
	  

	  

	   	  
	  
	  

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete	  

 
 

Namn Cecilia Peterson 
Huvudområde: Farmaci 
Nivå: Grundnivå 
Nr: 2013: F4 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Behandlingseffekt av rituximab jämfört med          
infliximab vid reumatoid artrit 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   1	  

Behandlingseffekt av rituximab jämfört med infliximab vid 
reumatoid artrit 

 
Cecilia Peterson 

 
Examensarbete i Farmaci 15 hp 
Farmaceutprogrammet 180 hp 

Institutionen för kemi och biomedicin 
Linnéuniversitetet, Kalmar 

 
 
 

Handledare      
Kristina Nilsson Ekdahl  Institutionen för kemi och biomedicin 
Professor i immunologi  Linnéuniversitetet 
   SE-391 82 KALMAR   
 
Examinator 
Sven Tågerud  Institutionen för kemi och biomedicin 
Professor i farmakologi  Linnéuniversitetet 
   SE-391 82 KALMAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att jämföra effekten mellan läkemedlen rituximab och 
infliximab vid reumatoid artrit (RA). RA är en autoimmun sjukdom som drabbar 
perifera leder och går i skov. Olika immunreaktioner i kroppen orsakar inflammation 
i leder som vidare resulterar i brosk- och benskador. Förstahandsläkemedlet är 
metotrexat, men vid svårare sjukdom kan monoklonala antikroppar såsom infliximab 
och rituximab användas. Infliximab är en tumor necrosis factor (TNF) α-inhibitor, 
medan rituximab hämmar B-celler. Metoden för detta arbete var litteraturstudier. I 
databasen Pubmed användes sökorden ”Rheumathoid Arthritis”, ”Rheumatoid 
Arthritis rituximab” och ”Rheumatoid Arthritis infliximab”. Totalt valdes 6 studier 
ut, 3 för vardera läkemedel. Utifrån effektmåtten American College of Rheumatology 
(ACR) 20, ACR 50, ACR 70 samt disease activity score (DAS) 28 finns inga stora 
skillnader mellan preparaten.	  ACR 20 för läkemedlet infliximab uppnåddes av 50%, 
62,4% respektive 59,4% av patienterna i de tre olika studier. ACR 20 uppnåddes av 
50,6%, 51% och 73% av patienterna i de tre olika studierna som undersökte 
rituximab. Minskningen av DAS 28 sedan baseline för infliximab var 2,6 och 2,3, 
medan motsvarande siffror för rituximab var 1,6, 1,9 och 2,6. Både rituximab och 
infliximab ger goda resultat på svår RA. Eftersom skillnaden i effekt är liten kommer 
istället andra aspekter bli mer betydelsefulla, exempelvis skulle kostnader och 
biverkningsprofil kunna utredas vidare.  
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ABSTRACT 
The aim of this study was to compare the effect between the drugs rituximab and 
infliximab in rheumatoid arthritis (RA). RA is an autoimmune disease that affects the 
peripheral joints and is associated with exacerbations. Various immune reactions in 
the body cause inflammation of the joints which further results in cartilage and bone 
damage. The diagnosis is made by the classification system "The 2010 American 
College of Rheumatology (ACR) / European league against rheumatism (EULAR) 
classification criteria for rheumatoid arthritis", which is an update of the older system 
called "The 1987 American College of Rheumatology classification criteria for RA". 
Approximately 0.5-1% of the population is developing the disease, but it varies 
slightly between different parts of the world.	  The disease is 2-3 times more common 
in women and the median age of onset is 60 years. 
 
Methotrexate is the first line drug for treatment of RA, but in more severe disease, 
monoclonal antibodies such as infliximab and rituximab are used. Infliximab and 
rituximab are only used for combination therapy with methotrexate. Infliximab is a 
tumor necrosis factor (TNF) α inhibitor, while rituximab inhibits B cells.  
 
The method for this work was study of literature. The Pubmed database was used 
and the following terms were used as keywords: "Rheumathoid Arthritis", 
"Rheumatoid Arthritis rituximab" and "Rheumatoid Arthritis infliximab." A total of 
6 studies were elected, 3 for each drug.  
 
When evaluating the results it should be kept in mind that the study approaches vary. 
The study endpoints were ACR 20, ACR 50, ACR 70 and disease activity score 
(DAS) 28. Based on these measurements there were no significant difference 
between the drugs. ACR 20 for infliximab was reached by 50 %, 62.4 % and 59.4 % 
of the patients, respectively in three different studies. ACR 20 for rituximab was 
reached by 50.6 %, 51 % and 73 % of the patients in three different studies. The 
DAS 28 reduction for infliximab was 2.6 and 2.3, while the same numbers for 
rituximab were 1.6, 1.9 and 2.6.  
 
In conclusion, both rituximab and infliximab are good treatment options for severe 
RA. Because of the small difference between the drugs in the results, other aspects 
become more important. For example, costs and safety profile should be further 
investigated. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

FÖRORD 
Detta examensarbete omfattar 15 hp, motsvarande 10 veckors heltidsstudier och är 
en del av farmaceutprogrammet (180 hp) vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 
 
Stort tack till min handledare Kristina Nilsson Ekdahl för vägledning, råd och 
synpunkter under arbetets gång. 
 
Slutligen vill jag även tacka Hanna och Emma som alltid ställt upp när jag behövt 
stöd. 
 
Växjö, 2013-03-03 
 
Cecilia Peterson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   4	  

 

FÖRKORTNINGAR 
5-ASA – 5-aminosalicylsyra 
ACPA - Anti-citrullinated protein antibodies 
ACR – American College of Rheumatology 
ADCC – Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity 
Anti-CCP – Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies 
APC – Antigen-presenting cell 
ASA - Acetylsalicylic acid 
BCR – B cell receptor 
CD - Cluster of differentiation 
cGCR – Cytosolic glucocorticoid receptor 
COX – Cyclooxygenase 
CRP – C-reactive protein 
CTLA-4 - Cytotoxic T lymphocyte antigen 4 
DAS28 – Disease activity score 
DNA – Deoxyribonucleic acid 
DHODH – Dihydroorotate dehydrogenase 
DHFR - Dihydrofolate reductase 
DMARD – Disease-modifying anti-rheumatic drug 
ESR – Erythrocyte sedimentation rate 
EULAR - European league against rheumatism 
Fc – Fragment crystallizable region 
HAQ - Health Assessment Questionnaire 
HLA-DR4 – Human leukocyte antigen  
IG - Immunoglobulin 
IL - Interleukin 
MHC - Major histocompatibility complex  
NF-κΒ – Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 
NSAID – Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
PGE – Prostaglandin E 
RA – Rheumatoid arthritis 
RF – Rheumatoid factor 
SLE – Systemic lupus erythematosus 
TGF – Transforming growth factor 
Th – T helper 
TNF – Tumor necrosis factor 
TXA – Thromboxane 
vdH-S - Van der Heijde modified sharp 
VEGF – Vascular endothelial growth factor 
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INTRODUKTION  

Reumatoid artrit 
Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som drabbar perifera leder och går i 
skov. Olika immunreaktioner i kroppen orsakar inflammation i leder som vidare 
resulterar i brosk- och benskador. Genetiken verkar också spela en viss roll. Orsaken 
är okänd trots att vissa gemensamma faktorer har kopplats till sjukdomen. Dessa 
faktorer är rheumatoid factor (RF), anti-cyclic citrullinated peptide antibodies (anti-
CCP) och human leukocyte antigen-DR4 (HLA-DR4)1. RF finns hos cirka 75-80 % 
av de patienter som blivit diagnostiserade med RA och är autoantikroppar riktade 
mot ”fragment crystallizable” region-delen (Fc-delen) av lgG. RF förändras med 
sjukdomens aktivitet, vid ett skov kommer exempelvis värdet för RF vara högre. 
Anti-CCP eller anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) är antikroppar som är 
riktade mot aminosyran citrullin i proteiner. Citrullin är en modifiering av 
aminosyran arginin. Anti-CCP finns hos cirka 50-70 % av RA-patienterna. I 
jämförelse med RF har anti-CCP högre specificitet. RF kan exempelvis även finnas 
hos patienter med systemic lupus erythematosus (SLE) och Sjögrens syndrom, 
medan anti-CCP har en specificitet på cirka 95 %. Både RF och anti-CCP har 
associerats med tidiga benerosioner hos RA-patienter2. HLA-DR4 är en vävnadstyp 
som ger ökad risk för RA. HLA-DR4 finns på antigenpresenterande celler och leder 
till T-cellsaktivering. Denna vävnadstyp kan bland annat förklara varför 
mottagligheten för sjukdomen varierar mellan olika befolkningar. Dock räcker det 
inte att enbart vara genetiskt benägen för att sjukdomen ska uttryckas. I akuta fasen 
av sjukdomen, det vill säga vid skov, har samband till abnormala nivåer av C-
reactive protein (CRP) och erythrocyte sedimentation rate (ESR) kunnat uppmätas. 
Dessa är ospecifika markörer på inflammation och är relativt lätta att mäta. CRP är 
mer okänsligt för andra störande faktorer än vad ESR är. Det är konstaterat att CRP 
och ESR har samband med andra mått på sjukdomsaktiviteten. ESR talar om hur 
snabbt erythrocyterna sjunker i ett rör med tillsatt antikoagulantia och är tecken på 
inflammation. Även ökade CRP-nivåer indikerar inflammation3.   
 
Tumor necrosis factor (TNF) α är ett cytokin som har sin huvudsakliga funktion i 
immunsystemet, där det bidrar till inflammation genom ett flertal olika mekanismer3. 
Cytokiner sänder signaler mellan celler när avståndet är för stort för andra 
signalvägar. TNFα tillhör gruppen primära cytokiner, vilket bland annat innebär att 
det ensamt kan aktivera det medfödda immunsystemet. Cytokinet inducerar 
inflammatoriska cluster of differentiation 4 (CD4) T-cellers (Th1) effekt. Dessutom 
aktiverar TNFα många andra cytokiner som bidrar till inflammation exempelvis 
interleukin (IL)-1, IL-2, IL-6 och interferon-γ. Endotelceller påverkas genom att 
cytokinet ökar produktionen av vasodilaterande substanser såsom prostaglandiner. 
Den ökade genomsläppligheten i vävnaden gör att inflammatoriska celler rekryteras 
till stället. TNFα inducerar även vascular endothelial growth factor (VEGF), vilket 
ökar läckage av vätska och neutrofiler från den förändrade kärlväggen. Detta bidrar 
bland annat till svullnad. Genom stimulering av IL-8 ackumuleras även neutrofiler. 
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TNFα aktiverar NO och chemokiner som aktiverar makrofager som också bidrar till 
inflammationen. Nedbrytning av benmassa sker genom att TNFα ökar mängden 
prostaglandiner och leukotriener, vilka inhiberar syntesen av brosk. Ackumulering av 
neutrofiler och fibroblaster leder till ökad produktion av kollagenas som bidrar till 
led- och vävnadsskador. De inflammatoriska cellerna bidrar till förtjockad 
synovialvävnad, vilket också ökar skadorna och minskar ledens funktion. Systemiskt 
kan TNFα inducera feber samt minska mängden antikoagulanta proteiner. 
Makrofager, aktiverade B- och T-celler samt keratinocyter är alla celler som kan 
producera cytokinet TNFα4. 
 
B-celler har också betydelse vid sjukdomen RA. De huvudsakliga funktionerna för 
dessa celler är att presentera antigen för T-celler, producera antikroppar samt att 
producera cytokiner. Vid RA kan B-celler tillverka autoantikroppar som är specifika 
för IgG och kallas för RF. Antigenpresentationen innebär att B-cellerna presenterar 
peptider och proteiner via major histocompatibility complex (MHC). Antigenet tas 
upp av B-cellerna genom endocytos och presenteras sedan av MHC så att T celler 
kan känna igen dem och sedan ge ett immunsvar mot den aktuella peptiden. B-
cellerna prolifererar, vilket leder till att ännu fler antikroppar och cytokiner bildas. 
De senare delas in i två grupper: effektor B-cells cytokiner och B-cells regulatoriska 
cytokiner. Effektor B-cells cytokiner är bland annat IL-2, IL-4, TNFα och INFγ. B-
cells regulatoriska cytokiner är IL-10 och transforming growth factor β (TGFβ). 
Många olika molekyler finns på B-cellernas yta. Vilka detta är beror på cellens 
utvecklingsstadium, mognad samt huruvida den är aktiverad eller ej. Flertalet av 
dessa molekyler är döpta utifrån CD. Exempelvis finns en ytmolekyl som kallas för 
CD20 som uttrycks av alla mogna B-celler och är en kalciumkanal, samt är en del av 
B-cells-receptorn (BCR)5.  
 
Symtomen på RA är individuella och kan komma såväl smygande som akut. Värk, 
belastningssmärta, svullnad och ömhet i en eller flera leder är vanligt. Smärta i tårnas 
och fingrarnas grundleder samt mellanleder är också symtom på sjukdomen. Andra 
vanliga tecken är stelhet och trötthet. Oftast är symtomen som värst på morgonen 
eller efternatten6. Differentialdiagnoser är andra autoimmuna sjukdomar såsom SLE 
och andra former av artriter exempelvis psoriasisartrit. Även generaliserad artros är 
en sjukdom att överväga7. 
 
Diagnosen ställs genom att patienten måste få minst 6 av 10 poäng i 
klassificeringssystemet ”The 2010 American College of Rheumatology (ACR) / 
European league against rheumatism (EULAR) classification criteria for rheumatoid 
arthritis” (se tabell I). Dessa kriterier är en uppdatering av det äldre systemet8. 
ACR/EULAR är utvecklade för att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt samt 
för att identifiera patienter som har större risk att utveckla svårare sjukdom9. De nya 
kriterierna bygger på det äldre klassifikationssystemet som kallas ”The 1987 
American College of Rheumatology classification criteria for RA” (se tabell II)10. I 
det äldre systemet ska 4 av 7 kriterier vara uppfyllda. Dessutom måste kriterium 1 till 
4 pågått i minst 6 veckor3.  
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Tabell I. The 2010 ACR/EULAR classification criteria for rheumatoid arthritis8. 
Kriterium Poäng 
A. Ledengagemang  
1 stor led 0 
2-10 stora leder 1 
1-3 små leder 2 
4-10 små leder 3 
>10 leder (minst 1 liten led) 5 
B. Serologi  
Negativt RF och negativt ACPA 0 
Låg-positiv RF eller låg-positiv ACPA 2 
Hög-positiv RF eller hög-positiv ACPA 3 
C. Akutfasreaktion  
Normalt CRP och normalt ESR 0 
Abnormt CRP eller abnormt ESR 1 
D. Duration av symtomen  
<6 veckor 0 
>6 veckor 1 
 
 
 
Tabell II. The 1987 American College of Rheumatology classification criteria for RA3. 
Reumatiska noduli är upphöjnningar under huden11. 
Kriterium Definition 
Morgonstelhet Morgonstelhet i och runt leder som varar 

minst 1 timme 
Artrit i minst 3 av 14 ledområden Svullnad eller vätska kring minst tre leder 

observerat av läkare. 
Artrit i handlederna Minst ett ledområde 
Symetrisk artrit Artrit i samma led på vardera kroppssida 

exempelvis båda handlederna 
Reumatiska noduli Subkutana noduli  
Serum RF RF ska påvisas i serum.  
Radiografiska förändringar I hand eller handled som bör omfatta 

erosioner eller avkalkningar.  
 
 
 
ACR 20, ACR 50 och ACR 70 är mätinstrument för att undersöka huruvida en 
patient förbättras i sjukdomen RA. ACR 20 innebär en förbättring på 20 % i svullna 
eller smärtande leder samt 20 % förbättring i 3 av de 5 övriga kriterierna: patientens 
skattning av smärta, patientens och doktorns skattning av sjukdomsaktiviteten, health 
assessment questionnaire-score (HAQ-score) samt CRP. Vid ACR 50 och ACR 70 
ska patienterna istället uppnå 50 % respektive 70 % förbättring. Det är främst ACR 
20 som används och jämförs i studier12. 
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Det finns även ett flertal andra mätinstrument för RA, bland annat disease activity 
score (DAS) 28, HAQ och van der Heijde modified sharp (vdH-S)13. HAQ är ett 
frågeformulär som patienterna själva gör och som innehåller 20 frågor. Dessa 
handlar om hur väl patienten klarar av sin vardag14. Skalan sträcker sig från 0 till 3 
där 0 poäng innebär fullgod funktion. En skillnad med 0,25 i HAQ-summan innebär 
en klinisk förbättring eller försämring15. VdH-S utgår ifrån radiografiska metoder där 
bilder tas av fötter och händer för att avgöra sjukdomens progression. Maximal 
poäng är 448, där 448 poäng innebär total kollaps av 47 olika ledområden16. DAS28 
innebär att 28 leder kontrolleras och är ett mått som baseras på 4 st olika variabler: 
CRP, sjukdomskänsla, ömhet och svullnad i leder. Vid ett DAS28-värde över 5,1 är 
sjukdomsaktiviteten hög, om värdet är mellan 3,2-5,1 är sjukdomsaktiviteten medel 
och om värdet är under 3,2 är sjukdomsaktiviteten låg17. Om värdet ligger under 2,6 
räknas patientens sjukdom vara i remission18. 
 
Prognosen är starkt kopplad till hur tidigt inflammationen begränsas1. Obehandlad 
sjukdom ger både långsiktiga och kortsiktiga funktionshinder på grund av 
destruktion av leder2. Aterosklerosprocessen gynnas av sjukdomen eftersom 
inflammationen även kan drabba blodkärlen1. Livslängden beräknas bli mellan 3 och 
18 år kortare på grund av ökad risk för kärlsjukdomar19. Annan komorbiditet som 
föreligger vid RA är maligna hematologiska sjukdomar. Osteoporos är även 2-4 
gånger så vanligt hos personer med långvarig RA20. 
 
Ungefär 0,5-1 % av befolkningen drabbas av sjukdomen, men det varierar lite mellan 
olika delar av världen3. I Sverige är prevalensen 0,9 %21. Sjukdomen är 2-3 gånger 
vanligare hos kvinnor och medianåldern för insjuknande i RA är 60 år20. Ca 25 
personer per 100 000 invånare insjuknar i sjukdomen per år6.  
 
Patienter med RA får sänkt livskvalité. Bestående funktionsnedsättning och upplevd 
smärta minskar ju tidigare benhandling sätts in. Trots detta är endast drygt 10 % 
smärtfria 3 år efter diagnos med insatt behandling. Under de första två åren efter 
diagnos förbättras livskvalitén för patienterna, men därefter verkar den sjunka något. 
RA ger också konsekvenser för samhället i form av stora kostnader. Per person och 
år är den genomsnittliga totala kostnaden 100 000 kr, varav den största delen (cirka 
2/3) utgörs av indirekta kostnader. Med indirekta kostnader menas sådana kostnader 
som uppstår på grund av nedsatt arbetsförmåga exempelvis till följd av tidig död, 
sjukfrånvaro och bidrag. Genomsnittskostnaden för läkemedel 3 år efter diagnos är 
7391 kr per år22.  
 
 

Behandling 
Syftet med behandlingen av RA är i dagsläget att minska sjukdomsaktiviteten samt 
uppnå klinisk remission. Även att minska lednedbrytning samt förhindra 
sjukdomsprogression på längre sikt tillhör målen för behandlingen. Patientens 
sjukdomsgrad och prognos är viktig vid val av behandlingsstrategi (se tabell III). 
Dock gäller generellt att ju tidigare behandling sätts in desto större chans är det att få 
sjukdomen under kontroll9.  
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Tabell III. Nationell behandlingsstrategi vid RA1. 
Sjukdomsgrad Behandling 
Lågaktiv sjukdom • I första hand metotrexat (+folsyra). 

• I andra hand ges 
klorokinfosfat/hydroxiklorosin/sulfa
salazin. 

Medelhög sjukdomsaktivitet (nedsatt 
funktion, RF, erosiv sjukdom påvisad med 
röntgen) 

• I första hand provas metotrexat 
(+folsyra) under 3 månader. 

• I andra hand provas kombinationer 
mellan metotrexat, sulfasalazin, 
klorokinfosfat/hydroxiklorokin och 
eventuellt ciklosporin i ytterligare 3 
månader. Eventuellt kan monoterapi 
med leflunomid användas. 

• I tredje hand kombination av 
metotrexat och TNF-hämmare eller 
TNF-hämmare som monoterapi vid 
disease-modifying anti-rheumatic 
drug (DMARD) -intolerans. Vid 
intolerans eller om inte effekten är 
tillfredställande ges 
abatacept/rituximab/tocilizumab. 

Hög sjukdomsaktivitet (många svullna leder, 
hög akutfasreaktion, snabb progress) 

• I första hand metotrexat (+folsyra). 
• I andra hand ges TNF-hämmare som 

tillägg till metotrexat. Vid intolerans 
eller om inte effekten är 
tillfredställande ges 
abatacept/rituximab/tocilizumab. 

 
 
 

Smärtstillande och inflammationsdämpande medel 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) kan delas in i två huvudgrupper, 
icke-selektiva NSAID (ex. ibuprofen och diklofenak) samt cyclooxygenase (COX) 2-
hämmare (ex. celecoxib)23, 24. Båda används i stor utsträckning för dess 
smärtstillande och inflammationsdämpande effekt hos RA-patienter. Det är kort tid 
från behandling sker tills maximal verkan har uppnåtts, vilket kan vara en fördel vid 
nyligen diagnostiserade patienter. Dämpningen av symtom är mild till måttlig, vilket 
innebär att dessa läkemedel sällan räcker till som monoterapi vid sjukdomen. En 
annan nackdel med NSAID är att de inte verkar hämma progressionen av RA, utan 
bara symtomen21.  
 
För att förstå verkningsmekanismen är det viktigt att känna till vilken roll COX har 
biologiskt. Från cellmembranet frigörs arakidonsyra med hjälp av fosfolipas A2. 
COX-1 och COX-2 omvandlar sedan arakidonsyran till slutprodukterna thromboxane 
A2 (TXA2), prostaglandin E2 (PGE2) och PGI2. COX-2 induceras framförallt vid 
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inflammation25. Hämningen av COX-1 och COX-2 kommer således resultera i att 
dessa slutprodukter bildas i mindre utsträckning och därmed reduceras deras effekt. 
PGE2 och PGI2 sensitiviserar nerver som medierar smärta för andra stimuli som 
exempelvis bradykinin, värme och mekanisk stimulering. Bradykinin har 
smärtframkallande effekt, särskilt ihop med prostaglandiner. TXA2 ökar 
aggregationen av blodplättar, samt aktiverar nya blodplättar21.  
 
Även andra typer av analgetika, såväl centralt som perifert verkande kan vara 
aktuella vid RA1. Exempel på sådana skulle kunna vara paracetamol och tramadol21. 
  
 

Sjukdomsmodifierande läkemedel - Metotrexat 
Metotrexat är det mest använda läkemedlet vid RA21. Vanlig dos för dessa patienter 
är 7,5-15 mg metotrexat som tas som tablettform en gång i veckan. Maxdosen är 20 
mg/vecka26. Metotrexat ingår i läkemedelsgruppen DMARD, vilket innebär att det är 
ett läkemedel som saktar ner progressionen av sjukdomen RA. Läkemedlet verkar 
snabbt och är väl tolererat av patienter. Ofta används metotrexat som basen i 
läkemedelsbehandlingen vid RA och sedan kan andra läkemedel läggas till21.  
 
Metotrexat är en folsyraantagonist och inhiberar enzymet dihydrofolatreduktas 
(DHFR). Därmed hämmas reduceringen av folsyra till tetrahydrofolsyra. 
Tetrahydrofolsyra behövs för att syntetisera tymin, som i sin tur behövs för att bygga 
upp deoxyribonucleic acid (DNA). Metotrexat är till viss del immunsuppressivt, 
eftersom uppbyggnaden av DNA hämmas kommer även proliferationen av celler 
minskas däribland centrala celler för immunsystemet såsom B-celler och T-celler. 
Cytokiner som är aktuella vid RA påverkas också av metotrexat: IL-1, IL-2, IL-6 och 
IL-8 inhiberas alla av läkemedlet. Metotrexat har god antiinflammatorisk effekt. 
Både CRP och ESR minskar signifikant redan efter en dos metotrexat. Den 
fullständiga verkningsmekanismen vid RA är inte helt känd21.  
 
Biverkningar som är relativt vanliga hos patienter som tar detta läkemedel är 
illamående, leukopeni, andningssvårigheter och leverpåverkan. Leverpåverkan är ett 
särskilt stort problem vid långtidsbehandling med låg dos. Vid behandling med 
metotrexat läggs alltid ett preparat med folsyra till. Detta görs för att minska 
biverkningar21. DMARD-behandling vid RA kostar cirka 4000 kr per person och 
år22. 
 
 

Sjukdomsmodifierande läkemedel - Cyklofosfoamid 
Cyklofosfoamid är ett cytostatikum som vid vissa fall kan användas vid RA. Vid 
stötdosterapi är rekommenderad dos 10-15 mg/kg27. 
 
Cytostatikumet verkar immunsuppressivt. Cyklofosfoamid är ett av de mest toxiska 
antireumatiska läkemedlen med biverkningar såsom ökad risk att utveckla 
maligniteter och infektioner21. 
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Sjukdomsmodifierande läkemedel - Biologiska läkemedel 
Infliximab (Remicade®) är en immunoglobulinG1 (IGG1) -antikropp som fångar 
upp både lösligt och membranbundet TNFα. Blockad av TNFα syftar framförallt till 
att sakta ner progressionen av RA och har klinisk betydelse för patienter genom flera 
mekanismer. Dessa är bland annat minskning av pro-inflammatoriska cytokiner och 
minskning av lymfocyter i leder. Även angiogenesen hämmas, vilket leder till att 
färre T-celler och makrofager kan infiltrera i leden21. Vanlig dos av infliximab är 3 
mg/kg kroppsvikt som ges 2 och 6 veckor efter första dosen. Därefter ges infusion 
var 8: de vecka. Högre doser än detta är inte ovanligt. Infliximabbehandling vid RA 
ges endast i kombination med metotrexat28. 
 
I den monoklonala antikroppen infliximabs biverkningsprofil ingår 
injektionsreaktioner, hjärtsvikt och autoimmunt svar mot anti-TNFα- preparatet. 
Infektioner, däribland tuberkulos uppstår mer frekvent hos infliximab-behandlade. 
Detta beror på att läkemedlet hämmar immunförsvaret, vilket gör att bakterier inte 
kan bekämpas lika effektivt av kroppen21.  
 
Behandling med TNFα- hämmare kostar cirka 150 000 kr per patient och år22. Här 
ska dock tilläggas att många patienter helt kan upphöra med behandlingen eller 
minska dosen med bibehållen effekt9. Infliximab godkändes för behandling vid RA 
200143. 
 
Rituximab (Mabthera®) är en monoklonal antikropp som binder till ytantigenet 
CD20 på mogna B-celler. Detta leder till en snabb, men tillfällig minskning av 
CD20+ B-celler. Minskningen av B-celler sker genom flera mekanismer, däribland 
antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), lys genom 
komplementsystemet samt induktion av apoptos (se figur II)21. Normal dosering vid 
RA är 1000 mg vid första infusionen och sedan ytterligare 1000 mg efter 2 veckor. 
Detta utgör en behandlingsomgång. Behovet av ytterligare behandlingsomgångar ska 
utvärderas 24 veckor efter den senaste infusionsomgången. Rituximab används 
endast som kombinationsbehandling ihop med metotrexat29. Effekten av läkemedlet 
är bäst hos patienter med positiv RF9.  
 
Rituximab har liknande de biverkningar som finns för infliximab. Under eller strax 
efter själva infusionen kan reaktion ske i form av utslag och yrsel. Biverkningar som 
kan uppträda i ett senare skede är olika infektioner. Förkylningar och 
bihåleinflammationer är mer frekvent hos patienter som står på rituximab. Även 
allvarligare infektioner kan förekomma såsom progressiv multifokal 
leukoencefalopati (PML)30. 
 
Rituximab kostar ungefär lika mycket som övriga biologiska läkemedel31. Vanligast 
är att två infusioner görs per år32. Om så är fallet kommer kostnaden per år och 
patient för läkemedlet att bli cirka 130 000 kr31. Rituximab godkändes för behandling 
vid RA 200644. 
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Abatacept och tocilizumab är också monoklonala antikroppar som används vid RA1. 
Abatacept är en fusion mellan receptorn cytotoxic T lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) 
och Fc-delen på ett immunoglobulin. Läkemedlet hindrar signalen mellan antigen-
presenting cell (APC) och den naiva T-cellen, vilket leder till att T-cells-aktivering 
hämmas21. Tocilizumab hämmar inflammation genom att blockera IL-633.  
 
 

Sjukdomsmodifierande läkemedel - Leflunomid 
Leflunomid är ett antireumatikum som påverkar sjukdomens inflammatoriska 
aktivitet och minskar därmed progressionen av RA. Läkemedlet hämmar enzymet 
dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), vilket behövs för bildningen av RNA och 
DNA. Inhibitionen leder till minskad bildning av lymfocyter, särskilt T-celler. 
Leflunomid verkar också minska kemotaxi hos neutrofiler21.   
 
 

Glukokortikoider 
Glukokortikoider ger snabb inflammationsdämpning och hämmar destruktion av 
leder hos RA-patienter9. De är även immunsuppressiva. Glukokortikoider verkar 
genom flera olika mekanismer. Läkemedlet binder till cytosolic glucocorticoid 
receptor (cGCR) som inducerar antiinflammatoriska proteiner samt inhiberar 
proinflammatoriska proteiner. Dessutom hämmas även arakidonsyra som i 
förlängningen ökar känsligheten för smärta. Glukokortikoider hämmar flertalet celler 
i immunförsvaret. Dessa är bland annat makrofager och T-lymfocyter. Många 
cytokiner som förvärrar sjukdomstillståndet inhiberas, däribland IL-1, IL-2, IL6 och 
TNFα. Läkemedlet minskar också migration av leukocyter till inflammerade 
områden21. 
 
Glukokortikoider kan både ges som systemisk behandling och som lokal 
injektionsbehandling beroende på hur den aktuella patientens sjukdom uttrycks. Den 
aktiva substansen är i regel prednisolon21. Systemisk behandling ges i tablettform 
och oftast inleds behandlingen med en högre dos för att sedan gå ner till en 
underhållsdos. Vanliga biverkningar för glukokortikoider är hypertoni, osteoporos 
och ökad infektionskänslighet34. 
 
 

Övriga antireumatika 
Sulfasalazin består av två enskilda läkemedel som blivit ihoplänkade, nämligen 5- 
aminosalicylsyra (5-ASA) och sulfapyridin (antibiotika). Verkningsmekanismen är 
inte känd, men förmodligen är det sulfapyridin som står för den huvudsakliga 
effekten vid RA. Sulfapyridin verkar ha immunomodulerande effekt genom att 
påverka bland annat lymfocyter, prostaglandinsyntes samt kemotaxi av leukocyter. 
Den antibiotiska delen av sulfasalazin inhiberar nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells (NF-κΒ). NF-κΒ förstärker uttrycket av flera 
inflammatoriska gener21. 
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Klorokinfosfat och hydroxiklorokin är båda antimalariamedel som används vid RA. 
Effekten är något sämre än DMARDs, men å andra sidan är biverkningsprofilen 
bättre. Detta gör läkemedlen lämpliga som andrahandsalternativ vid lågaktiv 
sjukdom när patienten till exempel inte tål metotrexat. Båda antimalariamedlen kan 
användas som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel. 
Verkningsmekanismen är osäker. Sannolikt verkar klorokinfosfat och 
hydroxiklorokin genom att förstöra monocyters och makrofagers förmåga att känna 
igen antigen. Detta leder till inhibering av lymfocyter. Illamående och andra symtom 
ifrån gastrointestinalkanalen tillhör de vanligaste biverkningarna för båda 
preparaten21.  
 
Ciklosporin har immunsuppressiv effekt genom att inhibera cytokinet IL-2. Därmed 
hindras proliferation av T-celler, vilket är förklaringen till största delen av 
behandlingseffekten vid RA. Läkemedlet inhiberar även TNFα, IL-1 och IL-3. 
Ciklosporin har ett snävt terapeutiskt intervall och behandlingen ska därför följas upp 
noggrant21.  
 
 

Syfte 
Syftet var att jämföra effekten mellan läkemedlen rituximab och infliximab vid RA.  
 

MATERIAL OCH METODER 
Använd metod för att besvara syftet med detta arbete var litteraturstudie. I databasen 
Pubmed användes sökorden ”Rheumathoid Arthritis”, ”Rheumatoid Arthritis 
rituximab” och ”Rheumatoid Arthritis infliximab”.  
 
Bland funna träffar avgränsades sökningen till randomiserade kontrollerade 
prövningar och metaanalyser. Merparten av sökningarna gjordes på artiklar som var 
mindre än 10 år gamla. Alla artiklarna skulle avse människor. Artiklar som inte 
handlade om RA eller undersökte fel läkemedel exkluderades. Artiklar där 
infliximab eller rituximab kombinerades med metotrexat inkluderades. Samtliga 
sökningar på pubmed ägde rum mellan 2013-02-21 och 2013-02-27. 
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RESULTAT  
Vid första sökningen på läkemedlet infliximab erhölls efter avgränsningar 55 träffar. 
Bland dessa valdes 2 ut manuellt genom att abstrakt för respektive träff lästes. 
Därefter vidgades sökkriterierna något varvid ytterligare en studie kunde väljas. 
Andra sökningen gjordes på läkemedlet rituximab. Då erhölls 21 träffar efter 
avgränsningar. Bland dessa valdes 3 studier ut via samma metod som tidigare 
sökning. Totalt har alltså 6 studier granskats, 3 på läkemedlet infliximab och 3 på 
läkemedlet rituximab. Nedan presenteras dessa studier, först de som handlar om 
infliximab och därefter de som undersökt substansen rituximab. I tabell IV kan 
överblick över valda studier erhållas. 
 
 
 
Tabell IV. Översikt över inkluderade studier. 
Studie Syfte Resultat 
1) Infliximab (chimeric 
anti-tumour necrosis 
factor α monoclonal 
antibody) versus placebo 
in rheumatoid arthritis 
patients receiving 
concomitant 
methotrexate: a 
randomised phase III 
trial35. 
 

Att undersöka huruvida 
infliximab i kombination 
med metotrexat gav 
patienter med aktiv 
reumatoid några kliniska 
förbättringar. 

Den primära endpointen 
(ACR 20) uppnåddes av 
cirka 54 % i alla de 
grupper som behandlades 
med infliximab. 
Skillnaden var liten 
mellan de grupper som 
fick läkemedlet. I 
placebogruppen fick cirka 
20 % ett ACR 20-svar. 

2) Combination of 
Infliximab and 
Methotrexate Therapy for 
Early Rheumatoid 
Arthritis13. 

Att undersöka huruvida 
att påbörja behandling 
med infliximab samt 
metotrexat är effektivare 
än att påbörja 
metotrexatbehandling 
som monoterapi hos 
patienter med mindre än 3 
års sjukdomsduration. 

Infliximab 3 mg/kg samt 
metotrexat: ACR 20 
uppnåddes av 62,4 %. 
Infliximab 6 mg/kg samt 
metotrexat: ACR 20 
uppnåddes av 66,2 %. 
Placebo samt metotrexat: 
ACR 20 uppnåddes av 
53,6 % 

3) Efficacy and safety of 
abatacept or infliximab vs 
placebo in ATTEST: a 
phase III, multi-centre, 
randomised, double-blind, 
placebo-controlled study 
in patients with 
rheumatoid arthritis and 
an inadequate response to 
methotrexate36. 
 

Ett sekundärt syfte med 
studien var att undersöka 
effektivitet och säkerhet 
med abatacept och 
infliximab jämfört med 
placebo hos patienter med 
aktiv RA trots behandling 
med metotrexat. 

I gruppen som 
behandlades med 
infliximab uppnådde 59,4 
% ACR 20, medan 
motsvarande siffra för 
placebo och abatacept var 
41,8 % och 66,7 %. 

4) Efficacy and safety of 
different doses and 
retreatment of rituximab: 
a randomised, placebo-

Syftet med studien var att 
undersöka effekt och 
säkerhet med rituximab 
hos patienter som hade 

I gruppen som 
behandlades med 
rituximab 2*1000 mg 
uppnådde 50,6 % ACR 
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controlled trial in patients 
who are biological naïve 
with active rheumatoid 
arthritis and an inadequate 
response to methotrexate 
(Study Evaluating 
Rituximab´s Efficacy in 
MTX iNadequate 
rEsponders (SERENE))37. 
 

aktiv RA trots behandling 
med metotrexat och som 
tidigare inte använt sig av 
biologiska läkemedel. 

20, medan motsvarande 
siffra för rituximab 2*500 
mg och placebo var 54,5 
% och 23,3 %. 

5) Rituximab for 
Rheumatoid Arthritis 
Refractory to Anti-Tumor 
Necrosis Factor 
Therapy38. 

Syftet med studien var att 
jämföra effekt och 
säkerhet mellan 
läkemedlet rituximab 
(+metotrexat) och placebo 
(+metotrexat) hos 
patienter med aktiv RA 
och som inte fått 
tillräcklig effekt av TNF-
hämmare.  
 

ACR 20 uppnåddes av 51 
% i gruppen som 
behandlats med 
rituximab, medan 
motsvarande siffra var 18 
% i placebogruppen. 

6) Efficacy of B-Cell-
Targeted Therapy with 
Rituximab in Patients 
with Rheumatoid 
Arthritis39. 

Att bekräfta B-cellernas 
roll vid aktiv RA. 

ACR 50 uppnåddes av 43 
% i gruppen som fick 
metotrexat och rituximab. 
Motsvarande siffror för 
grupperna som fick endast 
metotrexat, endast 
rituximab samt rituximab 
och cyklofosfamid var 13 
%, 33 % respektive 41 %. 
 

 
 

Studie 1: Infliximab (chimeric anti-tumour necrosis factor α monoclonal 
antibody) versus placebo in rheumatoid arthritis patients receiving 
concomitant methotrexate: a randomised phase III trial (1999)35 

Studiens syfte var att undersöka huruvida infliximab i kombination med metotrexat 
gav patienter med aktiv reumatoid några kliniska förbättringar. Patienterna fick 
antingen placebo eller olika dosregimer av infliximab.  
 
Studien var utformad som en dubbel-blind, placebo-kontrollerad klinisk studie i fas 
III. Den genomfördes på 34 olika platser i Nordamerika och Europa. Samtliga 
patienter skulle ha stått på metotrexat i minst 3 månader, samt ligga på en stabil dos 
vid start. Patienterna fick den dos av metotrexat eller kortikosterioider som de initialt 
stod på under studiens gång. Samtliga hade blivit diagnostiserade med RA enligt the 
1987 American College of Rheumatology criteria. Studien pågick under 30 veckor. 
 
428 patienter rekryterades och randomiserades i fem olika grupper: placebo (88 
patienter), infliximab 3 mg/kg var 8:e vecka (86 patienter), infliximab 3 mg/kg var 
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4:e vecka (86 patienter), infliximab 10 mg/kg var 8:e vecka (87 patienter) samt 
infliximab 10 mg/kg var 4:e vecka (81 patienter). Alla patienter fick infusioner vecka 
0, 2 och 6. Patienterna i placebogruppen fick placebo+metotrexat.  
 
Patienter som inkluderades skulle ha aktiv RA trots behandling med metotrexat. 
Sjukdomsdurationen hade ett medianvärde på 7,2-9,0 år. 59-70 % av deltagarna var 
kvinnor. Mellan 88-94 % var kaukasier.  
 
Den primära end pointen var att undersöka hur många patienter som vid vecka 30 
uppnådde 20 % förbättring enligt American College of Rheumatology. Detta utan att 
behöva ledoperation eller administrera ett nytt läkemedel eller förhöjd dos av de 
läkemedel som patienten i fråga redan stod på. Sekundär end point var att även 
undersöka ACR 50 och ACR 70.  
 
Vid vecka 30 mättes resultaten (se tabell V). Den primära endpointen uppnåddes av 
cirka 54 % i alla de grupper som behandlades med infliximab. Skillnaden var liten 
mellan olika doser av läkemedlet. I gruppen som fick 3 mg infliximab per kg var 
8:de vecka uppnådde cirka 50 % ACR 20. Cirka 53 % uppnådde ACR 20 i gruppen 
som behandlades med 3 mg infliximab per kg var 4:de vecka. I gruppen som fick 10 
mg infliximab per kg var 8:de vecka uppnådde cirka 52 % ACR 20. Cirka 58 % 
uppnådde ACR 20 i gruppen som behandlades med 10 mg infliximab per kg var 4:de 
vecka. I placebogruppen fick cirka 20 % ett ACR 20-svar. Responsen på insatt terapi 
var snabb i samtliga grupper. Av de som uppnådde ACR 20 fick över 50 % respons 
efter 2 veckor. Att behandla med infliximab jämfört med placebo är signifikant bättre 
hos patienter med inadekvat respons på metotrexat som monoterapi.  
 
ACR 50 uppnåddes av mellan 26-31 % i de grupper som fick infliximab, medan 5 % 
fick ACR 50-svar i placebo-gruppen. 27 % av patienterna som fick 3 mg infliximab 
per kg var 8:de vecka uppnådde ACR 50. ACR 70 uppnåddes av mellan 8-18 % i de 
grupper som fick läkemedlet, medan 0 % fick ACR 70-svar i placebo-gruppen. 8 % 
av patienterna som fick 3 mg infliximab per kg var 8:de vecka uppnådde ACR 70. 
 
NNT-talet som anger hur många som blev bra enligt ACR 20 var 3. 
 
Totalt hoppade 88 patienter av varav 35 (36 %) var i placebogruppen. 3 % hoppade 
av gruppen som fick 3 mg infliximab var 8:de vecka på grund av biverkningar. Övre 
luftvägsinfektioner och huvudvärk utgjorde de vanligaste biverkningarna, såväl i 
grupperna som fick infliximab som i placebogruppen. Allvarliga biverkningar var 
något vanligare i placebogruppen. Till allvarliga biverkningar hör sjukdomar som 
kräver sjukhusvård eller är livshotande.  
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Tabell V. Resultatet av studie 1 sammanfattat i tabellform. Samtliga patienter fick 
metotrexat. 
Effektmått 3 mg/kg var 

8:de vecka 
3 mg/kg var 
4:de vecka 

10 mg/kg var 
8:de vecka 

10 mg/kg var 
8:de vecka 

Placebo 

ACR 20 50 % ★ 53 % ★ 52 % ★ 58 % ★ 20 % 
ACR 50 27 % ★ 29 % ★ 31 % ★ 26 % ★ 5 % 
ACR 70 8 % ★ 11 % ★ 18 % ★ 11 % ★ 0 % 
DAS28 - - - - - 
Biverkningar - - - - - 
 

- Uppgift saknas 
★ p<0,001 

 

Studie 2: Combination of Infliximab and Methotrexate Therapy for Early 
Rheumatoid Arthritis (2004)13 
Studiens syfte var att undersöka huruvida att påbörja behandling med infliximab 
samt metotrexat är effektivare än att påbörja metotrexatbehandling som monoterapi 
hos patienter med mindre än 3 års sjukdomsduration. Patienterna fick antingen 
metotrexat och placebo eller infliximab i två olika dosregimer.  
 
Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad 
studie. Samtliga patienter fick sedan tidigare inte ha använt sig av varken metotrexat 
eller infliximab. Studien utfördes internationellt och pågick under 54 veckor.  
Patienterna skulle ha blivit diagnostiserade med RA enligt the 1987 American 
College of Rheumatology criteria högst 3 år före studiens start. Studien var sponsrad 
av ett dotterbolag till Johnson & Johnson, som även tillverkar infliximab. 
 
1490 patienter screenades och utav dessa randomiserades 1049 patienter. Patienter 
exkluderades bland annat om de tidigare stått på metotrexat eller någon TNFα- 
hämmare. Deltagarna fördelades över 3 grupper i förhållandet 4:5:5: placebo-
metotrexat (298 patienter), metotrexat-infliximab med dosen 3 mg/kg (373 patienter) 
samt metotrexat-infliximab med dosen 6 mg/kg (378 patienter). Infusioner gavs 
vecka 0, 2 och 6 och därefter var 8:de vecka fram till vecka 46. Dosen metotrexat 
sattes in i eskalerande doser upp till 20 mg/vecka.  
 
Inkluderade patienter skulle ha aktiv RA. Förutom att patienterna skulle ha blivit 
diagnostiserade i sin sjukdom under de senaste 3 åren skulle patienterna även ha mer 
än 10 svullna leder, över 12 ömma leder och inflammation i ledens membran i minst 
3 månader och högst 3 år. Dessutom skulle en av följande kriterier vara uppfyllda: 
positiv RF, CRP över 2 mg/dl eller erosioner i händer eller fötter. Medelvärdet för 
DAS28 var vid baseline mellan 6,6 och 6,7, vilket betyder att patienterna hade hög 
sjukdomsaktivitet enligt denna måttstock. Medelvärdet för sjukdomsdurationen var 
0,8-0,9 år. 68-75 % av deltagarna var kvinnor.  
 
Primär end point var uppdelad i tre delar. Den primära end pointen gällande symtom 
och tecken på sjukdomsreduktion var ACR förbättring i procent där ACR 20, ACR 
50 och ACR 70 användes. Även DAS28 redovisades. Den primära end pointen för 
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radiografisk progression av ledskador var vdH-S. Dessa end pointer redovisades som 
en förändring från vecka 0 till vecka 54. Den primära end pointen gällande fysisk 
funktion var förändring i HAQ score gällande veckorna 30-54.  
 
Gruppen som behandlades med infliximab 3 mg/kg samt metotrexat fick följande 
resultat vid vecka 54: ACR 20 uppnåddes av 62,4 %, ACR50 uppnåddes av 45,6 % 
och ACR 70 uppnåddes av 32,5 % av patienterna. Medelvärdet för radiografiska 
förändringar var +0,4 poäng på vdH-S. Medelvärdet för minskning i HAQ score var 
0,8. DAS28 låg på ett medelvärde på 4,0 (-2,6 enheter från baseline) för den här 
gruppen.  
 
Gruppen som behandlades med infliximab 6 mg/kg samt metotrexat fick följande 
resultat vid vecka 54: ACR 20 uppnåddes av 66,2 %, ACR 50 uppnåddes av 50,4 % 
och ACR 70 uppnåddes av 37,2 % av patienterna. Medelvärdet för radiografiska 
förändringar var +0,5 poäng på vdH-S. Medelvärdet för minskning i HAQ score var 
0,88. DAS28 låg på ett medelvärde på 3,7 (-3,0 enheter från baseline) för den här 
gruppen. 
 
Gruppen som behandlades med placebo samt metotrexat fick följande resultat vid 
vecka 54: ACR 20 uppnåddes av 53,6 %, ACR 50 uppnåddes av 32,1 % och ACR 70 
uppnåddes av 21,2 % av patienterna. Medelvärdet för radiografiska förändringar var 
+3,7 poäng på vdH-S. Medelvärdet för minskning i HAQ score var 0,68. DAS28 låg 
på ett medelvärde på 4,6 (-2,1 enheter från baseline) för den här gruppen. 
 
NNT-talet som anger hur många som blev bra enligt ACR 20 var 11. 
 
Totalt hoppade 156 patienter av studien. Brist på effekt var den främsta anledningen 
för patienterna i placebogruppen, medan biverkningar var den främsta anledningen i 
de infliximabbehandlade grupperna. Totalt hoppade 50 patienter av i gruppen som 
fick 3 mg infliximab per kg. Av dessa hoppade 9,5 % av på grund av biverkningar. 
Vanliga biverkningar var bland annat infusionsreaktioner (framförallt i de grupper 
som fick infliximab) och övre luftvägsinfektioner. Bland de allvarliga biverkningarna 
fanns tuberkulos (återfanns endast hos patienter som fick infliximab) och 
lunginflammation. 
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Tabell VI. Resultatet av studie 2 sammanfattat i tabellform. Samtliga patienter fick 
metotrexat 
Effektmått 3 mg/kg var 8:de 

vecka 
6 mg/kg var 8:de 
vecka 

Placebo 

ACR 20 62,4 %  66,2 %  53,6 % 
ACR 50 45,6 %  50,4 %  32,1 % 
ACR 70 32,5 %  37,2 %  21,2 % 
DAS28 -2,6  -3,0  -2,1 
Biverkningar - - - 
 
- Uppgift saknas 
 p=0,028  
  p=0,001 
  p<0,001 
p=0,002 
 

Studie 3: Efficacy and safety of abatacept or infliximab vs placebo in 
ATTEST: a phase III, multi-centre, randomised, double-blind, placebo-
controlled study in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate 
response to methotrexate (2008)36 

Ett sekundärt syfte med studien var att undersöka effektivitet och säkerhet med 
abatacept och infliximab jämfört med placebo hos patienter med aktiv RA trots 
behandling med metotrexat. Primära syftet var att jämföra abatacept med placebo vid 
dag 197 i medelförändring av DAS28. Patienterna fick antingen abatacept, 
infliximab eller placebo.  
 
Studien var utformad som en multicenter, randomiserad och dubbelblind studie. Den 
var även placebo-kontrollerad. Studien genomfördes internationellt och samtliga 
patienter skulle blivit diagnostiserade med RA enligt the 1987 American College of 
Rheumatology criteria minst 1 år innan studiens start. Dag 1-197 jämfördes 
infliximab och abatacept med placebo och deras effektivitet och säkerhet mättes. Dag 
198-365 switchades patienterna i placebogruppen till abatacept. Studien var sponsrad 
av Bristol-Myers Squibb, som även tillverkar abatacept.  
 
748 patienter screenades och av dessa randomiserades 431 patienter. Patienterna 
randomiserades i grupper utifrån förhållandet 3:3:2: 10 mg abatacept per kg (156 
patienter), 3 mg infliximab per kg (165 patienter) och placebo (110 patienter). 
Samtliga patienter fick minst 15 mg metotrexat per vecka, dock var inga 
dosjusteringar tillåtna under första delen (dag 1-197) studien. Abatacept och placebo 
gavs var 4:de vecka och inflixiamb var 8:de vecka. 
 
Patienterna som inkluderades skulle ha aktiv RA trots behandling med metotrexat. 
Patienterna hade inte prövat varken TNFα-hämmare eller abatacept tidigare. 
Sjukdomsdurationen hos patienterna var i medeltal 7,3-8,4 år. Medelvärdet för 
DAS28 var mellan 6,8 och 6,9. 76,4-80,6 % var kaukasier och 83,3-87,3 % var 
kvinnor. 
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Sekundär end point var patienternas respons med avseende på ACR 20, ACR 50 och 
ACR 70 i grupperna som tog läkemedlen abatacept och infliximab. Medelvärdet för 
antal enheter som DAS28 minskade med i de tre grupperna vid dag 197 var också en 
sekundär endpoint. 
 
Resultaten mättes dag 197 (se tabell VII). I gruppen som behandlades med 
infliximab uppnådde 59,4 % ACR 20, 37,0 % ACR 50 och 24,2 % ACR 70. I 
gruppen som behandlades med placebo uppnådde 41,8 % ACR 20, 20,0 % ACR 50 
och 9,1 % ACR 70. I gruppen som behandlades med abatacept uppnådde 66,7 % 
ACR 20, 40,4 % ACR 50 och 20,5 % ACR 70. Patienterna som fick infliximab fick 
en medelminskning av DAS28 med 2,3 enheter. Motsvarande medelminskning för 
placebo och abatacept var 1,5 respektive 2,5. 
 
NNT-talet som anger hur många som blev bra enligt ACR 20 var 6. 
 
I infliximabgruppen hoppade 24 patienter av studien, motsvarande siffra för placebo 
och abatacept var 6 och 17. 50 % av de som stod på infliximab lämnade studien på 
grund av biverkningar. Infektioner såsom lunginflammation och övre 
luftvägsinfektioner var vanligast bland de allvarligare biverkningarna. I gruppen som 
fick infliximab och metotrexat drabbades 84,8 % av någon form av biverkningar och 
11,8 % av allvarligare biverkningar. 
 
 
Tabell VII. Resultatet av studie 3 sammanfattat i tabellform. Samtliga patienter fick 
metotrexat 
Effektmått Infliximab Placebo (Abatacept) 
ACR 20 59,4 %  41,8 % (66,7 %) 
ACR 50 37,0 %  20,0 % (40,4 %) 
ACR 70 24,2 %  9,1 % (20,5 %) 
DAS28 -2,3  -1,5 -2,5 
Biverkningar 84,8 % 83,6 % 82,7 % 
 
 p=0,006 
p=0,004 
 p=0,002 
 p<0,001 
 

Studie 4: Efficacy and safety of different doses and retreatment of 
rituximab: a randomised, placebo-controlled trial in patients who are 
biological naïve with active rheumatoid arthritis and an inadequate 
response to methotrexate (Study Evaluating Rituximab´s Efficacy in 
MTX iNadequate rEsponders (SERENE)) (2010)37 

Syftet med studien var att undersöka effekt och säkerhet med rituximab hos patienter 
som hade aktiv RA trots behandling med metotrexat och som tidigare inte använt sig 
av biologiska läkemedel. Patienterna fick rituximab i två olika doser samt placebo.  
 
Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad fas 
III studie. Den genomfördes i 11 länder och på 102 olika center runt om i världen. 
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Samtliga patienter skulle blivit diagnostiserade med RA enligt the 1987 American 
College of Rheumatology criteria minst 6 månader innan studien började. Vecka 1-
24 jämfördes effekt och säkerhet mellan rituximab i två olika doser, samt placebo. 
Vecka 25-48 fick även placebogruppen rituximab. Från och med vecka 25 fick även 
övriga två grupper upprepad behandling med rituximab och studien blev öppen. 
Studien var bland annat sponsrad av Hoffmann-La Roche, som även tillverkar 
rituximab. 
 
511 patienter randomiserades in i grupper enligt förhållandet 1:1:1: rituximab 2*500 
mg (168 patienter), rituximab 2*1000 mg (172 patienter) samt placebo (172 
patienter). Samtliga patienter fick metotrexat som bakgrundsbehandling i doser från 
10 till 25 mg per vecka. Dosen metotrexat fick inte ändras mellan vecka 1 och 24. 
Samtliga patienter fick infusioner dag 1 och 15.  
 
Patienterna som inkluderades skulle ha aktiv RA trots behandling med metotrexat. 
Aktiv sjukdom var definierad som över 8 svullna leder samt även minst 8 ömma 
leder. Patienterna skulle antingen ha ett CRP-värde eller ESR-värde över det 
normala. Patienterna fick inte tidigare ha prövat biologiska läkemedel mot sin 
sjukdom. Medelvärdet för DAS28 låg vid baseline mellan 6,40-6,54. 81,2-85,5 % var 
kvinnor och 80,2-82,6 var kaukasier. Medelvärdet för sjukdomsdurationen låg 
mellan 6,6 och 7,5 år. 
 
Primär end point var att se hur stor andel av patienterna som uppnått ACR 20 vid 
vecka 24. Sekundära end points var bland annat ACR 50, ACR 70 samt DAS28 vid 
vecka 24.  
 
Resultaten mättes vecka 24 (se tabell VIII). I gruppen som fick 2*1000 mg rituximab 
uppnådde 50,6 % ACR 20, 25,9 % ACR 50 och 10,0 % ACR 70. I gruppen som fick 
2*500 mg rituximab uppnådde 54,5 % ACR 20, 26,3 % ACR 50 och 9,0 % ACR 70. 
I gruppen som fick placebo uppnådde 23,3 % ACR 20, 9,3 % ACR 50 och 5,2 % 
ACR 70. DAS28 minskade med cirka 1,6 enheter i båda grupper som behandlades 
med rituximab, medan DAS28 minskade cirka 0,8 enheter för placebo. Klinisk 
remission enligt DAS28 uppnåddes av 9,4 % i gruppen med den högre dosen 
rituximab, medan motsvarande siffra för gruppen som fick 2*500 mg rituximab och 
placebo är 9,6 % och 2,3 %.  
 
NNT-talet som anger hur många som blev bra enligt ACR 20 var 4. 
 
Totalt hoppade 25 personer av studien de första 24 veckorna. 6 st från vardera grupp 
som fick läkemedlet, medan 13 patienter hoppade av från placebogruppen. De mest 
frekventa biverkningarna var infusionsrelaterade reaktioner, RA skov och övre 
luftvägsinfektioner. 76 % av patienterna med den högre dosen rituximab fick någon 
form av biverkning. Detta kan jämföras med motsvarande siffror för patienterna som 
fick den lägre dosen rituximab och placebo, 77 % respektive 74 %. I gruppen som 
fick 2*1000 mg rituximab drabbades 10 % av allvarligare biverkningar. 
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Tabell VIII. Resultatet av studie 4 sammanfattat i tabellform. Samtliga patienter fick 
metotrexat. 
Effektmått 2*1000 mg 2*500 mg Placebo 
ACR 20 50,6 %  54,5 %  23,3 % 
ACR 50 25,9 %  26,3 %  9,3 % 
ACR 70 10,0 %  9,0 %  5,2 % 
DAS28 -1,6  -1,6  -0,8 
Biverkningar 76 % 77 % 74 % 
 
 p≤0,0001 
 p>0,05 
 

Studie 5: Rituximab for Rheumatoid Arthritis Refractory to Anti-Tumor 
Necrosis Factor Therapy (2006)38 

Syftet med studien var att jämföra effekt och säkerhet mellan läkemedlet rituximab 
(+metotrexat) och placebo (+metotrexat) hos patienter med aktiv RA och som inte 
fått tillräcklig effekt av TNF-hämmare. Patienterna delades upp i två grupper, en som 
fick rituximab och en som fick placebo.  
 
Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad fas 
III studie. Den organiserades som en multicenterstudie med patienter på 114 olika 
reumatologiska center runt om i världen. Samtliga patienter skulle blivit 
diagnostiserade med RA enligt the 1987 American College of Rheumatology criteria 
minst 6 månader innan studien började. Studien varade i 24 veckor. Studien var 
sponsrad av bland annat Roche, som även tillverkar rituximab.  
 
751 patienter screenades varav 520 randomiserades i två grupper: rituximab (311 
patienter) och placebo (209 patienter). Patienterna som fick rituximab fick 2 
infusioner med doseringen 1000 mg per tillfälle. Placebogruppen fick motsvarande 
infusioner, men utan läkemedlet. Samtliga patienter fick metotrexat som 
bakgrundsbehandling. Dosen varierade mellan patienterna i spannet 10-25 mg per 
vecka, dock fick inte dosen ändras för en och samma patient under studiens gång. 
 
Inkluderade patienter skulle ha aktiv RA. Aktiv sjukdom innebar över 8 svullna leder 
samt även minst 8 ömma leder. Patienterna skulle antingen ha ett CRP-värde eller 
ESR-värde över det normala. Patienterna skulle ha använt sig av metotrexat i minst 
12 veckor, varav 4 veckor med en stabil dos innan studiens start. Tidigare behandling 
med TNF-hämmare skulle ha prövats, men med otillräcklig respons. Hos 60 % av 
patienterna utgjorde infliximab den tidigare provade behandlingen med TNF-
hämmare. Medelvärdet för DAS28 låg vid baseline på 6,9 för metotrexat och 6,8 för 
placebo. 81 % var kvinnor i båda grupperna. Medelvärdet för sjukdomsdurationen 
låg på 12,1 år för metotrexatgruppen och på 11,7 år för placebogruppen. 
 
Primär end point var att vid vecka 24 se hur många patienter som uppnådde ACR 20 
i respektive behandlingsgrupp. Sekundära end points var bland annat ACR 50 och 
ACR 70, samt DAS28. 
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Resultaten mättes vecka 24 (se tabell IX). Den primära end pointen uppnåddes av 51 
% i gruppen som behandlats med rituximab, medan motsvarande siffra var 18 % i 
placebogruppen. 27 % uppnådde ACR 50 och 12 % uppnådde ACR 70 av de som 
behandlats med läkemedlet. I placebogruppen uppnådde 5 % ACR 50, medan 1 % 
uppnådde ACR 70. Medelvärdet för minskning i DAS28 var -1,9 enheter för 
rutuximab respektive -0,4 enheter för placebo. Remission av sjukdomen enligt 
DAS28 uppnådde 9 % i rituximabgruppen, medan motsvarande siffra för placebo var 
0 %. 
 
NNT-talet som anger hur många som blev bra enligt ACR 20 var 3. 
 
Totalt hoppade 154 patienter av studien, varav 97 av dessa hoppade från 
placebogruppen. 85 % fick någon typ av biverkning i rituximabgruppen, medan 
motsvarande siffra för placebogruppen var 88 %. Vanliga biverkningar var 
huvudvärk, nedre urinvägsinfektion och övre luftvägsinfektioner. Allvarliga 
biverkningar drabbade 18 % i rituximabgruppen och 23 % i placebogruppen. 
 
 
Tabell IX. Resultatet av studie 5 sammanfattat i tabellform. Samtliga patienter fick 
metotrexat. 
Effektmått 1000 mg*2 Placebo 
ACR 20 51 % ✚ 18 % 
ACR 50 27 % ✚ 5 % 
ACR 70 12 % ✚ 1 % 
DAS28 -1,9 ✚ -0,4 
Biverkningar 85 % 88 % 

✚ p<0,0001 
	  

Studie 6: Efficacy of B-Cell-Targeted Therapy with Rituximab in Patients 
with Rheumatoid Arthritis (2004)39 

Syftet med studien var att bekräfta B-cellernas roll vid aktiv RA. Patienterna delades 
in i fyra olika grupper med olika behandlingsregimer.  
 
Studien var utformad som randomiserad, dubbelblind och kontrollerad studie. Den 
organiserades som en multicenter studie med 26 deltagande reumatiska center runt 
om i världen. Samtliga patienter skulle blivit diagnostiserade med RA enligt the 1987 
American Collage of Rheumatology criteria. Studien varade i 24 veckor, men det 
fanns även en uppföljningstid på ytterligare 24 veckor. Studien var sponsrad av 
läkemedelsföretaget Roche, som även tillverkar rituximab.  
 
161 patienter randomiserades till fyra olika behandlingsgrupper, varav en grupp (40 
patienter) där patienterna behandlades med minst 10 mg metotrexat per vecka 
räknades som aktiv kontroll. Resterande grupper var: rituximab doserat 1000 mg dag 
1 och 15 (40 patienter), rituximab doserat 1000 mg dag 1 och 15 + cyklofosfamid 
doserat 750 mg dag 3 och 17 (41 patienter) och rituximab doserat 1000 mg dag 1 och 
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15 + minst 10 mg metotrexat per vecka (40 patienter). Placebo gavs till patienterna 
vid alla de administreringstillfällen som något annat läkemedel skulle ges än det som 
var avsett för patienterna i den aktuella gruppen. 
 
Inkluderade patienter skulle ha aktiv RA, vilket innebar över 8 svullna leder samt 
minst 8 ömma leder. Patienterna skulle även uppfylla 2 av följande kriterier: ha ett 
CRP-värde eller ESR-värde över det normala alternativt ha morgonstelhet i minst 45 
minuter. Patienterna skulle även ha aktiv sjukdom trots behandling med minst 10 mg 
metotrexat per vecka. Vid studiens början hade samtliga deltagare stått på stabil dos 
av metotrexat i minst 16 veckor. Medelvärdet för DAS28 låg vid baseline mellan 
6,8-6,9. 73-83 % var kvinnor. Medelvärdet för sjukdomsdurationen låg mellan 9,6 
och 12,7 år. 
 
Primär end point var andelen patienter som uppnådde en ACR 50 respons vid vecka 
24. Sekundära end points var bland annat ACR 20, ACR 70 samt förändring i 
DAS28 vid vecka 24.  
 
Resultaten mättes vecka 24 (se tabell X). ACR 50 uppnåddes av 43 % i gruppen som 
fick metotrexat och rituximab. Motsvarande siffror för grupperna som fick endast 
metotrexat, endast rituximab samt rituximab och cyklofosfamid var 13 %, 33 % 
respektive 41 %. ACR 20 uppnåddes av 73 % i gruppen som fick metotrexat och 
rituximab. Motsvarande siffror för grupperna som fick endast metotrexat, endast 
rituximab samt rituximab och cyklofosfamid var 38 %, 65 % respektive 76 %. ACR 
70 uppnåddes av 23 % i gruppen som fick metotrexat och rituximab. Motsvarande 
siffror för grupperna som fick endast metotrexat, endast rituximab samt rituximab 
och cyklofosfamid var 5 %, 15 % respektive 15 %. Samtliga resultat är från vecka 
24. Medelvärdet för minskning av DAS28 var följande: -2,6 för metotrexat och 
rituximab, -1,3 för endast metotrexat, -2,2 för endast rituximab samt -2,6 för 
rituximab och cyklofosfamid. 
 
NNT-talet som anger hur många som blev bra enligt ACR 20 var 3. 
 
Under de första 24 veckorna hoppade totalt 10 patienter av. Högsta incidensen av 
allvarliga biverkningar var i gruppen som fick rituximab och cyklofosfamid. 73-85 % 
drabbades av någon typ av biverkning. I gruppen som fick rituximab och metotrexat 
drabbades 85 % av någon typ av biverkning och 8 % av allvarligare biverkningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   26	  

Tabell X. Resultatet av studie 6 sammanfattat i tabellform.  
Effektmått Rituximab + 

Metotrexat 
Metotrexat Rituximab (Rituximab + 

Cyklofosfoamid) 
ACR 20 73 %  38 % 65 % (76 %) 
ACR 50 43 %  13 % 33 % (41 %) 
ACR 70 23 %  5 % 15 % (15 %) 
DAS28 -2,6  -1,3 -2,2 (-2,6) 
Biverkningar 85 % 80 % 80 % (73 %) 
 
 p=0,003 
 p=0,005 
p=0,048 
p<0,001 
 
 

Gemensamma effektmått för de granskade studierna 
Nedan visas gemensamma effektmått för de olika studierna. ACR 20, ACR 70 och 
ACR 50 finns presenterade (se tabell XI). Även NNT-tal som anger hur många som 
blev bra enligt ACR 20 finns redovisade (se tabell XII). DAS28 var ett annat 
gemensamt effektmått (se tabell XIII). Biverkningsprofilen för infliximab och 
rituximab finns också sammanfattat (se tabell XIV). 
 
 
Tabell XI. Andel patienter som uppnådde ACR 20, ACR 50 och ACR 70 för infliximab (3 
mg/kg var 8:de vecka) och rituximab (2*1000 mg).  
Studie ACR 20 ACR 50 ACR 70 
1) Maini et al. 
199935 

50 %  27 %  8 %  

2) St. Clair et al. 
200413 

62,4 %  45,6 %  32,5 %  

3) Schiff et al. 
200836 

59,4 %  37,0 %  24,2 %  

4) Emery et al. 
201037 

50,6 %  25,9 %  10 %  

5) Cohen et al. 
200638 

51 %  27 %  12 %  

6) Edwards et al. 
200439 

73 %  43 %  23 %  

 
 
Tabell XII. NNT-talet för ACR20. 
Studie NNT för ACR20 
1) Maini et al. 199935 3 
2) St. Clair et al. 200413 11 
3) Schiff et al. 200836 6 
4) Emery et al. 201037 4 
5) Cohen et al. 200638 3 
6) Edwards et al. 200439 3 
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Tabell XIII. Minskning av DAS28 sedan baseline i de olika studierna. Genomsnittsvärdet 
vid baseline var 6,4-6,9 (hög sjukdomsaktivitet). 
Studie DAS28  
1) Maini et al. 199935 - 
2) St. Clair et al. 200413 -2,6  
3) Schiff et al. 200836 -2,3  
4) Emery et al. 201037 -1,6  
5) Cohen et al. 200638 -1,9  
6) Edwards et al. 200439 -2,6  
 
- = Uppgift saknas 
 
 
Tabell XIV. Biverkningsprofil för infliximab och riuximab angivet i andel av patienterna. 
Studie Någon form av biverkning Allvarligare biverkningar 
1) Maini et al. 199935 - 9 % 
2) St. Clair et al. 200413 - - 
3) Schiff et al. 200836 84,8 % 11,8 % 
4) Emery et al. 201037 76 % 10 % 
5) Cohen et al. 200638 85 % 18 % 
6) Edwards et al. 200439 85 % 8 % 
 
- = Uppgift saknas 
	  

DISKUSSION 
RA är en sjukdom som kan leda till olika funktionshinder, trötthet och värk som 
hindrar den drabbade i vardagen. Sjukdomen kan bidra till att exkludera patienten 
från samhället genom bland annat sjukskrivningar och minskad möjlighet till fysiska 
aktiviteter40. Detta är några av anledningarna till varför det är viktigt att undersöka 
hur effektiva olika behandlingar är mot RA, särskilt svårare RA då detta begränsar 
patienten än mer. 
 
Studie 135 hade flera fördelar som övervägde till dess fördel i jämförelse med andra 
studier som valdes inom området. Patienterna som ingick i studien hade aktiv RA 
trots behandling med metotrexat. För att få behandling med TNFα-hämmare är det 
krav på att bland annat ha prövat metotrexat med inadekvat respons1. Positivt var 
också att deltagarantalet var högt. Dessutom var det intressant att läsa en studie när 
läkemedlet var relativt nyintroducerat. Bland annat jämfördes flera olika doser av 
infliximab, vilket gav förståelse för varför dosrekommendationen är 3 mg/kg var 
8:de vecka28. Anledningen till detta kan utifrån denna studie vara att högre och tätare 
dosintervall dos inte gav tillräckligt mycket bättre effekt i förhållande till 
biverkningarna. En nackdel ur immunologiskt perspektiv är att studien utförts 
internationellt, vilket innebär att människor från olika etniska grupper och därmed 
olika HLA har inkluderats. Olika HLA innebär olika benägenhet för att utveckla 
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RA3. Behandlingseffekten var signifikant bättre i grupperna som behandlades med 
infliximab jämfört med placebo (p<0,001).  
 
Studie 213 är en relativt stor studie med många deltagare. En nackdel med studien är 
att sjukdomsdurationen är låg i förhållande till de andra studierna. Att stor andel av 
patienterna har uppnått goda resultat även i placebogruppen, vilket tyder på att 
metotrexat står för en stor del av effekten. Vanlig dos metotrexat vid RA är 7,5-15 
mg per vecka. Rekommenderat är att en veckodos på 20 mg inte ska överskridas. 
Dosen ska dessutom helst sänkas till lägsta effektiva dos26. I den här studien har 
dosen metotrexat hos samtliga patienter eskalerats till 20 mg per vecka som alltså är 
rekommenderad maxdos. Behandlingseffekten var signifikant bättre i grupperna som 
fick infliximab jämfört med placebo (p<0,029). 
 
Studie 336 undersöker även ett läkemedel, abatacept som inte är relevant i detta 
examensarbete. Detta är också anledningen till att fokus i studie 3 på resultatdelen 
har lagts på en av de sekundära end pointsen. Fördelar såsom många deltagare och 
rätt dos av infliximab undersöktes övervägde ändå fördelarna med denna studie. En 
fördel var också att patienter som hade inadekvat svar av metotrexat inkluderades, 
eftersom det är då det är rekommenderat att använda sig av TNFα-hämmare1. 
Behandlingseffekten av infliximab var signifikant bättre än placebo (p<0,007). 
 
I studie 437 inkluderades patienter som hade inadekvat behandling av metotrexat 
inkluderades. Precis som för infliximab är det för rituximab krav på att bland annat 
ha prövat metotrexat med utebliven respons1. Positivt var att relevanta doser 
undersöktes av läkemedlet. Nackdelar var att studien endast varade under 24 veckor 
och att inte en homogen etnisk grupp undersöktes. Behandlingseffekten av rituximab 
var signifikant bättre än placebo i samtliga grupper utom där andelen patienter som 
uppnått ACR 70 undersökts (p>0,05 för ACR 70, samt p≤0,0001 för övriga 
behandlingsgrupper).  
 
Studie 538 undersöker endast dosen 2*1000 mg, samt placebo. Fördelen med detta 
upplägg är att resultatet för respektive grupp blir mer trovärdigt på grund av att 
individuella skillnader då inte får lika stort utslag på resultatet. Patienterna skulle ha 
haft inadekvata behandlingsresultat med TNFα-hämmare sedan tidigare. Fördelen 
med detta är att behandlingsrekommendationen är att ge rituximab vid otillräckligt 
svar eller intolerans vid behandling med TNFα-hämmare. Nackdelen är att resultatet 
inte blir lika jämförbart med övriga studier där detta krav ej finns. Studie 5 varade 
endast i 24 veckor, vilket är en nackdel. Kritik kan även riktas mot att patienterna 
fick stå på upp till 25 mg metotrexat per vecka. Rekommendationen är högst 20 mg 
metotrexat per vecka26. Behandlingseffekten för rituximab var signifikant bättre än 
placebo (p<0,0001).    
 
Studie 639 undersöker behandlingseffekten av 4 olika behandlingsregimer. Med tanke 
på att antalet patienter endast var 161 innebar denna uppdelning resultaten blir mer 
opålitliga i avseendet att individuella skillnader kan ge större utslag. För det här 
examensarbetet var gruppen som behandlades med metotrexat samt gruppen som 
fick metotrexat och rituximab relevanta. Patienterna står på förhållandevis låg dos 
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metotrexat, 10 mg per vecka. Positivt var att patienterna trots metotrexat skulle ha 
aktiv RA, vilket gör att studien ger en mer rättvisande bild av hur rituximab används 
idag. Behandlingsresultatet för gruppen som fick rituximab och metotrexat var 
signifikant bättre jämfört med de patienter som endast fick metotrexat (p≤0,048).  
 
Effektmåttet som huvudsakligen studerats är ACR (ACR 20, ACR 50 och ACR 70). 
Även DAS28 har undersökts. Det finns både för och nackdelar med dessa mått. RA 
är en sjukdom som är svår att göra bedömningar på huruvida försämring eller 
förbättring skett. Detta på grund av att det inte finns någon enskild måttstock som 
talar om sjukdomens status. Många tester som ingår i olika effektmått kan visa 
normala värden trots att sjukdomen till och med har försämrats, exempelvis är värdet 
för ESR normalt för 40 % av alla RA-patienter. Detta har gjort att de måttstockar 
som tagits fram för RA inkluderar flera olika parametrar. Såväl ACR som DAS28 
inkluderar både kliniska tecken såsom CRP samt svullna leder och patientens egen 
bedömning av sjukdomen. Fördelen med detta är att en helhetsbild av sjukdomen fås, 
att vardagen upplevs som jobbig kan vara nog så viktigt som att de kliniska tecknen 
för sjukdomen finns där. Att sjukdomen RA har diffusa tecken på förbättring och 
försämring innebär att oavsett vilket av dessa effektmått som används kommer 
resultaten inte vara helt pålitliga. En skillnad mellan ACR och DAS28 är att ACR 
inkluderar något fler kriterier, såsom ESR och flera olika skattningsskalor12. Vissa 
parametrar som används för ACR och DAS28 har ifrågasatts, exempelvis verkar 
ESR och morgonstelhet inte vara så värdefulla för att mäta förbättring eller 
försämring41. DAS28 anses inte vara lika stränga i sina kriterier för sjukdomen. 
Exempelvis kan patienter som är i klinisk remission enligt DAS28, det vill säga har 
en score på under 2,6 fortfarande ha ledvärk18. 
 
Det kan diskuteras huruvida ACR, DAS28 och biverkningsprofil är jämförbara 
mellan de olika studierna, eftersom upplägget för de olika studierna skiljer sig en del. 
I studie 2 är placebogruppens resultat betydligt bättre än i övriga placebogruppers 
och dessutom är skillnaden mellan patienterna som behandlades med läkemedlet 
mindre. Detta kan förklaras med att patienterna inte tidigare stått på metotrexat. I 
flera av de övriga studierna är en av inklusionskriterierna att deltagarna ska ha 
inadekvat svar av metotrexatbehandling. I några studier har inte det primära 
effektmåttet varit det som huvudsakligen varit intressant för detta examensarbete. 
Nackdelen med detta är att studien i fråga då inte är utformad för att undersöka 
sekundära effektmått42. Sjukdomsdurationen varierar även mellan studierna. I studie 
2 var en av inklusionskriterierna att patienterna skulle ha haft RA under högst 3 år, 
medan medelvärdet för sjukdomsdurationen var mellan 11,7 och 12,1 år i studie 5. 
 
Anledningen till att just ACR 20 har valts för beräkning av NNT-tal är för att 
inkludera så många patienter som möjligt i resultatet där förbättring skett. ACR 50 
och ACR 70 är svårare att uppnå vilket innebär att NNT-talet blivit högre och 
därmed hade patienter där förbättring skett inte synts. Det viktigaste är dock att det 
tydligt framgår att det är ACR 20 som NNT-talet beräknas på. Det uträknade NNT-
talet innebär alltså hur många som behöver behandlas för att en patient ska uppnå 
kriterierna för ACR 20.  
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Flera gemensamma nämnare finns mellan studierna som gjort dessa värda att 
jämföra. Samtliga undersöker effektmåtten ACR 20, ACR 50 och ACR 70. 
Dessutom undersöker de flesta även DAS28. Patienterna i alla studier är 
diagnostiserade med RA enligt the 1987 American College of Rheumatology criteria. 
Dessutom använder sig samtliga studier av metotrexat som bakgrundsbehandling, 
vilket är positivt då både rituximab och infliximab endast är godkända för samtidig 
behandling med metotrexat28, 29. Sjukdomsgraden hos de deltagande patienterna i 
studie 2-6 (studie 1 saknar uppgifter om DAS28) är likvärdig utifrån DAS28. I dessa 
studier har patienterna ett ingående värde för DAS28 på mellan 6 och 7, vilket 
innebär hög sjukdomsgrad17. Metotrexat är även förstahandsmedlet vid RA. 
Bakgrundsbehandling med metotrexat kan dock också medföra nackdelar. Risk finns 
för att resultatet för de olika studierna blir missvisande och därmed inte heller 
jämförbara då patienterna får metotrexat i olika doser. Patienter kan även svara olika 
på endast metotrexat, vilket gör att deltagarna får olika förutsättningar vid baseline. 
Anmärkningsvärt är att deltagare i studie 1, studie 4 och studie 5 kunde få över 
rekommenderad maxdos på 20 mg/vecka26. Å andra sidan så är det tveksamt om det 
är etiskt riktigt att låta patienter med svår RA inte stå på metotrexat. Placebo utan 
tillägg med metotrexat skulle kunna åstadkomma svår smärta hos dessa patienter.  
 
En nackdel som gäller för samtliga studier är att de varat under relativt kort tidsrymd. 
För att kunna dra meningsfulla slutsatser vad gäller såväl effekt som säkerhet behövs 
längre studier. Alla studier utom nummer 1 var sponsrade av läkemedelsföretag som 
tillverkade respektive läkemedel13, 36, 37, 38, 39.  
 
Doserna 3mg/kg var 8:de vecka för infliximab respektive 2*1000 mg för rituximab 
har valts att jämföras eftersom de rekommenderade doserna från fass är dessa28, 29.  
 
Vid jämförelse av ACR 20 mellan infliximab (50 %, 62,4 % och 59,4 % av 
patienterna uppnådde ACR 20) och rituximab (50,6 %, 51 % och 73 % av patienterna 
uppnådde ACR 20) är det små skillnader i resultatet. I vissa studier är resultatet för 
ACR 20 högre än i andra, men det kan då istället förklaras av studiernas upplägg. 
Vid beräkning av NNT-talet utifrån ACR 20 verkar också skillnaderna vara små. 
Detsamma gäller vid jämförelse av ACR 50 och ACR 70 för de båda läkemedlen. 
När det gäller resultaten för DAS28 verkar infliximab något bättre, dock fattas 
uppgifter från en studie vilket gör resultatet än mer osäkert. Skillnaden i effekt har 
förmodligen liten klinisk betydelse. 
 
Vid jämförelse av biverkningar mellan infliximab och rituximab är ingen av dessa 
mer säker än den andra. Risken att drabbas av såväl någon form av biverkning som 
allvarligare biverkningar verkar vara lika hög utifrån de utvalda studierna.  
 
Både infliximab och rituximab är effektiva vid samtidig behandling med metotrexat 
vid behandling av RA. Dock är såväl effektivitet som säkerhet svårt utreda på ett så 
pass litet underlag. Utifrån de studier som studerats är effektivitet och säkerhet 
likvärdiga för läkemedlen rituximab och infliximab. Detta innebär att andra aspekter 
blir viktigare att väga in vid behandling med dessa läkemedel såsom kostnader. 
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Infliximab godkändes för behandling vid RA 200143, medan rituximab godkändes 
200644. Detta innebär att det finns mer erfarenhet av behandling med infliximab än 
rituximab, vilket kan vara ett incitament att välja infliximab. 
 
Kostnaden för behandling med TNFα- hämmare (observera att detta gäller TNFα-
hämmare generellt) är cirka 150 000 kr per patient och år22. I normala fall behöver 
patienter 2 infusioner rituximab per år och kostnaden per år blir då 130 000 kr per 
patient och år6, 32. Kostnaden för rituximab är mer osäker då den är beräknad till att 
patienten endast behöver 2 doser per år. Behöver patienten fler kommer kostnaden 
öka drastiskt. TNFα- hämmare ges mer frekvent, exempelvis är rekommenderat 
intervall för infliximab var 8:de vecka. Vilket läkemedel som är dyrast för samhället 
är utifrån dessa siffror problematiskt att utreda. 
 

SLUTSATS 
Utifrån det här examensarbetet kan slutsatsen dras att de monoklonala antikropparna 
rituximab och infliximab med samtidig behandling med metotrexat är effektivt vid 
RA (ACR 20 uppnåddes av 50%, 62,4% respektive 59,4% av patienterna i de tre 
olika studier som undersöker infliximab. ACR 20 för rituximab uppnåddes av 50,6%, 
51% och 73% av patienterna i de tre olika studier. Minskningen av DAS 28 sedan 
baseline för infliximab var 2,6 och 2,3, medan motsvarande siffror för rituximab var 
1,6, 1,9 och 2,6.). Ingen signifikant skillnad i effekten kan dock urskiljas mellan 
infliximab och rituximab. Detta gör andra aspekter viktigare såsom kostnader och 
biverkningsprofil, som skulle behöva utredas vidare. Även mer omfattande studier 
vad beträffar effektiviteten som sträcker sig över en längre tid behövs, samt 
undersöker patienter från en homogen etnisk grupp (mer liknande HLA). Studier där 
infliximab och rituximab jämförs är önskvärt. 
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