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Sammanfattning 
Multipel skleros (MS) är en kronisk immunologisk sjukdom som slår på centrala nervsystemet 
(CNS) och kan leda till minskad neurologisk funktion. I Sverige finns 17 500 personer som fått 
en MS-diagnos. Den vanligaste åldern för insjuknande är 20-40 år och sjukdomen är dubbelt så 
vanlig bland kvinnor som bland män. Om patienterna inte får behandling finns risk för kraftiga 
funktionsnedsättningar.  
Syftet med detta arbete var att undersöka effekten och säkerheten med det perorala läkemedlet 
fingolimod jämfört med intravenös behandling med natalizumab vid MS. Arbetet utformades 
som en litteraturstudie där sökningar gjordes i PubMed genom Linnéuniversitetets bibliotek. De 
sökord som användes var "multiple sclerosis AND drug therapy AND fingolimod" samt "multiple 
sclerosis AND drug therapy AND natalizumab". Sökningarna ledde till att 7 studier granskades. 
Studierna visade att både fingolimod och natalizumab ger bättre effekt än placebo och de har 
dessutom bra säkerhet. Det var dock inga stora skillnader mellan de två substanserna. Vad 
gällde risken för progredierande funktionsnedsättning och risken för allvarliga biverkningar 
tycktes fingolimod vara något mera fördelaktigt, medan natalizumab hade en liten fördel vad 
gällde antalet gadoliniumförstärkta lesioner. Då man i några av fingolimodstudierna inte 
använde sig av intention-to-treat (ITT) och dubbelblindning kan läkemedlets effekter i dessa 
studier framstå som bättre än vad de är och de små förbättringar i effekter som sågs i resultaten 
blir osäkra. För att säkert kunna säga om det är någon skillnad i effekt och säkerhet mellan 
preparaten vore det önskvärt med nya dubbelblindade långtidsstudier av fingolimod där ITT 
använts vid analysen. Det vore också intressant med en randomiserad klinisk prövning som 
jämför fingolimod med natalizumab. De resultat som framförallt bör studeras är skovfrekvens, 
risk för ökande funktionsnedsättning och risk för allvarliga biverkningar, då dessa parametrar 
borde vara av störst värde för patienterna. 
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Abstract 
 
Multiple sclerosis (MS) is a chronic, autoimmune disease that affects the central 
nervous system (CNS) and can result in reduced neurological function. 
Leukocytes attack myelin sheaths on nerve cells which leads to demyelination 
and damage to axons. Some of the symptoms are impaired motor function, 
blurred vision, problems with speech and pain. These symptoms may be due to 
one or more lesions in the CNS. In Sweden there are 17,500 people with a 
diagnosis of MS. The most common age of onset is 20-40 years and the disease 
is twice as common in women as in men. If patients do not receive treatment 
there is a risk of severe disabilities. 
 
Injection and infusion therapies are inconvenient for MS patients and an oral 
therapy would be desirable to improve patients' quality of life and compliance 
to treatment. A prerequisite for an oral preparation to be appropriate is that its 
effect is at least equivalent to other available preparations. 
 
Natalizumab is a humanized monoclonal antibody that prevents passage of 
leukocytes through the blood-brain barrier, which in turn inhibits the 
inflammatory activity in MS. The drug is administered as an intravenous 
injection. Fingolimod is a new oral drug used for MS, which also prevents 
leukocytes from crossing the blood-brain barrier. Fingolimod may also cross the 
barrier and protect nerve cells directly. 
 
The aim of this literature study was to examine the efficacy and safety of 
fingolimod compared to intravenous administration of natalizumab in patients 
with MS. Searches were carried out in PubMed through the Linnaeus University 
library. The keywords chosen were "multiple sclerosis AND drug therapy AND 
fingolimod" and also "multiple sclerosis AND drug therapy AND natalizumab". 
The searches resulted in seven studies reviewed. 
 
The results showed that both fingolimod and natalizumab provide better 
efficacy than placebo and that the substances are relatively safe to use. 
However, there were no significant differences between the two substances. As 
for the risk of disability progression and the risk of serious adverse events 
fingolimod seemed to be somewhat more favorable, whereas natalizumab had a 
slight advantage in the total number of gadolinium enhancing lesions. Since 
some of the studies of fingolimod did not use the intention-to-treat (ITT) 
method and double-blinding the results were difficult to compare between the 
studies. To ascertain if the efficacy and safety for the substances are equal, it 
would be desirable with new double-blind long-term studies of fingolimod 
where the ITT-method is used. It would also be interesting to see a randomized 
clinical trial comparing fingolimod with natalizumab. The primarily studied 
results should be relapse rate, risk of increased disability and serious adverse 
events, since these parameters should be of greatest value to patients. 
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Förkortningar  

9-HPT = 9-Hole Peg Test 

CD11b = Cluster of differentiation antigen 11b 

CD18 = Cluster of differentiation antigen 18 

CNS = Centrala nervsystemet 

EDSS = Extended Disability Status Scale 

FS = Funktionellt system 

FTY720 = Fingolimod 

ICAM-1 = Intercellular adhesion molecule-1 

ITT = Intention-to-treat 

mITT = Modifierad intention-to-treat 

MRT = Magnetisk resonanstomografi 

MS = Multipel skleros 

MSFC = Multiple Sclerosis Functional Composite 

PAF = Platelet-activating factor 

PASAT = Paced Auditory Serial Addition Test 

PML = Progressiv multifokal leukoencefalopati  

PPMS = Primary progressive MS 

RRMS = Relapsing-remitting MS 

S1P = Sfingosin-1-fosfat 

SLE = Systemisk lupus erythematosus  

SPMS = Secondary progressive MS 

VCAM-1 = Vascular cell adhesion molecule-1 

VLA-4 = Very late antigen-4 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/progressiv-multifokal-leukoencefalopati/
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INTRODUKTION 
 
 

Multipel skleros 
Multipel skleros (MS) är en kronisk immunologisk sjukdom som slår på det 
centrala nervsystemet (CNS) och kan leda till minskad neurologisk funktion.  
T-celler angriper myelinskidor och ger demyelinisering och axonskador. 
Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd. Några av symtomen på MS är försämrad 
motorik, minskad känsel, plötsligt försämrad syn, problem med talet och värk. 
Dessa symtom kan bero på en eller flera skador på CNS. I Sverige finns 17 500 
personer som fått en MS-diagnos och för hela världen är siffran närmare 2,5 
miljoner. Den vanligaste åldern för insjuknande är 20-40 år och sjukdomen är 
dubbelt så vanlig bland kvinnor som bland män. Om patienterna inte får 
behandling finns risk för kraftiga funktionsnedsättningar.1, 2, 3, 4 
 
 

Leukocyter 
Normalt sett cirkulerar leukocyter i blodet utan att interagera med kärlväggen. 
Vid kärlskada eller infektion gör ämnen som endotoxiner och cytokiner att 
adhesionsmolekyler uttrycks på kärlväggen så att den kan binda till sig 
leukocyter. Efter inbindningen till kärlet börjar leukocyterna rulla längs 
kärlväggen genom svaga reversibla bindningar mellan leukocyternas och 
kärlväggens selektiner och deras motsvarande ligander. När leukocyterna 
saktar ner binder G-proteinkopplade receptorer på dess ytor till G-proteinet 
platelet-activating factor (PAF) på endotelet. Interaktionen förstärker 
integrinernas ligandbindande egenskaper. Integrinerna har en viktig roll i 
processen då de både gör att leukocyterna binder hårt till endotelet samt att de 
ändrar form och blir platta så de kan ta sig igenom endotelet. Några av de 
integriner som är viktigast i processen är cluster of differentiation antigen 11b 
(CD11b)/ cluster of differentiation antigen 18 (CD18) och very late antigen-4 
(VLA-4) på leukocyter och deras motsvarande ligander på endotelet, 
intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) och vascular cell adhesion 
molecule-1 (VCAM-1). I nästa steg tar sig leukocyten ut genom endotelet till den 
skadade eller infekterade vävnaden.5 

 

Transporten av leukocyter fyller en viktig funktion i vårt immunförsvar. Vid 
vissa sjukdomstillstånd kan dock transporten av leukocyter till CNS öka. Blod-
hjärnbarriären blir mer permeabel och gliaceller, som bygger upp de skyddande 
myelinskidorna runt axonerna, aktiveras. Aktiverade gliaceller kan fagocytera 
virus, bakterier och döda nervceller. De frisätter också cytokiner som kan vara 
skadliga för nervceller. Om myelinet skadas kan överföringen av impulser 
störas och ibland kan även axonerna skadas. Det är det som ger symtomen som 
ses vid MS.6, 7, 8 
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Diagnos 
Eftersom orsaken till MS inte är känd är det svårt att ställa en säker diagnos9. 
Man tar hänsyn till sjukdomshistoria, neurologisk status samt gör magnetisk 
resonanstomografi (MRT) av hjärnan. Ibland gör man också MRT av 
ryggmärgen och undersökning av cerebrospinalvätska. För att MS-diagnos ska 
vara aktuell ska man vid minst 2 tillfällen ha upptäckt minst 2 lesioner i CNS 
utan att finna någon annan anledning till dem. Med hjälp av återkommande 
MRT-undersökningar kan man påvisa skov.1 
 
 

MRT-undersökningar 
Vid undersökningar av MS-patienter finns tre olika typer av MRT-scanningar att 
använda: T1-viktade, T2-viktade och protondensitetsscanningar. Dessa är 
känsliga för det höga vatteninnehåll som finns i lesionerna och kan på olika sätt 
manipulera radiovågspulser som används vid MRT.10 
 
T1 används för att ge anatomisk information om hjärnan. Med denna scanning 
kan gamla lesioner upptäckas. Dessa syns som mörka fläckar. Ibland används 
kontrastmedlet gadolinium vid T1-scanningar. Medlet injiceras i blodet och kan 
markera eller förstärka områden med pågående inflammation vilket innebär att 
sjukdomen är aktiv, figur 1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1. Efter att gadolinium injicerats i blodet ses aktiva lesioner  
 som ljusa fläckar vid MRT-scanning.11 (Med tillstånd) 

 
 
Med T2 kan både nya och gamla lesioner upptäckas, figur 2. Denna variant 
används ofta när MS ska diagnostiseras. Genom att göra T2-scanning med jämna 
mellanrum kan det ge en uppfattning om hur sjukdomen utvecklas.10 
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 Figur 2. Två T2-viktade MRT-scanningar gjorda med 3 månaders  
 mellanrum. Genom att göra upprepade scanningar fås uppfattning 
 om sjukdomens utveckling.11 (Med tillstånd) 
 
 
Med protondensitetsscanning kan nya och gamla lesioner upptäckas. Dessa syns 
som ljusa fält. Framförallt när man letar efter vätskefyllda ventriklar är denna 
metod användbar.10 
 
Beroende på var i CNS lesionerna finns ger de upphov till olika symtom. En 
skada som uppstår i ryggmärgen kan ge störningar i urinblåsan och domningar i 
armar och ben eftersom nervimpulserna dit från hjärnan störs. Om lesionen 
uppstår på synnerven kan det leda till att patienten drabbas av dimsyn eller 
färgblindhet. Lesioner behöver inte alltid ge kliniska symtom, men många 
lesioner ökar risken för att viktiga delar av hjärnan ska drabbas senare.10 
 
 

McDonald-kriterierna 
Vid fastställande av en MS-diagnos brukar McDonald-kriterierna användas. 
Dessa kriterier fastlades 2001 och till skillnad från tidigare kriterier inkluderar 
de MRT-undersökningar. 2010 kom den senaste, uppdaterade versionen av 
kriterierna, tabell I. McDonald-kriterierna innefattar bl.a. antalet skov, antalet 
lesioner samt spridning av lesioner i tid och rum. Med spridning i rum avses 
minst en T2-lesion på minst två av fyra områden i CNS (periventrikulärt, 
juxtacortikalt, infratentorialt eller ryggmärg). Spridning i tid innebär en ny T2- 
och/eller gadoliniumförstärkt lesion jämfört med antalet vid baslinjen 
alternativt vid något tillfälle samtidig förekomst av asymtomatiska 
gadoliniumförstärkta och icke-förstärkta lesioner. MRT-undersökningarna gör 
att sjukdomen kan upptäckas i ett tidigare skede, vilket är en fördel eftersom 
behandlingen då också kan sättas in snabbare.9, 12, 13, 14 
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Tabell I. McDonald-kriterierna används för att fastställa en MS-diagnos.13 

Kliniska 
attacker 

Lesioner Tilläggskriterier för att kunna ställa 
diagnos 

Minst 2 Minst 2, alternativt 1 i 
kombination med andra 
bevis på tidigare skov. 

Behövs ej, men önskvärt med andra bevis 
som tyder på MS. 

Minst 2 1 Spridning i rum, konstaterad genom 
* ≥ 1 T2-lesion på minst två MS-specifika delar 
av CNS, eller 
* Invänta ytterligare skov på annat ställe i 
CNS. 

1 Minst 2 Spridning i tid, konstaterad genom 
* Samtidiga asymtomatiska 
kontrastförstärkande och icke-
kontrastförstärkande lesioner vid någon 
tidpunkt, eller 
* En ny T2 och/eller kontrasthöjande lesion 
på uppföljnings-MRT oberoende av tid, eller  
* Invänta ett nytt skov. 

1 1 Spridning i rum, konstaterad genom 
* ≥ 1 T2-lesion på minst två MS-specifika delar 
av CNS, eller 
* Invänta nytt skov som slår på annat ställe i 
CNS och 
Spridning i tid, konstaterad genom 
* Samtidiga asymtomatiska 
kontrastförstärkande och icke-
kontrastförstärkande lesioner vid någon 
tidpunkt, eller 
* En ny T2 och/eller kontrasthöjande lesion 
på uppföljnings-MRT, oberoende av tid, eller 
* Invänta nytt kliniskt skov. 

0 (progression 
sedan starten) 

- Ett års sjukdomsprogression och minst 2 av 
följande kriterier 
* Spridning i rum i hjärnan konstaterad 
genom minst 1 T2-lesion 
* Spridning i rum i ryggmärgen konstaterad 
genom minst 2 T2-lesioner, eller 
* Positivt CSF-prov. 

 
 
 
Differentialdiagnoser 
Samtidigt som det är viktigt att snabbt få behandling vid MS, är diagnosen svår 
att ställa då det finns många differentialdiagnoser. Vilka dessa diagnoser kan 
vara beror på vilka symtom patienten har. Optisk neurit kan t.ex. även vara 
tecken på virusinfektion, syfilis eller systemisk lupus erythematosus (SLE) och 
ryggmärgssyndrom kan bero på B12-brist, Sjögrens syndrom eller Myastenia 
gravis.15 
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Sjukdomens förlopp 
För en patient med MS är medellivslängden 5-10 år kortare än normalt. 
Sjukdomsförloppet är individuellt och påverkar därför patienternas prognos 
och behandling. Om den initiala skovaktiviteten är hög är sannolikheten stor att 
det blir ett allvarligare sjukdomsförlopp.1 
 
Förloppstyperna kategoriseras enligt följande: 
 
Skovvis MS (Relapsing-remitting MS, RRMS): Ca 85 % av patienterna debuterar 
med skovvis MS. De får i genomsnitt ½-1 skov/år inledningsvis och därefter 
minskar frekvensen.1 
 
Sekundär progressiv MS (Secondary progressive MS, SPMS): RRMS övergår i 
80 % av fallen till SPMS där individerna får gradvis ökande funktionsförlust. 
Patienterna drabbas oftast av cerebellär ataxi och/eller en progressiv spastisk 
para- eller hemipares. Det här skedet kommer vanligtvis runt 15 år efter 
sjukdomens debut, men kan komma snabbare om insjuknandeåldern var hög.1 
 
Primär progressiv MS (Primary progressive MS, PPMS): Ca 15 % av patienterna 
drabbas av denna variant som innebär en gradvis ökande funktionsförlust. 
Jämfört med SPMS inträffar sjukdomsdebuten senare, drabbar lika många män 
som kvinnor och ger en snabbare funktionsförsämring.1 
 
Progressiv skovvis MS: 5 % av MS-patienterna har denna form av sjukdomen. 
Patienterna får värre symtom ju längre tiden går och till skillnad från övriga 
former av MS får inte patienterna remissioner mellan skoven.16 
 
 

Skov 
MS-skov innebär minst 1-2 dygns ihållande nya eller förvärrade symtom. I de 
flesta fall kvarstår symtomen i dagar eller veckor följt av månader till år med 
relativ symtomfrihet. När skoven försvunnit kan de antingen lämna kvarstående 
men eller helt försvinna. Vid akuta skov som ger funktionsnedsättning eller 
andra svåra symtom, t.ex. minskar gångförmågan eller ger svåra smärtor, ges 
behandling med steroider i högdos. Behandlingen består av 1000 mg 
metylprednisolon intravenöst dagligen under 3 dagar. Det leder till att skovet 
förkortas och kan troligtvis också lindra skovets svårighetsgrad.1 
 
 
 

Behandling 
De läkemedelssubstanser som används vid behandling av MS är 
immunmodulerande: interferon beta-1a, interferon beta-1b, glatirameracetat, 
natalizumab och fingolimod1. Behandlingen ges för att förebygga skov och 



 

12 
 

bromsa invaliditetsutvecklingen. Samtliga substanser, utom fingolimod, ges 
regelbundet som subkutan eller intramuskulär injektion dagligen till 
3 gånger/vecka eller som intravenös infusion en gång i månaden.3 
 
Förutom dessa mediciner kan patienterna även få behandling av specifika 
symtom som t.ex. neuropatisk smärta och depression samt sjukgymnastik för 
att träna upp nedsatta funktioner samt för att upprätthålla fungerande 
funktioner.4 
 
 

Interferoner 
Interferonerna administreras subkutant eller intramuskulärt. Med dessa 
läkemedel fås en minskning av skovfrekvensen med 30 % och reduktion av nya 
CNS-lesioner med 60-80 %. Influensaliknande reaktioner är en av de vanligaste 
biverkningarna och kuperas med ibuprofen eller paracetamol. En annan vanlig 
biverkning är hudbiverkan vid subkutan administrering. Risken för 
trombocytopeni, lymfopeni och aminotransferasstegring gör att blod- och 
leverstatus måste kontrolleras. I ett fåtal fall utvecklas hypotyreos. De olika 
preparaten har låg-måttlig risk för neutraliserande antikroppar. Om 
antikroppshalten blir hög hämmas effekten av behandlingen.1 

 
 

Glatirameracetat 
Denna molekyl består av 4 aminosyror som tillsammans bygger upp 
myelinproteinliknande peptider. Dessa antas förskjuta T-cellsbalansen, vilket 
ger antiinflammatoriska effekter när T-cellerna i CNS aktiveras. Studier har visat 
att den kliniska effekten för betainterferoner och glatirameracetat är likvärdig. 
Patienterna drabbas ofta av injektionsreaktioner i huden. Självbegränsande 
post-injektionsreaktion med hjärtklappning, tryck över bröstet, ansiktsrodnad, 
andnöd och oro utvecklas hos ungefär en sjundedel av patienterna.1 

 
 

Natalizumab 
Natalizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till 
adhesionsmolekylen VLA-4 på leukocyter. När natalizumab binder till VLA-4 
hindras interaktionen med VCAM-1 och därmed hämmas leukocyternas passage 
över blod-hjärnbarriären, vilket i sin tur hämmar den inflammatoriska 
aktiviteten vid MS. Behandlingen med natalizumab minskar skovfrekvensen och 
ger en kraftig minskning i antalet nya nervskador i hjärnan orsakade av 
sjukdomen. Natalizumab används av patienter som har initialt hög 
sjukdomsaktivitet eller som har hög sjukdomsaktivitet trots att de fått 
behandling med betainterferon eller glatirameracetat. Läkemedlet fås 
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intravenöst som monoterapi en gång per månad. Den normala dosen är 
300 mg.1, 17  
 
 

Fingolimod 
Fingolimod är det första orala läkemedlet för MS. Det är en ny 
läkemedelssubstans som blev godkänd för användning vid MS i Europa 17 mars 
2011. Läkemedel tas dagligen i dosen 0,5 mg och används vid samma 
indikationer som natalizumab. Fingolimod är en sfingosin-1-
fosfatreceptormodulator. Efter fosforylering bildas fingolimodfosfat. Denna 
molekyl liknar sfingosin-1-fosfat (S1P), som är en extracellulär lipid vars 
effekter förmedlas av G-proteinkopplade receptorer. Det finns fem subtyper av 
S1P-receptorn, och fingolimod kan binda till fyra av dem. Receptorerna uttrycks 
på ett flertal celler som är delaktiga i processer av betydelse för MS. En av S1P-
receptorerna reglerar utträde av lymfocyter från lymfoida vävnader till 
cirkulationen och har därför en viktig roll i immunförsvaret. När 
fingolimodfosfat binder till lymfocyterna nedregleras deras uttryck av S1P-
receptorer. Då kan inte B- och T-cellerna få den signal de måste ha för att lämna 
lymfkörtlarna och därmed sker en omfördelning som gör att färre lymfocyter 
tar sig till CNS. Fingolimod är dessutom fettlöslig och kan ta sig över blod-hjärn-
barriären. Den fosforyleras i CNS och binder sedan till nervcellernas S1P-
receptorer. Då minskar nedbrytningen av myelinskidorna på nervcellerna. 
Effekten av fingolimod är reversibel, vilket är positivt om patienten drabbas av 
en följdsjukdom eller önskar bli gravid så att behandlingen måste sättas ut.1, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

 
 

Kostnad 
Samhällets kostnader för MS är ca 4,9 miljarder per år och kostnaden per 
patient ökar kraftigt i takt med att sjukdomen förvärras. Av den totala 
kostnaden utgörs ca 10 % av läkemedelskostnaden. Fingolimod (preparatet 
Gilenya) kostar 15 651 kr för 28 tabletter och natalizumab (preparatet Tysabri) 
15 637 kr för 300 mg, vilket innebär en kostnad på ca 190 000 kr/patient och år 
för båda preparaten.4, 25 
 
 
 

Skalor för sjukdomsbedömning 
För att skatta hur sjuk en MS-patient är används olika skalor. De vanligast 
förekommande skalorna är Kurtzke Extended Disability Status Scale (EDSS) och 
Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC).26, 27 
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EDSS 
EDSS används kliniskt för att mäta försämring av MS, tabell II. Skalan går från 0 
till 10 poäng och svårighetsgraden ökar med stigande poäng. I skalan anges 
graderingar för olika funktionella system (FS), områden i CNS som styr 
kroppens funktioner. Dessa funktionella system är pyramidbanefunktioner 
(viktiga för gångförmågan), cerebellära funktioner (viktiga för koordination), 
hjärnstamsfunktioner (viktiga för talet), sensoriska funktioner (för känsel och 
smärta), tarm- och blåsfunktioner, högre cerebrala funktioner (mentala 
funktioner som tankar och känslor) och andra funktioner. För alla utom den 
sistnämnda finns en skala av grad 0 till 5 eller 6, där 0 innebär normal funktion 
och 5 eller 6 är skador av den allvarligaste graden.26, 27, 28 
 
 
 
Tabell II. Kriterier vid poängsättning med EDSS.29 

Poäng Resultat vid undersökning 

0 Normal neurologisk undersökning. 
1,0 Inget funktionshinder, minimala tecken (grad 1) på ett funktionellt system (FS). 
1,5 Inget funktionshinder, minimala tecken (grad 1) på fler än ett FS. 
2,0 Minimalt funktionshinder i ett FS (ett av grad 2, övriga 0 eller 1). 
2,5 Minimalt funktionshinder i två FS (två av grad 2, övriga 0 eller 1). 
3,0 Måttligt funktionshinder i ett FS (grad 3, övriga 0 eller 1) eller lätt handikapp i 

tre eller fyra FS (tre eller fyra grad 2, övriga 0 eller 1) men helt rörlig. 
3,5 Helt rörlig men med måttlig funktionsnedsättning i ett FS (grad 3) och en eller 

två FS grad 2 eller två FS grad 3 eller fem FS grad 2. Övriga FS 0 eller 1. 
4,0 Helt rörlig utan stöd. Uppe runt 12 timmar om dagen. Klarar sig själv trots 

relativt allvarlig funktionsnedsättning bestående av en FS grad 4 eller 
kombinationer av lägre grader som tillsammans överskrider gränserna för 
föregående steg. Personen kan gå utan stöd eller vila 500 meter. 

4,5 Helt rörlig utan stöd. Kan vara uppe en stor del av dagen, arbeta en hel dag. Kan 
ha någon begränsning för full aktivitet eller kräver minimal hjälp. 
Funktionsnedsättning bestående av grad 4 för ett FS eller kombinationer av 
lägre grader som överstiger gränserna för föregående steg. Kan gå utan hjälp 
eller vila 300 meter. 

5,0 Kan gå 200 meter utan hjälp eller vila. Funktionshindren är tillräckligt allvarliga 
för att försämra hela dagens verksamhet. Grad 5 på ett FS eller kombinationer 
av lägre grader som överstiger gränserna för steg 4,0. 

5,5 Kan gå utan hjälp eller vila 100 meter. Funktionshindren är tillräckligt allvarliga 
för att utesluta dagliga aktiviteter. Grad 5 för ett FS eller en kombination av lägre 
grader som överstiger de för steg 4,0. 

6,0 Kräver stöd (t.ex. käpp eller krycka) för att gå 100 meter med eller utan vila. 
Vanligtvis fler än två FS med skador av grad 3 eller över. 

6,5 Behöver konstant stöd för att gå 20 meter utan vila. Vanligtvis fler än två FS med 
skador av grad 3 eller högre. 

7,0 Kan ej gå mer än fem meter trots stöd. Till största delen rullstolsburen. Ofta 
skador på fler än ett FS av grad 4 eller mer, sällan enbart pyramidala system av 
grad 5. 

7,5 Kan inte ta mer än ett par steg. Rullstolsburen. Kan kräva motordriven rullstol. 
Vanligtvis flera FS med skador av grad 4 och över. 

8,0 Huvudsakligen begränsad till säng, stol eller rullstol. Kan vara ur sängen en stor 
del av dagen och har effektiv hjälp av sina armar. Vanligt med skador av grad 4 



 

15 
 

eller över i flera FS.  
8,5 Huvudsakligen begränsad till sängen större delen av dagen. Har användning av 

sina armar. Vanligtvis kombinationer av skador av grad 4 och över i flera FS. 
9,0 Patienten är sängliggande och hjälplös. Kan kommunicera och äta. Skador av 

grad 4 och över i flera FS. 
9,5 Patienten är sängliggande och kan inte kommunicera effektivt eller äta. Flera 

skador av grad 4 och över i FS. 
10,0 Död på grund av sjukdomen. 

 
 

MSFC 

En annan skala som används vid utvärdering i studier är MSFC. Tre 
nyckelpunkter är i fokus med denna metod. Dessa är gångförmåga, händernas 
finmotorik och kognitiv funktion när det gäller informationshantering och 
uppmärksamhet. I testet får patienten gå en sträcka på 7,6 meter två gånger, vid 
behov med något hjälpmedel. Tiden mäts och en genomsnittstid för de två 
gångerna räknas ut. Ett annat test som ingår är 9-hålspinntestet (9-HPT), där 
patienten får plocka upp 9 pinnar, en i taget, ur en skål, stoppa dem i varsitt hål 
och sedan plocka tillbaka dem en i taget. Först görs testet två gånger med den 
dominanta handen, därefter samma sak med den icke-dominanta. Ett 
medelvärde för de fyra tiderna räknas sedan ut. Nästa test är Paced Auditory 
Serial Addition Test (PASAT). Det innebär att patienten får lyssna till ett band 
där ett ensiffrigt tal läses upp var tredje sekund. Patienten ska addera de två tal 
som kommer efter varandra. När patienten har sagt sitt svar ska talet som 
senast lästes upp adderas till nästa tal. Det tal patienten angav som svar ska 
alltså glömmas. Detta test fortgår i tre minuter.27 
 
Resultaten av deltesten jämförs med ett referensmaterial, och de avvikelser som 
fås gentemot referensmaterialet anges som z-värde, vilket innebär antal 
standardavvikelser från medelvärdet för referensgruppen. Av de tre z-värden 
som fås, beräknas ett medelvärde. Detta medelvärde är patientens globala 
resultat.27 
 
 

SYFTE 
 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka effekten och säkerheten med 
det perorala läkemedlet fingolimod jämfört med intravenös behandling med 
natalizumab vid MS. 
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METODER 
 
Detta arbete är en litteraturstudie som byggdes på sökningar av studier i 
databasen PubMed genom Linnéuniversitetets bibliotek. Sökningarna 
genomfördes 22-24 januari 2013. De sökord som valdes var "multiple sclerosis 
AND drug therapy AND fingolimod". Med hjälp av funktionen "limits" 
begränsades sökningen till randomiserade kliniska prövningar, artiklar 
tillgängliga i fulltext, max 10 år gamla studier och endast studier utförda på 
människor. Studierna skulle vara skrivna på engelska och endast vara gjorda på 
vuxna människor för att resultaten skulle vara jämförbara. En ny sökning 
gjordes med sökorden "multiple sclerosis AND drug therapy AND natalizumab". 
Även denna begränsades med limits till randomiserade kliniska prövningar, 
artiklar i fulltext, max 10 år gamla studier som gjorts på människor. En tredje 
sökning med samma sökord som föregående sökning men med den skillnaden 
att gränsen på 10 år togs bort gjordes sedan i kompletterande syfte. 
 
 

RESULTAT 
 
Den första sökningen, för fingolimod, gav 135 resultat varav 4 studier valdes ut. 
Vid den andra sökningen, för natalizumab, hittades 406 studier varav 2 valdes 
ut. Efter att 10-årsgränsen tagits bort, för att försöka hitta ytterligare studier, 
ökades antalet resultat till 411 och en studie valdes ut. De studier som valdes ut 
och granskades presenteras nedan. 
 
 
 
 
Studie 1: 
 

Oral Fingolimod (FTY720) for Relapsing Multiple Sclerosis. 
Kappos et al., 20062 
 
 

Syfte  
Syftet med studien var att jämföra effekten av fingolimod med placebo vid 
behandling av MS. 
 
 

Studiedesign  
Studien var randomiserad och 281 patienter från 32 center i Europa och Canada 
togs med. Patienterna skulle ha skovvis eller sekundär MS, vara 18-60 år, ha haft 
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minst ett skov det senaste året före studien eller minst två skov de senaste två 
åren. De skulle också ha en eller flera gadoliniumförstärkta lesioner synliga på 
MRT vid screeningen samt ha en poäng mellan 0 och 6 på EDSS. Patienterna fick 
inte ha haft något skov de senaste 30 dagarna innan samt under screening och 
baslinje. Användande av kortikosteroider de senaste 30 dagarna, 
immunmodulerande behandling under de senaste tre månaderna eller 
immunsupprimerande behandling under de senaste åren (inom vilket antal 
månader berodde på vilket läkemedel som använts), tidigare hjärttillstånd som 
skulle kunna öka risken för minskad hjärtrytm och lågt antal lymfocyter var 
exklusionskriterier. 

Studien bestod av en dubbelblind kärnstudie på 6 månader och därefter en dos-
blind förlängningsstudie på 6 månader. Patienterna randomiserades till tre 
olika grupper. Första gruppen fick 5,0 mg fingolimod, den andra gruppen 
1,25 mg fingolimod och tredje gruppen fick placebo. Randomiseringen var 
stratifierad efter typ av sjukdomen, skovvis eller sekundär MS. När kärnstudien 
var slut hade patienterna möjlighet att gå vidare till förlängningsstudien. Där 
fortsatte patienterna från fingolimodgrupperna med samma dos, medan 
patienterna från placebogruppen randomiserades till två nya grupper som fick 
1,25 mg eller 5,0 mg fingolimod. Både patienterna och undersökarna fick veta 
att patienterna nu fick fingolimod, men de fick inte veta vilken dosen var. 

I kärnstudien hölls undersökningar vid screeningen, baslinjen, dag 1 och 7 och 
därefter en gång per månad. Undersökningarna i förlängningsstudien gjordes på 
första dagen och efter nio och tolv månader. Vid baslinjen, en gång per månad 
under 6 månader samt efter 12 månader gjordes MRT. Vid dessa gjordes T1- och 
T2-viktade scanningar samt efter administrering av gadolinium åter T1-viktade 
scanningar. Även hematologiska undersökningar, EKG-undersökningar och 
lungfunktionstester gjordes vid ett flertal förbestämda tillfällen. Vid baslinjen 
och sedan var tredje månad gjordes neurologiska utvärderingar med hjälp av 
EDSS och MSFC.  

Det primära effektmåttet var det totala antalet gadoliniumförstärkta T1-lesioner 
som sågs vid MRT vid de månatliga undersökningarna upp till 6 månader. Som 
sekundära effektmått mättes den totala volymen gadoliniumförstärkta lesioner, 
andel patienter som hade gadoliniumförstärkta lesioner, antalet nya T2-lesioner 
samt förändring i volym av T2-lesioner och hjärnvolym från baslinje till månad 
6. Studien hade flera kliniska effektmått. Dessa var antalet skovfria patienter, 
den årliga skovfrekvensen och tid till första skovet. Kriterierna för ett skov var 
nya eller förvärrade symtom i frånvaro av feber som varade i minst 24 timmar. 
De skulle ge en ökning med minst en halv poäng på EDSS eller en poäng för 
minst ett funktionellt system. Poäng för tarm, urinblåsa och mentala system 
räknades dock inte med. Poäng på EDSS och MSFC mättes vid baslinjen, månad 
6 och månad 12 och i förlängningsstudien jämfördes EDSS-poängen vid månad 
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12 med poängen vid månad 6. Vid varje besök bedömdes och rapporterades 
också biverkningar av den behandlande läkaren. 

Studien analyserades enligt modifierad intention-to-treat (mITT), där patienter 
som inte tog minst en dos av läkemedlet eller gjorde minst en MRT-scanning 
efter baslinjen exkluderades. 
 
 

Resultat  
Vid baslinjen var den genomsnittliga åldern i de tre grupperna 37,1-38,3 år, den 
genomsnittliga sjukdomstiden 8,4-9,5 år, den genomsnittliga EDSS-poängen 2,5-
2,7 och andelen patienter med skovvis MS i respektive grupp 87-90 %. 
4 personer exkluderades från studien eftersom de inte gjorde minst en MRT-
scanning efter baslinjen. Den modifierade intention-to-treat-populationen 
bestod därför av 277 patienter. 255 patienter fullföljde kärnstudien och 250 av 
dem fortsatte till förlängningsstudien. 227 av dem fullföljde även denna.  

Resultatet för MRT-mätningarna visade att efter 6 månader var det totala 
antalet gadoliniumförstärkta lesioner under studien i genomsnitt 5,7 för 
fingolimod 5,0 mg-gruppen, 8,4 för fingolimod 1,25 mg-gruppen och 14,8 för 
placebogruppen. Den genomsnittliga totala volymen för dessa lesioner var 
530 mm3 i 5,0 mg-gruppen, 715 mm3 i 1,25 mg-gruppen och 1418 mm3 i 
placebogruppen. Andelen patienter som inte fått gadoliniumförstärkta lesioner 
var 82 % i 5,0 mg-gruppen, 77 % i 1,25 mg-gruppen och 47 % i placebogruppen. 
Antalet nya T2-lesioner var i genomsnitt 1,9 st, 3,0 st och 6,4 st för respektive 
grupp och förändringen i volym -627 mm3, -113 mm3 och +129 mm3. Den 
genomsnittliga förändringen i hjärnvolym var -0,40 för 5,0 mg-gruppen, -0,22 
för 1,25 mg-gruppen och -0,31 för placebogruppen. 

För de kliniska effektmåtten visade resultaten att andelen patienter som var 
skovfria efter 6 månader var 86 % i fingolimodgrupperna och 66 % i 
placebogruppen. Den årliga skovfrekvensen i 5,0 mg-gruppen var 0,36, i 
1,25 mg-gruppen 0,35 och i placebogruppen 0,77. Tiden till första skovet var 
längre i fingolimodgrupperna än i placebogruppen. 

Den genomsnittliga EDSS-poängen vid månad 6 var 2,6 för fingolimodgrupperna 
och 2,7 för placebogruppen. Vid månad 12 var poängen 2,6 i 5,0 mg-gruppen, 
2,5 i 1,25 mg-gruppen, 2,7 i placebo/fingolimod 5,0 mg-gruppen och 2,4 i 
placebo/fingolimod 1,25 mg-gruppen, vilket innebar att EDSS-poängen inte 
försämrats för någon av grupperna. 

I fingolimod 5,0 mg-gruppen drabbades 96 % av negativa händelser under 
kärnstudien. I fingolimod 1,25 mg-gruppen var siffran 84 % och i 
placebogruppen 82 %. Vanliga negativa händelser för fingolimodgrupperna var 
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nasofaryngit, andnöd, huvudvärk, illamående och diarré. Nasofaryngit och 
andnöd förekom i största utsträckning i gruppen som fått den högsta dosen. 
Efter förlängningsstudien hade 2 % av patienterna i 1,25 mg-gruppen och 8 % 
av patienterna i 5,0 mg-gruppen drabbats av allvarliga händelser. Några dödsfall 
förekom inte. 

Tabell III visar en sammanfattning av resultat för studien. 
 
 

Tabell III. Sammanfattning av resultaten från studie 1. 

 Fingolimod  
1,25 mg 

Fingolimod  
5,0 mg 

Placebo 

Ålder 37,1-38,3 år 
8,4-9,5 år 

2,5-2,7 
277 

87-90 % 

Sjukdomstid 

EDSS-poäng 

Antal patienter (mITT) 

Andel skovvis MS 

Årlig skovfrekvens 0,35⧨ 0,36⧨⧨ 0,77 

Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner/mätning 

- - - 

Totalt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner (hela studien) 

8,4⧨⧨⧨ 5,7⧨⧨⧨⧨ 14,8 

Antal nya eller 
förstorade T2-lesioner 

3,0⧨⧨⧨ 1,9⧨⧨⧨ 6,4 

Andel patienter med 
progredierande 
funktionsnedsättning 

- - - 

Andel patienter som 
drabbats av allvarliga 
händelser 

2 % 8 % - 

- = resultat saknas  ⧨ = p=0,009 

   ⧨⧨ = p=0,01 

   ⧨⧨⧨ = p<0,001 

   ⧨⧨⧨⧨ = p=0,006 
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Studie 2: 
 

Phase II study of oral fingolimod (FTY720) in multiple sclerosis: 
3-year results. Comi et al., 201030 

 
Syfte  
Syftet med denna studie var att övervaka resultaten av effekt och säkerhet av 
föregående studie, Oral Fingolimod (FTY720) for Relapsing Multiple Sclerosis, 
samt en förlängning av den studien som pågick till månad 36. 
 

Studiedesign 

Under månad 15-24 fick patienterna från grupperna som fick 5,0 mg fingolimod 
byta till 1,25 mg eftersom den högre dosen inte tycktes vara någon fördel 
samtidigt som den eventuellt hade en sämre säkerhetsprofil. MRT-mätningar 
gjordes vid månad 24 och 36 och var tredje månad gjordes kliniska 
undersökningar. Information om återfall och funktionsnedsättningar samlades 
in. Dessa mättes med hjälp av EDSS av utbildade och oberoende neurologer som 
inte var delaktiga i deltagarnas behandling och inte visste vilken behandling 
varje patient fick. Definitionen för ett skov var nya eller förvärrade symtom, 
som ej uppstod i samband med feber, som varade i minst 24 timmar och gav en 
höjning med minst 0,5 poäng på EDSS eller en grad för minst ett funktionellt 
system. Tarm, urinblåsa och mentala funktionssystem räknades inte med i 
poängen. Definitionen av 6-månaders bekräftad progression av 
funktionsnedsättning var minst 1 poängs höjning i EDSS från baslinjen eller 
minst en halv poängs höjning om poängen vid baslinjen var minst 5,5 som höll i 
sig vid alla besök under 6 månader. Månad 36 bestämdes skovfrekvensen, 
andelen patienter som var skovfria samt andelen patienter som fått 6-månaders 
bekräftad progression av funktionsnedsättning. Undersökning av biverkningar 
gjordes vid varje besök. Fysiska undersökningar, kliniska 
laboratorieundersökningar och lungfunktionsundersökningar gjordes vid ett 
flertal tillfällen. 

Studien analyserades enligt mITT, där patienter som tagit minst en dos 
fingolimod inkluderades. När det gällde negativa händelser studerades dock 
intention-to-treat (ITT)-populationen. 
 
 

Resultat  
Vid baslinjen för förlängningsstudien var genomsnittsåldern för deltagarna 
37,2-37,5 år, den genomsnittliga sjukdomstiden 8,3-8,4 år och EDSS-poängen 
2,5. Av de 250 patienterna som deltog i studien från början fullföljde 173 st. Vid 
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studiens slut hade alla patienter använt 1,25 mg fingolimod under minst de 
senaste 12 månaderna. 

Det genomsnittliga antalet gadoliniumförstärkta lesioner vid studiens slut var 
för fingolimod 1,25 mg-gruppen 0,2, för fingolimod 5,0 mg/1,25 mg-gruppen 0,3 
och för placebo/fingolimod-gruppen 0,1. Den årliga skovfrekvensen för 
fingolimod 1,25 mg-gruppen var 0,20, för 5,0 mg/1,25 mg-gruppen 0,21 och för 
placebo/fingolimod-gruppen 0,31. Vid 36 månader var 68 % av patienterna i 
1,25 mg-gruppen skovfria. Motsvarande siffra för 5,0/1,25g-gruppen var 73 % 
och för placebo/fingolimodgruppen 51 %. I slutet av studien var andelen 
patienter som drabbats av 6-månaders bekräftad progression av 
funktionsnedsättning 23 % i 1,25 mg-gruppen, 24 % i 5,0/1,25 mg-gruppen och 
20 % i placebo/fingolimodgruppen. 

Av de negativa händelser som förekom var de flesta lätta till måttliga. De 
vanligaste av dessa händelser under hela studiens gång var nasofaryngit, 
huvudvärk, trötthet, influensa och förhöjda alaninaminotransferasvärden. 
10,6 % av dem som fått fingolimod 1,25 mg, 22,3 % av dem som fått fingolimod 
1,25 mg/5,0 mg och 16,1 % av dem som fått fingolimod/placebo drabbades av 
allvarliga händelser. Några av dessa var status epilepticus, Bowens sjukdom och 
akut pyelonefrit. 

Tabell IV visar en sammanfattning av resultat för studien. 
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Tabell IV. Sammanfattning av resultaten från studie 2. 

 Fingolimod  
1,25 mg 

Fingolimod  
1,25 mg/5,0 mg 

Placebo/fingolimod 

Ålder 37,2-37,5 år 
8,3-8,4 år 

2,5 
250/281 

Sjukdomstid 

EDSS-poäng 

Antal patienter 
(mITT/ITT) 

Årlig skovfrekvens 0,20 0,21 0,31 

Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner/mätning 

0,2 0,3 0,1 

Totalt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner (hela 
studien) 

- - - 

Antal nya eller 
förstorade T2-lesioner 

- - - 

Andel patienter med 
progredierande 
funktionsnedsättning 

- - - 

Andel patienter som 
drabbades av 
allvarliga händelser 

10,6 % 22,3 % 16,1 % 

- = resultat saknas 

 

 
 
Studie 3: 
 

A Placebo-Controlled Trial of Oral Fingolimod in Relapsing 

Multiple Sclerosis. Kappos et al., 201031 

 
Syfte 
Syftet med studien var att utvärdera effekten av fingolimod jämfört med 
placebo vid behandling av MS.  
 
 
 
Studiedesign  
Studien var randomiserad, dubbelblind och pågick i 24 månader. 1272 patienter 
från 138 center i 22 länder togs med i studien. Deras MS-diagnos hade fastställts 
med hjälp av de uppdaterade McDonald-kriterierna och var av typen skovvis 
MS. Patienterna var 18 till 55 år, hade poäng mellan 0 och 5,5 på EDSS samt 
hade haft minst ett skov det senaste året eller minst två skov under de senaste 
två åren. De exklusionskriterier som användes var skov eller behandling med 
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kortikosteroider de senaste 30 dagarna före randomiseringen, makulaödem, 
diabetes mellitus, aktiv infektion, immunosuppression (läkemedels- eller 
sjukdomsinducerad) eller kliniskt signifikant systemisk sjukdom. Behandling 
med interferon-beta eller glatirameracetat skulle ha avslutats minst 3 månader 
före randomisering. 

Patienterna delades upp i tre olika grupper som fick 0,5 mg fingolimod, 1,25 mg 
fingolimod eller placebo dagligen under hela studiens gång. För att undvika 
påverkan bestämdes EDSS-poängen av en oberoende, specialutbildad neurolog. 
Samma neurolog eller en utbildad tekniker kontrollerade MSFC. Under minst 6 
timmar efter administrering av den första dosen övervakades patienterna av en 
annan oberoende läkare. Vid screening och randomisering gjordes kliniska 
utvärderingar. Vid besök som gjordes efter 2 veckor samt efter 1, 2, 3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21 och 24 månader bedömdes säkerheten och var tredje månad 
bestämdes EDSS-poängen. Skoven skulle verifieras inom 7 dagar från första 
symtomen av den undersökande neurologen. För att räknas som ett skov skulle 
poängen på EDSS ökat med minst 0,5, ökat med en grad i två av de funktionella 
systemen eller ökat med två grader i ett funktionellt system. Poäng för tarm och 
urinblåsa samt cerebrala funktionella system räknades inte med. MRT gjordes 
vid screening och efter 6, 12 och 24 månader. 

Det primära effektmåttet var hur den årliga skovfrekvensen påverkades och 
mättes med hjälp av EDSS-skalan. Som huvudsakligt sekundärt effektmått 
undersöktes hur stor andel som drabbats av progredierande 
funktionsnedsättning. Med progredierande funktionsnedsättning menades 
höjning med en poäng på EDSS eller, om poängen var 5,5 vid baslinjen, en halv 
poängs höjning. Denna skulle bekräftas efter tre månader och bedömningen fick 
inte ske under ett skov. Flera andra sekundära effektmått användes. Dessa var 
tiden till det första skovet, progredierande funktionsnedsättning bekräftad efter 
6 månader, förändring i MSFC-poäng och EDSS-poäng från baslinje till slutet av 
studien, antal gadoliniumförstärkta lesioner vid studiens slut, andelen patienter 
som inte hade några gadoliniumförstärkta lesioner, antal nya eller förstorade 
T2-viktade lesioner, andel patienter som inte fick några nya eller förstorade T2-
lesioner, ändringen i volym T2-lesioner, ändringen i volym T1-lesioner, 
förändring i hjärnvolym från baslinjen till studiens slut samt mätningar av 
säkerhet och tolerans. 

Studien analyserades enligt ITT. 
 
 

Resultat  
Den genomsnittliga åldern för patienterna i grupperna vid baslinjen var 36,6-
37,2 år, den genomsnittliga sjukdomstiden 8,0-8,4 år och den genomsnittliga 
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EDSS-poängen 2,3-2,5. Av de 1272 patienterna som togs med var det 1033 som 
fullföljde studien. 

Resultatet visade att den årliga skovfrekvensen för patienter som fått 0,5 mg 
fingolimod var 0,18, för patienter som fått 1,25 mg var skovfrekvensen 0,16 och 
för placebogruppen 0,40. Andelen patienter som drabbats av progredierande 
funktionsnedsättning bekräftad efter 3 månader var 17,7 % i 0,5 mg-gruppen, 
16,6 % i fingolimod 1,25 mg-gruppen och 24,1 % i placebogruppen. För 
patienterna i fingolimodgruppen dröjde det längre tid innan de fick skov jämfört 
med placebogruppen. Andelen patienter som drabbades av progredierande 
funktionsnedsättning bekräftad efter 6 månader var 12,5 % i 0,5 mg-gruppen, 
11,5 % i 1,25 mg-gruppen och 19,0 % i placebogruppen. Den genomsnittliga 
MSFC-poängen vid studies slut var för 1,25 mg-gruppen 0,01, för 0,5 mg-
gruppen 0,03 och för placebogruppen -0,06. Motsvarande siffror för EDSS var 
-0,03, 0,00 och 0,13. Vid studiens slut var det genomsnittliga antalet 
gadoliniumförstärkta lesioner 0,2 i fingolimodgrupperna och 1,1 i 
placebogruppen. Andelen patienter som inte fått några lesioner synliga på 
gadoliniumförstärkt MRT var 89,8 % i 1,25 mg-gruppen, 89,7 % i 0,5 mg-
gruppen och 65,1 % i placebogruppen. Det genomsnittliga antalet nya eller 
förstorade T2-lesioner var 2,5 för fingolimodgrupperna och 9,8 för 
placebogruppen. Andelen patienter som inte fick några nya eller förstorade T2-
lesioner var 51,9 %, 50,5 % och 21,2 % för respektive grupp. Förändringen i 
volym T2-lesioner var +1,6 %, +10,6 % och +33,8 % och förändringen i lesioner 
på T1-viktade bilder var i genomsnitt +12,2 %, +8,8 % och +50,7 %. 
Förändringen i hjärnvolym från studiens start till slut var -0,89, -0,84 och -1,31. 

93-94 % av patienterna i samtliga grupper drabbades av negativa händelser, 
varav de vanligaste var nasofaryngit och huvudvärk för samtliga grupper. 
Allvarliga händelser rapporterades för 10,1 % av patienterna i 0,5 mg-gruppen, 
11,9 % av patienterna i 1,25 mg-gruppen och 13,4 % av patienterna i 
placebogruppen. MS-skov, bradykardi och basalcellscancer var de vanligaste 
allvarliga händelserna. Sju av de åtta fallen av bradykardi drabbade patienter i 
fingolimodgrupperna och inträffade under övervakningstiden efter den första 
läkemedelsdosen. Av dessa sju fall var sex asymtomatiska. 

Tabell V visar en sammanfattning av resultat för studien. 
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Tabell V. Sammanfattning av resultaten från studie 3. 

 Fingolimod  
0,5 mg 

Fingolimod  
1,25 mg 

Placebo 

Ålder 36,6-37,2 år 
8,0-8,4 år 

2,3-2,5 
1272 

Sjukdomstid 

EDSS-poäng 

Antal patienter (ITT) 

Årlig skovfrekvens 0,18⌖ 0,16⌖ 0,40 

Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner/mätning 

0,2⌖ 0,2⌖ 1,1 

Totalt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner (hela studien) 

- - - 

Antal nya eller 
förstorade T2-lesioner 

2,5⌖ 2,5⌖ 9,8 

Andel patienter med 
progredierande 
funktionsnedsättning 

17,7 %⌖⌖ 16,6 %⌖⌖ 24,1 % 

Andel patienter som 
drabbades av allvarliga 
händelser 

10,1 % 11,9 % 13,4 % 

- = resultat saknas  ⌖ = p<0,001 
    ⌖⌖ = p=0,02 
 
 
 

 
Studie 4: 
 

Oral Fingolimod or Intramuscular Interferon for Relapsing 
Multiple Sclerosis. Cohen et al., 201019 

 
Syfte  
Syftet med studien var att jämföra effekt och säkerhet av peroral behandling 
med fingolimod med intramuskulär injektion av interferon beta-1a vid 
behandling av MS. 

 
 
Studiedesign  
Studien var randomiserad, dubbeldummy och dubbelblind och pågick i 12 
månader. 1292 patienter från 172 kliniska center i 18 länder togs med i studien. 
De hade skovvis MS, uppfyllde McDonaldkriterierna, var 18-55 år och hade haft 
minst ett skov det senaste året eller minst två de senaste två åren. Patienterna 
hade 0-5,5 poäng på EDSS. Personer som under de senaste 30 dagarna före 
randomiseringen haft ett skov eller behandlats med kortikosteroider 
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exkluderades. Andra exklusionskriterier var aktiv infektion, 
immunosuppression (läkemedels- eller sjukdomsinducerad), makulaödem och 
samtidig kliniskt signifikant systemisk sjukdom. 

Patienterna delades upp i tre grupper. Två av grupperna fick fingolimod 
peroralt i doserna 1,25 mg respektive 0,5 mg dagligen och patienterna i den 
tredje gruppen fick 30 µg interferon beta-1a intramuskulärt en gång i veckan. 
Den medicinska behandlingen övervakades av en neurolog. Var tredje månad 
bestämdes EDSS-poängen och MSFC-poängen var sjätte månad. En 
specialutbildad och certifierad neurolog bestämde poängen på EDSS och MSFC-
poängen räknades ut av neurologen eller en utbildad tekniker. Som 
referensgrupp för MSFC-poängen användes studiepopulationen vid baslinjen. 
Under screeningen, vid baslinjen och vid månad 1, 2, 3, 6, 9 och 12 gjordes 
säkerhetsanalyser. 

Det primära effektmåttet var den årliga skovfrekvensen. Definitionen för ett 
skov var nya, förvärrade eller återkommande neurologiska symtom. Dessa 
skulle uppkommit tidigast 30 dagar efter senaste skov, vara i minst 24 timmar 
och inte komma i samband med feber eller infektion. De skulle också ge minst 
en halv poängs ökning på EDSS eller en ökning med minst en grad i två 
funktionella system eller minst två grader i ett funktionellt system. 
Förändringar i tarm- eller urinblåsefunktion samt kognition inkluderades inte. 
Studien hade också två sekundära endpoints. Dessa var antalet nya eller 
förstorade T2-lesioner efter 12 månader och andel som drabbades av 
progredierande funktionsnedsättning. Definitionen för progredierande 
funktionsnedsättning var en höjning med en poäng på EDSS, alternativt en halv 
poängs höjning om patienten hade en baslinjepoäng på 5,5 eller mer, som 
bekräftades tre månader senare i frånvaro av skov. 

Studien analyserades enligt mITT, vilket innebar att patienter som inte tagit 
minst en dos exkluderades. 

Resultat  
Vid baslinjen var den genomsnittliga åldern för patienterna i de tre grupperna 
35,8-36,7 år, den genomsnittliga sjukdomstiden 7,3-7,5 år och den 
genomsnittliga EDSS-poängen 2,19-2,24. 1280 patienter togs med i den 
modifierade intention-to-treat-gruppen. 

Resultatet visade att den årliga skovfrekvensen för patienterna som fått den 
högre dosen av fingolimod var 0,20, för patienterna som fått den lägre dosen 
0,16 och för interferongruppen 0,33. Det genomsnittliga antalet nya eller 
förstorade T2-lesioner var i 1,25 mg-gruppen 1,5, i 0,5 mg-gruppen 1,7 och i 
interferongruppen 2,6. Andelen patienter som fått progredierande 
funktionsnedsättning bekräftad efter 3 månader var i 1,25 mg-gruppen 6,7 %, i 
0,5 mg-gruppen 5,9 % och i interferongruppen 7,9 %. 



 

27 
 

Frekvensen av negativa händelser var 86-92 % i samtliga grupper, varav de 
flesta var milda till måttliga. De vanligaste av dessa händelser var nasofaryngit 
och huvudvärk, vilka förekom i liknande utsträckning även i interferongruppen. 
Allvarliga händelser drabbade 10,7 % av deltagarna i 1,25 mg-gruppen, 7,0 % av 
deltagarna i 0,5 mg-gruppen och 5,8 % i interferongruppen. Bradykardi och AV-
block var de vanligaste allvarliga händelserna. Dessa uppmärksammades efter 
första intaget av fingolimod och var i de flesta fall asymtomatiska. I gruppen 
som fick den högsta dosen fingolimod dog 2 patienter under studien. Dessa 
händelser inträffade drygt 300 dagar efter behandlingens start. Den ena 
patienten drabbades av spridd varicella zoster-infektion efter att ha varit i 
kontakt med ett barn som hade vattkoppor samtidigt som patienten 
behandlades med kortikosteroider på grund av ett skov. Behandlingen med 
fingolimod avbröts och patienten fick antiviral behandling, men dog efter tre 
dagar. Det andra dödsfallet berodde på en herpes simplex encefalit. Patienten 
fick först kortikosteroider eftersom det misstänktes vara ett skov, men efter en 
vecka påbörjades antiviral behandling. Efter cirka två månader dog patienten. 

Tabell VI visar en sammanfattning av resultat för studien. 

 

Tabell VI. Sammanfattning av resultaten från studie 4. 

 Fingolimod  
0,5 mg 

Fingolimod  
1,25 mg 

Interferon beta-
1a 
30 µg 

Ålder 35,8-36,7 år 
7,3-7,5 år 
2,19-2,24 

1280 

Sjukdomstid 

EDSS-poäng 

Antal patienter (mITT) 

Årlig skovfrekvens 0,16⋆ 0,20⋆ 0,33 

Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner/mätning 

- - - 

Totalt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner (hela studien) 

- - - 

Antal nya eller 
förstorade T2-lesioner 

1,7⋆⋆ 1,5⋆ 2,6 

Andel patienter med 
progredierande 
funktionsnedsättning 

5,9 %⋆⋆⋆ 6,7 %⋆⋆⋆⋆ 7,9 % 

Andel patienter som 
drabbades av allvarliga 
händelser 

7,0 % 10,7 % 5,8 % 

- = resultat saknas  ⋆ = p<0,001 
   ⋆⋆ = p=0,004 
   ⋆⋆⋆ = p=0,25 
   ⋆⋆⋆⋆ = p=0,50 
 



 

28 
 

Studie 5: 
 

A Controlled Trial of Natalizumab for Relapsing Multiple 
Sclerosis. Miller et al., 200332 

 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra effekten av intravenös infusion av 
natalizumab med placebo vid behandling av MS. 

 
 
Studiedesign 
Studien som pågick i 6 månader var randomiserad, dubbelblind och 
placebokontrollerad. 213 patienter från 26 kliniska center i USA, Canada och 
Storbritannien deltog i studien. Patienterna var 18-65 år och hade skovvis eller 
sekundär progressiv MS. De skulle ha haft minst två skov under de senaste två 
åren samt ha en poäng mellan 2 och 6,5 på EDSS. De skulle också ha haft tre 
eller fler lesioner på T2-viktad MRT. Exklusionskriterier var immunosuppressiv 
eller immunmodulerande behandling de senaste tre månaderna samt skov eller 
behandling med systemiska kortikosteroider under de senaste 30 dagarna. 

Patienterna randomiserades till tre grupper. En grupp fick 3 mg natalizumab 
per kilo kroppsvikt, den andra fick 6 mg natalizumab per kilo och den tredje fick 
placebo. Var fjärde vecka under 6 månader fick patienterna en intravenös 
infusion av substansen. Därefter övervakades de i ytterligare 6 månader för 
kontroll av biverkningar. 

Under screeningfasen, före varje behandling samt en månad efter sista 
behandlingen gjordes protondensitetsscanning, T2-viktad MRT och 
gadoliniumförstärkt T1-viktad MRT. Vid månad 9 och 12 gjordes 
uppföljningsscanningar. Patienterna fick träffa de behandlande och 
undersökande neurologerna vid förbestämda möten samt vid händelse av skov. 
Vid dessa möten kontrollerades också biverkningar. 

Det primära effektmåttet var antalet nyuppkomna gadoliniumförstärkta 
lesioner från den första infusionen till månaden efter den sista infusionen. 
Andra effektmått som mättes med MRT var antalet ihållande förstärkta lesioner, 
vilket innebar förstärkta lesioner som även setts vid förra månadens 
undersökning, de förstärkta lesionernas volym, antalet nya aktiva lesioner 
(både nya förstärkta och nya eller nyligen förstorade men inte förstärkta T2-
lesioner) samt antalet patienter med minst en ny förstärkt lesion. Som 
sekundära och tertiära effektmått mättes skovfrekvensen, förändringen i EDSS-
poäng och patienternas egen skattning av sitt välbefinnande. Ett skov 
definierades som plötsligt uppkommande förvärrade symtom som kom efter en 
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period av minst 30 stabila dagar och varade i minst 48 timmar. Symtomen 
skulle ge en höjning med minst en poäng på EDSS, minst en grad för två 
funktionella system eller minst två grader för ett funktionellt system. 
Självskattningsvärderingen gick till så att patienterna fick markera sitt 
välbefinnande på en 100 mm-linje vid studiens start, efter 3 månader och efter 
6 månader. Ju större välbefinnande, desto högre poäng angav patienten. 

Studien analyserades enligt ITT. 

 
 
Resultat 
Vid baslinjen låg den genomsnittliga åldern för patienterna i de tre grupperna 
på 42,8-44,9 år, genomsnittliga sjukdomstiden var 10,2-13,1 år, genomsnittlig 
EDSS-poäng 4,2-4,4 och andelen patienter med skovvis MS i respektive grupp 
63-70 %. 
 
Patienterna i 6 mg-gruppen fick i genomsnitt 1,1 nya gadoliniumförstärkta 
lesioner. Siffran för 3 mg-gruppen var 0,7 och för placebogruppen 9,6. Det 
genomsnittliga antalet ihållande förstärkta lesioner var för 6 mg-gruppen 1,3, 
för 3 mg-gruppen 0,8 och för placebogruppen 3,6. De förstärkta lesionernas 
genomsnittliga volym var 279 mm3 för 6 mg-gruppen, 156 mm3 för 3 mg-
gruppen och 1169 mm3 för placebogruppen. Antalet nya aktiva lesioner var i 
genomsnitt 1,1 i 6 mg-gruppen, 0,8 i 3 mg-gruppen och 9,7 i placebogruppen. 
Andelen patienter som fått minst en ny förstärkt lesion var i 6 mg-gruppen 
35 %, i 3 mg-gruppen 25 % och i placebogruppen 68 %. Det genomsnittliga 
årliga skovantalet var 0,04 i 3 mg-gruppen, 0,11 i 6 mg-gruppen och 0,25 i 
placebogruppen under 6-månadersperioden. Poängen på EDSS minskade med 
0,03 i 6 mg-gruppen, 0,14 i 3 mg-gruppen och 0,03 i placebogruppen. 
Patienternas skattning av välbefinnande visade på en höjning med 6,21 mm för 
6 mg-gruppen, 9,49 mm för 3 mg-gruppen och för placebogruppen en sänkning 
med 1,38 mm. 

Negativa händelser förekom i liknande utsträckning i de tre grupperna. Några 
av de vanligaste händelserna i natalizumabgrupperna var huvudvärk och 
infektioner. Allvarliga händelser drabbade 4,1 % av deltagarna i 6 mg-gruppen, 
7,4 % av deltagarna i 3 mg-gruppen och 9,9 % av deltagarna i placebogruppen. 

Tabell VII visar en sammanfattning av resultat för studien. 
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Tabell VII. Sammanfattning av resultaten från studie 5. 

 Natalizumab 
3 mg/kg 

Natalizumab 
6 mg/kg 

Placebo 

Ålder 42,8-44,9 år 
10,2-13,1 år 

4,2-4,4 
213 

63-70 % 

Sjukdomstid 

EDSS-poäng 

Antal patienter (ITT) 

Andel skovvis MS 

Årlig skovfrekvens 0,04≀ 0,11≀ 0,25 

Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner/mätning 

- - - 

Totalt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner (hela studien) 

0,7≀≀ 1,1≀≀ 9,6 

Antal nya eller 
förstorade T2-lesioner 

- - - 

Andel patienter med 
progredierande 
funktionsnedsättning 

- - - 

Andel patienter som 
drabbades av allvarliga 
händelser 

7,4 % 4,1 % 9,9 % 

- = resultat saknas  ≀ = p=0,02 
   ≀≀ = p<0,001 

 

 

 

Studie 6: 
 

A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Natalizumab for 

Relapsing Multiple Sclerosis. Polman et al., 200633 

 
Syfte  
Syftet med studien var att jämföra effekten av intravenös infusion av 
natalizumab med placebo vid behandling av MS. 

 
 
Studiedesign  
Studien var randomiserad och pågick i 2 år. 942 patienter från 99 kliniska 
center i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland togs med i studien. 
Deltagarna var män och kvinnor i åldrarna 18 till 50 år med diagnosen skovvis 
MS och en poäng mellan 0 och 5 på EDSS. Patienterna skulle ha gjort en MRT 
som visade på MS-lesioner samt ha haft ett skov de senaste 12 månaderna före 
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studien. Exklusionskriterier var skov de senaste 50 dagarna innan den första 
läkemedelsdosen skulle ges, cyklofosfamid- eller mitoxantronbehandling under 
det senaste året eller behandling med interferon beta, glatirameracetat, 
cyklosporin, metotrexat, azatioprin eller immunoglobulin under de senaste sex 
månaderna. Även patienter som under mer än sex månader fått behandling med 
glatirameracetat och/eller interferon beta exkluderades. 

Patienterna randomiserades till i två grupper (2:1). 627 av dem fick 300 mg 
natalizumab och 315 fick placebo som intravenös infusion var fjärde vecka i upp 
till 116 veckor. Var tolfte vecka gjordes mätning av EDSS, kontroll av 
biverkningar och mätning av natalizumabantikroppar på klinikerna. Patienter 
som fått nya neurologiska symtom fick träffa en neurolog inom 72 timmar. Vid 
misstänkt skov undersöktes patienten av en neurolog inom fem dagar. 
Definitionen för ett skov var nya eller försämrade neurologiska symtom som 
varade i minst ett dygn och inte uppkom i samband med feber eller infektion. 
Nya neurologiska fynd skulle också hittas av neurologen. Vid baslinjen, vecka 52 
och vecka 104 gjordes MRT-scanningar. Genom studien fick varken patienterna 
eller studiepersonalen reda på vilken behandlig patienterna fick. 

Under det första året var det primära effektmåttet skovfrekvensen och 
sekundära effektmått var antalet nya eller förstorade T2-lesioner, antalet 
gadoliniumförstärkta lesioner och andelen skovfria patienter. Det primära 
effektmåttet efter två år var risken för ihållande funktionsnedsättning, vilket 
innebar en höjning av poängen på EDSS med minst 1,0, eller 1,5 poängs höjning 
om baslinjepoängen var 0, som kvarstod under 12 veckor. 

Studien analyserades enligt ITT. 

 

Resultat 
Vid baslinjen låg patienternas genomsnittsålder i respektive grupp på 35,6-
36,7 år, genomsnittliga sjukdomstiden var 5,0-6,0 år och den genomsnittliga 
EDSS-poängen var 2,3 i båda grupperna. Antalet deltagare som fullföljde studien 
var 856. 

När ett år gått beräknades den årliga skovfrekvsen. För patienterna som fått 
natalizumab var frekvensen 0,26 skov per år och för deltagarna som fått placebo 
var den 0,81 skov per år. Antalet nya eller förstorade T2-lesioner var då i 
genomsnitt 1,2 i natalizumabgruppen och 6,1 i placebogruppen och 
motsvarande antal för gadoliniumförstärkta lesioner 0,1 och 1,3. Andelen 
skovfria patienter efter 1 år var 80 % i natalizumabgruppen och 60 % i 
placebogruppen. Risken för ihållande funktionsnedsättning efter 2 år var för 
patienterna i natalizumabgruppen 17 % och för patienterna i placebogruppen 
29 %. 



 

32 
 

95 % av deltagarna i natalizumabgruppen och 96 % av deltagarna i 
placebogruppen drabbades av någon negativ händelse. De vanligaste 
händelserna i natalizumabgruppen var huvudvärk, trötthet, urinvägsinfektion, 
ledvärk och depression. 19 % av patienterna i natalizumabgruppen och 24 % i 
placebogruppen drabbades av allvarliga händelser. Under studiens gång 
inträffade två dödsfall och båda dessa var i natalizumabgruppen. Den ena 
patienten dog av malignt melanom och den andra av alkoholförgiftning. 
Patienten som dog av malignt melanom hade haft malignt melanom tidigare. 

Tabell VIII visar en sammanfattning av resultat för studien. 

 
 
Tabell VIII. Sammanfattning av resultaten från studie 6. 
 Natalizumab 

300 mg 

Placebo 

Ålder 35,6-36,7 år 
5,0-6,0 år 

2,3 
942 

Sjukdomstid 

EDSS-poäng 

Antal patienter (ITT) 

Årlig skovfrekvens 0,26⊹ 0,81 

Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner/mätning 

0,1⊹ 1,3 

Totalt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner (hela studien) 

- - 

Antal nya eller förstorade 
T2-lesioner 

1,2⊹ 6,1 

Andel patienter med 
progredierande 
funktionsnedsättning 

17 %⊹ 29 % 

Andel patienter som 
drabbades av allvarliga 
händelser 

19 %⊹⊹ 24 % 

- = resultat saknas  ⊹ = p<0,001 
   ⊹⊹ = p=0,06 
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Studie 7: 
 

Natalizumab plus Interferon Beta-1a for Relapsing Multiple 

Sclerosis. Rudick et al., 200634 

 
Syfte 

Studiens syfte var att jämföra kombinationsterapi med interferon beta-1a och 
natalizumab med monoterapi med interferon beta-1a vid behandling av MS. 
 
 

 
Studiedesign 
Denna studie var randomiserad och dubbelblind och pågick i 2 år. 1196 
patienter från 124 kliniska center i USA och Europa togs med i studien. Ett 
center uteslöts dock på grund av oegentligheter i data, så antalet patienter blev 
istället 1171. Patienterna var 18-55 år, hade diagnosen skovvis MS, en poäng 
mellan 0 och 5 på EDSS och MS-lesioner synliga på MRT. Patienterna skulle 
under den senaste 12-månadersperioden ha haft minst ett skov trots 
behandling med interferon beta-1a. Exklusionskriterier var skov de senaste 50 
dagarna före randomiseringen och behandling med annan 
sjukdomsmodifierande behandling under föregående 12-månadersperiod. 
Patienterna delades upp i två grupper som fick 30 µg interferon beta-1a 
intramuskulärt en gång i veckan i kombination med 300 mg natalizumab eller 
placebo intravenöst var fjärde vecka. Var tolfte vecka gjordes besök på 
klinikerna. Undersökande neurologer bestämde EDSS-poängen och 
behandlande neurologer ansvarade för patientvård och rapportering av 
biverkningar och skov. Vid uppkomst av nya symtom som skulle kunna vara 
skov blev patienterna undersökta inom 72 timmar. Definitionen för skov var 
nya eller förvärrade symtom som varade i minst 24 timmar som inte uppkom i 
samband med feber och som gav nya neurologiska fynd. Patienter som hade en 
funktionsnedsättning som varade i minst 12 veckor bads att fortsätta vara med i 
studien. De fick då möjlighet att kombinera läkemedlet med en annan 
behandling som fanns tillgänglig för MS. Protondensitet, T2-viktade och 
gadoliniumförstärkta T1-viktade MRT-scanningar av hjärnan gjordes vid 
baslinjen, vecka 52 och vecka 104. 
 
Det primära effektmåttet var antalet skov efter ett år. Antalet nya eller 
förstorade T2-lesioner, antalet gadoliniumförstärkta lesioner och andel skovfria 
patienter mättes som sekundärt effektmått. För det andra året var det primära 
effektmåttet risken för ihållande funktionsnedsättning, vilket innebar minst 1 
poängs höjning i EDSS från en poäng på minst 1 vid baslinjen eller 1,5 poängs 
höjning om baslinjepoängen var 0 och denna försämring skulle hålla i sig i minst 
12 veckor. Andra årets sekundära effektmått var det genomsnittliga antalet 
skov. 
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Studien analyserades enligt ITT. 
 
 

Resultat 
Vid baslinjen var patienternas genomsnittsålder i respektive grupp 38,8-39,1 år, 
medianen för sjukdomstiden var 7,0-8,0 år och den genomsnittliga EDSS-
poängen 2,4-2,5. Studien avslutades en månad tidigare än beräknat eftersom det 
rapporterades in två fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). 
1003 patienter fullföljde studien. 
 
Med kombinationsterapi blev det genomsnittliga skovantalet under första året 
0,38 jämfört med 0,82 för placebogruppen. Efter andra året hade dessa siffror 
ändrats till 0,34 och 0,75. Det genomsnittliga antalet nya eller förstärkta T2-
lesioner efter ett år var 0,9 i natalizumabgruppen och 5,4 i placebogruppen och 
motsvarande siffror för gadoliniumförstärkta lesioner var 0,1 respektive 0,8. 
72 % av deltagarna i natalizumabgruppen och 51 % i placebogruppen var 
skovfria efter 1 år. Efter två år hade 23 % av deltagarna i natalizumabgruppen 
och 29 % av deltagarna i placebogruppen fått ihållande funktionsnedsättning. 
 
Nästan alla deltagare drabbades av någon biverkning. Negativa händelser som 
var signifikant vanligare i natalizumabgruppen än placebogruppen var faryngit, 
oro, bihålesvullnad och perifera ödem. 18 % av deltagarna i 
natalizumabgruppen och 21 % av deltagarna i placebogruppen drabbades av 
allvarliga händelser. Vanligaste allvarliga händelsen var ett skov. En annan 
allvarlig händelse var de två fallen av PML som inträffade för två av deltagarna i 
natalizumabgruppen. 

Tabell IX visar en sammanfattning av resultat för studien. 
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Tabell IX. Sammanfattning av resultaten från studie 7. 
 Natalizumab 

300 mg +  
interferon beta-1a 30 µg 

Placebo +  
interferon beta-1a 30 µg 

Ålder 38,8-39,1 år 
7,0-8,0 år 

2,4-2,5 
1171 

Sjukdomstid 

EDSS-poäng 

Antal patienter (ITT) 

Årlig skovfrekvens 0,38"⊙ 
0,34""⊙ 

0,82" 
0,75"" 

Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner/mätning 

0,1⊙ 0,8 

Totalt antal 
gadoliniumförstärkta 
lesioner (hela studien) 

- - 

Antal nya eller förstorade 
T2-lesioner 

0,9⊙ 5,4 

Andel patienter med 
progredierande 
funktionsnedsättning 

23 %⊙⊙ 29 % 

Andel patienter som 
drabbades av allvarliga 
händelser 

18 %⊙⊙⊙ 21 % 

- = resultat saknas  ⊙ = p<0,001 
" = mätt efter 1 år  ⊙⊙ = p=0,02 
"" = mätt efter 2 år  ⊙⊙⊙ = p=0,23 
 

 

 

Gemensamma effektmått för studierna 

I tabell X-XIV har en jämförelse mellan gemensamma effektmått för studierna 
gjorts. Dessa effektmått är årlig skovfrekvens (X), antal gadoliniumförstärkta 
lesioner mätt vid ett tillfälle (XI), totalt antal nya gadoliniumförstärkta lesioner 
under studien (XII), antal nya eller förstorade T2-lesioner (XIII) och andel 
patienter med bekräftad progredierande funktionsnedsättning (XIV). Tabell XV 
är en sammanställning av andel patienter som drabbades av allvarliga 
händelser under studierna. 
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Tabell X. Årlig skovfrekvens efter behandling med de olika terapierna. 

Studie F  

0,5 mg 

F  

1,25 mg 

F  

5,0 mg 

N 

3 mg/kg 

N  

6 mg/kg 

N  

300 mg 

Placebo 

1. 

Kappos 

et al.  

- 0,35^ 0,36^ - - - 0,77^ 

2. 

Comi  

et al. 

- 0,20^^^^  - - - - - 

3. 

Kappos 

et al.  

0,18^^^ 0,16^^^ - - - - 0,40^^^ 

4. 

Cohen 

et al. 

0,16^^ 0,20^^ - - - - - 

5. 

Miller 

et al. 

- - - 0,04^ 0,11^ - 0,25^ 

6. 

Polman 

et al. 

- - - - - 0,26^^ 0,81^^ 

7. 

Rudick 

et al. 

- - - - - 0,38*^^ 

0,34*^^^ 

0,82¤^^ 

0,75¤^^^ 

F = Fingolimod   ^ = mätt efter 6 månader 

N = Natalizumab  ^^ = mätt efter 12 månader  

- = resultat saknas  ^^^ = mätt efter 24 månader  

* = natalizumab + interferon beta-1a ^^^^ = mätt efter 36 månader 

¤ = placebo + interferon beta-1a 
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Tabell XI. Det genomsnittliga antalet gadoliniumförstärkta lesioner per mätning efter 

behandling med de olika terapierna. 

Studie F  

0,5 mg 

F  

1,25 mg 

F  

5,0 mg 

N  

3 mg/kg 

N  

6 mg/kg 

N  

300 mg 

Placebo 

1. 

Kappos 

et al.  

- - - - - - - 

2.  

Comi  

et al. 

- 0,2^^^^ - - - - - 

3. 

Kappos 

et al.  

0,2^^^ 0,2^^^ - - - - 1,1^^^ 

4. 

Cohen 

et al. 

- - - - - - - 

5. 

Miller 

et al. 

- - - - - - - 

6. 

Polman 

et al. 

- - - - - 0,1^^ 1,3^^ 

7. 

Rudick 

et al. 

- - - - - 0,1*^^ 0,8¤^^ 

F = Fingolimod   ^^ = mätt efter 12 månader 

N = Natalizumab  ^^^ = mätt efter 24 månader 

- = resultat saknas  ^^^^ = mätt efter 36 månader 

* = natalizumab + interferon beta-1a 

¤ = placebo + interferon beta-1a 
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Tabell XII. Det genomsnittliga totala antalet gadoliniumförstärkta lesioner under de månatliga 

mätningarna. 

Studie F  

0,5 mg 

F  

1,25 mg 

F  

5,0 mg 

N  

3 mg/kg 

N  

6 mg/kg 

N  

300 mg 

Placebo 

1. 

Kappos 

et al.  

- 8,4^ 5,7^ - - - 14,8^ 

2. 

Comi  

et al. 

- - - - - - - 

3. 

Kappos 

et al.  

- - - - - - - 

4. 

Cohen 

et al. 

- - - - - - - 

5. 

Miller 

et al. 

- - - 0,7^ 1,1^ - 9,6^ 

6. 

Polman 

et al. 

- - - - - - - 

7. 

Rudick 

et al. 

- - - - - - - 

F = Fingolimod   ^ = mätt efter 6 månader 

N = Natalizumab 

- = resultat saknas 
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Tabell XIII. Det genomsnittliga antalet nya eller förstorade T2-viktade lesioner efter behandling 

med de olika terapierna. 

Studie F  

0,5 mg 

F  

1,25 mg 

F  

5,0 mg 

N  

3 mg/kg 

N  

6 mg/kg 

N  

300 mg 

Placebo 

1. 

Kappos 

et al.  

- - - - - - - 

2.  

Comi  

et al. 

- - - - - - - 

3. 

Kappos 

et al.  

2,5^^^ 2,5^^^ - - - - 9,8^^^ 

4. 

Cohen 

et al. 

1,7^^ 1,5^^ - - - - - 

5. 

Miller 

et al. 

- - - - - - - 

6. 

Polman 

et al. 

- - - - - 1,2^^ 6,1^^ 

7. 

Rudick 

et al. 

- - - - - 0,9*^^^ 5,4¤^^^ 

F = Fingolimod   ^^ = mätt efter 12 månader 

N = Natalizumab  ^^^ = mätt efter 24 månader 

- = resultat saknas 

* = natalizumab + interferon beta-1a 

¤ = placebo + interferon beta-1a 
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Tabell XIV. Andel patienter som drabbats av progredierande funktionsnedsättning bekräftad 

efter 3 månader. 

Studie F  

0,5 mg 

F  

1,25 mg 

F  

5,0 mg 

N  

3 mg/kg 

N  

6 mg/kg 

N  

300 mg 

Placebo 

1. 

Kappos 

et al.  

- - - - - - - 

2. 

Comi  

et al. 

- - 

 

- - - - - 

3. 

Kappos 

et al.  

17,7 %^^^ 

 

16,6 %^^^ 

 

- - - - 24,1 %^^^ 

 

4. 

Cohen 

et al. 

5,9 %^^ 

 

6,7 %^^ 

 

- - - - - 

5. 

Miller 

et al. 

- - - - - - - 

6. 

Polman 

et al. 

- - - - - 17 %^^^ 

 

 

29 %^^^ 

 

7. 

Rudick 

et al. 

- - - - - 23 %*^^^ 

 

29 %¤^^^ 

 

F = Fingolimod   ^^ = mätt under 12 månader 

N = Natalizumab  ^^^ = mätt under 24 månader 

- = resultat saknas  ^^^^ = mätt under 36 månader 

* = natalizumab + interferon beta-1a 

¤ = placebo + interferon beta-1a 
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Tabell XV. Andel patienter som drabbades av allvarliga händelser under behandling med de 

olika terapierna. 

Studie F  

0,5 mg 

F  

1,25 mg 

F  

5,0 mg 

N  

3 mg/kg 

N  

6 mg/kg 

N  

300 mg 

Placebo 

1. 

Kappos 

et al.  

- 2 %^^ 8 %^^ - - - - 

2. 

Comi  

et al. 

- 10,6 %#^^ - - - - - 

3. 

Kappos 

et al.  

10,1 %^^^ 11,9 %^^^ - - - - 13,4 %^^^ 

4. 

Cohen 

et al. 

7,0 %^^ 10,7 %^^ - - - - - 

5. 

Miller 

et al. 

- - - 7,4 %^^ 4,1 %^^ - 9,9 %^^ 

6. 

Polman 

et al. 

- - - - - 19 %^^^ 24 %^^^ 

7. 

Rudick 

et al. 

- - - - - 18 %*^^^ 21 %¤^^^ 

F = Fingolimod   # = månad 24-36 

N = Natalizumab  ^^ = mätt efter 12 månader 

- = resultat saknas  ^^^ = mätt efter 24 månader 

* = natalizumab + interferon beta-1a ^^^^ = mätt efter 36 månader 

¤ = placebo + interferon beta-1a 
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DISKUSSION 
 
Injektions- och infusionsterapier är obekvämt för MS-patienterna och ett 
alternativ för oral terapi är önskvärt för att förbättra patienternas livskvalitet 
och följsamheten till behandlingen. En förutsättning för att ett oralt preparat ska 
vara aktuellt är förstås att effekten är åtminstone likvärdig med övriga 
tillgängliga preparat. Det är lämpligt att jämföra fingolimod med natalizumab då 
dessa substanser än avsedda att användas vid samma indikationer, alltså 
patienter som har initialt hög sjukdomsaktivitet eller som har hög 
sjukdomsaktivitet trots att de fått behandling med betainterferon eller 
glatirameracetat. Både natalizumab och fingolimod motverkar leukocyternas 
passage över blod-hjärnbarriären, men fingolimod kan även ta sig över 
barriären och verka direkt skyddande på nervcellerna och skulle därmed kunna 
tänkas ha en bättre effekt än natalizumab.1, 3 
 
Sju studier granskades i detta arbete, varav fyra undersökte fingolimod och tre 
undersökte natalizumab. Min tanke var att endast titta på studier där 
läkemedlen undersökts som monoterapi, men det var svårt att hitta lämpliga 
studier. En studie där natalizumab togs som kombinationsterapi med interferon 
beta-1a valdes därför också. 
 
Av de studier som granskades var samtliga randomiserade, vilket ökar deras 
trovärdighet. De flesta var också dubbelblinda, dock inte alla fingolimodstudier. 
Genom att inte ha dubbelblinda studier finns risk för bias eftersom både 
patienter och undersökare kan ha en förväntning eller önskan om preparatets 
effekt, vilket kan påverka resultaten. 
 
Vid randomiserade kliniska prövningar rekommenderas användning av 
metoden ITT, vilket innebär att alla randomiserade patienter räknas med i 
resultaten oavsett om de fullföljt studien eller ej35. Denna metod användes för 
de tre natalizumabstudierna, men endast för en av de fyra studierna om 
fingolimod. Övriga studier använde istället mITT, där resultat för personer som 
inte tagit någon dos av läkemedlet eller inte deltagit i någon MRT-scanning efter 
randomiseringen exkluderades. Denna metod anses inte lika tillförlitlig, då det 
finns risk att detta gjorts för att resultaten ska framstå som bättre än vad de 
var36. 
 
Samtliga fingolimodstudier sponsrades av Novartis, läkemedelsföretaget som 
tillverkar Gilenya, och samtliga natalizumabstudier sponsrades av Biogen Idec, 
ett av de företag som tillverkar Tysabri. Detta kan ha påverkat hur resultaten 
framställdes i studien. 
 
Antalet patienter i granskade studier varierade från 213 (studie 5) till 1280 
(studie 4). Med ett ökande antal patienter kan ett säkrare resultat ges, så för att 
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kunna göra en bättre jämförelse mellan studierna hade det varit önskvärt om 
fler patienter inkluderats i studierna med lägst antal deltagare. 
 
Studierna hade olika primära och sekundära effektmått. När ett sekundärt 
effektmått anges är inte studien specifikt utformad för att analysera dessa 
händelser, och resultatet blir därmed inte lika tillförlitligt som resultatet för det 
primära effektmåttet.37 
 

Fyra av de sju granskade studierna mätte progredierande funktionsnedsättning 
bekräftad efter tre månader som ett av effektmåtten. Definitionen för 
progredierande funktionsnedsättning varierade dock mellan studierna. I 
fingolimodstudierna var definitionen 1 poängs höjning i EDSS från baslinjen 
eller en höjning med 0,5 om poängen vid baslinjen var minst 5,5. I 
natalizumabstudierna var definitionen en ökning med minst 1 poäng från 
baslinjen eller 1,5 poäng om baslinjepoängen var 0. När definitionerna inte är de 
samma blir resultaten mellan studierna svårare att jämföra. 
 
EDSS används flitigt i kliniska studier, både för inklusionskriterier och för 
bekräftelse av skov, men skalan har fått en del kritik. Nackdelar med skalan är 
bland annat att det är en ordinalskala, poängen kan variera beroende på vem 
som bedömer, stor vikt läggs på gångförmågan medan det inte tas så stor 
hänsyn till armarnas funktion och för lite hänsyn tas även till de kognitiva 
funktionsstörningarna. Skalan ger dock en uppfattning om hur svår sjukdomen 
är och genom att mäta poängen vid upprepade tillfällen under en behandling 
kan effekt av läkemedlet upptäckas.27 
 
MSFC togs fram på grund av bristerna i EDSS. Tanken med MSFC var framför allt 
att den skulle användas som verktyg för att utvärdera effekt i kliniska studier. 
Då jämförelsematerialet i MSFC är personer med MS som har olika svåra 
funktionsnedsättningar säger resultatet inte hur svår sjukdomen är utan visar 
bara förändring gentemot andra MS-patienter då det ansågs vara viktigare av 
arbetsgruppen som utvecklade skalan. Huruvida det är viktigast med förändring 
jämfört med andra MS-patienter eller friska personer kan dock finnas skilda 
åsikter om. Annan kritik som kan riktas mot MSFC är bland annat att resultatet 
för 9-HPT och PASAT kan förbättras under de första tillfällena på grund av 
inlärningseffekter, att det är svårt att avgöra vad en förändring i 
standardavvikelse innebär för patienten då det numeriska värdet inte har ett 
samband med den kliniska bilden och att testet inte tar hänsyn till 
kranialnervsfunktioner såsom till exempel synförlust. För rutinbruk på 
neurologmottagningar rekommenderas inte MSFC.27 
 
Även MRT-scanningar har fördelar och nackdelar. En fördel är sensitiviteten. 
Finns det sjukliga förändringar är chansen att upptäcka dem stor. Nackdelen är 
specificiteten. Det är svårt att med säkerhet säga om en skada beror på MS, även 
om de oftast finns på typiska ställen och har ett karaktäristiskt utseende.38 
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Studien av Kappos et al. 20062 (studie 1) visade att fingolimod gav signifikant 
och snabb förbättring på MRT-scanningarna jämfört med placebo. Även när det 
gällde de kliniska resultatmåtten angående skov sågs signifikant förbättring. 
Patienter som fått placebo i kärnstudien fick också en tydlig förbättring när de 
fortsatte med fingolimod i förlängningsstudien. De fingolimoddoser som 
användes i studien, 1,25 mg och 5,0 mg, är högre än de som används vid 
behandling idag. Den högre dosen ledde till betydligt fler allvarliga biverkningar 
än den lägre samtidigt som den högre dosen inte gav så stor skillnad i effekt. 
277 patienter uppdelade i tre grupper blir ett ganska lågt antal patienter per 
grupp och skillnaderna i resultat blir därmed mer osäkra. Under 
förlängningsdelen var studien dessutom inte dubbelblind längre, vilket ökar 
risken för bias. 
 
I förlängningsstudien, av Comi et al. 201030 (studie 2), visade det sig att den låga 
sjukdomsaktiviteten höll i sig både vad gällde de kliniska och MRT-mätningarna 
och läkemedlet tolererades bra av de flesta. Författarna skriver dock att 
studiens resultat har begränsningar då det var en öppen studie samt att det inte 
fanns någon placebogrupp. Det blir därmed svårt att säga något säkert om 
fingolimods långtidseffekter. Författarna påpekar också att ju längre studien är, 
desto fler patienter avslutar i förtid, och även detta gör resultaten osäkrare. 
Eftersom patienterna själva fick välja om de ville fortsätta till 
förlängningsstudien fanns risk att de som fått dåliga resultat i kärnstudien valde 
att inte delta. 
 
Studien av Kappos et al. 201031 (studie 3) visade att fingolimod gav en minskad 
skovfrekvens och en signifikant minskad risk för progredierande 
funktionsnedsättning jämfört med placebo. Även MRT-resultaten förbättrades. 
Effekten av de två doserna fingolimod, 0,5 mg och 1,25 mg, var likvärdig, medan 
biverkningar förkom i högre utsträckning för 1,25 mg. 
 
Studien av Cohen et al. 201019 (studie 4) jämförde fingolimod med den aktiva 
kontrollen interferon beta-1a. Fingolimod gav bättre effekt på minskad 
skovfrekvens och MRT-aktivitet, men när det gällde progredierande 
funktionsnedsättning sågs ingen tydlig skillnad mellan preparaten. Även i denna 
studie visade sig fingolimoddosen på 0,5 mg vara lika effektiv som dosen på 
1,25 mg. Studien visade också att fingolimod eventuellt ökar risken för 
virusinfektioner, framförallt herpes. Författarna påpekar att en studie på 12 
månader, som denna, kan vara för kort för att kunna visa på sällsynta och sent 
inträffande biverkningar. 
 
I studien av Miller et al. 200332 (studie 5) visade sig natalizumab sänka 
bildandet av gadoliniumförstärkta inflammationer jämfört med placebo. Denna 
effekt sågs redan efter första infusionen och höll i sig genom studiens sex 
månader. Syftet med studien var inte att titta på kliniska effekter, men där sågs 
ändå en signifikant minskning i skovfrekvens. Säkerhetsprofilen för 
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natalizumab liknade placebos. Studien hade 213 deltagare uppdelade i tre 
grupper, vilket är ett lågt antal för att kunna ge säkra resultat. 
 
Studien av Polman et al. 200633 (studie 6) jämförde effekten av 300 mg 
natalizumab med placebo. Natalizumab gav en snabbt isättande och ihållande 
effekt. Signifikant minskning sågs på både skovfrekvens och risk för 
progredierande funktionsnedsättning. Även MRT-scanningarna gav fördelaktiga 
resultat för natalizumab. 
 
Studien av Rudick et al. 200634 (studie 7) jämförde natalizumab och interferon 
beta-1a med placebo och interferon beta-1a. Kombinationsbehandlingen 
minskade både skovfrekvensen och risken för progredierande 
funktionsnedsättning. Kombinationsbehandlingen minskade även antalet nya 
och förstorade T2-lesioner. 
 
Vad gäller de kliniska resultaten visade samtliga fingolimodstudier bättre effekt 
på alla utvalda parametrar jämfört med placebo. De parametrar som bör vara av 
störst intresse för patienterna själva är den årliga skovfrekvensen, risken för 
progredierande funktionsnedsättning och risken för allvarliga händelser. Den 
årliga skovfrekvensen för fingolimod var 0,16-0,36 och för placebo 0,40-0,77. 
Risken för progredierande funktionsnedsättning bekräftad efter 3 månader var 
5,9-17,7 % för fingolimod och 24,1 % för placebo. Risken för allvarliga 
händelser var 2-11,9 % för fingolimod och 13,4 % för placebo och det syns en 
tydlig ökning i risken för allvarliga händelser när dosen ökas. I studie 1 var 
patienterna sjukare än i studie 2-4, sjukdomstiden var något längre och 10-13 % 
av patienterna studien hade sekundär progressiv MS. Märkligt nog var 
skovfrekvensen högre för patienterna i studie 1 trots att andelen patienter med 
skovvis MS var lägre. 
 
Även natalizumab visade bra effekt för dessa parametrar jämfört med placebo. I 
studierna var den årliga skovfrekvensen för deltagare som fått natalizumab som 
monoterapi eller som kombinationsterapi med interferon beta-1a 0,04-0,38 
skov/år och för deltagare som fått placebo eller monoterapi med interferon 
beta-1a 0,25-0,82 skov/år. Progredierande funktionsnedsättning bekräftad 
efter 3 månader drabbade 17-23 % av dem som fått natalizumab eller 
natalizumab och interferon beta-1a. För dem som fått placebo eller placebo och 
interferon var andelen 29 %. 4,1-19 % av dem som fått natalizumab eller 
natalizumab och interferon och 9,9-24 % av dem som fått placebo eller placebo 
och interferon drabbades av allvarliga händelser. Anmärkningsvärt är att studie 
5 gav bäst resultat av de tre natalizumabstudierna, trots att patienterna i den 
studien hade såväl högre genomsnittlig ålder som högre EDSS-poäng. 
 
Vad gäller ovan nämnda parametrar är effekten på skovfrekvens likvärdig för de 
två preparaten, medan fingolimod är något fördelaktig vad gäller risken för 
progredierande funktionsnedsättning och risken för allvarliga biverkningar. 
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Även om antalet lesioner inte ger samma direkta effekt för patienterna är 
resultaten från MRT-scanningar av betydelse då det säger något om hur aktiv 
sjukdomen är och hur den utvecklas. Har en patient många lesioner ökar risken 
för skov och för att funktionsnedsättningar ska uppstå. 
 
Fingolimod minskade kraftigt antalet lesioner jämfört med placebo. Det 
genomsnittliga antalet gadoliniumförstärkta lesioner per mätning var 0,2 för 
samtliga fingolimodgrupper medan antalet i placebogruppen var 1,1. Det 
genomsnittliga totala antalet gadoliniumförstärkta lesioner var 5,7-8,4 i 
fingolimodgruppen jämfört med 14,8 i placebogruppen. Antalet nya eller 
förstorade T2-lesioner var 1,5-2,5 för fingolimod och 9,8 för placebo. 
 
Även natalizumab gav stora minskningar i antalet lesioner. Genomsnittligt antal 
gadoliniumförstärkta lesioner per mätning var 0,1 för natalizumab och 0,8-1,3 
för placebo. Det genomsnittliga totala antalet gadoliniumförstärkta lesioner var 
0,7-1,1 för natalizumab och 9,6 för placebo. Natalizumabgrupperna hade i 
genomsnitt 0,9-1,2 nya eller förstorade T2-lesioner och placebogrupperna 5,4-
6,1. Att läkemedlet kombinerades med interferon beta-1a i en av studierna kan 
förstås ha påverkat resultatet. 
 
Resultaten för MRT-mätningarna var ganska lika för fingolimod och 
natalizumab, bortsett från det totala antalet gadoliniumförstärkta lesioner där 
natalizumab tycks vara fördelaktig. Detta effektmått användes dock bara i en av 
studierna för respektive läkemedel, så fler studier behövs för att bekräfta 
skillnaden. 
 
  

SLUTSATSER 
 
De granskade studierna visar att både fingolimod och natalizumab ger bättre 
effekt än placebo och har dessutom bra säkerhet. När arbetet inleddes var min 
hypotes att fingolimod skulle vara tydligt bättre än natalizumab eftersom den 
verkar på två olika sätt. Det är dock inga stora skillnader mellan preparaten. Vad 
gällde risken för progredierande funktionsnedsättning och risken för allvarliga 
biverkningar tycktes fingolimod vara något mera fördelaktigt, medan 
natalizumab hade en liten fördel vad gällde antalet gadoliniumförstärkta 
lesioner. Då man i några av fingolimodstudierna inte använde sig av ITT och 
dubbelblindning kan läkemedlets effekter i dessa studier framstå som bättre än 
vad de är och de små förbättringar i effekter som sågs i resultaten blir osäkra. 
För att säkert kunna säga om det är någon skillnad i effekt och säkerhet mellan 
preparaten vore det önskvärt med nya dubbelblindade långtidsstudier av 
fingolimod där ITT använts vid analysen. Det vore också intressant med en 
randomiserad klinisk prövning som jämför fingolimod med natalizumab. De 
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resultat som framförallt bör studeras är skovfrekvens, risken för ökande 
funktionsnedsättning och risken för allvarliga biverkningar, då dessa 
parametrar borde vara av störst värde för patienterna. 



 

48 
 

REFERENSER 
 

1. Läkemedelsboken 2011-2012, 2011, Läkemedelsverket, s. 930-934. 
2. Kappos, L., Antel, J., Comi, G., Montalban, X., O'Connor, P., Polman, C.H., 

Haas, T., Korn, A.A., Karlsson, G., Radue, E.W., (2006) Oral Fingolimod 
(FTY720) for Relapsing Multiple Sclerosis, The New England Journal of 
Medicine, 355: 1124-40. 

3. Gasperini, C., Ruggieri, S., (2012) Development of oral agent in the 
treatment of multiple sclerosis: how the first available oral therapy, 
fingolimod will change therapeutic paradigm approach, Drug Design, 
Development and Therapy , 6: 175–186. 

4. http://www.msliv.se/downloads/novartis-ms-boken.pdf, 2013-01-22, 
kl. 10.10. 

5. Yadav, R., Larbi, K.Y., Young, R.E., Nourshargh, S., (2003) Migration of 
leukocytes through the vessel wall and beyond, Thromb Haemost, 90: 598–
606. 

6. Roberts, T.K., Buckner, C.M., Berman, J.W., (2010) Leukocyte 
transmigration across the blood-brain barrier: perspectives on neuroAIDS, 
Front Biosci., 15: 478-536. 

7. http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=52635, 2013-02-25 kl. 16.00. 
8. http://www.omms.se, 2013-02-17 kl. 11.20. 
9. http://www.mssallskapet.se/3diagnostik.pdf, 2013-02-03 kl. 11.30. 
10. http://www.ms-gateway.ie/understanding-ms/diagnosing-ms/mri-and-

ms-81.htm, 2013-02-03 kl. 14.30. 
11. http://www.owndoc.com/dutch-radiology-lyme-coverup.htm, 2013-02-

20 kl. 8.10. 
12. Polman, C.H., Wolinsky, J.S., Reingold, S.C., (2005) Multiple sclerosis 

diagnostic criteria: three years later, Multiple Sclerosis, 11: 5-12. 
13. http://www.nationalmssociety.org, 2013-02-04 kl. 10.00. 
14. http://www.multipelskleros.nu, 2013-02-14 kl. 13.20. 
15. Miller, D.H., Weinshenker, B.G., Filippi, M., Banwell, B.L., Cohen, J.A., 

Freedman, M.S., Galetta, S.L., Hutchinson, M., Johnson, R.T., Kappos, L., 
Kira,J., Lublin, F.D., McFarland, H.F., Montalban, X., Panitch, H., Richert, 
J.R., Reingold, S.C., Polman, C.H., (2008) Differential diagnosis of suspected 
multiple sclerosis: a consensus approach, Multiple Sclerosis, 14: 1157–
1174. 

16. http://ms.about.com/od/multiplesclerosis101/a/types_ms.htm, 2013-
01-22 kl. 09.40. 

17. http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---
sjukvard/Monografier-varderingar/Humanlakemedel-Arkiv/Tysabri-
natalizumab/, 2013-02-11 kl. 12.20. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roberts%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buckner%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berman%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20036831


 

49 
 

18. http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---
sjukvard/Monografier-varderingar/Humanlakemedel-/Gilenya-
fingolimod/, 2013-01-22 kl. 12.00. 

19. Cohen, J.A., Barkhof, F., Comi, G., Hartung, H., Khatri, B., Montalban, X., 
Pelletier, J., Capra, R., Gallo, P., Izquierdo, G., Tiel-Wilck, K., de Vera, A., Jin, 
J., Stites, T., Wu, S., Aradhye, S., Kappos, L., (2010) Oral Fingolimod or 
Intramuscular Interferon for Relapsing Multiple Sclerosis, The New 
England Journal of Medicine, 362: 402-415. 

20. http://www.discoverymedicine.com.proxy.lnu.se/Jerold-
Chun/2011/09/21/a-mechanistically-novel-first-oral-therapy-for-
multiple-sclerosis-the-development-of-fingolimod-fty720-gilenya/, 
2013-01-22 kl.12.10. 

21. https://www.msliv.se/vardgivare/gilenya/verkningsmekanism.shtml, 
2013-01-22 kl. 12.20. 

22. http://www.lakemedelsvarlden.se/lakemedel/gilenya-9676, 2013-01-
22 kl. 12.26. 

23. http://www.lif.se/default.aspx?id=46881&ptid=5006, 2013-01-22 kl. 
12.50. 

24. Chun, J., Hartung, H., (2010) Mechanism of Action of Oral Fingolimod 
(FTY720) in Multiple Sclerosis, Clin Neuropharmacol, 33(2): 91–101. 

25. http:// http://www.tlv.se/beslut/sok/lakemedel/, 2013-02-12 kl. 13.00. 
26. https://www.ms-portalen.se/att-foerstaring-ms/faststaellande-av-ms-

diagnos/edss-historia-83.htm, 2013-01-25 kl. 12.20. 
27. http://www.mssallskapet.se/8funktionsskalor.pdf, 2013-02-05 kl. 15.00. 
28. http://ms.about.com/od/multiplesclerosis101/a/ms_edss.htm, 2013-

02-17 kl. 12.00. 
29. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3582b1px.pdf, 

2013-01-25 kl. 10.00. 
30. Comi, G., O'Connor, P., Montalban, X., Antel, J., Radue, E.W., Karlsson, G., 

Pohlmann, H., Aradhye, S., Kappos, L., (2010) Phase II study of oral 
fingolimod (FTY720) in multiple sclerosis: 3-year results, Multiple 
Sclerosis, 16: 197-207. 

31. Kappos, L., Radue, E., O'Connor, P., Polman, C., Hohlfeld, R., Calabresi, P., 
Selmaj, K., Agoropoulou, C., Leyk, M., Zhang-Auberson, L., Burtin, P., 
(2010) A Placebo-Controlled Trial of Oral Fingolimod in Relapsing Multiple 
Sclerosis, The New England Journal of Medicine, 362: 387-401. 

32. Miller, D.H., Khan, O.A., Sheremata, W.A., Blumhardt, L.D., Rice, G.P.A., 
Libonati, Ma:, Willmer-Hulme, A.J., Dalton, C.M., Miszkiel, K.A., O'Connor, 
P.W., (2003) A Controlled Trial of Natalizumab for Relapsing Multiple 
Sclerosis, The New England Journal of Medicine, 348: 15-23. 

33. Polman, H., O'Connor, P.W., Havrdova, E., Hutchinson, M., Kappos, L., 
Miller, D.H., Philips, J.T., Lublin, F.D., Giovannoni, G., Wajgt, A., Toal, M., 
Lynn, F., Panzara, M.A., Sandrock, A.W., (2006) A Randomized, Placebo-
Controlled Trial of Natalizumab for Relapsing Multiple Sclerosis, The New 
England Journal of Medicine, 354: 899-910. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=20061941


 

50 
 

34. Rudick, R.A., Stuart, W.H., Calabresi, P.A., Confavreux, C., Galetta, S.L., 
Radue, E., Lublin, F.D., Weinstick-Guttman, B., Wynn, D.R., Lynn, F., 
Panzara, M.A., Sandrock, A.W., (2006) Natalizumab plus Interferon Beta-
1a for Relapsing Multiple Sclerosis, The New England Journal of Medicine, 
354: 911-23. 

35. http://www.cochrane.org/handbook/8121-rationale-concern-about-
bias, 2013-02-19 kl. 11.35. 

36. http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/abstract_book_ke
ystone_2010.pdf, 2013-02-19 kl. 11.40. 

37. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psb.21/pdf, 2013-02-20 kl. 
10.30. 

38. https://www.ms-portalen.se/laer-mer-om-ms/artikel-3-424.htm, 2013-
02-20 kl. 9.30. 
 
 



 
 

 
 

Kalmar Växjö 
 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 

Lnu.se  
 
 

 


