och 1,25 
mg fingolimod i den årliga skovfrekvensen, andel skovfria patienter, andel patienter utan 
lesioner och andel patienter utan bekräftad progressiv funktionsnedsättning m.fl. effektmått 
och därför är 0,5 mg dosen den godkända dosen idag.  
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