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Examensarbetet ingår i Farmaceutprogrammet 180hp 

Sammanfattning 

Multipel Skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom med cirka 17000 diagnosticerade patienter i 
Sverige. Sjukdomen drabbar framför allt kvinnor i åldersintervallet 20-40 år. Myelinet som omger 
axonerna inflammeras och skadas, vilket medför blottade nervtrådar med försämrade impulser som 
följd, varvid symtom som okoordinerade rörelser och domningar är vanligt. Idag finns ingen läkande 
behandling mot MS. Vid skov med akuta funktionsnedsättningar används metylprednisolon för att 
förkorta skovets tid. För att minska frekvensen skov samt uppkomsten av nya skadeområden används 
immunmodulerande behandling, med interferon-β, glatirameracetat, fingolimod eller natalizumab som 
aktiv substans. Följande litteraturarbete hade som syfte att undersöka hur effektiv behandling med 
interferon-β är jämfört med andra immunmodulerande medel med avseende på att minska den årliga 
frekvensen skov. I två studier som jämförde två olika doser fingolimod kontra interferon-β och 
placebo visade det sig att den lägre dosen fingolimod, vilken är den som idag rekommenderas i 
Sverige, var den som uppvisade starkast reducering av skov samt mindre biverkningsprofil. Från att 
deltagarna hade en frekvens på ca ett skov per år, hade de efter behandling med fingolimod endast 
0,18 skov, deltagarna med placebo hade 0,4 skov och deltagarna med interferon-β 0,33 skov årligen. 
Glatirameracetat visade sig reducera skoven till cirka en tredjedel av den ursprungliga frekvensen 
enligt två studier på 14 månader respektive två år. Att undersöka läkemedlets effekt vid 
långtidsanvändning under ytterligare utökade studier vore intressant, med tanke på att MS är en 
kronisk sjukdom och att behandling kommer följa patienten livet ut. Man kan också tänka sig att 
kombinationsbehandlingar skulle vara värda att undersöka för att kunna minska antalet skov ännu 
mer. 
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SUMMARY 
Multiple sclerosis, MS, is an autoimmune chronic disease that affects the central 
nervous system and the myelin sheaths that surround the nerves. The first signs of 
MS are often seen at relative young ages, around the age of 20-40 and the disease is 
about twice as common in women than in men. In Sweden there are about 17,500 
people diagnosed, and the number is increasing with approximately 400 new patients 
every year. The reason to why some people develop MS is not known, but there are 
genetic matters like the tissue type HLA-DR2 that is suggested to play a role in 
development of MS.      

The inflammation that occurs at the myelin sheaths results in different symptoms, 
usually tremors. This leads to a variety of functional disabilities depending on where 
the inflammation is located and which nerves that are affected. Consequently, there 
can be great differences from one person to another, and furthermore, the disease 
occurs in relapses, and the frequency of relapses can also vary a lot between different 
patients. One component in myelin, myelin basic protein (MBP), has been suggested 
to be an antigen for T-cells. The inflammation associated with MS is therefore 
believed to be caused by the binding of T-cells to MBP and thereby causing the 
inflammatory response in this autoimmune disease.   

As present, there is no cure against MS, why the current treatments aim to decrease 
the frequency of relapses and thereby functional disabilities. The drugs that are 
commonly used today are interferon-β, glatiramer acetate and fingolimod.    

The aim of this study was to investigate the effectiveness of interferon-β compared to 
glatiramer acetate and fingolimod in reducing the annual frequency of relapses in 
patients with relapsing remitting MS. Based on five randomized controlled trials, the 
result of these few studies showed that fingolimod 0.5 mg and 1.25 mg were equally 
effective in reducing the relapse rate (annualized relapse rate ~0.2 from ~1 relapse 
the last year). Interferon-β and glatiramer acetate reduced the annualized relapse rate 
to one third of its original value. With respect to the increased risk of adverse events 
with fingolimod 1.25 mg, the dosage of 0.5 mg is to prefer. The studies presented 
here lasted as longest two years. In the future, it could be interesting to examine, if 
administration of these drugs for a longer time period can reduce the frequency of 
relapses even further. Moreover, it may be interesting to examine the effect of other 
dosages than presented here and perhaps also if using the different drugs in 
combination may reduce the annual relapse rate even further. 
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FÖRORD 
Detta litteraturarbete omfattas av tio veckors heltidsstudier, motsvarande 15 hp. 
Kursen är en av de avslutande kurserna på farmaceutprogrammets distansprogram, 
180 hp, vid Institutionen för Kemi och Biomedicin på Linnéuniversitetet i Kalmar 
och genomförs under första halvan av vårterminen.  

En av de största anledningarna till att mitt val av examensarbete föll på just multipel 
skleros är att det är en relativt vanlig sjukdom som oftast drabbar människor i min 
egen ålder, samt att min bästa väns syster har diagnosen MS.  

Jag vill först och främst tacka min handledare Marlene Norrby som ställt upp med 
sin tid för att bolla tankar och idéer och hjälpt till då jag kört fast. Stort tack! Sedan 
vill jag också passa på att tacka vänner och familj för stort stöd och glada heja-rop 
under såväl hela utbildningens tid samt under genomförandet av föreliggande 
examensarbete. 

 

Halmstad, 2013-03-21 

Emma Johansson 
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FÖRKORTNINGAR 
 

ALS – Amyotrofisk Lateralskleros 

AMP – Adenosine Mono Phosphate 

APC – Antigen-presenting cell 

CD73 – ekto-5´-nukleotidas 

EDSS – Expanded Disability Status Scale 

HLA-DR2 – Human Leukocyte Antigen DR2 

ICAM -1 – Intercellular adhesion molecule 1 

IL-2 – Interleukin 2 

IL-6 – Interleukin 6 

IL-8 – Interleukin 8 

IL-10 – Interleukin 10 

IL-18 – Interleukin 18  

i.m. – Intramuscular 

i.v. - Intravenös 

MAdCAM-1 – Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 

MBP – Myelin basic protein 

MHC klass II – Major histocompatibility complex class II 

MS – Multiple Sclerosis 

NMO – Neuromyelitis optica 

NO – Kvävemonoxid 

p.o. – Peroral 

s.c. - Subcutan 

S1P – Sfingosine-1-phosphate 

TC-cell – T-cytotoxic cell 

TCR – T-cell receptor 

TH2 – T-helper cell, type 2 

TH-cell – T-helper cell 

TNF-α – Tumor necrosis factor alpha 

VCAM-1 – Vascular cell adhesion molecule 1 

VLA-4 – Very late antigen 4 
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INTRODUKTION 

Multipel skleros 
Multipel Skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom där kroppens centrala 
nervsystem (CNS) skadas. I Sverige lever idag cirka 17,500 personer med diagnosen 
MS, och årligen får ytterligare 400 personer diagnosen. Cirka dubbelt så många 
kvinnor som män har MS. Sjukdomen debuterar i 75 % av fallen mellan 20-40 års 
ålder, men kan ge sig till känna över ett stort åldersspann, såväl hos ungdomar som 
hos äldre (Läkemedelsboken 2011/2012). Sjukdomen är oregelbundet fördelad över 
olika kontinenter; i Europa och Nordamerika är prevalensen av MS högre än vad den 
är i t.ex. Afrika och Asien. Förklaringen till den geografiska skillnaden bottnar 
troligtvis i både genetiska och miljömässiga faktorer (Fagius et al., 2007).  

 

Symtom 
Då MS-plack, områden med skador, kan uppträda var som helst i det centrala 
nervsystemets vita substans, blir symtomen mycket olika. Vissa områden av den vita 
substansen drabbas oftare än andra, t.ex. i pyramidbanan, och följaktligen är vissa 
symtom vanligare än andra. Ibland uppträder symtomen endast under en kortare tid, 
för att sedan upphöra. Dessa typer av sjukdomstillstånd kallas skov, och kan vara 
alltifrån några dagar upp till flera veckor. Andra typer av symtomattacker kallas 
paroxysmala, vilket innebär kortare attacker som har en varaktighet på sekundnivå. 
Symtomen indelas i två underkategorier, dels de funktionsnedsättningar som beror på 
viss skadad nervbana, och dels allmänsymtomen (Fagius et al., 2007). 

 

Funktionsnedsättningar 
Denna typ av symtom kan förklaras av att viss typ av nervbana är skadad. Att 
pyramidbanan skadas är vanligt vid MS, och gör att hjärnans viljemässiga impulser 
inte når muskulaturen för aktivering i exempelvis övre eller nedre extremiteter. Då 
pyramidbanorna för benen är längre än vad banorna för armarna är, är 
funktionsnedsättningar i benen vanligare än i armarna (Fagius et al., 2007).  

Likaså drabbas lillhjärnan och därtill även dennas nervförbindelser tämligen ofta av 
MS-plack. Detta ger sig till känna genom att patienten får svårigheter att koordinera 
sina rörelser och får en minskad finmotorik, ataxi. Karakteristiska symtom för denna 
typ av skada är skakiga rörelser. Ett vanligt problem för personer med MS är 
känselnedsättningar eftersom delar av kroppen kan drabbas av känselbortfall då 
nervsignalerna blockeras. Ett ganska vanligt symtom tidigt i sjukdomen är 
synstörningar, som beror på att synnerven är inflammerad och skadad. Synskärpan 
kan försämras under en viss tidsperiod, vanligtvis ett par veckor, för att sedan 
förbättras igen och det är mindre vanligt att synnedsättningen blir varaktig. Även 
artikulationen kan påverkas vid MS och kan bli långsam och gå trögt. Detta beror på 
minskad kontroll över luftströmmen som kan bli ojämn och skänka mer eller mindre 
mängd luft åt vissa ord eller stavelser.   
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Dessa olika typer av funktionsnedsättningar är sådana som på många sätt stör 
vardagslivet och blir påtagliga vid de flesta hushållssysslor som annars tas för givet, 
t.ex. medför känselbortfall och ataxi att det blir svårt att hacka grönsaker (Fagius et 
al., 2007).  

 

Allmänsymtom 
Den allra vanligaste typen av allmänsymtom är den uttalade trötthet, antingen fysisk 
och/eller psykisk, som drabbar flertalet personer med MS. Tröttheten uppkommer i 
samband med skov, men kan också uppträda utan någon koppling till övrig 
sjukdomsaktivitet. Orsaken till att individer med MS drabbas av trötthet finns det 
inget svar på men i vissa fall kan tröttheten kopplas till depression, vilket i så fall bör 
utredas och behandlas (Fagius et al., 2007).     

 

Mekanismer 
Den fullständiga förklaringen till varför MS uppkommer är idag inte känd. 
Faktorerna ärftlighet och miljö har föreslagits vara högst troliga medverkande 
faktorer för att sjukdomen skall debutera. Andra anledningar såsom infektion, trauma 
samt diet har också diskuterats som möjliga faktorer, men något belägg för detta har 
inte kunnat påvisas (Fagius et al., 2007).  

Vävnadstypen HLA-DR2 har konstaterats öka risken att drabbas av MS. I 
Skandinavien, där sjukdomen är relativt vanlig jämfört med andra delar av världen, 
har cirka 60 % av befolkningen denna vävnadstyp. På kromosom sex finns en gen 
som ger upphov till just detta specifika MHCI protein. Personer med detta anlag 
löper tre till fyra gånger större risk att drabbas av MS än personer utan anlaget 
(Fagius et al., 2007).     

Även om den fullständiga mekanismen bakom sjukdomen är oklar, så har det visats 
att kroppen drabbas av inflammationer som angriper nervtrådarnas isoleringsskikt 
myelin. Myelinskiktet produceras i CNS av en speciell typ av gliaceller, 
oligodendrocyter. Oligodendrocyterna omger de i synnerhet tjockare och längre 
nervtrådarnas axoner, och innesluter axonerna som alltså isoleras i vad som kallas 
myelinskidor. Myelinets funktion är att de elektriska nervimpulser som fortleds 
utmed axonerna dels skyddas från området utanför, samt att hastigheten på 
nervimpulserna ökar (Marieb, 2004). Myelinet består av vatten, glykolipider och 
olika typer av proteiner, såsom myelin basic protein, myelin oligodendrocyt 
glykoprotein och proteolipidprotein. Myelin basic protein, MBP, tror man angrips av 
T-celler vid MS (se nedan). Resultatet blir att myelinet inflammeras, och denna 
inflammation är den mest betydelsefulla mekanismen vid de tillfällen av sjukdomen 
då individen drabbas av skov (Hedegaard et al., 2008).    

Då det uppstår en inflammation skadas myelinskidorna som en följd av att 
makrofagerna fagocyterar myelinet. Denna s.k. demyelinisering leder till att axonet 
blottläggs eller delvis får ett tunnare myelinskikt. Även oligodendrocyterna kan 
skadas vid inflammationen. Reduceringen av skyddande myelin innebär för 
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nervimpulserna att transmissionen inte fortleds lika hastigt som vid fullt utvecklat 
myelin. Impulserna går långsammare då myelinskiktets isolerande funktion minskar 
och patienten märker av symtom i form av olika funktionsnedsättningar. Vilka 
funktioner som drabbas beror på vilka nervbanor som demyeliniserats (Fagius et al., 
2007).      

 

Immunförsvaret 
Kroppens immunförsvar består av två samarbetande delar – dels det medfödda 
immunförsvaret som omedelbart reagerar och verkar för att förhindra det främmande, 
dels det adaptiva försvaret som reagerar långsammare än det medfödda men som är 
specialiserat på just det specifika antigen som exponerats för kroppen. Det medfödda 
försvaret, som är det första det patogena möter, består av t.ex. hud och slemhinnor 
för att förhindra att det främmande tar sig in i kroppen. Även den mycket sura 
magsaften är en del av det medfödda försvaret, liksom lysozym som finns i 
tårvätskan. En viktig funktion för det medfödda försvaret är eliminering av det 
främmande med hjälp av fagocytos.  

Det adaptiva försvaret har ett mer specialiserat tillvägagångssätt att angripa det 
patogena. Inom det adaptiva försvaret finns två huvudgrupper av celler – lymfocyter 
och antigenpresenterande celler. Lymfocyter är vita blodkroppar som återfinns i 
lymfoida organ men kan även cirkulera runt i kroppen. Största grupperna av 
lymfocyter är B- respektive T-celler. B-celler har membranbundna antikroppar, som 
kan binda till sig ett fritt speciellt antigen. Effekten av att antikroppen binder till 
”sitt” antigen blir att B-cellen omedelbart börjar dela sig till både plasmacell och 
minnes-B-cell. T-celler uttrycker på sin yta en unik receptormolekyl, TCR, med 
funktion att binda specifikt antigen i form av en kortare peptid.  

Det finns två olika sorters T-celler, TH-celler och TC-celler. Dessa två typer av T-
celler skiljer sig åt genom att det har speciella glykoproteiner på sin yta, TC-celler har 
CD8 på sin yta och TH-celler har CD4. T-celler kan känna igen antigen som 
presenteras av MHC klass I eller II, som är två olika proteinkomplex som finns 
förankrat i en annan cells membran. TC-celler med sin CD8 känner tillsammans igen 
MHC klass I, medan TH-celler med CD4 känner igen MHC klass II och enbart finns 
uttryckt på APC, antigenpresenterande celler. Vid kontakt mellan T-cell och cell som 
på sin yta har MHC och ett antigen presenterat, startar T-cellens proliferation och 
differentiering till minnes-T-celler och fler T-celler. Då en TH-cell stöter på en APC 
med MHC klass II samt ett för T-cellen känt antigen börjar TH-cellen förändras och 
sända ut cytokiner. Dessa cytokiner spelar stor roll för aktivering av immunförsvaret, 
såsom B-celler och TC-celler. Kemokiner är en typ av cytokiner som har förmåga att 
få celler att vandra mot en högre koncentration av kemokinet, d.v.s. mot 
inflammationen. Celler kan också med hjälp av integriner, transmembranösa 
proteiner, kommunicera med den extracellulära matrixen, ECM, och på det sättet 
skapa sig en uppfattning om sin omgivning (Kindt et al., 2007).  

Vid vanliga infektioner är oftast neutrofilen först på plats. Neutrofiler uttrycker på 
sin yta olika molekyler då de cirkulerar runt i blodet. Vid en inflammationsprocess 
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ökar uttrycket av P- och E-selektin på endotelets yta som svar på ökad produktion av 
bl.a. cytokinerna TNF-α och IL-1. Ytmolekylerna på neutrofilerna har viss affinitet 
till dessa selektiner och adhererar, och på det sättet stannar neutrofilerna upp i 
blodbanan och kan penetrera endotelet. Då en viss kemokin binder till en receptor på 
neutrofilens yta skapar signalen en konformationsförändring och integrinet på 
neutrofilens yta förändras så att dess affinitet för ICAM, intercellulära 
adhesionsmolekyler, ökar. Andra typer av celladhesionsmolekyler som kan 
interagera med integriner är VCAM på endotelcellsytor och MAdCAM som uttrycks 
på mucosacellers yta. På neutrofilernas yta finns också flera olika toll-like-
receptorer, TLR, vilka har som funktion att känna igen olika främmande organismer.  

I blodomloppet cirkulerar även monocyter. Då en monocyt lämnar blodbanan 
utvecklas den till en makrofag med förmågan att fagocytera främmande ämnen. Då 
makrofagen också uttrycker MHC klass II kan den presentera antigenet för TH-celler 
och har därigenom en viktig roll för att förstärka immunförsvaret. Makrofagen 
utsöndrar cytokiner, bl.a. IL-1 för lymfocytaktivering och IL-6 och TNF-α för att 
framkalla feber (Kindt et al., 2007).  

Vid MS uppstår av en hittills inte helt känd anledning en inflammation. Inaktiva 
lymfocyter som cirkulerar i blodkärl kan penetrera blod-hjärnbarriären och penetrerar 
endotelcellslagren och når CNS. Väl i CNS avger dessa vita blodkroppar cytokiner 
och detta medför ökad inflammation och aktivering av T-celler och makrofager som 
ackumuleras vid inflammationsområdet. Resultatet blir att makrofagerna fagocyterar 
på myelinet som bryts ner och medför blottade axoner. Många celler i kroppen har 
MHC-proteiner som kan exponera MBP, och en teori är att T-celler känner igen 
peptider från detta som ett antigen, aktiveras, prolifererar och ökar 
inflammationsgraden.  

I inflammationsprocessen deltar suppressor-T-celler, vilka har som funktion i 
normala fall att hämma inflammationsgraden. Dock har undersökningar visat att vid 
MS är dessa T-cellers funktion försämrade, och att inflammationen alltså får lättare 
att expandera och orsaka skada (Fagius et al., 2007).     

 

Olika typer av MS 
Sjukdomen delas in i två olika typer beroende av hur sjukdomen yttrar sig, dels 
skovvis förlöpande MS och dels progressiv MS (Läkemedelsboken 2011/2012).  

 

Skovvis förlöpande MS 
Skovvis förlöpande MS innebär att patienten drabbas av skov med mer eller mindre 
uttalade funktionsnedsättningar och frekvensen skov varierar individer emellan. Det 
finns två typer av skovvis förlöpande MS. I den ena försvinner 
funktionsnedsättningen då skovet avtar. Denna typ av MS, (eng. relapsing-remitting 
MS), är en godartad form där patientens funktion ej försämras mellan skoven. Den 
andra typen av skovvis förlöpande MS är en form där patientens funktion försämras 
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efter att skoven avtagit. Utefter detta försämras patientens funktion allteftersom 
denne drabbas av skov (Läkemedelsboken 2011/2012). 

 

Progressiv MS 
Den progressiva varianten av sjukdomen finns i två varianter. Vid den ena varianten 
försämras individens funktion gradvis fastän inga skov kan urskiljas. Den andra 
varianten igenkänns genom de flertal skov som dominerar initialt av sjukdomen och 
som därefter åtföljs av en gradvis försämring. Cirka 80-90% av de patienter med 
fastställd skovvis förlöpande MS utvecklar denna typ av progressiv MS. Tiden det tar 
att utveckla den progressiva varianten varierar, men i genomsnitt sker det 15 år efter 
att patienten fått diagnosen skovvis förlöpande MS. Hos patient med senare 
sjukdomsdebut är tidsperioden kortare (Läkemedelsboken 2011/2012). Fem år efter 
att skovvis förlöpande MS debuterat har 12% av patienterna övergått i progressiv MS 
och efter 25 år klassas 66% av patienterna ha progressiv MS (Fagius et al., 2007).  

  

Differentialdiagnos 
Eftersom sjukdomen kan uppträda på flera olika sätt hos olika individer, är det lätt att 
innan en diagnos är fastställd tolka symtomen som antydan till annan sjukdom. Till 
exempel skulle symtomen vid progressiv multipel skleros lätt kunna tas för 
amyotrofisk lateral skleros, ALS. Neuromyelitis optica, NMO, är en sjukdom som 
likt MS också går i skov och drabbar samt orsakar skador på synnerven, ett symtom 
som också är ganska vanligt förekommande i initiala stadiet hos personer med MS. 
Sjögrens syndrom är ytterligare en sjukdom som hos 20 % patienterna drabbar 
nervsystemet och kan ge liknande symtom som vid både skovvis förlöpande och 
progressiv MS. Vaskulit är en annan sjukdom som kan uppträda både systemiskt 
eller avgränsat till CNS. Beroende på vilka blodkärl som drabbas vid sjukdomen, 
visar sig vaskulit på olika sätt mellan olika individer, t.ex. kan synen påverkas om 
sjukdomen drabbar ögonens blodkärl (Weiner et al., 2012).    

 

Diagnostik 

McDonald-kriterier 
McDonaldkriterier tillämpas vid diagnosticering av MS. Dessa bygger på att två eller 
fler olika skov eller CNS-funktionsnedsättningar skall kunna fastställas och 
identifieras. De olika neurologiska händelserna skall inträffa olika i både tid och rum 
(Polman et al., 2011). Med ett skov menas en ganska plötslig händelse som ger en 
funktionsnedsättning vilken kan utvecklas under ett par timmar eller dygn. 
Funktionsnedsättningens varaktighet kan vara ett par dygn för att sedan gå tillbaka 
(Fagius et al., 2007).   
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EDS-skalan, EDSS (Expanded Disability Status Scale) 
EDSS (Expanded Disability Status Scale) är en skala som används för att identifiera 
var i sjukdomsprocessen en patient med multipel skleros befinner sig. Skalan 
sträcker sig mellan 0 och 10 och där varje 0,5 steg motsvarar en bestämd 
funktionsnivå. En högre siffra i skalan motsvarar mer omfattande 
funktionsnedsättning. 0 motsvarar ingen funktionsstörning. 1,0 motsvarar en för 
läkare iakttagbar avvikelse som dock inte visar något symtom. 1,5 motsvarar flera för 
en läkare iakttagbara avvikelser utan symtom. 2,0 motsvarar en upplevd 
funktionsstörning av patienten, dock lindrig sådan. 2,5 motsvarar två upplevda 
funktionsstörningar av patienten. 3,0 avser en måttlig alternativt tre till fyra lindriga 
funktionsstörningar. 3,5-4,5 motsvarar flera funktionsstörningar. 5,0 motsvarar att en 
patient kan gå 200 m utan varken hjälpmedel eller vila. 5,5 motsvarar att patienten 
kan gå 100 m utan varken hjälpmedel eller vila. 6,0 motsvarar att patienten kräver 
käpp för att kunna gå 100 m, oavsett med eller utan vila. 6,5 motsvarar att patienten 
kräver rollator eller käppar för att gå 20 m utan att vila. 7,0 motsvarar att patienten 
inte kan gå 5 m utan någon hjälp. Patienten är rullstolsbunden men kör själv. 7,5 
motsvarar att patienten inte kan gå och dessutom har problem att köra rullstolen. 8,0-
9,5 motsvarar ytterligare svårigheter med funktionsnedsättningar i armarna. 10,0 
motsvarar död på grund av MS.   

EDSS används flitigt vid MS och ligger ofta till grund vid bedömningar om t.ex. 
behandlingars effektivitet vid MS. Skalan grundades under 1960-talet av neurologen 
John Kurtzke i en något förenklad form (Disability Status Scale), men är sedan 1980-
talet utvecklad till den expanderade formen vi idag kallar EDSS (Fagius et al., 2007).   

 

Magnetisk resonanstomografi - MRT 
Magnetisk resonanstomografi, MRT, som också kallas magnetic resonance imaging, 
MRI, är ett viktigt hjälpmedel för diagnostisering av MS. Det grundar sig på att alla 
atomkärnor i kroppen fungerar som en liten variant av en magnet och känner av 
magnetfältet som den befinner sig i. Den magnetiska energi som avges registreras av 
en dator som sätter samman all mätdata och skapar avbildningar av gjorda mätningar. 
Dessa avbildningar visar hur eventuella MS-plack ser ut samt deras omfattning och 
lokalisation.  

Det finns två olika typer av MRT-bilder, T1-viktade och T2-viktade bilder. Vid T1-
viktade bilder används grundämnet gadolinium som kontrastmedel. Fördelen med 
detta är att det vid skador läcker ut och ger en tydlig bild av MS-placket. Placken 
syns som mörka områden på MRT-bilder. Läckage av kontrastmedel sker vid 
nytillkomna plack samt vid plack som är upp till sex veckor gamla. Metoden ger 
alltså en uppfattning om andelen nytillkomna plack och hur sjukdomsprocessen ser 
ut (Fagius et al., 2007). Områden med högt vatteninnehåll utsänder starkt ljus och 
områden med mindre vatten således ett svagare ljus. Vid T2-viktade bilder skapas 
därför mörka områden för lipider och vita områden av CSF som markerar såväl 
inflammation och axonskador som ödem och demyelinisering. T2-viktade bilder 
uppvisar både gamla och nytillkomna skador (Weiner et al., 2012).  
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Behandling 

Steroidbehandling 
Vid akuta skov och funktionsnedsättningar administreras högdos av steroiden 
metylprednisolon, 1000 mg intravenöst, under tre dagar. Behandlingen påbörjas så 
snart ett skov inleds och effekten av behandlingen är att skovet förkortas. Dock 
saknas dokumentation om hur läkemedlet verkar på lång sikt. Även huruvida antalet 
skov minskar eller ej är inte heller känt (Läkemedelsboken, 2011/2012). 
Metylprednisolon (figur 1) är den aktiva substansen i läkemedlet Medrol som 
tillhandahålls i tablettform. Metylprednisolon finns också tillgänglig i saltform, som 
metylprednisolonnatriumsuccinat, vilket ger en vattenlöslig glukokortikoid som är 
avsedd för injektioner och således är det denna form som används vid MS-
behandling. Läkemedelsnamnet för injektionsvätskan är Solu-Medrol. 
(Läkemedelskemi, 2005).      

                                                

 

Verkningsmekanismerna för metylprednisolon är komplexa och angriper 
immunsystemet på flera olika plan, men trots att en del av dessa mekanismer är 
kända, är den fullständiga mekanismen inte helt utredd. Metylprednisolon verkar 
genom att hämma bl.a. det proinflammatoriska cytokinet IL-18, och effekten av 
substansen är både koncentrations- och tidsberoende. Produktion av det T-
cellsstimulerande cytokinet IL-2 bromsas också av behandlingen, men återgår efter 
ca 24 timmar efter att behandlingen avslutats till sin ursprungliga koncentration. Det 
antiinflammatoriska cytokinet IL-10 uppregleras av metylprednisolon. 
Metylprednisolon leder också till ett reducerat uttryck av adhesionsmolekylerna på 
såväl T-celler som endotelceller, varvid konsekvensen av detta blir att lymfocyter får 
svårare att adherera till endotelcellerna. Metylprednisolon i högdos minskar 
adhesionsmolekylerna VCAM-1 och ICAM-1 och har en starkare hämmande verkan 
jämfört med vid metylprednisolon i lågdos. Dessutom ökar halten 
nedbrytningsprodukter från NO vid behandling med metylprednisolon. Således 
minskar NO som skadar oligodendrocyter i koncentration. TNF-α är en annan faktor 
som anses skada oligodendrocyter och minskar också vid 
metylprednisolonbehandling (Sloka et al., 2005).   

 

Figur 1. Kemisk struktur för metylprednisolon (www.fass.se). 

http://www.fass.se/
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Immunmodulerande behandling 
Immunmodulerande läkemedelsbehandlingar tillhandahålls för tillfället i sju olika 
former, fyra med interferoner, en med fingolimod, en med natalizumab samt en med 
glatirameracetat. Dessa har effekt mot skovvis förlöpande MS (Läkemedelsboken, 
2011/2012).  

 

Interferon β-1a och -1b 
Interferon-β, IFN-β (figur 2), är biologiska läkemedel som vid MS-behandling 
förekommer i fyra olika former, Avonex och Rebif som innehåller interferon IFN-β-
1a, samt Betaferon och Extavia som innehåller IFN-β-1b. Betainterferoner reducerar 
nya cerebrala MS-plack och minskar frekvensen skov. Rebif, Extavia och Betaferon 
ges s.c. och Avonex i.m. (Läkemedelsboken 2011/2012). 

 

                    

 

Den fullständiga mekanismen bakom hur interferon-β fungerar är inte helt klarlagd, 
men behandling med substansen påverkar kroppens immunsystem på flera plan, bl.a. 
ökar endotelcellers uttryck av CD73, vilken p.g.a. dess funktion att katalysera 
hydrolys av AMP (adenosin mono phosphate) till adenosin, har antiinflammatorisk 
aktivitet (Airas et al., 2007). Interferon-β verkar också minska T-cellers aktivitet, 
minska uttrycket av MHC klass II samt minska ICAM-1, VCAM-1 och VLA-4. Det 
minskar även T-cellers förmåga till proliferation samt deras förmåga att passera blod-
hjärnbarriären för transport in i CNS. Betainterferon ökar också endotelcellers 
funktion som barriär för leukocyters penetration genom blod-hjärnbarriären och har 
även påverkan på olika molekylers uttryck, såsom kemokiner, integriner, 
adhesionsmolekyler och cytokiner (Mendes et al., 2011). 

En del individer som behandlas med interferon-β utvecklar neutraliserande 
antikroppar, NAB, som svar på behandlingen. Inom Europa rekommenderas därför 
patienter under interferon-β-behandling att efter 12 respektive 24 månader efter 
behandlingsstart kontrollera nivån av NAB. Biverkningar med läkemedlet är 
framförallt influensaliknande symtom samt hudirritation vid injektionsstället 
(Mendes et al., 2011).  

Figur 2. Kemisk struktur för interferon-β (www.fass.se). 

http://www.fass.se/
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Rekommenderad dos av interferon-β-1a är 30 µg i.m. 1 ggr/vecka (Avonex) och 22 
eller 44 µg s.c. 3 ggr/vecka (Rebif). Rekommendationerna för interferon-β-1b är 250 
µg s.c. varannan dag för både Betaferon och Extavia (Läkemedelsboken 2011/2012).  

 

Glatirameracetat 
Glatirameracetat, Copaxone, är en polypeptid som består av fyra aminosyror, 
slumpmässigt placerade i peptidkedjan, figur 3, och används vid den skovvis 
förlöpande formen av MS och ger en minskad skovfrekvens. Skovens varaktighet 
påverkas dock ej och inte heller eventuella funktionsnedsättningar 
(www.lakemedelsverket.se).    

 

 

            Poly[L-Glu13-15, L-Ala39-46, L-Tyr8,6-10, L-Lys30-37] x n CH3COOH 

 

 

 

Funktionen för glatirameracetat är inte helt klarlagd, men ett flertal mekanismer 
verkar spela in. Den viktigaste av dessa i samband med MS är att glatirameracetat 
fungerar som en antagonist till MBP då den binder till MHC klass II. Bindandet till 
MHC medför att MBP konkurreras ut av peptid från glatirameracetat och att 
aktiveringen av TH-cellerna, som senare leder till vidare inflammation, uteblir. 

Substansen upptäcktes redan under 60-talet vid försök att skapa en polymer som 
skulle efterlikna MBP. Undersökningar visade att denna polymer hämmade 
autoimmun encephalo-myelitis (Mendes et al., 2011).  

 

Natalizumab 
Natalizumab, TYSABRI, är en av monoklonala antikroppar och vars effekt är att 
förhindra leukocyternas passage över blod-hjärnbarriären. Det binder till 
adhesionsmolekylers α4-integrin på lymfocyter, monocyter och eosinofiler och är 
således en selektiv α4-integrinhämmare. På leukocyternas adhesionsmolekyler α4β1 
alternativt α4β7 sitter α4-integrin associerat, och dessa integrin binder normalt till 
VCAM-1 och MAdCAM-1 som finns på endotelcellers yta. När α4-integrinet 
blockeras av natalizumab hindras leukocyterna att adherera till endotelcellerna och 
kan inte passera blod-hjärnbarriären. Följaktligen kan de inte ge upphov till 
inflammationsbildning i CNS (Selewski et al., 2010).  

Natalizumab minskar skovfrekvensen betydligt och används framförallt som 
behandling där interferonbehandling inte uppnått önskad effekt, och/eller där 
sjukdomen uppvisar hög aktivitet (Läkemedelsboken, 2011/2012). 

Figur 3. Kemisk struktur för glatirameracetat. Siffrorna vid aminosyrorna betecknar intervallet i 
molprocent som aminosyran utgör av polypeptiden. Beteckningen n varierar mellan 15 och 24, och 
anger antalet molekyler ättiksyra per 100 aminosyra (www.fass.se).     

http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.fass.se/
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Fingolimod 
Läkemedlet Gilenya är den första p.o. behandlingen mot MS. Den aktiva 
beståndsdelen fingolimod består av en fosforylerad sfingosinanalog, figur 4. 
Sfingosin-1-fosfat (S1P) binder till speciella receptorer (S1P-receptorer) som 
uttrycks på vissa sorter av gliaceller och lymfocyter. I dagsläget har fem olika typer 
av dessa receptorer identifierats, S1P1-5, och uttrycket av dessa receptorer varierar 
mellan olika celltyper. Bland annat uttrycks S1P1 framför allt på B- T- och NK-
celler. Inbindning till S1P1 medför att S1P1 nedregleras och lymfocyterna hindras att 
lämna lymfknutorna. Fingolimod medför således att färre lymfocyter lämnar 
lymfoida organ och ger därmed minskad inflammation. MS-patienter behandlade 
med fingolimod har ett reducerat antal T-celler (Mehling et al., 2011). Fingolimod 
används vid skovvis förlöpande MS eller då behandling med betainterferon och 
glatiameracetat inte nått tillräcklig effekt (Läkemedelsboken, 2011/2012)   

 

 

                       

 

 

SYFTE 
 

Syftet med föreliggande arbete var att med hjälp av litteraturstudier undersöka och 
jämföra hur effektiva de olika immunomodulerande behandlingarna glatirameracetat 
och fingolimod är jämfört med interferon-β-behandling vid multipel skleros, och att 
med hjälp av undersökta behandlingsmetoder kontra placebo titta på vilket läkemedel 
som verkar vara mest effektivt mot MS med avseende på att minska skovfrekvensen.  

 

METOD 
 

Studien är baserad på litteraturstudier där artikelsökningar gjorts i Pubmed. Valda 
sökord för studierna har varit ”multiple sclerosis” samt respektive läkemedels namn. 
Inklusionskriterier för valda artiklar har varit att studierna skall vara publicerade för 

Figur 4. Kemisk struktur för fingolimod (www.fass.se) 

http://www.fass.se/
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max 15 år sedan och varit utförda på människor, samt vara av typen randomiserade 
kontrollerade prövningar. Efter att vissa urval gjorts, så som att deltagarna skulle 
vara minst 18 år gamla samt att det enbart var monoterapier och inte 
kombinationsbehandlingar som studien avsåg att undersöka, blev fem artiklar kvar 
för denna litteraturstudie. 

Studier där de berörda behandlingsmetoderna används vid andra sjukdomar eller 
tillstånd än multipel skleros exkluderades.  

Då frågeställningen till arbetet varit hur effektivt interferon-β är jämfört med 
glatirameracetat och fingolimod vid behandling mot MS, har en artikel per läkemedel 
jämfört med placebo valts, samt en artikel som studerar skillnaden mellan fingolimod 
och interferon-β och en mellan glatirameracetat och interferon-β. 

 

RESULTAT 
 

Studie 1 – A Placebo-Controlled Trial of Oral Fingolimod in Relapsing 
Multiple Sclerosis (Kappos et al., 2010) 
 

Syfte och inledning 
Det primära syftet med studien var att undersöka effekten på skovfrekvensen under 
24 månader med daglig peroral behandling med fingolimod. Förutom 
skovfrekvensen undersökte man också hur funktionsnedsättningar påverkades av 
behandlingen.  

Inklusionskriterier var att patienten skulle vara mellan 18-55 år, ha enligt 
McDonaldkriterierna uppfyllda krav för skovvis förlöpande MS, patienten skulle haft 
minst ett skov senaste året eller minst två skov de senaste två åren, ha mellan 0 till 
5,5 på EDSS-skalan. Exklusionskriterier var att patienten de senaste 30 dygnen inte 
skulle behandlats med kortikosteroider, ej ha någon pågående infektion, diabetes 

mellitus eller ha läkemedelsrelaterat eller sjukdomsrelaterat nedsatt immunförsvar. 
De patienter som tidigare behandlats med glatirameracetat eller interferon-β skulle 
vid studiens början varit behandlingsbefriade under minst 3 månader.  

 

Metod 
1564 individer inkluderades i studien, varvid 292 exkluderades. 1272 patienter 
randomiserades till att en gång dagligen behandlas med 0,5 mg fingolimod (n=425), 
1,25 mg fingolimod (n=429) eller placebo (n=418) under 24 månader. Två veckor, 
samt 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 och 24 månader efter att studien påbörjats gjordes 
kliniska bedömningar och tester på samtliga deltagare. EDSS-mätning gjordes var 
tredje månad efter studiens start. Neurolog skulle inom 7 dygn efter debut av visst 
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symtom undersöka patienten. För att funktionsnedsättningen skulle kallas skov, 
krävdes det att deltagaren hade fått en ökning av EDSS på minst 0,5 poäng.         

Totalt avslutade 238 deltagare projektet innan studiens 24 månader uppnåtts, 96 av 
429 med 1,25 mg fingolimod, 56 av 425 med 0,5 mg fingolimod och 86 av 418 med 
placebo. Anledningarna till avslutad studie berodde bland annat på egenvalda 
avhopp, biverkningar, onormala uppmätta värden så som stora ökningar av alanin 
aminotransferas vilket kan tyda på försämrad leverfunktion, samt dödsfall. 

Vid studiens start hade individerna i gruppen 0,5 mg fingolimod se 2 senaste åren i 
genomsnitt haft 2,1 skov, deltagarna i 1,25 mg fingolimod 2,1 skov och för 
deltagarna i placebogruppen 2,2 skov. Deltagarna med fingolimod 1,25 mg hade ett 
medelvärde på EDSS på 2,4, deltagarna med 0,5 mg fingolimod hade 2,3 och 
deltagarna med placebo hade 2,5. 

 

Resultat 
Frekvensen skov minskade mer i de två grupperna som behandlades med fingolimod 
jämfört med deltagarna som fick placebo (P<0,001). De som behandlades med 0,5 
mg fingolimod rapporterades hade 0,18 skov per år, och deltagarna med 1,25 mg 
fingolimod 0,16 skov per år. Deltagarna som fått placebo hade efter att 
behandlingens 24 månader 0,4 skov årligen. EDSS visade sig efter två års behandling 
med fingolimod 1,25 mg ha minskat med i genomsnitt -0,03, med fingolimod 0,5 mg 
vara oförändrad och med placebo +0,13 sedan studiens start.  

Biverkningar som ledde till att deltagare valde att avsluta behandlingen förekom hos 
14,2% av deltagarna som behandlades med fingolimod 1,25 mg, 7,5% av deltagarna 
med fingolimod 0,5 mg samt 7,7% för placebo. De vanligaste biverkningarna var 
bradykardi, MS-skov och tumör. Totalt skedde tre dödsfall under studien, två som 
tillhörde placebo och en som behandlades med 1,25 mg fingolimod. Dessa berodde 
på pulmonär embolism, trafikolycka respektive självmord.  

 

Studie 2 – Oral Fingolimod or Intramuscular Interferon for Relapsing 
Multiple Sclerosis (Cohen et al., 2010) 
 

Syfte och inledning 
Syftet med denna dubbelblinda 12 månader långa studie var att undersöka hur 
behandling med daglig fingolimod i två olika doser respektive veckovis interferon-β 
påverkade den årliga skovfrekvensen. Studien avsåg dessutom att med MRI studera 
storleken på MS-placken.   

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara mellan 18 och 55 år gamla samt att 
de hade med McDonald-kriterier en fastställd skovvis förlöpande MS-diagnos. 
Dessutom skulle de under det senaste året haft minst ett skovanfall alternativt under 
de två senaste åren minst två skovanfall. Dessutom skulle EDSS-poängen befinna sig 
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mellan noll och 5,5. Exkluderande kriterier var förekomst av skovanfall under de 
senaste 30 dygnen innan studiens start samt eventuell behandling med 
kortikosteroider under samma period. Pågående infektioner samt läkemedels- eller 
sjukdomsrelaterad immunosuppression utgjorde också kriterier för exkludering.      

 

Metod 
Av 1573 deltagare som initialt bedömdes inför studien randomiserades 1292 
deltagare till att behandlas med antingen 0,5 mg fingolimod (n=431) eller 1,25 mg 
fingolimod (n=426) dagligen p.o., eller veckovis behandling med 30 µg i.m. 
interferon-β-1a (n=435). 

Vid studiens start samt en, två, tre, sex, nio och 12 månader efter starten gjordes 
bedömningar av deltagarnas sjukdomsbild. Var tredje månad bestämdes EDSS. MRI 
gjordes i början av samt 12 månader efter studiens början. Ett skov definierades som 
ett förvärrat neurologiskt symtom som debuterat tidigast 30 dygn efter föregående 
neurologiska händelse, i kombination med en ökning av EDSS på minst 0,5 poäng.   

Initialt hade samtliga deltagare oavsett behandlingsgrupp under det senaste året haft i 
genomsnitt 1 skov. Under de senaste två åren hade deltagarna med fingolimod 1,25 
mg haft 2,2 skov och deltagarna med fingolimod 0,5 mg och interferon-β 2,3 skov. 
Medeltalet EDSS för deltagarna med fingolimod 1,25 mg var 2,21, fingolimod 0,5 
mg var det 2,24 och för interferon-β-1a 2,16 poäng. 

Totalt genomförde 369 av 426 deltagare med fingolimod 1,25 mg, 398 av 431 med 
fingolimod 0,5 mg samt 386 av 435 med placebo hela studien. Anledningen till att 
deltagarna valde att avsluta sitt deltagande i studien berodde bland annat på 
biverkningar, otillräckliga effekter, onormala mätresultat av t.ex. alanin 
aminotransferas, samt dödsfall.   

 

Resultat 
Studien uppvisar en signifikant skillnad mellan både fingolimod i hög- respektive 
lågdos kontra motsvarande interferon-β (P<0,001 för båda grupperna). Vid studiens 
avslutande hade deltagarna som behandlats med 0,5 mg fingolimod i genomsnitt 0,16 
skov per år, deltagarna som fått 1,25 mg fingolimod hade i genomsnitt 0,2 skov och 
de som fått interferon-β hade 0,33 skov. 

Antalet deltagare som själva valde att avsluta sitt deltagande i studien på grund av 
biverkning var 26 personer av 420 (6.2%) som behandlades med fingolimod 1,25 
mg. Vanligaste orsaken var bradykardi och atrioventrikulära block. Med 0,5 mg 
fingolimod valde 9 deltagare av 429 (2,1%) av avsluta studien på grund av 
biverkningar. Motsvarande uppgifter för interferon-β var 9 deltagare av 431 (2,1%) 
som valde att avsluta sin medverkan i studien. 

Totalt kände 380 av 420 deltagare (90,5%) med fingolimod 1,25 mg av någon 
biverkning, 369 av 429 (86%) med fingolimod 0,5 mg samt 395 av 431 deltagare 
(91,6%) som behandlats med interferon-β. 
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Två dödsfall förekom under studiens tid, båda deltagarna befann sig i gruppen med 
fingolimod 1,25 mg. Det ena dödsfallet berodde på infektion av varicella zoster, det 
andra på herpes simplex encephalitis. 

 

Studie 3 - Effects of oral glatiramer acetate on clinical and MRI-
monitored disease activity in patients with relapsing multiple 
sclerosis: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-
controlled study (Filippi et al., 2006) 
 

Syfte och inledning 
Syftet med denna 14 månader långa studie var att mäta och undersöka effekten av 
behandling med glatirameracetat jämfört med placebo med avseende på antalet 
dokumenterade skov under studiens tid hos patienter med skovvis förlöpande 
multipel skleros. 158 kliniker världen över deltog i arbetet att samla in deltagare, 
vilket ledde till att 1912 patienter utvärderades inför studien. Inklusionskriterier var 
att deltagarna skulle vara mellan 18 till 50 år, ha sedan minst sex månader tillbaka 
fastställd multipel skleros, samt vid studiens start ha EDSS-poäng mellan 0,0 till 5,0. 
Deltagarna skulle dessutom haft minst ett dokumenterat skov det senaste året innan 
studiens start. 30 dygn innan studien startade skulle samtliga deltagare vara fria från 
skov och all behandling med steroider. Användande av immunosuppressiva 
läkemedel utgjorde hinder för inkludering i studien, liksom nyttjande av interferoner 
och immunoglobuliner 30 dagar innan studiens start. Exklusionskriterier var gravida 
och ammade kvinnor. Deltagare som var känsliga mot gadolinium eller av någon 
anledning inte kunde genomföra MRT exkluderades också. Totalt återstod 1644 
deltagare som kom att ingå i studien.     

   

Metod 
1644 deltagare randomiserades till tre olika grupper, 543 till behandling med 50 mg 
glatirameracetat och 5 mg placebo, 553 med 5 mg glatirameracetat och 50 mg 
placebo och 548 till två doser med placebo, 50 mg och 5 mg. Samtliga 
administrerades peroralt dagligen. Kliniska undersökningar gjordes vid studiens start 
samt varannan månad. MRI gjordes vid studiens start samt vid studiens avslut, 14 
månader efter start. Efter att deltagare rapporterat om neurologisk förändring fick 
personen inom sju dygn träffa neurolog för utredning och bedömning. För att 
förändringen skulle klassas som skov skulle den neurologiska förändringen vara 
under minst två dygn och följas av minst 30 dagars besvärsfrihet.  

Totalt fullföljde 1524 personer studien, 506 med 50 mg glatirameracetat, 512 med 5 
mg glatirameracetat och 506 med placebo. Avbruten studie berodde på biverkningar, 
bristande intresse från deltagare, otillräcklig effekt samt graviditet. 

Genomsnittliga frekvensen skov under ett år före studiens start var för alla grupper 
1,5 skov, genomsnittet för de två senaste åren var 2,1 skov för glatirameracetat 50 
mg, och 2,2 skov för både glatirameracetat 5 mg samt placebo.  
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Resultat 
Frekvensen skov efter behandling var 0,54 med 50 mg glatirameracetat (P=0,30), 
0,60 med 5 mg glatirameracetat (P=0,76) och 0,61 med placebo. Den genomsnittliga 
förändringen i EDSS-poäng från studiens start till dess att studien avslutades var -
0,03 för 50 mg glatirameracetat, oförändrat för 5 mg glatirameracetat och 0,04 för 
placebo. 

Av de 543 deltagarna som behandlades med 50 mg glatirameracetat avbröt 37 
personer studien, varav 4 berodde på biverkningar (0,74%). Motsvarande siffra för 
deltagarna med 5mg glatirameracetat var att 41 av 553 deltagare avbröt, där två 
berodde på biverkningar (0,36%). 42 av 548 i placebo fullföljde inte studien, varav 
sex deltagare valde att avbryta på grund av biverkningar (1,09%). Vilka typer av 
biverkningar som ledde till dessa deltagares avhopp framgår inte. Övriga anledningar 
i samtliga grupper berodde till största delen på att deltagare inte längre önskade att 
delta (anledningen till detta är inte publicerad), graviditet, att deltagarna inte kom till 
uppföljningarna och dödsfall. 

 

Studie 4 – Comparison of subcutaneous interferon beta-1a with 
glatiramer acetate in patients with relapsing multiple sclerosis (the 
REbif vs Glatiramer Acetate in Relapsing MS Disease [REGARD] 
study): a multicentre, randomised, parallel, open-label trial (Mikol et 
al., 2008) 
 

Syfte och inledning 
Syftet med denna studie var att jämföra interferon-β-1a med glatirameracetat som 
behandlingsform vid multipel skleros. Studien avsåg att undersöka tiden det tog tills 
patienterna med respektive behandling drabbades av första skovet från studiens start. 
Dessutom avsåg man att undersöka hur antalet skov förändras vid de två olika 
behandlingarna.  

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara mellan 18 och 60 år, samt att de 
enligt McDonald-kriterierna skulle ha fastställd skovvis förlöpande MS. Deras 
EDSS-gradering skulle ligga mellan 0 till 5,5. Deltagarna skulle dessutom haft minst 
ett skov under de senaste 12 månaderna men skulle de senaste fyra veckorna innan 
studiens start vara skovfria. Patienter som var gravida eller ammade exkluderades, 
likaså om de under de sista fyra veckorna behandlats med steroider eller 
adrenokortikotrofa hormoner. Patienter som under de senaste tre månaderna 
behandlats med antingen interferon-β, glatirameracetat, eller cytokin- eller 
anticytokinbehandling exkluderades också, liksom personer som under de senaste 
sex månaderna hade behandlats med i.v. gammaglobulin.  
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Metod 
Av 803 patienter inkluderades 764 till studien. Cirka hälften (n=386) randomiserades 
till behandling med 44 µg s.c. interferon-β-1a tre gånger per vecka och hälften 
(n=378) till daglig behandling med 20 mg s.c. glatirameracetat. Av dessa fullföljde 
301 av 386 personer med interferon-β-1a och 324 av 378 av deltagarna som 
behandlades med glatirameracetat den 96 veckor långa studien. Kliniska 
bedömningar av deltagarna gjordes vecka fyra, 12, 24, 48, 72 samt 96. Ett skov 
definierades som en neurologisk försämring som varade under minst 48 timmar 
under frånvaro av feber. 

Vid randomiseringen hade deltagarna ett genomsnittligt EDSS på 2,3 poäng och det 
genomsnittliga antalet skov per år var 0,97 för deltagarna som senare kom att 
behandlas med interferon-β respektive 1,01 för glatirameracetat.      

 

Resultat 
Efter studiens 96 veckor var det genomsnittliga antalet skov 0,30 per år för 
interferon-β och 0,29 för glatirameracetat (P=0,828). Det förelåg ingen skillnad 
mellan deltagarna i de två grupperna med avseende på skillnad i tid fram tills första 
skovet, efter 495 dygn med behandling med interferon-β respektive 432 dygn med 
glatirameracetat hade 30% av deltagarna fått sitt första skov (P = 0,64).  

Av deltagarna som behandlades med glatirameracetat 20 mg avbröt 54 personer av 
totalt 378 deltagare, varav 19 av dessa avbrott berodde på biverkningar (5,0%). 324 
deltagare fullföljde studien. Bland deltagarna som behandlades med interferon-β 
avbröt 85 personer deltagandet, varav 23 berodde på biverkningar (6,0%). 301 
personer fullföljde studien.     

 

Studie 5 – Intramuscular Interferon Beta-1a Therapy Initiated 
During a first Demyelinating Event in Multiple Sclerosis (Jacobs et al., 
2000) 
 

Syfte och inledning 
Studien hade som syfte att under 1,5 år med hjälp av T2- och T1-viktade MRI-bilder 
undersöka utveckling av plack hos patienter med tidig diagnostiserad MS. Deltagarna 
behandlades med antingen interferon-β eller placebo. Inklusionskriterierna var att 
deltagarna skulle vara mellan 18 och 50 år, ha haft en dokumenterad neurologisk 
skada med demyelinisering samt med hjälp av MRI ha minst två fastställda plack 
med en diameter ≥3 mm.  

 

Metod 
Samtliga 383 deltagare genomgick en initial behandling bestående av 1 g 
metylprednisolon i.v. dagligen under tre dagar, för att därefter under elva dagar låta 
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deltagarna dagligen peroralt inta 1 mg prednisolon per kilo kroppsvikt. Därefter 
trappades behandlingen ner under fyra dagar, då deltagarna under första dagen fick 
20 mg prednison, under andra dagen 10 mg, under tredje 0 mg och under fjärde 
dagen 10 mg prednison.  

Samtliga deltagare randomiserades därefter till två olika grupper, en som kom att 
behandlas med 30 µg i.m. interferon-β-1a (n=193) samt en annan med placebo 
(n=190) en gång per vecka. Under de sex första månaderna av studien instruerades 
patienterna att efter sin respektive injektion ta 650  mg paracetamol var sjätte timme 
under 24 timmar för att motverka behandlingsrelaterade influensasymtom. Var sjätte 
månad gjordes undersökningar i form av blodprov och fysiska bedömningar. 
Dessutom genomfördes extra undersökningar inom sju dygn efter att deltagare 
eventuellt uppvisat eller rapporterat om nytillkomna neurologiska symtom. Ett skov 
definierades som en neurologisk eller med MRI synlig händelse som varade i minst 
48 timmar.    

 

Resultat 
Både T2- och T1-viktade MRI-bilder uppvisar signifikanta skillnader vid behandling 
med interferon-β jämfört med placebo. Efter sex månaders behandling hade 
deltagarna som behandlats med interferon-β med T2-viktade MRI-mätningar i 
genomsnitt fått 1,5 nya MS-plack eller ytterligare skador på redan befintliga lesioner 
medan de som var i placebogruppen fått 2,8 (P=0,01). Efter 12 månader hade de som 
behandlats med interferon-β i genomsnitt fått 2,1 nya plack eller förstorade 
plackområden, medan placebogruppen i genomsnitt hade fått 4,0 (P<0,001). 
Motsvarande siffror efter 18 månader var 2,1 vid interferon-β-behandling respektive 
5,0 vid placebo (P<0,001). Vid T1-viktade MRI-mätningar uppvisar deltagare med 
interferon-β 0,9 förstorade plack, 1,5 för deltagarna med placebo (P=0,03). Efter 12 
månader uppvisar interferon-β 0,7 plack och placebo 1,6 (P=0,02). Efter 18 månader 
visar interferon-β 0,4 plack och placebo 1,4 (P<0,001). 

Vid sex månader efter start fanns det 165 deltagare i interferon-β-gruppen och 152 i 
placebo. Efter 12 månader fanns det 149 med interferon-β och 126 med placebo. 
Efter 18 månader fanns det 132 med interferon-β och 119 med placebo. 

I tabell 1 sammanfattas samtliga studiers resultat. 
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Tabell 1. Sammanfattning av samtliga ingående studiers resultat 

 Studie Syfte Resultat 

Fingolimod 1 

(Kappos 

et al., 

2010) 

Att undersöka effekt 

efter daglig 

behandling i 24 

månader med två 

olika doser 

fingolimod (0,5 mg 

och 1,25 mg) kontra 

placebo.  

Från att deltagarna haft en skovfrekvens på ca 

1 skov per år, är frekvensen efter behandling 

0,18 skov per år (0,5 mg fingolimod), 0,16 

skov (1,25 mg fingolimod) respektive 0,4 skov 

per år för placebo. P<0,001 

Fingolimod 

- 

Interferon-β 

2 

(Cohen 

et al., 

2010) 

Mäta och jämföra 

förändring i antalet 

skov vid behandling 

med två olika doser 

fingolimod (0,5 mg 

samt 1,25 mg p.o.) 

samt 30 µg i.m. 

interferon-β  

Efter 12 månader uppvisade deltagarna med 

0,5 mg fingolimod i genomsnitt 0,16 skov, för 

1,25 mg fingolimod i genomsnitt 0,2 skov samt 

för interferon-β 0,33 skov (P<0,001). 

Samtliga deltagare hade vid studiens start haft 

1 skov det senaste året, samt under de senaste 

2 åren i genomsnitt 2,2 skov (fingolimod 1,25 

mg) respektive 2,3 skov (fingolimod 0,5 mg 

samt interferon-β). 

Glatiramer-

acetat 

3 

(Filippi 

et al, 

2006) 

Studera skillnad i 

skovfrekvens samt 

EDSS vid be-

handling mellan två 

olika doser 

glatirameracetat 

och motsv. placebo. 

Frekvensen skov var vid studiens avslut 0,54, 

0,50 och 0,61med behandling med 50 mg 

glatiramer-acetat, 5 mg glatirameracetat resp. 

placebo. 

50 mg glatirameracetat/ placebo: P=0,3 

5 mg glarira-meracetat/ 

placebo: P=0,76 

Glatiramer-

acetat  

- 

Interferon-β 

 

4 

(Mikol  

et al., 

2008) 

Studera patienter 

med interferon-β 

eller glatiramer-

acetat och tiden 

tills nästkommande 

skov. Även jämföra 

antalet årliga skov 

före och efter 

behandling.  

Årliga antalet skov minskade från 0,97 till 

0,30 skov årligen för interferon-β respektive 

från 1,01 till 0,29 för glatirameracetat 

(P=0,828).  

Ingen skillnad i tid tills första skovet mellan 

de två behandlingsgrupperna (P=0,64). 

Interferon-β 5 

(Jacobs 

et al., 

2000) 

Undersöka 

utvecklingen av MS 

under behandling i 

tidigt stadium av 

sjukdomen med 

antingen 30 µg i.m. 

interferon-β eller 

motsvarande 

placebo.  

Efter sex månader kunde T2-viktade MRI-

bilder konstatera att deltagarna med 

interferon-β-behandling i genomsnitt fått 1,5 

nya skov alt. större skade-område på sedan 

tidigare redan befintliga plack. De som fått 

placebo hade i genomsnitt 2,8 (P=0,01). Efter 

12 månader var motsvarande siffra 2,1 för 

interferon-β-behandling samt 4,0 vid placebo 

och efter 18 månader 2,1 för interferon-β samt 

5,0 för placebo (P<0,001). T1-viktade bilder 

uppvisade efter sex månader i genomsnitt 0,9 

nytillkomna eller förstorade plack bland 

deltagarna med interferon-β-behandling och 

1,5 plack hos placebo (P=0,03). Efter 12 

månader var det 0,7 plack för interferon-β och 

1,6 plack för placebo (P=0,02) och efter 18 

månader var det 0,4 plack för interferon-β och 

1,4 plack för placebo (P<0,001). 
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DISKUSSION 
Gemensamt för samtliga valda studier är att de är av typen randomiserade 
kontrollerade prövningar. Samtliga studier är finansierade av läkemedelsföretag, 
studie 1 och 2 av Novartis Pharma, studie 3 av Teva Pharmaceuticals, studie 4 av 
EMD Serono och Pfizer och studie 5 av Biogen. En del författare har även varit 
involverade i flera av studierna, såsom Kappos, L., Barkhof, F och Comi, G.    

Studie 1 (Kappos et al., 2010) och 2 (Cohen et al., 2010) som behandlar fingolimod 
är två studier som påminner mycket om varandra, både vad gäller det stora 
deltagarantalet, deltagarnas sjukdomsbild och inklusionskriterier. Exklusionskriterier 
liknade också liknande varandra, bortsett från att i studie 1 (Kappos et al., 2010) 
fanns behandling med interferon-β-1a och glatirameracetat mindre än tre månader 
innan studiens uppstart med som exklusionskriterium. Dessa restriktioner fanns inte i 
studie 2 (Cohen et al., 2010). Studie 1 varade under två år medan studie 2 pågick 
under ett år. Studiernas val av doserna fingolimod var identiska, 0,5 mg och 1,25 mg 
dagligen. I Sverige är den rekommenderade dagliga dosen 0,5 mg, vilket gör att den 
högre dosen på 1,25 mg som använts i studierna är jämförelsevis mycket hög.  

I både studie 1 och 2 kan man se att biverkningsprofilen är högre för fingolimod 1,25 
än för fingolimod 0,5 mg, placebo och interferon-β. Det vore intressant med en 
utökad studie för att undersöka vilken dos som ger den bästa effekten med minst 
biverkningar.  

Resultatet av studie 2 visar att deltagarna med 0,5 mg fingolimod hade i genomsnitt 
0,16 skov årligen, deltagarna med 1,25 mg fingolimod 0,2 skov och de som 
behandlats med interferon-β hade 0,33 skov. Fingolimod uppvisar alltså signifikant 
starkare effekt (P<0,001) i att minska skovfrekvensen än interferon-β. Den svagare 
dosen fingolimod ger till och med aningen lägre frekvens skov än den högre, varvid 
det av den anledningen skulle vara intressant att utöka studiens omfattning för att 
undersöka om skillnaden i effekt mellan fingolimod i låg- respektive högdos är 
statistiskt signifikant. Den högre dosen fingolimod är alltså svår att motivera, dels 
med tanke på att frekvensen skov efter ett års behandling är ungefär samma som för 
den lägre dosen, samt att deltagarna upplever en starkare biverkningsprofil och 
riskerar att avbryta behandlingen med den högre dosen. 

I studie 1 hade deltagarna i båda grupperna med fingolimod de senaste två åren i 
genomsnitt haft 2,1 skov och deltagarna i placebogruppen hade haft 2,2 skov. 
Resultatet av behandlingen visade att deltagarna som behandlats med fingolimod 0,5 
mg hade en genomsnittlig årsfrekvens på 0,18 skov, deltagarna med fingolimod 1,25 
mg 0,16 skov, och med placebo 0,4 skov. Behandlingarna med fingolimod uppvisar 
en signifikant skillnad (P<0,001) i frekvensen skov gentemot placebobehandling, 
även om frekvensen skov minskade betydligt även i placebogruppen. Denna studie 
uppvisar ungefär samma resultat som studie 2, nämligen att behandling med 
fingolimod reducerar frekvensen skov anmärkningsvärt, ungefär till en femtedel av 
den ursprungliga frekvensen. I studie 1 föreligger det ingen signifikant skillnad 
mellan effekten av behandlingen med den starkare dosen fingolimod kontra den 
svagare. En intressant tanke är om studie 1 varat lite längre, t.ex. ytterligare ett år, för 
att se om behandlingen kan sänka frekvensen ytterligare, eller om behandlingen 
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oavsett behandlingstid nått ”sin setpoint” och att ytterligare behandling inte förändrar 
skovfrekvensen. Det faktum att deltagarna med placebo lyckas sänka sin årliga 
frekvens skov så mycket är intressant. Anledningen till det kan bero på hur multipel 
skleros uppträder. Eftersom sjukdomen kan vara mycket oregelbunden och variera 
kraftigt mellan individer så kan det tänkas att det kan gå längre tid av symtomfrihet 
än vad en individ är ”van” vid så är personen mer positivt inställd över att ha hittat en 
”behandling” som fungerar att han eller hon är mycket tillfreds över situationen. Det 
faktum att deltagarna själva skulle meddela upptäckten av skov gör att resultatet blir 
missvisande ifall deltagare drabbats av liten funktionsnedsättning som snabbt gick 
över och kanske väljer att inte rapportera om det. Är patienten säker på att den nya 
”behandlingen” fungerar väljer kanske hon eller han att helt enkelt inte se vissa 
symtom eller funktionsnedsättningar.  

Det faktum att de olika studierna har definierat ett skov på lite olika sätt kan givetvis 
också spegla sig i resultaten. Studie 1 (Kappos et al., 2010) har enbart definierat ett 
skov som en händelse som ger en förändring på EDSS-skalan. Studie 2 (Cohen et al., 
2010) har definierat skov som en händelse där både EDSS och tiden sedan sista 
skovet spelar in. De tre övriga studierna, studie 3-5 har som definition att händelsen 
skulle vara under minst 48 timmar. Skillnader i vad de olika studierna kallar för skov 
kan medföra att en händelse som en studie anser inte är inom kriterierna för ett skov, 
kan i en annan studie inkluderas som ett skov.    

Studie 3 (Filippi et al., 2006) och 4 (Mikol et al., 2008) som båda behandlar 
glatirameracetat påminner mycket om varandra då man tittar både på deltagarnas 
sjukdomsbild och inklusionskriterier. Studie 3 tillät behandling med interferoner 
fram till 30 dagar innan studiens start, medan deltagarna i studie 4 som 
överhuvudtaget behandlats med interferoner exkluderades. Fastän deltagarantalet i 
båda studierna är stort, 1912 i studie 3 och 803 i studie 4, föreligger det en viss 
skillnad i antal deltagare. En betydande del av deltagarna i studie 3 som valde av att 
avbryta studien kallas för ”övriga”. Vilka anledningar som innefattas av ”övriga” 
beskrivs inte närmre. I respektive grupp var det 506 deltagare som fullföljde med 
50mg glatirameracetat, 512 personer med 5 mg och 506 personer med placebo.  

Enligt Läkemedelsboken (2011/2012) är den rekommenderade dosen 20 mg 
glatirameracetat dagligen, varvid doserna som föreligger i studie 3 på 5 mg och 
50mg är både mycket låg respektive mycket hög i jämförelse. De två doserna skiljer 
sig väldigt mycket åt. En fjärde grupp i studien, med doseringen 20 mg dagligen, 
vore intressant och kanske även ytterligare doser hade kunnat jämföras. Dels för att 
undersöka och jämföra rekommenderade dosen med både hög- och lågdos i avseende 
på biverkningar men också eventuell skillnad av effekten på minskat antal skov. Det 
faktum att studien inte nämner anledningarna till varför deltagare inte längre ville 
delta, samt inte redovisar för kategorin ”övriga” är lite märkligt och lämnar utrymme 
för spekulationer eftersom det kan vara så att deltagare i den kategorin som valt att 
avsluta på grund av biverkningar. 

Antalet deltagare som valde att avsluta studien i studie 4 (Mikol et al., 2008) är större 
än för båda doserna i studie 3, men man bör ha i åtanke att studierna varade olika 
länge, och att skillnaden i andelen avhopp på grund av biverkningar kan mycket väl 
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förklaras av studiernas duration. Studie 3 varade under 14 månader medan studie 4 
varade i två år, d.v.s. nästan dubbelt så länge som studie 3. Ingen av studierna har 
publicerat några data om hur långt in i studien som deltagarna valt att avsluta sin 
delaktighet i studien. Denna typ av information hade i så fall varit intressant att 
jämföra studierna emellan. En styrka med studie 4 är att den varar längre än studie 3, 
och speciellt med tanke på att MS är en sjukdom som ter sig mycket olika och att 
man behöver undersöka individer under en längre tid för att kunna se förändringar i 
sjukdomsprocessen. En del personer kanske har en sjukdomsbild där de vanligtvis 
drabbas av ett skov per år, en studie på 14 månader hinner alltså maximalt mäta två 
skov, troligen endast ett, och i en del fall kanske inte ett enda. Vid jämförelse mellan 
de två grupperna i studie 4, av de 386 deltagarna som randomiserades till interferon-
β-1a och 378 till glatirameracetat, så avbröt 85 personer av interferon-β-gruppen 
studien, varav 23 berodde på biverkningar (6,0%). Skillnaden mellan deltagarna som 
avbrutit studien på grund av biverkningar skiljer sig alltså inte nämnvärt mellan 
interferon-β och glatirameracetat med de ovan nämnda doserna.  

Om man ser till resultatet mellan interferon-β och glatirameracetat skiljer sig 
reduceringen av frekvensen skov inte åt, behandling med interferon-β minskade den 
årliga frekvensen skov från 0,97 till 0,30, och glatirameracetat från 1,01 till 0,29 
skov per år. I studie 3 minskar behandling med den höga dosen glatirameracetat 
frekvensen årligt skov från 1,5 till 0,54 skov och den låga dosen glatirameracetat från 
1,5 till 0,6 skov. Det som generellt kan utskiljas i studierna är att deltagarna i studie 3 
har det senaste året innan studien började haft en högre frekvens skov än deltagarna i 
studie 4. Enligt dessa studier minskar alltså samtliga behandlingar och doser 
skovfrekvensen med ungefär en tredjedel av den ursprungliga. Då skall man ha i 
åtanke att studie 3 bara varat i 14 månader medan studie 4 pågick i två år. Det hade 
varit intressant att följa studie 3 ännu lite längre, till minst två år totalt så att man 
kunnat jämföra om frekvensen skov skulle sjunka ytterligare. Då deltagarna i studie 3 
behandlades med glatirameracetat per oralt, beror den uteblivna signifikanta 
skillnaden mellan glatirameracetat och placebo troligtvis på administreringen och att 
glatirameracetat i form av enterotabletter med sitt skyddande hölje brutits ner i mag-
tarmkanalen. Eftersom deltagarna i studie 4 haft en i genomsnitt högre 
sjukdomsaktivitet är det svårt att rakt av jämföra studierna, men i stort visar både 
studie 3 och 4 att glatirameracetat och interferon-β reducerar frekvensen årligt skov 
med ca 2/3.  

Om man tittar på interferon-β-behandlingarna i studie 2 (Cohen et al., 2010) och 
studie 4 (Mikol et al., 2008) ser man först och främst att studie 4 är dubbelt så lång 
som studie 2, två år jämfört med ett år, samt att doserna skiljer sig åt. Deltagarna i 
studie 2 behandlades en gång i veckan i.m. med 30 µg interferon-β-1a, medan 
deltagarna i studie 4 behandlades s.c. med 44 µg tre gånger i veckan. Skillnaden i 
doseringarna skiljer sig på grund av att studie 2 använt sig av Avonex medan studie 4 
använt sig av Rebif. De valda doseringarna är helt i enlighet med rekommenderad 
dos i Sverige (Läkemedelsboken 2011/2012). Deltagarna i studie 2 hade en 
genomsnittlig årlig frekvens skov på 1,5 skov, medan de i studie 4 hade 0,97. 
Anmärkningsvärt här är att skovfrekvensen efter 12 månader i studie 2 är 0,33 skov, 
medan den i studie 4 efter 24 månader är 0,3 skov. Behandlingen som följer i studie 
2 sänker alltså frekvensen skov mer än behandlingen i studie 4 på hälften så kort tid. 
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Om resultatet beror på att det är olika typer av interferon-β-behandlingar eller olika 
doseringar är oklart. Risken för NAB är dock högre med Rebif än för Avonex, i en 
studie utvecklade 15 % av deltagare med Rebif NAB, medan 2 % av deltagarna med 
Avonex utvecklade NAB (Bertolotto et al., 2002), och det är möjligt att detta är av 
betydelse för resultaten.  

 

Studie 5 (Jacobs et al., 2000) skiljer sig mot de andra studierna mest för att 
deltagarna där är relativt nydiagnosticerade med MS, och kanske har deras MS-typ 
inte fastställts eller hunnit visa sig än. Inklusionskriterier var liknande tidigare 
nämnda studier. Då denna studie tittade på deltagare med sin första neurologiska 
händelse med demyelinisering, fanns inga restriktioner på tidigare sjukdomsprocess. 
Resultatet med T2-viktade MRI-mätningar visade att behandling med interferon-β 
ökar antalet plack eller de redan befintligas storlek en aning, för att efter 12 månader 
ligga på en oföränderlig nivå, medan deltagarna med placebo under hela studiens 
gång ökade antalet plack. De T1-viktade mätningarna visar på en minskning av 
antalet plack för deltagarna med interferon-β, medan antalet plack för deltagarna med 
placebo ligger ganska oförändrat. Skillnaden på mätningarna mellan interferon-β-
behandling kontra placebo är signifikant (P≤0,03) för både T1- och T2-viktade MRI-
bilder, och det hade varit intressant att följa utvecklingen i en större och längre 
studie. Studiens syfte att undersöka utvecklingen av plack var en del av en studie 
som totalt varade i tre år. Intressant är dock att trenden med interferonbehandling får 
placken att minska till storlek och antal, sett med T1-viktade MRI-mätningar. Från 
sex månader till 18 månader mer än halveras antalet plack. Med T2-viktade 
mätningar hos deltagarna med interferon-β ökar först antalet plack, men ligger efter 
12 månader på en jämn nivå.  

Dock säger studie 5 inget om deltagarnas antal skov, utan i denna studie har det, till 
skillnad från studie 1-4 fokuserats på MRI och vad som där påvisats. Eftersom MS är 
en sjukdom som kan ge tydliga om än tillfälliga funktionsnedsättningar för patienten 
är det viktigt att studierna genomför mätningar på i första hand skov, eftersom det är 
dessa som orsakar funktionsnedsättningarna, och i andra hand EDSS som mäter 
patientens funktionsnivå. Det är dessa faktorer som patienten själv upplever. Vissa 
studier har även med MRI mätt storlek och utveckling av MS-plack, men då plack i 
vissa områden av CNS inte behöver ge några symtom, spelar dessa mätningar mindre 
roll för patientens del. Patienten är troligtvis mest intresserad av det som han eller 
hon själv märker av.      

En annan tanke med patienterna som valts som deltagare i studierna är att samtliga 
studier exkluderade gravida och/eller ammande kvinnor. Eftersom MS är en sjukdom 
som främst drabbar kvinnor i barnafödande ålder vore det såklart intressant med 
patienter som mer speglar verkligheten för sjukdomen. Men det är naturligtvis 
oerhört svårt att genomföra på grund av risk för eventuella fosterskador. 

Vid jämförelse mellan interferon-β och glatirameracetat verkar behandlingarna ha 
likvärdig klinisk effekt med avseende på att reducera antalet skov, vilket har varit 
denna litteraturuppgifts syfte att undersöka. Mest effektiva interferon-β-behandling 
är Avonex, med tanke på de neutraliserande antikropparna som i större utsträckning 
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utvecklas vid Rebif. Dock verkar fingolimod mer effektivt i att reducera 
skovfrekvensen, med en reduktion ner till cirka en femtedel av ursprungliga 
frekvensen, jämfört med interferoner och glatirameracetat som reducerar frekvensen 
till cirka en tredjedel. Att fingolimod verkar ha en bättre effekt i att minska antalet 
årliga skov jämfört med interferon-β stöds även av resultaten i en annan studie av 
Khatri et al, 2011. Denna studie är en uppföljande studie till Studie 2 (Cohen et al., 
2010) som undersökte deltagare som övergått från behandling med interferon-β till 
antingen 0,5 mg eller 1,25 mg fingolimod. Resultatet uppvisade signifikanta 
skillnader i avseendet att minska antalet årliga skov. Deltagarna som börjat med 0,5 
mg fingolimod minskade sina årliga antal skov med 30% (P=0,049), motsvarande 
siffra för deltagarna med fingolimod 1,25 var 36% (P=0,024).  

Den svagare dosen fingolimod verkar enligt det undersökta materialet vara att 
föredra framför den högre dosen eftersom biverkningsprofilen är mildare och att 
behandlingen reducerar antalet årliga skov på ett nästan lika effektivt sätt som den 
höga dosen, som alltså är onödigt förenad med biverkningar.          
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SLUTSATS 
Enligt det undersökta materialet så verkar fingolimod 0,5 mg vara den behandling 
som uppvisar bäst effekt. Mellan fingolimod 1,25 mg och 0,5 mg föreligger ingen 
statistisk skillnad jämfört med placebo (P<0,001), varvid fingolimod 0,5 mg är att 
föredra då den högre dosen verkar vara förenad med fler biverkningar. Med 
utgångspunkt från dessa studier går det inte att påvisa att biverkningarna är fler med 
fingolimod i högdos än i lågdos och att det finns någon skillnad mellan grupperna. 
Utökade och längre studier hade kanske kunnat visa på en eventuell skillnad mellan 
dessa grupper. Interferon-β och glatirameracetat uppvisar ungefär samma effekt med 
avseende på reduktion av skovfrekvensen. Att starta interferonbehandling i ett tidigt 
stadium av fastställd sjukdom tycks vara positivt för att motverka antalet och 
storleken av plack.  

Dessutom är fingolimod idag den enda behandling i Sverige som finns tillgänglig 
som per oral administrering, vilket är enklare för patienten och därmed kan öka 
patientens livskvalitet jämfört med andra typer av administrering.     
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