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SAMMANFATTNING 

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammationssjukdom som symmetriskt drabbar kroppens 

leder och går i skov. En inflammationsprocess uppstår i synovialmembranet (ledhinnan) som 

börjar förtjockas och utsöndra ett exsudat till synovialvätskan. Exsudatet innehåller mycket 

erosiva inflammatoriska molekyler, inklusive cytokinerna TNF, IL-1 (Interleukin) och IL-6. De 

onormala cytokinkoncentrationerna förstör med tiden leden. Detta leder till leddeformationer, 

smärta och stelhet. Sjukdomen involverar även andra organ än enbart rörelseapparaten. RA 

drabbar strax under 1% av befolkningen, varav kvinnor är överrepresenterade. Diagnosen av RA 

kan vara mycket svår att ställa eftersom sjukdomen saknar ett enskilt laboratorietest eller ett 

standardiserat mätinstrument som korrelerar till sjukdomsaktivitet. Till följd därav används 

mätinstrument av sammanslagna parametrar för att utvärdera sjukdomen. Methotrexat (MTX) 

räknas som förstahandspreparat vid RA och kombineras  standardmässigt  med biologiska 

läkemedel, vid svårare sjukdomsförlopp. Det anses att biologisk kombinationsterapi är nödvändig 

för maximal behandlingseffekt, emellertid visar kliniska behandlingsregister att 1/3 av RA-

patienter förskrivs biologisk monoterapi. Kombinationsterapi kan även orsaka mer biverkningar 

och försämrad följsamhet. Syftet med studien är att undersöka effekten och säkerheten av 

receptorantagonisten Tocilizumab (TCZ) med avseende på monoterapi vid RA. Arbetet är en 

litteraturstudie som genomförts genom sökningar i PubMed. Totalt lästes 7 artiklar i fulltext, 

varav 5 inkluderades i studieanalysen. Utifrån de primära effektmåtten i artiklarna, visade TCZ-

monoterapi en signifikant behandlingsskillnad hos RA patienter med medelhög till hög 

sjukdomsaktivitet. Resultatet visar ingen bättre behandlingseffekt av att kombinera MTX med 

TCZ jämfört med monoterapi. TCZ-monoterapi hämmar även strukturella ledskador. TCZ-

monoterapi anses som en säker och generellt tolererbar behandling.   
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ABSTRACT 

 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammation disorder which 

symmetrically affects the joints in the body. The disorder is associated with 

exacerbations, causes pain, stiffness and joint deformations. About 1 % of the 

population is thought to be affected by RA and, it is 2-3 times more common in 

middle-aged women. The cause of the disorder is unknown, however its development 

is assumed to be multifactorial.  

 

The inflammation process starts in the synovial membrane surrounding the joint. 

Various immune reactions involving erosive mediators and cytokine release into the 

synovial fluid result in cartilage and joint deformation. Increased joint stiffness in the 

early hours of the morning is often a prominent feature of RA. The diagnosis is often 

difficult to make, since the disorder does not show any signs which correlate 

exclusively with RA. Neither is there any single laboratory test or measurement that 

validates status nor the extent of the disorder. Therefore, pooled incidences of several 

measures help us both diagnose and monitor the disease. RA patients need lifelong 

treatment regimes. There are three available treatment choices when it comes to 

pharmaceutical care for RA. Painkillers, inflammation suppressors and Disease 

modifying antirheumatic drugs (DMARD), which includes biological treatment.  

Biological treatment is the new generations of drugs concentrated to target 

proinflammatory mediators, such as cytokines and cytokine receptors. The newest 

approved biological treatment, Tocilizumab (TCZ) is developed to target and block 

the specific receptor of the cytokine Interleukin-6 (IL-6). IL-6 is responsible for, 

among other things, promoting bone degradation of the joint. Methotrexate (MTX) 

belongs to the DMARD group and is the first line treatment choice for RA. MTX 

constitutes the foundation of most treatment choices and is often combined with 

biological treatments for maximum treatment effect.  

 

The aim of the study was to investigate the efficacy and safety profile of receptor 

antagonist IL-6, as a monotherapy in patients with RA. The thesis is based on a 

literature study and searches were made in the database PubMed. Chosen keywords 

included, for example” Tocilizumab AND Rheumatoid arthritis AND monotherapy”. 

A total of 5 studies were selected. When evaluating the results it should be kept in 

mind that the comparability of the selected studies varies, since study approach and 

primary endpoints were diverse. The primary endpoints were The Disease activity 

score (DAS-28) remission rates, DAS-28 mean change, The American college of 

rheumatology response (ACR20) and radiographic changes. Based on these pooled 

incidences/endpoints the result showed a significant superiority of TCZ-monotherapy 

as a treatment regime of RA patients.         

 

In conclusion, treatment with TCZ- monotherapy shows good efficacy and tolerable 

safety profile in RA patients with moderate to high disease activity.  
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FÖRKORTNINGAR 

ACR- American college of rheumatology 

CCP- Cyklisk citrullinerad peptid 

CRP- C-reaktivt protein 

DAS-28-  Disease Activity Score 

DHFR- Dihydrofolatreduktas  

DMARD- Disease modifying antirheumatic drugs 

ESR- Erythrocyte sedimentation rate 

EULAR- European League Against Rheumatism 

HAQ- Health Assessment Questionnaire 

IL- Interleukin 

I.V- Intravenös 

ITT- Intention to treat analys 

MTX- Methotrexat 

NSAID- Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs  

RA- Reumatoid artrit 

RF- Reumatoid faktor 

SJC- Swollen joint count 

S.C- Subkutan 

TCZ- Tocilizumab 

TNF- Tumörnekrosfaktor  

TSS- Total Sharp Score 

TJC- Tender joint count 

VAS- Visuell analog skala 

VEGF-vaskulär endtotelcellstillväxtfaktor 
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INTRODUKTION 

 

 

Reumatoid artrit 

 

Reumatoid artrit (RA) kallas även ledgångsreumatism. Det är en kronisk 

inflammationssjukdom som går i skov med åtföljande smärta, stelhet och 

leddeformation i ett flertal leder i kroppen (1). 

RA finns i alla befolkningsgrupper och drabbar strax under 1% av hela befolkningen. 

Den nuvarande prevalensen i Skandinaven uppskattas till 0,7%, medan särskilda 

nordamerikanska indiangrupper uppvisar en högre prevalens på ca 5% (2). 

Sjukdomen kan debutera när som helst under vuxen ålder. Emellertid ökar 

incidensen av insjuknande med åldern och ansamlingar ses runt åldrarna 30-40 samt 

60-70 år. Sjukdomen är överrepresenterad hos kvinnor med 2-3 gånger. Medelålder 

för insjuknande är också generellt lägre för kvinnor, men jämnas ut efter menopausen 

(1,2).  

Orsaken till RA tros vara både miljöfaktorer, livsstilsfaktorer och multipla genetiska 

faktorer, detta trots att etiologin av RA, mestadels är okänd (3). Herediteten av 

sjukdomen beräknas till 60%, enligt epidemiologiska studier (4). Dock är vissa 

folkgrupper mer utsatta med en mycket högre andel genetisk betingad RA. Det 

förklarar den höga prevalensen hos de nordamerikanska indiangrupperna (2,5).  

Herediteten kopplas entydigt till den viktigaste och mest kända genetiska riskfaktorn, 

benämnd "shared epitope". "Shared epitope" är ett antal allela gener i HLA-DRB-1 

(major histocompatibility complex, class II, DR beta1). Generna lokaliseras till 

kromosom 6 och ansvarar för kodning av aminosyrasekvenser som involveras i 

bildningen av MHC II receptorer (6,7).   

MHC II receptorer uttrycks av celler vars uppgift är att presentera antigen för 

immunsystemet. Immunsystemet svarar genom att producera antikroppar mot det 

presenterade antigenet (6). Förekomsten av "shared epitope" sammankopplas främst 

med svårighetsgrad och prognos av sjukdomen (3, 4). Förutom HLA-gener, finns 

andra genetiska faktorer som har kopplats till sjukdomen, bland annat reumatoid 

faktor (RF) och antikroppar mot cykliska citrullinerade peptider (CCP).  

RF är en IgM antikropp som binder Fc-delarna av naturligt förekommande IgG 

antikroppar. RF ansågs länge vara den sjukdomsorsakande faktorn, men ses idag 

endast som en biomarkör bland flera, framförallt eftersom en stor del av patienterna 

med RA är RF-negativa (2). Istället anses förekomsten av antikroppar mot CCP ha 

ett större genetiskt samband och specificitet för sjukdomen. Citrullin uppstår genom 

en modifiering av aminosyran arginin under vuxenlivet (2). Autoantikropparna mot 

CCP finns påvisbara redan före insjuknande och medför ett mer erosivt 

sjukdomsförlopp. Det kan kräva en initialt aggressivare läkemedelsbehandling (3,8). 
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När det gäller de icke-genetiska faktorerna bakom RA, är rökning den mest 

betydande faktorn. Hypotesen lyder som följande: röken inducerar citrullinering av 

lungornas proteiner och adjuvanter i röken stimulerar och aktiverar det medfödda 

immunförsvaret samt bildningen av RF (4,5). Rökning i kombination med vissa 

genvarianter kan därmed ge en mycket hög sjukdomsrisk. Man räknar med att 20% 

av all RA i Sverige kan ha undvikts utan rökning (2). Östrogennivåerna har även 

betydelse, då behandling med p-piller tycks dämpa immunförsvaret. På liknande sätt 

verkar sjukdomsaktiviteten minska markant under graviditet och amning (2). 

 

Frisk respektive sjukdomsdrabbad led 

 

RA uppstår och lokaliseras till kroppens leder. En led definieras som en förbindelse 

mellan två eller flera skelettdelar. Leder ger en rörlighet och flexibilitet till kroppens 

olika delar. Leden rör på sig med hjälp av muskler och senor som är fästa till benen i 

leden. I en normal och frisk led finns brosk och en trögflytande vätska som kallas 

synovialvätska, vars ändamål är att smörja leden för att skapa en jämn och mjuk 

rörelse. Vätskan är inkapslad i ett membran som kallas synovium (ledhinna) och det 

är celler från synovialmembranet som bildar den trögflytande vätskan (9). 

Synovialmembranet (ledhinnan) är under normala omständigheter enbart 1-2 cellager 

tunt och innehåller mycket få leukocyter (1). 

I en led som drabbats av RA, påbörjas en inflammationsprocess i 

synovialmembranet. Det börjar profilera, förtjockas och utsöndra ett exsudat till 

synovialvätskan. Exsudatet innerhåller mycket erosiva inflammatoriska molekyler 

(4). Sedan sker en infiltration av leukocyter till synovialmembranet som medför en 

cytokinutsöndring samt uppreglering av adhesionsmolekyler. Synovialmembranet 

underlättar även fortsatt inflöde av nya leukocyter till inflammationsområdet. Detta 

genom att vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF) stimulerar bildnigen av nya 

blodkärl som vidare underlättar blodflöde med nya inflammationsmediatorer till 

leden och utgör en positiv feedbackloop för inflammation (1).  

 Cytokiner är inflammationsdrivande molekyler och fungerar som signalpeptider när 

ett avstånd mellan celler är för stort för andra signalvägar. Tumörnekrosfaktor 

(TNF), Interleukin-1 (IL-1) och IL-6 är några cytokiner av betydelse för RA (11). 

Cytokinerna stimulerar även ett antal, andra lösliga substanser som ingår i det 

medfödda immunförsvaret. Dessa substanser kallas akutfasproteiner och tillverkas i 

levern. Till akutfasproteinerna räknas C-reaktivt protein (CRP). När CRP utsöndras 

aktiveras även fibrinogen som ger upphov till att erytrocyter i blodet antar en form av 

"rullar". Det resulterar i att erytrocyterna sedimenterar lättare. Hastigheten av 

sedimentationen kan mätas med erythrocyte sedimentation rate (ESR). ESR och CRP 

är således mått som indikerar graden av systemiskinflammation och ökar markant vid 

aktiva skov (1, 2). 

Den onormala koncentrationen av cytokiner och de övriga 

inflammationsmolekylerna, förstör med tiden brosket i lederna och de periartikulära 

vävnaderna. Det är orsaken till de mycket karakteristiska ledavsmalningar och 
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leddeformationer som ses vid röntgen-undersökning av patienter med RA (4). När 

ledbrosket helt brutits ned ersätts det av bindväv som irreversibelt förstör ledens 

funktion och rörlighet (14). 

 

Symptom 

 

Hos majoriteten av patienter med RA debuterar inflammationssymptomen smygande 

över ett antal månader. Hos ca 20% är debuten mer akut (15). Fingrarna och 

knogarna rapporteras vara bland de första lederna som drabbas (1). I en aktiv fas av 

sjukdomen är speciellt viktnedgång och trötthet kardinalsymptom. Dessutom sprids 

en allmän sjukdomskänsla i kroppen, i form av subfebrilitet och ökad kroppsstelhet. 

Symptommaximum upplevs framförallt på morgonen (16). Morgonstelheten kopplas 

till den allomfattande insöndring av IL-6 vid efternatten samt de tidiga 

morgontimmarna. Graden av morgonstelhet är särskilt viktig vid anamnes. 

RA har många likartade symptom med andra inflammatoriska sjukdomar. 

Differentialdiagnoser är därmed exempelvis SLE, psoriasisartrit och generell artros 

(2). Tillskillnad från många av differentialdiagnoserna, engagerar RA gradvis, fler 

och fler leder tills utbredningen blir symmetrisk och smärtan kontinuerlig (1,2). 

RA involverar även andra organ än enbart rörelseapparaten, vilket är tecken på 

sjukdomens systemiska karaktär (2). Vaskuliter, anemier, kardiovaskulära och 

muskulära sjukdomar samt osteoporoser är vanliga vid RA (14).  Det kan orsaka 

ytterligare funktionsnedsättningar i form av nervskador och förlamningar (2,17). 

 

Diagnos 

 

Diagnosen kan vara mycket svår att ställa vid RA, eftersom sjukdomen saknar 

patognomona fynd (symptom eller fynd som enbart associeras till en sjukdom) (16). 

Vidare finns heller inget enskilt standardiserat mätinstrument eller laboratorietest 

som bekräftar status eller omfattning av sjukdomen, såsom högt blodglukos indikerar 

diabetes eller högt blodtryck indikerar hypertoni. Till följd därav, används 

mätinstrument av sammanslagna parametrar, för att mer korrekt utvärdera och 

övervaka sjukdomsförlopp samt diagnostisera patienter med RA. De nyttjas både i 

kliniska studier och i praktiken (18).  

 

American college of rheumatology (ACR)- kriterier  

Diagnosen av RA ställs genom att patienten uppfyller ett antal kriterier som ACR 

framställt. I ACR1987 ingår sju kriterier. De är följande:  

 Morgonstelhet i och runt lederna som är ihållande minst en timme 

 Artrit som bedömts av läkare i 3 eller mer av 14 utvalda ledområden 
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 Artrit i minst en av händernas leder (inklusive handleden) 

 Symmetrisk artrit 

 Reumatoida noduli (elastiska knölar) 

 Konstaterade onormala nivåer av serum RF 

 Röntgen-verifierade förändringar som är typiska för RA (bör inkludera 

erosion och avkalkning) 

För att diagnostiseras med RA med hjälp av ACR1987, skall 4 av 7 ovanstående 

kriterier uppfyllas av patienten. Därtill skall symptomen ha pågått i minst 6 veckor 

(19). 

2010 omarbetades och uppdaterades ACR kriterierna genom ett samarbete med The 

European League Against Rheumatism (EULAR). Kriterierna utökades för att 

inkludera fler klassifikationskriterier (2). Enligt ACR2010 skall mer än 6 av 10 

kriterier vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas (20). Antalet småleder 

som drabbats av artrit väger tyngre än i de äldre (1987) kriterierna och artriten kan ha 

pågått mindre än 6 veckor för att medräknas. De nya kriterierna tar även hänsyn till 

serologin och akutfasreaktioner genom att inkludera koncentrationen av anti-CCP, 

CRP och ESR. Dessa kriterier talar för en extra stark diagnos (2,20). 

 

Mätinstrument för evaluering av sjukdomsaktivitet 

 

Sjukdomsaktiviteten i kroppens leder skall mätas enskilt och kontinuerligt. Detta 

bedöms vanligtvis med ett antal olika index som representerar både respons och 

remission av sjukdomen. De bildar en gemensam standard att rätta sig efter. Vanligt 

använda index är; Disease Activity Score (DAS-28) och ACR-respons (2,18).  

 

ACR20,50,70-respons 

ACR-respons har utvecklats som ett mätinstrument som evaluerar aktuell 

sjukdomsaktivitet och förbättring av sjukdomen. Flertalet farmakologiska 

behandlingseffekter utvärderas enligt ACR-respons.  De olika nivåerna av ACR-

respons (förbättring av sjukdomen) betecknas, ACR20,50,70.  ACR-respons tar 

hänsyn till 7 olika parametrar: Swollen joint count (SJC), Tender joint count (TJC), 

Health Assessment Questionnaire (HAQ), CRP eller ESR, läkarens bedömning av 

global status, fysisk funktion och smärta. För att en patient skall uppnå ett ACR20-

respons krävs en förbättrig av minst 20 % av både TJC/SJC samt tre av de fem 

övriga måtten. Vid ACR 50 och ACR 70 skall patienterna istället uppnå 50% 

respektive 70% förbättring av parametrarna (18). 

 

DAS-28 

DAS-28 är ett mätinstrument utformat från kriterier som utvecklats av (EULAR) (2). 

Genom DAS-28 kan sjukdomsaktiviteten utvärderas. Den baseras på 4 olika 
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parametrar. Det första är patientens hälsoupplevelse, som mäts med hjälp av en 

Visuell analog skala (VAS) som korrelerar med patientens generella hälsa. Den 

andra parametern är ett ESR test, som kan substitueras mot ett CRP test. De sista två 

parametrarna består av en analys av ömhet och svullnad i 28 leder (21). Dessa leder 

inkluderar axlar, armbågar, handleder, fingrar samt knän (22). Alla parametrar sätts 

sedan in i en ekvation som generar en poäng. 

 Ekvationen lyder: DAS28=0.56*√(28TJC) + 0.28 * √(28SJC) + 0.70*Ln(ESR/CRP) 

+ 0.014*VAS . 

DAS-28 har en maxpoäng på 10, där högre värde på poängskalan betyder en högre 

sjukdomsaktivitet. Ett värde över 5,1 betyder hög sjukdomsaktivitet, värde mellan 

3,2 och 5,1 betyder moderat sjukdomsaktivitet och ett värde mellan 2,6 och 3,2 

betyder låg sjukdomsaktivitet, se tabell I. Ett värde under 2,6 betyder att patienten 

uppnått remission i sin sjukdom (2).  

 

Tabell I . Bedömning av RA-sjukdomsaktivitet genom mätinstrumentet DAS-28 (2). 

DAS-28 poäng Sjukdomsaktivitet 

<3,2 Låg 

>3,2-<5,1 Medel 

>5,1 Hög 

 

Radiologiska mätinstrument 

Erosion, osteoporos, ledavsmalningsutrymme och dislokationer är några exempel på 

fynd som utvärderas i olika radiologiska mätinstrument gällande RA. Inget 

existerande mätinstrument inkluderar alla radiologiska fynd men det är konsensus 

om att erosion och ledavsmalningsutrymme är viktiga fynd (23).  

 

Van der Heijde modified Sharp method 

Bedömningsmetoden utgår från röntgenplåtar för varje separat led i både händer och 

fötter, för att avgöra sjukdomsbild och progression. Metoden har utvecklats och 

modifierats för RA från en existerande Sharp metod.  

Metoden utvärderar erosionsgraden i 16 leder i vardera hand och handled samt 

ledavsmalningsutrymmet av 15 leder i vardera hand och handled. I varje fot 

utvärderas 6 leder för erosion respektive 6 leder för ledavsmalningsutrymme.  

Erosionen tilldelas en poäng från 0-5 (fötter max 10), beroende på arean av leden 

som drabbats av erosion samt graden av kollaps. Ledavsmalningsutrymmet tilldelas 

en poäng från 0-4, där 4 betyder full dislokation av leden.  Den totala 

erosionspoängen är 160 i händerna och handleder samt 120 i fötterna. Den totala 

poängen för ledavsmalningsutrymme är 120 i händer och handleder och 48 i fötterna. 

Den absolut totala maxpoängen av Van der Heijde blir således 448 poäng (23). 
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Behandling 

 

RA är en sjukdom som oftast kräver livslång behandling av den orsaken att det inte 

finns något botemedel. Det man kan behandla är stelheten, smärtan samt förbättra 

rörligheten av lederna. Behandlingsinsättning skall ske så fort som möjligt efter en 

RA diagnos, eftersom destruktionsutvecklingen sker snabbast efter debuten (16). Den 

fortsatta sjukdomsprognosen är starkt kopplad till hur tidigt och hur bra man lyckas 

begränsa inflammationen i lederna. En kvarstående inflammation förkortar livstiden 

hos patienter med RA (17). 

Syftet med en farmakologiskbehandling är framförallt att dämpa 

sjukdomsaktiviteten, leddestruktionen, och om möjligt uppnå klinisk remission. 

Valet av behandlingsterapi grundar sig på prognostiska faktorer, 

inflammatoriskaktivitet, destruktionsgrad och funktionsindex (2,24). 

Det finns tre kategorier av farmakologiska terapival som består av, smärtstillande 

och inflammationsdämpande medel, glukokortikoider och sjukdomsmodifierade 

läkemedel (17). Trots den ansenliga valbarheten av farmakologiska behandlingar, 

finns det fortfarande betydande kliniska behov av nya behandlingsalternativ (25).   

 

Smärtstillande och inflammationsdämpande medel 

De symptom som patienter initialt vill ha hjälp med är smärta och stelhet vid rörelse, 

varvid Cyklooxygenas hämmare (NSAID) och analgetika rekommenderas. NSAID 

verkar snabbt och dämpar symptomen milt till måttligt. NSAID verkar heller inte 

hämmande på progressionen av sjukdomen (2). Därmed räcker NSAID inte som en 

monoterapi vid RA. 

 

Glukokortikoider 

Glukokortikoider (steroider) har använts länge för behandling av RA, för deras 

potenta egenskaper att dämpa immunsystemet. Behandlingen består oftast av 

systemisk användning eller lokala injektioner. De är särskilt användbara när en 

patient inväntar ett DMARD-svar eller upplever ett aktivt skov. Evidens finns för att 

behandling med glukokortikoider under ett tidigt skede av sjukdomen kan hämma 

ledförstörelse eftersom proliferationen av T-celler och produktionen av cytokiner 

minskar (2).  

 

Sjukdomsmodifierande läkemedel  

Sjukdomsmodifierande läkemedel kallas med en engelsk benämning Disease 

modifying antirheumatic drugs (DMARD). Dessa är en grupp obesläktade läkemedel 

som definieras efter dess effekt att bromsa sjukdomsutveckling i RA. De ses som en 

motsats till NSAID, som behandlar inflammationen men inte orsaken bakom 

sjukdomen. Även steroider ses som en motsats till DMARD eftersom de dämpar 
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immunförsvaret men är otillräckliga för att bromsa sjukdomsförloppet. DMARD 

fungerar istället hämmande på både inflammationen och orsaken bakom 

progressionen av sjukdomen, även om de kan vara potentiellt toxiska ämnen. Till 

DMARD gruppen räknas en mängd läkemedel in, exempelvis Methotrexat (MTX), 

Cyklofosamid, Leuflonomide, Sulfalazin, guld och biologiska läkemedel (4).  

MTX (Methotrexat Orion ®) är förstahandsvalet vid farmakologisk behandling av 

RA (1, 17, 24). Det är det mest använda läkemedlet, eftersom MTX oftast utgör 

basen av en läkemedelsbehandling varvid andra läkemedel (vanligen biologiska 

läkemedel) kombineras för maximal behandlingseffekt, se tabell II. MTX är en 

folsyraantagonist som initialt utvecklats för att hämma dihydrofolat reduktas (DHFR) 

att bilda tetrahydrofolat som behövs i exempelvis DNA syntesen (26). Det har under 

många år använts vid behandling av neoplastiska sjukdomar. Under 1950-talet 

började de ingå i behandlingsregimer för RA patienter (26). MTX demonstrerade 

både immunosuppresiva och antiinflammatoriska egenskaper. Effekten som MTX 

har på RA anses inte huvudsakligen bero på hämning av DHFR. Istället är dess 

egenskaper att hämma proliferationen av lymfocyter och cytokiner mer centrala (4). 

MTX intas peroralt i rekommenderade doser av 15-20 mg/vecka (16). Biverkningar 

är vanliga, varav levertoxicitet och GI-problem vid långtidsbehandling är stora 

problem. Behandling med folsyratillskott bör alltid ske tillsammans med MTX, 

framför allt för att minska biverkningarna.  

 

Biologiska läkemedel 

Biologiska läkemedel utövar sin sjukdomsmodifierande effekt genom att specifikt 

rikta in sig mot de komponenter som orsakar inflammationen (17). Namnet syftar på 

att de är antigen framställda i en cellkultur, genom rekombinant genteknik eller 

utgörs av antikroppar (16). De tillhör den nya generation preparat som 

introducerades i läkemedelsvärlden på sent 1990-tal. De tidiga komponenterna som 

läkemedlen riktade in sig mot, var cytokinerna IL-1 och TNF, av den orsaken att de 

påträffats i överskott i synovialvätskan hos RA patienter.  

På senare år har evidensunderlaget för cytokiners nära relation med 

sjukdomsaktivitet ökat (17). Till följd därav har flertalet nya läkemedel utvecklats, 

riktade mot bland annat cytokinreceptorer eller lymfocyter (4). Dagens biologiska 

läkemedel riktar sig mot mål som TNF, IL-1-receptorn, CD-20, CTLA4 samt IL-6 

receptorn (16). Användningen och tillämpningen av biologiska läkemedel har blivit 

allt mer framträdande i behandlingar, än icke biologiska DMARD (24).  

Adalimumab (Humira®) är en humaniserad monoklonal antikropp riktad mot 

cytokinet TNF, både i löslig och membranbunden form (27). Som beskrivits tidigare, 

har TNF en central roll i immunförsvaret och späder på inflammationen i lederna. 

Genom att hämma TNF dämpas immunförsvaret och även nybildningen av kärl i 

leden. Färre lymfocyter kan då infiltreras till leden och sjukdomsaktiviteten minskar. 

Läkemedlet är uppbyggt av proteiner och måste därmed intas subkutant (s.c) eller 

intravenöst (i.v) (27). Rekommenderade doser av adalimumab till RA patienter, är 40 

mg s.c., varannan vecka (16).       
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TCZ (RoActemra®) är en humaniserad IgG1 monoklonal antikropp riktad mot IL-6 

receptorn (28). TCZ binder receptorn både i löslig och membranbunden form. Det 

leder till störd inflammatorisk signalering, reducerad produktion av akutfasproteiner 

och hämmad leddestruktion (4,24).   

IL-6 ses i ett onormalt överskott hos patienter med RA. När IL-6 normalt binder till 

sin receptor gynnar den bildingen av nya T och B-lymfocyter (plasmaceller) och 

uppreglerar adhesionsmolekyler för större inflöde av leukocyter till leden. IL-6 

inducerar även osteoklaster som bryter ned ben, syntesen av hepatiska akutfasprotein 

och produktionen av autoantikroppar, som RF och anti-CCP (1,4).  

TCZ är, i skrivande stund, det nyaste biologiska läkemedlet som godkänts för 

behandling av RA (4). Det godkändes för "användning i kombination med MTX för 

behandling av måttlig till svår, aktiv RA hos vuxna patienter som är intoleranta eller 

inte har tillräcklig effekt av en eller flera DMARDS eller TNF-hämmare" (24). I 

registreringstexten nämns även att det kan ges som monoterapi i situationer där 

patienter "debuterar med medelhög till hög sjukdomsaktivitet och uppvisar intolerans 

eller olämplighet för MTX". Monoterapi kan även vara det enda alternativet när en 

patient med RA har samexisterande olämpliga tillstånd, till exempel alkoholmissbruk 

eller demyliniserande sjukdom (24,29). 

Effektunderlaget för behandling med TCZ som monoterapi, är i skrivande stund, 

litet. Även säkerhetsdokumentationen beskrivs som mindre omfattande i 2014 års 

behandlingsrekommendationer för RA (24).  

 

Behandlingsrekommendationer 

 

Varje år publicerar Svensk Rheumatologisk Förening 

(http://www.svenskreumatologi.se/ ) nya riktlinjer för läkemedelbehandling vid RA. 

Riktlinjerna utformas från lämpliga internationella rekommendationer från EULAR, 

ACR och nationella riklinjer från Socialstyrelsen gällande rörelseorganssjukdomar 

(24). Se tabell II, för gällande behandlingsrekommendationer, 2014.  

 

 

Tabell II . Förenklad version av 2014 års nationella behandlingsrekommendationer av RA (17,24). 

Låg sjukdomsaktivitet 1 hand: MTX (+folsyra) 

2 hand: Alternativ preparat till MTX. Klorokin 

eller sulfalazin. 

Komplementbehandling: Intrartikulär 

steroidbehandling 

Medelhög sjukdomsaktivitet 

(Nedsatt funktion och erosiva skador påvisade 

med röntgen) 

1 hand: MTX (+folsyra). Kan kombineras med 

lågdos steroider 

2 hand: MTX+ biologisk behandling med TNF-

hämmare eller TNF-hämmare som monoterapi 

3 hand: Vid intolerans eller bristande effekt av 

MTX testas kombinationsterapi med 
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sulfasalazin/klorokinfosfat/ciklosporin 

4 hand: Vid intolerans eller bristande effekt av 

MTX prövas TCZ/rituximab 

 

Hög sjukdomsaktivitet 

(Många svullna leder, hög akutfas reaktion) 

1 hand: MTX (+folsyra) 

2 hand: MTX+ TNF-hämmare, om intolerans eller 

otillräcklig inflammationskontroll. 

Vid intolerans eller otillräcklig effekt prövas 

TCZ/rituximab.  

 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka IL6- receptorantagonisten TCZ med avseende på 

effekt och säkerhet vid monoterapi av RA.  

 

 

MATERIAL OCH METODER 

Arbetet är en litteraturstudie baserad på fem vetenskapliga artiklar inom området RA. 

Artikelsökning genomfördes med hjälp av PubMed i databasen Medline, 2015-01-19 

till 2015-01-21. Sökord som användes var ” Tocilizumab AND Rheumatoid artritis 

AND monotherapy”, ”Rheumatoid artritis AND IL-6 AND monotherapy” och ” 

Rheumatoid artritis AND IL-6 antagonist and tocilizumab”. Sökningarna 

begränsades till humana studier, max 10 år gamla, full text available samt artikel 

typerna : clinical trials, fas II,III,IV samt RCT. Artiklar som ej behandlade RA, 

tocilizumab monoterapi eller inkluderade subkutana bredningsformer av TCZ 

exkluderades, se tabell III. 

 

 

Tabell III . Översikt över utvalsprocessen av inkluderade artiklar.  

Sökord/kombinatio

ner 

Inklusionskrite

rier 

Exklusionskrite

rier 

Antal 

träffa

r 

Lästa 

abstr

akt 

Lästa 

artikla

r i 

fulltex

t 

Artiklar 

som 

inkludera

des i 

studien 

Tocilimab AND 

Rheumatoid artritis 

AND monotherapy  

Human,max 

10år, Fulltext, 

control trials, 

fas II, III IV, 

RCT, 

monoterapi av 

tocilizumab 

Subkutana 

beredningsform

er, andra 

sjukdomar än 

RA, review 

artiklar 

60 25 5 4 

Rheumatoid artritis 

AND IL-6 AND 

monotherapy 

Human,max 

10år, Fulltext, 

control trials, 

Subkutana 

beredningsform

er, andra 

38 7 1 1 
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fas II, III, IV, 

RCT, 

monoterapi av 

tocilizumab 

sjukdomar än 

RA, review 

artiklar 

Rheumatoid artritis 

AND Il-6 antagonist 

and tocilizumab 

10år, Fulltext, 

control trials, 

fas II, III, IV, 

RCT, 

monoterapi av 

tocilizumab 

Subkutana 

beredningsform

er, andra 

sjukdomar än 

RA, review 

artiklar 

20 7 1 0 

 

 

 

RESULTAT 

 

Totalt lästes 39 abstrakt, varav slutligen 7 artiklar valdes ut för läsning i fulltext. 

Samtliga utvalda artiklar var randomiserade kliniska prövningar som inkluderade en 

utvärdering av effekten av TCZ som monoterapi på RA. Bland de 7 artiklarna med 

lästa fulltexter valdes totalt 5 ut som inkluderades i studien. Exkluderades gjordes 2 

artiklar på grund av artikelålder och irrelevans. I tabell IV visas de valda studierna. 

 
Tabell IV. Översikt över inkluderade studier.  

 Syfte Studiedesign Primärt 

endpoint 

Resultat 

Studie 1 

Comparison of 

tocilizumab 

monotherapy versus 

methotrexate 

monotherapy in 

patients with moderate 

to severe rheumatoid 

arthritis: the 

AMBITION study- 

Jones et.al, 2009 

Jämföra effekten  

och säkerheten av 

TCZ monoterapi 

vs MTX 

monoterapi hos 

patienter med 

aktiv RA där 

tidigare 

behandling med 

DMARDS eller 

MTX ej 

misslyckats. 

Randomiserad, 

dubbelblindad, 

double-dummy, 

placebokontroll

erad studie som 

varade i 24 

veckor 

Andel 

deltagare 

som fick ett 

ACR20 

respons vid 

vecka 24 

Statistiskt 

signifikant fler 

deltagare 

uppnådde ett 

ACR20-respons i 

TCZ-monoterapi 

gruppen  jämfört 

med MTX 

gruppen vid  

vecka 

24(P=0,001)  

 

Studie 2 

Study of active 

controlled 

monotherapy used for 

rheumatoid arthritis, an 

IL-6 inhibitor 

(SAMURAI): evidence 

of clinical and 

radiographic benefit 

from an x ray reader-

blinded randomised 

controlled trial of 

tocilizumab-Nishimoto 

Undersöka om 

TCZ  monoterapi 

ger effekt 

gällande röntgen-

verifierad 

utveckling av 

strukturella 

ledskador 

(förhindra 

ledskadeprogressi

on)  

Randomiserad, 

läsar- blindad, 

multicenterstudi

e som varade i 

52 veckor 

Röntgen-

verifierad 

ledskada 

enligt Van 

der Heijde´s 

modified 

Sharp 

method  

Statistiskt 

signifikant fler 

deltagare i TCZ-

gruppen 

uppvisade 

hämmad röntgen-

verifierad 

utveckling av 

strukturella 

skador på lederna, 

jämfört med den 

icke-biologiska 

DMARD 
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etal., 2007 gruppen, vid 

vecka 52(P=0,01).   

Studie 3 

Adding tocilizumab or 

switching to 

tocilizumab 

monotherapy in 

methotrexate 

inadequate responders: 

24-week symptomatic 

and structural results 

of a 2-year randomised 

controlled strategy trial 

in rheumatoid arthritis 

(ACT-RAY)- 

Dougados et al., 2012 

Bedöma och 

utvärdera effekten 

och säkerheten av 

kombinationstera

pi med 

TCZ+MTX eller 

att byta ut MTX 

till TCZ-

monoterapi i 

patienter med 

ihållande aktiv 

RA   

Randomiserad, 

dubbelblindad, 

placebokontroll, 

parallellgrupp 

studie som 

varade i två år. 

Dock 

inkluderade 

studien  klinisk 

och röntgen-

verifierade data 

från de första 24 

veckorna 

Andelen 

deltagare 

som gick i 

remission 

enligt DAS-

28-ESR 

(DAS-28 

<2,6) vid 

vecka 24 

Ingen statistiskt 

signifikant 

skillnad påvisades 

i DAS-28 

remission mellan 

de två 

behandlingsaltern

ativen vid vecka 

24 

Studie 4 

Study of active 

controlled tocilizumab 

monotherapy for 

rheumatoid arthritis 

patients with an 

inadequate response to 

methotrexate 

(SATORI): significant 

reduction in disease 

activity and serum 

vascular endothelial 

growth factor by IL-6 

receptor inhibition 

therapy- Nishimoto et 

al. 2008 

Undersöka den 

kliniska effekten 

och säkerheten av 

TCZ monoterapi i 

patienter med 

aktiv RA med ett 

inadekvat respons 

av lågdos MTX. 

Randomiserad, 

dubbelblindad, 

multicenterstudi

e som varade i 

24 veckor 

Andelen 

deltagare 

som fick 

ACR20-

respons vid 

vecka 24. 

Statistiskt 

signifikant fler 

deltagare 

uppnådde ett 

ACR20-respons i 

TCZ-monoterapi 

gruppen  jämfört 

med 

kontrollgruppen 

vid  vecka 

24(P=0,001) 

Studie 5 

Tocilizumab 

monotherapy versus 

adalimumab 

monotherapy for 

treatment of 

rheumatoid arthritis 

(ADACTA): a 

randomised, double-

blind, controlled phase 

4 trial.- Gabay et a., 

2013 

 

Jämföra effekten 

och säkerheten av 

TCZ monoterapi 

vs Adalimumab 

monoterpi av 

patienter som inte 

kan inta eller är 

intoleranta mot 

MTX. 

Randomiseard, 

dubbelblindad, 

parallellgrupp, 

fas IV, 

multicenter, 

superiority 

studie som 

varade i 24 

veckor.  

Medelföränd

ring i DAS-

28 poäng 

från studiens 

start till 

vecka 24 

Statistiskt 

signifikant fler 

deltagare 

uppnådde en 

större skillnad av 

medelförändring i 

DAS-28  poäng i 

TCZ-monoterapi 

gruppen  jämfört 

med adalimumab 

gruppen vid  

vecka 

24(P=0,0001) 
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Studie 1- Comparison of tocilizumab monotherapy versus methotrexate 

monotherapy in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis: the 

AMBITION study (2009) (30). 

Syftet med studien var att undersöka effekten och säkerheten av TCZ-monoterapi 

jämfört med MTX-monoterapi hos patienter med aktiv RA där tidigare behandling 

med MTX ej misslyckats. 

Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblind, double-dummy, parallell-

grupp studie. Studien baserades på 673 deltagare från center runt om i världen. 

Studien varade i 24 veckor varav alla deltagare gav skriftligt informerat samtycke. 

Studieupplägget godkändes av institutionella etiska kommittéer, samt enligt 

Declaration of  Helsinki-protokoll. Studien var sponsrad av F Hoffman-LaRoche Ltd, 

som tillverkar TCZ (28).   

Samtliga deltagare i studien var över 18 år och diagnosticerade med aktiv RA. Det 

innebar minst 6/8 svullna och ömma leder av 66 respektive 68 leder totalt. 

Inkluderades gjordes deltagare som hade moderat till svår RA minst tre månader 

innan studiestart samt om de hade ett CRP eller ESR över det normala. Exkluderades 

gjordes patienter som tidigare hade en misslyckad anti-TNF behandling eller 

behandlats med MTX 6 månader innan studiestart.  

Deltagarna randomiserades in i två behandlingsgrupper; MTX-monoterapi eller 

TCZ- monoterapi. En powerberäkning uppskattade en storlek på 275 deltagare per 

behandlingsgrupp för att tillhandahålla en signifikant skillnad (P<0,05) med TCZ- 

monoterpi över MTX. TCZ-monoterpi gruppen bestod av 288 deltagare som 

tilldelades 8 mg/kg TCZ i.v, var fjärde vecka. MTX gruppen bestod av 284 deltagare 

som tilldelades MTX i en eskalerande dosregim, där initiala dosen var 7,5 mg och 

ökades till 20 mg/vecka vid vecka 8. Deltagare från USA, Canada och Israel var även 

randomiserade till de två ovan beskrivna behandlingsgrupperna samt en tredje 

placebogrupp. Deltagarna randomiserades till placebogruppen för att senare delta i en 

noninferiority studie (jämförelsestudie av en ny behandling vs standard behandling) 

och undergruppstudier (31). Noninferiority gruppen/placebogruppen bestod av 101 

deltagare som tilldelades initialt placebo i 8 veckor. Resterande tid av studien, efter 

vecka 8, tilldelades de 8 mg/kg i.v TCZ. 

Primärt effektmått var andelen deltagare som fick ett ACR20 respons vid vecka 24. 

Sekundära effektmått inkluderade bland annat andelen deltagare med ett ACR 50,70 

respons, medelförändring i DAS-28-ESR samt andelen deltagare som uppnådde 

klinisk remission enligt DAS-28 (<2,6). Säkerhetseffektmått inkluderade incidensen 

av biverkningar samt standardiserade laboratorietester.      

Resultat  

Det var ingen signifikant skillnad gällande demografi och sjukdomskarakteristik i de 

båda behandlingsgrupperna. Majoriteten av deltagarna var kvinnor med en 

medelålder av 50 år. Deltagarna hade i genomsitt haft RA i 5 år med ett medel DAS-

28 på 6,8 poäng, medel CRP på 30 mg/l samt medel ESR på 49 mm/h.  
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Efter 24 veckors behandling uppvisade TCZ-monoterapi större signifikant skillnad i 

det primära effektmåttet, andelen deltagare som uppnådde ACR20 respons, än MTX-

monoterapi (P<0,001). I TCZ-monoterapi gruppen fick 69,9% av deltagarna ett ACR 

20-respons jämfört med 52,5% i MTX gruppen (P<0,001). TCZ-monoterapi gruppen 

uppvisade även en signifikant större skillnad i ACR50 samt ACR70 respons jämfört 

med MTX behandlingsgruppen (P<0,002 respektive P<0,001). DAS-28 poängen 

minskade i medeltal med 3,31 poäng i TCZ-monoterapi gruppen respektive 2,05 

poäng i MTX gruppen. Andelen deltagare som uppnådde  klinisk remission, enligt 

DAS-28 (<2,6), var 33,6% i TCZ-monoterapi gruppen respektive 12,1 % i MTX 

gruppen.    

Totalt avbröt cirka 7% deltagarna studien i TCZ-monoterapi respektive ca 8%  i 

MTX gruppen. Biverkningsincidensen var snarlik i de båda grupperna där infektioner 

var de mest rapporterade biverkningarna. Enligt laboratorietesterna ökade 

koncentrationerna av kolesterol numeriskt mer i TCZ-monoterapi gruppen än MTX-

monoterapi. Levervärden av ALT/AST (levertransaminas) ökade i båda grupperna, 

men numeriskt mer i MTX-monoterapi än TCZ-monoterapi gruppen.   

 

Studie 2- Study of active controlled monotherapy used for rheumatoid arthritis, an 

IL-6 inhibitor (SAMURAI): evidence of clinical and radiographic benefit from an 

x ray reader-blinded randomised controlled trial of tocilizumab (2007) (32). 

Syfte med studien var att undersöka TCZ-monoterapis förmåga att hämma 

utvecklingen av strukturella ledskador hos patienter med RA.     

Studien var utformad som en randomiserad, "x ray-reader-blind" ( röntgenplåts-

avläsarna var ovetande om behandling) studie. Studien baserades på 306 deltagare 

från 28 center i Japan. Studien varade i 52 veckor och alla deltagare i studien gav 

skriftligt informerat samtycke och studieupplägget godkändes av en oberoende etisk 

kommitté. Studien var sponsrad av Chugai Pharmaceuticals Co., LTD., Tokyo, 

Japan, som tillverkar TCZ (28). 

Samtliga deltagare i studien var över 20 år. Deltagarna var diagnostiserade med RA, 

enligt ACR 1987. Inkluderades gjordes deltagare med aktiv RA enligt DAS-28-ESR 

samt om deltagaren hade minst 6 svullna och ömma leder av 66 respektive 68 leder 

totalt. Deltagarna hade haft RA i minst 6 månader och mindre än 5 år samt ett CRP 

och ESR värde över det normala. Alla deltagare hade haft minst en misslyckad 

behandling med DMARD eller immunohämmande läkemedel. De som behandlats 

med anti-TNF eller Leflunomide läkemedel 3 månader innan studien, exkluderades. 

Deltagarna randomiserades till två behandlingsgrupper; en DMARD grupp samt en 

TCZ-monoterapi grupp. En powerberäkning uppskattade en storlek på 120 deltagare 

per behandlingsgrupp för att tillhandhålla en signifikant skillnad (p<0,05) av 

medelförändring i de röntgen-verifierade fynden mellan de två 

behandlingsgrupperna. 

TCZ-monoterapi gruppen bestod av 158 deltagare som tilldelades 8 mg/kg läkemedel 

i.v, var fjärde vecka. Den andra behandlingsgruppen bestod av 148 deltagare som 
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tilldelades konventionell icke biologisk behandling (DMARD behandling), där 

största andelen (85%) fick MTX 8 mg/vecka och/eller immunohämmande läkemedel. 

Primärt effektmått var röntgen-verifierade förbättringar enligt Van der Heijde 

modified Sharp method. Sekundära effektmått var andelen patienter med ett ACR 

20,50,70 respons, medelförändring i DAS-28 samt andelen deltagare som uppnådde 

klinisk remission enligt DAS28 (<2,6). Säkerhetseffektmått inkluderade incidensen 

av biverkningar samt standardiserade laboratorietester.      

Resultat 

Det var ingen signifikant skillnad vad gäller demografi och sjukdomskarakteristerik i 

de båda behandlingsgrupperna. Deltagarna var huvudsakligen kvinnor med en 

medelålder av 53 år. Deltagarna hade i genomsnitt haft RA i 2,3 år, DAS-28 på 6,5 

poäng , medel CRP på 48 mg/L och medel ESR på 70 mm/h. Enligt det röntgen-

verifierade effektmåttet, hade deltagarna ett medelvärde av 29,4 enheter på TSS 

skalan (Total sharp point).  

Efter 52 veckors behandling uppvisade TCZ-monoterapi signifikant större skillnad i 

det primära effektmåttet, andel deltagare som uppnådde hämmad röntgen-verifierad 

utveckling av strukturella skador på lederna, än DMARD gruppen (P<0,01). 56% av 

deltagarna i TCZ-monoterapi gruppen uppvisade hämmad röntgen-verifierad 

utveckling av strukturella ledskador ( <0,5 TSS förändring sedan studiestart).  

Motsvarande siffra i DMARD gruppen var 39% (P<0,01). Vid studiens slut, vecka 

52 , var samtliga röntgen-verifierade effektmått statistiskt signifikant lägre i TCZ-

monoterapi gruppen än DMARD gruppen. Vid vecka 52 var TSS-medelförändringen 

2,3 enheter i TCZ-monoterapi gruppen jämfört med 6,1 i DMARD gruppen 

(P<0,01).  

Enligt de kliniska effektmåtten uppvisade TCZ-monoterapi signifikant större 

förbättring i ACR20,50,70 respons än DMARD gruppen (P<0,001). Även signifikant 

större andel av deltagarna i TCZ-monoterpi gruppen uppnådde klinisk remission 

enligt DAS-28 (<2,6), än DMARD gruppen (P<0,001). 59%  i TCZ monoterapi 

gruppen uppnådde klinisk remission respektive 3% i DMARD gruppen. Effekten 

minskade inte under den 52 veckor långa behandlingen.   

Totalt avbröt 15% av deltagarna studien i TCZ-monoterapi respektive 10% i 

DMARD gruppen. Biverkningsincidensen var snarlik i de båda 

behandlingsgrupperna och de flesta avbröt pågrund av nasofaryngit. Enligt 

laboratorietesterna ökade koncentrationerna av kolesterol och triglycerider numerärt 

mer i TCZ-monoterpi gruppen.   
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Studie 3- Adding tocilizumab or switching to tocilizumab monotherapy in 

methotrexate inadequate responders: 24-week symptomatic and structural results 

of a 2-year randomised controlled strategy trial in rheumatoid arthritis (ACT-RAY) 

(2012) (33). 

Syfte med studien var att undersöka den kliniska effekten och säkerheten av två 

behandlingsalternativ; kombinationsterapi med MTX+TCZ eller TCZ-monoterapi, 

hos patienter med otillräcklig kontrollerad RA.  

Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblind, placebo, parallellgrupp 

studie. Studien baserades på 556 deltagare och var en pågående 2-års studie där 

endast klinisk och röntgen-verifierad data från de första 24 veckorna, inkluderades i 

studien. Alla deltagare i studien gav skriftligt informerat samtycke och 

studieupplägget godkändes av lokala etiska kommittéer i de länder studien 

genomfördes. Studien var sponsrad av F Hoffman-LaRoche, som tillverkar TCZ 

(28).  

Samtliga deltagare som inkluderades i studien var över 18 år. Deltagarna var 

diagnostiserade med RA enligt ACR1987. De hade aktiv RA, enligt DAS-28-ESR 

med ett värde på >4,4 vid studiens start. Inkluderades gjordes deltagare som 

behandlats med MTX i minst 12 veckor, varav minst 6 veckor i en stabil MTX dos 

av 15 mg/vecka. För att inkluderas krävdes även röntgen-verifierade bevis på 

benskada, med erosion i, minst en led. Deltagare som behandlats med biologiska 

läkemedel eller andra DMARD´s, utom MTX, 4 veckor innan studiestart 

exkluderades. Deltagarna randomiserades och stratifierades efter studieplats samt 

DAS-28-ESR poäng (< eller >5,5) till antingen TCZ-monoterapi eller 

kombinationsbehandling. En powerberäkning uppskattade en storlek på 235 

deltagare per behandlingsgrupp för att tillhandhålla en signifikant skillnad i DAS-28 

respons mellan grupperna.  

TCZ-monoterapi gruppen bestod av 277 deltagare som tilldelades 8 mg/kg TCZ i.v, 

var fjärde vecka samt MTX-placebo. Kombinationsbehandlingsgruppen bestod av 

279 deltagare och tilldelades 8 mg/kg TCZ i.v, var fjärde vecka samt MTX, med en 

medeldos av ca 15-16 mg/vecka.  

Primärt effektmått var andelen deltagare som uppnådde remission enligt DAS-28-

ESR (<2,6) vid vecka 24. Sekundära effektmått inkluderade bland annat 

medelförändring i DAS-28 poäng, ACR20 respons och röntgen-verifierade 

bendeformationer. Säkerhets effektmått inkluderade incidensen av biverkningar samt 

standardiserade laboratorietester.   

 

Resultat 

Det var ingen signifikant skillnad vad gäller demografi och sjukdomskarakteristerik i 

de båda behandlings grupperna. Majoriteten av deltagarna var kvinnor med en 
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medelålder av 53 år. Deltagarna hade i genomsnitt haft RA i 8,2 år och ett medel- 

DAS-28 på 6,3 poäng. 

Efter 24 veckors behandling uppvisade studien ingen signifikant skillnad i det 

primära effektmåttet, andel deltagare som uppnådde DAS28-ESR remission, mellan 

de två behandlingsalternativen. I kombinationsbehandlingsgruppen uppnådde 40.4% 

klinisk remission enligt DAS28 (<2,6). Jämfört med 34,8% i TCZ-

monoterapigruppen (P0,19) ACR20 respons uppnåddes av 71,5% i 

kombinationsbehandlingsgruppen respektive 70,3% i TCZ monoterapi gruppen 

(P<0,029).  

Totalt avbröt 3,6% deltagare studien i kombinationsbehandlingsgruppen respektive 

2,5% i TCZ-monoterapi gruppen. Biverkningsincidensen var snarlik i de båda 

grupperna och de flesta avbröt pågrund av infektioner. Enligt laboratorietesterna 

ökade levervärden av ALT/AST numeriskt mer i kombinationsbehandlingsgruppen 

än TCZ-monoterapi gruppen. Kolesterolkoncentrationen ökade likartat i båda 

behandlingsgrupperna.    

 

Studie 4- Study of active controlled tocilizumab monotherapy for rheumatoid 

arthritis patients with an inadequate response to methotrexate (SATORI): 

significant reduction in disease activity and serum vascular endothelial growth 

factor by IL-6 receptor inhibition therapy (2008) (34). 

 

Syfte med studien var att undersöka den kliniska effekten och säkerheten av TCZ-

monoterapi hos patienter med en inadekvat respons från MTX behandling. 

Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy, intention 

to treat, multicenter studie. Studien baserades på 127 deltagare från 25 center i Japan. 

Deltagarna rekryterades mellan 2004-2005 och studien varade i 24 veckor. Alla 

deltagare i studien gav skriftligt informerat samtycke och studieupplägget godkändes 

av en lokal etisk kommitté. Studien var sponsrad av Chugai Pharmaceutical, som 

tillverkar TCZ.(28)  

Samtliga deltagare som inkluderades i studien var mellan 20 och 70 år. Deltagarna 

var diagnostiserade med aktiv RA, enligt ACR1987. Inkluderades gjordes deltagare 

med aktiv RA enligt DAS-28,  i minst 6 månader. Samtliga deltagare hade minst 6 

svullna och ömma leder av 46 respektive 49 leder totalt. Inkluderade deltagare hade 

ett CRP och ESR över det normala även om deltagarna hade behandlats med MTX 8 

mg/vecka i minst 8 veckor innan studiens start. Exkluderades gjordes deltagare som 

behandlats med andra DMARD ,än MTX, 2 veckor innan studiens start. Deltagarna 

randomiserades till två behandlingsgrupper; en MTX samt en TCZ-monoterapi 

grupp. En powerberäkning uppskattade en storlek på 57 deltagare per 

behandlingsgrupp för att tillhandahålla en signifikant skillnad (P<0,05) i ACR20-

respons mellan grupperna.  

TCZ-monoterapi gruppen bestod av 61 deltagare som tilldelades 8 mg/kg TCZ i.v. 

var fjärde vecka och MTX placebo. MTX-gruppen bestod av 66 deltagare som 

tilldelades TCZ-placebo och 8 mg MTX per vecka.  
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Primärt effektmått var andelen deltagare som fick ett ACR20 respons vid vecka 24. 

Sekundära effektmått var bland annat andelen patienter som uppnådde ACR 50,70 

respons samt andelen deltagare som nådde klinisk remission enligt DAS28 (<2,6), 

samt minskning i VEGF-koncentration vid vecka 24. Säkerhetseffektmått 

inkluderade incidensen av biverkningar samt standardiserade laboratorietester 

Resultat 

Det var ingen signifikant skillnad vad gäller demografi och sjukdomskarakteristerik i 

kontroll respektive TCZ-gruppen. Av deltagarna var majoriteten kvinnor med en 

medelålder av 51 år. Deltagarna hade i genomsnitt haft RA i 8,6 år, DAS-28 på 6,1 

poäng, CRP koncentration på 31 mg/l, ESR värde på 51,9 mm/h och VEGF 

koncentration på 711-730 pg/ml.  

Efter 24 veckors behandling uppvisade TCZ-monoterapi signifikant större skillnad i 

det primära effektmåttet, andel deltagare som uppnådde ACR20 respons, än 

kontrollgruppen (P<0,001). 80,3% i TCZ-monoterapi gruppen respektive 25,0% i 

kontrollgruppen uppnådde ACR20 respons vid vecka 24 (P<0,001).  Från vecka 4 

uppvisade även TCZ-monoterapi en skillnad över kontrollgruppen gällande ACR50 

och ACR70 respons. 49,2% av deltagarna i TCZ respektive 10,9% av deltagarna i 

kontrollgruppen uppnådde ACR50 respons. ACR 70 respons uppnådde 29,5% i TCZ 

gruppen respektive 6,3% i kontrollgruppen. Andelen deltagare som uppnådde klinisk 

remission enligt DAS-28 (<2,6) var 43,1% i TCZ-monoterapi gruppen respektive 

1,6% i kontrollgruppen (P=<0,001). VEGF-koncentrationen sänktes signifikant 

(P=0,001) i TCZ gruppen jämfört med kontrollgruppen med en medelförändring av 

346,9 pg/ml i TCZ-gruppen respektive -74.0 pg/ml i kontrollgruppen. 

Totalt avbröt 11% av deltagarna  i TCZ gruppen studien. Motsvarande siffra i 

kontrollgruppen var 48%. De flesta avbröt pågrund av biverkningar eller otillräcklig 

effekt. Biverkningsincidensen var snarlik i de båda grupperna där nasofaryngit var 

den vanligaste rapporterade biverkningen. Den totala kolesterolkoncentrationen 

ökade mer i TCZ-monoterapi behandlingsgruppen. Levervärdena av AST och ALT 

ökade numeriskt mer i kontrollgruppen än TCZ gruppen. 

 

Studie 5- Tocilizumab monotherapy versus adalimumab monotherapy for 

treatment of rheumatoid arthritis (ADACTA): a randomised, double-blind, 

controlled phase 4 trial (2013) (35). 

Studiens syfte var att utvärdera effekten samt säkerheten av TCZ-monoterapi jämfört 

med adalimumab-monoterapi, hos patienter med inadekvat respons från MTX 

behandling.   

Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblind, parallellgrupp, ITT, 

multicenter, fas 4 studie. Studien baseras på 326 patienter från 76 centra i 15 länder. 

Deltagarna rekryterades mellan 2012-2011 och var sedan tidigare behandlade med 

MTX med inadekvat respons. Studien varade i 24 veckor med en 

säkerhetsuppföljningstid av deltagarna i 8 veckor efter studiens slut. Alla deltagare i 

studien gav skriftligt informerat samtycke och studieupplägget godkändes av en 
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oberoende etisk kommitté av varje center som deltog i studien. Studien var sponsrad 

av läkemedelsföretaget F Hoffman-La Roche, som tillverkar TCZ (28). 

Deltagare som inkluderades i studien var minst 18 år gamla. De var diagnostiserade 

med RA enligt ACR 1987-kriterierna och haft diagnosen i minst 6 månader. 

Deltagare som tidigare hade behandlats med biologiska DMARD exkluderades. 

Deltagarna fick inte använda några syntetiska DMARD två veckor innan studien 

eller Leflunomide 12 veckor innan studiens start. Dosreduktioner och avbrutna doser 

var tillåtna enligt fördefinierade säkerhetsskäl. Deltagarna randomiserades in i 

förhållande 1:1 till antingen Adalimumab eller TCZ. Deltagarna stratifierades efter 

region (Nordamerika vs icke Nordamerika) samt duration av RA (<2 vs >2år). En 

powerberäkning uppskattade en storlek på 150 deltagare per grupp för att erhålla en 

signifikant skillnad mellan TCZ-monoterapi och Adalimumab. Adalimumab gruppen 

bestod av 163 deltagare som tilldelades 40 mg läkemedel s.c, var annan vecka och 

placebo i.v, var fjärde vecka. TCZ-monoterapi behandlingsgruppen bestod av 163 

deltagare som tilldelades 8 mg/kg läkemedel i.v var fjärde vecka och placebo s.c 

varannan vecka. 

Primärt effektmått var medelförändringen i DAS-28-ESR från studiens start till 

vecka 24 i ITT populationen. Sekundära effektmått var bland annat andelen deltagare 

med ett ACR 20,50,70 respons samt andelen patienter som uppnådde klinisk 

remission enligt DAS-28 (<2,6). Säkerhetseffektmått inkluderade incidensen av 

biverkningar samt standardiserade laboratorietester.      

Resultat  

Efter 24 veckors behandling uppvisade TCZ-monoterapi signifikant större skillnad i 

det primära effektmåttet, medeländring i DAS-28 poäng, än Adalimumab behandling 

(p<0,0001). Adalimumab gruppen uppvisade en medelförändring av DAS-28 på -1,8 

enheter respektive -3,3 enheter (skillnad 1,5, P<0,0001) i TCZ gruppen, vid den sista 

observationen, vecka 24.  

Efter 24 veckors behandling uppvisade TCZ-monoterapi gruppen signifikant mer 

deltagare som uppnått en klinisk remission enligt DAS-28 (<2,6) (P<0,0001). 

Remission uppnådde 39,9% i TCZ gruppen respektive 10,5% i Adalimumab. ACR 

20 respons uppnådde 65.0% i TCZ gruppen respektive 49,4% i Adalimumab gruppen 

(P<0,0038). ACR 50 respons uppnådde 47,2% i TCZ gruppen respektive 27,8% i 

Adalimumab gruppen (P=0,0002). ACR 70 respons uppnådde 32,5% i TCZ gruppen 

respektive 19,9% i Adalimumab gruppen(P<0,0023).  

Totalt avbröt 15% av deltagarna studien i TCZ-monoterapi gruppen och motsvarande 

siffra för adalimumab-monoterapi var 17%. De flesta avbröt pågrund av 

säkerhetsskäl gällande biverkningar eller otillräckligt effekt. Biverkningsincidensen 

var snarlik i de båda grupperna där övre lunginfektioner samt nasofaryngiter var de 

vanligaste rapporterade biverkningarna. Enligt laboratorietesterna, ökade 

koncentrationerna av leverenzymer samt blodlipider numeriskt mer i TCZ-

monoterapi gruppen än Adalimumab gruppen.          
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DISKUSSION 

 

Biologiska läkemedel introducerades på sent 1990-tal och revolutionerade 

vårdstandarden vid behandling av RA patienter. Vårdstandarden fortsätter även 

förbättras, i takt med att nya behandlingsmål utvecklas.  

MTX är ett av de äldsta läkemedlen mot RA och det räknas fortfarande idag som 

förstahandspreparat. Det kombineras alltid, som en standard, med biologiska 

läkemedel. En utmärkt behandlingseffekt av kombinationen MTX och TCZ har 

demonstrerats i flertalet studier som, OPTION, TOWARD och RADIATE (36-38). 

Det har resulterat i en perception om att biologisk kombinationsterapi med MTX är 

nödvändig för att RA patienter skall uppnå en maximal behandlingseffekt (29). 

Emellertid finns det bevis från kliniska behandlingsregister, att 1/3 av alla patienter 

som behandlas för RA, administreras biologisk monoterapi (33,35). Därtill påstår 

analyser av vårdregister att när väl MTX var förskrivet som en kombination med ett 

biologisk läkemedel, hämtade enbart 42% av patienterna ut kombinationen. Enbart 

det biologiska läkemedlet avhämtades av majoriteten (29), troligen eftersom en stor 

del patienter (ca 40%) upplever toxiska biverkningar eller är intoleranta mot MTX. 

En del valde även bort MTX självmant, av den orsaken att de ansåg att monoterapi 

fungerade bättre för dem (35). Resultat från den undergruppsstudie som genomfördes 

på deltagare från AMBITION-studien, visade att en högre andel patienter avbröt 

studien på grund av biverkningar, när monoterapi övergick i en DMARD- 

kombinationsterapi (31). Emellertid är evidensen över behandlingseffekter med 

biologiska monoterapier mycket begränsad (39,40). Detta är en av anledningarna till 

varför det är viktigt att utvärdera effekten av monoterapier vid RA.  

 

Studie1 jämförde effekten av två olika monoterapier. Studien resulterade i en 

signifikant skillnad mellan de två behandlingsalternativen, till fördel för TCZ-

monoterapi. Det som skiljer studie 1 från övriga analyserade studier är det faktum att 

den utfördes på deltagare som inte hade misslyckats med tidigare behandling med 

MTX. Effekten är därmed oberoende för tidigare exponering och erfarenheter av 

MTX.  

Artikeln inkluderar även en tredje behandlingsgrupp, förutom de två monoterapi 

grupperna. Den tredje gruppen randomiserades ut för tillämpning i undergruppstudier 

och en non-inferiority studie. Non-inferioirty studier avser att  undersöka om 

effekten av en ny behandling är sämre än en aktiv kontroll (41). De beskrivs i 

litteraturen som en alternativ studiedesign, när man inte etiskt kan inkludera en 

placebogrupp (32). När det gäller RA är det ej etiskt rätt att genomföra 

placebostudier med deltagare med så hög sjukdomsgrad som deltagarna har i studien. 

Den tredje behandlingsgruppen har exkluderas från min analys.  

Studiens resultat tyder på att effekten av TCZ-monoterapi inte blir mindre under 

kontinuerlig infusionsbehandling. Deltagare i TCZ-monoterapi gruppen var 5x mer 

benägna att uppnå DAS-28 remission jämfört med MTX-monoterapi, vid studiens 

slut (odds ratio).  
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TCZ-monoterapi ger en utmärkt behandlingseffekt, eftersom nästan 1/3 av TCZ 

deltagarna uppnådde DAS28-remission eller ACR70 respons, jämfört med bara ca 

12-15% i MTX gruppen. Även om medeldosen av MTX var hög i 

jämförelsegruppen. En stor del av deltagarna (73,5%) administrerades 20 mg MTX 

redan tidigt i studien.  

Studie 2 demonstrerade en signifikant större skillnad i det primära effektmåttet, 

andel deltagare med hämmad röntgen-verifierad utveckling av strukturella skador på 

lederna, med TCZ-monoterapi jämfört med icke biologisk DMARD behandling 

(P<0,01). En fördel med studien var att den varade i 52 veckor. Det var även den 

första studie som utförts för att utvärdera effekten av TCZ-monoterapi på strukturella 

ledskador och handikapp. 

Nackdelar med studien var att den utförts på 28 centra i Japan, vilket kan tyda på 

marknadsföring av läkemedlet. Eftersom studien utfördes i Japan var MTX 

maxdosen 8 mg/ vecka, (samma dos som studie 4). Nackdelen är att varken vikt eller 

procent av deltagare med tillskott av folatsyra redovisades. Därmed kan ingen 

slutsats dras om huruvida MTX dosen var adekvat. Ledskadeutvecklingen minskade 

med TCZ-monoterapi och tyder därför på att IL-6 har en betydande roll i 

nedbrytningen av lederna. IL-6 receptorblockad har sammankopplats med en 

minskad osteoklastaktivering. Studie 2 skiljer sig från de övriga analyserade 

studierna eftersom sjukdomsdurationen var den kortaste av samtliga analyserade 

artiklar, även om deltagarna hade de högsta  ESR och CRP koncentrationerna utav 

alla analyserade artiklar. Det tyder på att DMARD behöver lång tid för att ge effekt 

och att deltagarna som behandlats med MTX troligen är intoleranta. Studien 

korrelerar även med studie 1 vars resultat också tyder på att effekten av TCZ-

monoterapi inte sjunker under en längre kontinuerlig infusions behandling (52 v).  

 

Studie 3 jämförde effekten av två olika behandlingsalternativ. 

Kombinationsbehandlig med MTX+TCZ och TCZ-monoterapi. Studien 

demonstrerade ingen signifikant skillnad i det primära effektmåttet, andel deltagare 

som uppnådde DAS-28-ESR remission, mellan de två benadlingsalternativen. Båda 

behandlingsalternativen visade därmed en hög relevant klinisk behandlingseffekt. 

Studien var den första som jämförde effekten och säkerheten av TCZ som både 

kombinations och monoterapi hos en tillräckligt stor population deltagare med 

otillräckligt svar av MTX. Studien var designad som en pågående 2 års studie, där 

enbart de första 24 veckorna av studien redovisades. Det hade varit intressant om 

resultaten under hela det första året redovisats istället för resultat efter enbart 24 

veckor. Detta eftersom enbart en av studierna, studie 2, i min analys var längre än 24 

veckor. En nackdel med studien var att behandlingen med TCZ var öppen, vilket kan 

ha bidragit till förväntningseffekter av det biologiska läkemedlet och påverkat 

tolkningen av resultatet. Behandlingen med MTX (placebo) var dock blindad. Dosen 

av MTX varierade från 15,2-16,3 mg/vecka, vilket stämmer överens med 

rekommenderade doser för RA.   
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Studie 4 demonstrerade en signifikant skillnad i det primära effektmåttet, ACR20, 

med fördel för TCZ-monoterapi. Deltagarna i studien var alla klart intoleranta mot 

MTX av den orsaken att de hade hög sjukdomsaktivitet, trots behandling med MTX i 

8 veckor innan studiens start. Jämfört med övriga studier i analysen hade deltagarna i 

denna studie mer misslyckade behandlingsförsök med tidigare DMARDS. Nackdelar 

med studien var att den utförts på 25 centra i Japan vilket kan tyda på 

marknadsföring av läkemedlet. En ytterligare nackdel var dosen av MTX i 

kontrollgruppen. Den var endast 8 mg/vecka jämfört med upp till 20 mg/vecka i 

europeiska och amerikanska studier. 8 mg/vecka MTX användes dock i studien 

eftersom det är den rekommenderade maxdosen i Japan.(34) Detta kan ha snedvridit  

resultatet eftersom dosen av MTX är mycket högre än i majoriteten av de övriga 

analyserade artiklarna. Emellertid vägde deltagarna i denna studie mindre än en 

europeisk eller amerikansk medeldeltagare. Dessutom fick enbart ca 50% av 

deltagarna tillskott av folsyra under denna studie. Detta kan betyda att skillnaderna i 

MTX doser inte är så stora som man föreställer sig i studien.  

Studie 4 var den enda studie som inkluderade VEGF-koncentrationen som ett 

effektmått. VEGF-koncentrationen sjönk drastiskt i TCZ behandlingsgruppen när IL-

6 receptorn blockerades. Därmed kan slutsatsen dras att IL-6 är en avgörande 

komponent i produktionen av VEGF. Sänkning av VEGF koncentrationen kan 

mycket väl vara en av alla mekanismer som genom TCZ utför sin terapeutiska effekt 

på RA.   

 

Studie 5 var den första randomiserade studien som speciellt designats för att jämföra 

skillnaden av två biologiska monoterapier. Studien demonstrerade en signifikant 

skillnad i medelförändringen av DAS-28 med fördel för TCZ-monoterapi. 

Deltagarna följdes efter studiens slut i ytterligare 8 veckor för at utvärdera säkerhet 

av behandlingen. Studie 5 var även den enda studie där deltagarna uppvisade en 

medelkoncentration av CRP inom det normala intervallet vid studiens start (2,5 

mg/L). Studien utfördes som en multicenter studie i 15 läder, vilket kan tyda på att 

tillverkaren ville få ökad marknadsföring.  

 

Jämförbarhet 

Studierna kan inte jämföras direkt med varandra eftersom det fanns en skillnad i 

kontrollgrupper och primära effektmått. Den kvantitativa informationen i de olika 

studierna över hur många deltagare som misslyckats med tidigare DMARD 

behandling är inte heller likvärdig (42). Det som dock ses som likvärdigt, i samtliga 

analyserade studier, var inklusions samt exklusionskriterier, sjukdomsduration, 

könsfördelning och deltagarnas ålder. Även sjukdomsgraden hos deltagarna i 

samtliga studier i analysen var likvärdiga utifrån DAS-28. Deltagarna hade ett 

ingående DAS-28 poäng mellan 6,2-6,8, vilket betyder en hög sjukdomsaktivitet (2). 

De höga DAS-28 poängen hos deltagarna i de kliniska studierna anses som en 

begränsning eftersom resultatet blir mindre generaliserbart. Detta beror på att 

patienter som förskrivs monoterapier med biologiska agens, har, ur en klinisk 
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synpunkt, som regel lägre DAS-28 poäng. Emellertid räknas resultaten från dylika 

studier som pålitliga och tydliga.  

I samtliga studier användes ACR 1987-kriterier som en bedömningsmetod för att 

fastställa RA diagnos hos deltagarna. En svaghet med ACR1987- kriterierna är att de 

har utvecklats från studier där patienter redan har en etablerad sjukdom. De har 

därmed begränsad känslighet för att identifiera deltagare som har haft en kort 

sjukdomsduration eller har begynnande RA. Det kan ha medfört oönskad exklusion 

av deltagare till studierna (2). 

Som kontrollgrupp används i samtliga analyserade studier, med undantag för studie 

5, MTX som kontroll. Dosen av MTX varierade stort mellan studierna, med allt från 

8 mg till 20 mg/vecka. Den rekommenderade MTX dosen för RA är 15-17,5 

mg/vecka med undantag för individuella behov och tillskott av folsyra (43). Detta 

medför risk att resultaten från studierna blir missvisande och inte jämförbara. 

Deltagarna kan även svara olika på MTX behandling, eftersom alla studier har olika 

antal deltagare med tidigare misslyckade DMARD behandlingar. Studie 4 har 

genomsnitt det högsta värdet med 3,6 stycken tidigare misslyckade DMARD 

behandlingar jämfört med studie 1 som enbart inkluderade deltagare med ej 

misslyckad MTX behandling och dessutom hade det lägsta värdet på 1,1 tidigare 

misslyckade DMARDS bland inkluderade deltagare. Deltagarna får därmed, vid 

studiens start, automatiskt olika förutsättningar som kan vinkla resultatet om 

artiklarna jämförs med varandra.   

 

 

Bevisvärde 
 

Bevisvärdet i alla studierna var höga eftersom de i största utsträckning var blindade 

och randomiserade. Blindning anses som en av de viktigaste teknikerna i kliniska 

studier för att undvika bias. Randomisering ser till att inga systematiska fel uppstår. 

(41). Ett blindat effektmått är nästan alltid genomförbart och skall utföras. Det 

faktum att studie 1 och 5 analyserades enligt intention to treat (ITT) väger tungt i 

bevisvärde. ITT är en analytisk metod som erkänts som den mest överlägsna metod 

att använda sig av i superiority studier. En positiv ITT analys anses som trovärdig 

(41). 

Bevisvärdet av samtliga studier stärks ytterligare eftersom de utförde en 

powerberäkning där powerberäkningarnas krav uppfylldes.  Powerberäkningen 

bidrar till statistisk styrka som validerar det slutgiltiga resultatet från studierna.   

Nackdelen med granskade studier var att de gemensamt var sponsrade av antingen 

Chugai Pharmaceuticals Co eller F Hoffman-La Roche. De två läkemedelsföretagen 

står för utveckling, tillverkning och marknadsföring (28) av  TCZ, vilket ökar risken 

för publikationsbias. 
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Diskussion angående mätinstrumenten 

Efter att 5 studier inkluderats i arbetet bestämdes vilka parametrar/mätinstrument 

som skulle läggas fokus på i denna analys. Mätinstrumenten som huvudsakligen 

studerats är ACR20, DAS-28-medelförändring och DAS28-remission. De måtten var 

alla allmänt omskrivna i samtliga inkluderade studiers resultatdel. Röntgen-

verifierade förbättringar i leder inkluderades eftersom det var det primära 

effektmåttet i studie 2. VEGF-koncentrationen inkluderades i arbetets resultatdel 

eftersom det var ett av de viktigaste sekundära effektmåtten i studie 4. Övriga 

parametrar valdes bort. Resultaten hade kunnat styrkas ytterligare, om resultat från 

samtliga mätinstrument och parametrar som redovisats i studierna, inkluderats i 

analysen.     

Mätinstrument av sammanslagna parametrar nyttjas både i kliniska studier och i 

praktiken (18). Även om valda effektmått anses som allmänt godkända i kliniska 

studier av RA, finns det fördelar och nackdelar med mätinstrumenten. En av 

begränsningarna med att använda DAS-28 och ACR20,50,70 som effektmått, är det 

faktum att de inkluderar laboratorietester som ESR och eller CRP koncentrationer. 

Även om mätinstrumenten ger en indikation på hur intensiv en inflammation är och 

hjälper till med valet av behandlingsmetod, är de inga pålitliga sjukdomsmått. När 

det gäller RA, är ESR och CRP koncentrationer oftast osäkra och bristfälliga mått. 

CRP är mer känsligt för små förändringar än ESR.  ESR (men även CRP) influeras 

även av andra faktorer än enbart sjukdomsaktiviteten av RA. Ålder, kön och anemi är 

några exempel som kan ge skilda värden i ESR. En stor studie grundad på deltagare 

från Finland och USA, visade evidens för  att så många som 45-75% av alla patienter 

med RA hade en normal koncentration av ESR respektive 44-58% som hade en 

normal koncentration av CRP (44). Ytterligare en begränsning gäller 

mätinstrumentet DAS-28. Den kräver en komplex algoritm för att beräknas och anses 

mindre sträng i sina kriterier än jämförelsevis ACR. Dock med dagens teknologi kan 

algoritmen lätt beräknas genom en bra webbsida.  

ACR20,50,70 inkluderar 7 parametrar, varav de fyra första är inkluderade i DAS-28. 

Tidigare studier har påvisat att RA patienter kan redogöra för sina symptom mycket 

noggrann och säkert (5). Därmed är patientens egen självskattning av sjukdomen en 

av många parametrar av ett mätinstrument som reumatologer, framförallt utanför 

USA, föredrar att använda i sina studier (45). Mätinstrument som inkluderar fler 

parametrar och patientens självskattning anses därmed generellt bättre eftersom de 

har en fördel att ge en bredare sjukdomsbild. 

Fördelen med att använda att använda ACR 20 som primärt effektmått har granskats 

i många RA studier (18). Resultaten talar för att skillnaden i behandlingseffekt 

mellan DMARD och placebo demonstreras mer effektivt med ACR20, än med ACR 

50 och ACR70 (18,5).  

Förutom effektmått som ACR och DAS-28 ses en trend växa bland dagens RCT 

studier. Trenden utgörs av användningen av remission som ett effektmått, såsom 

studie 3. Tidigare var remission inom RA ett mycket sällsynt fenomen (46). Olika 

definitioner på vad remission innebär har diskuterats under åren. Ingen enskild 

definition preciserar vad remission egentligen innebär för en RA patient. Begrepp 
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som ingen ledsvullnad, full återhämtning och symptomfrihet har figurerat (5). Likväl, 

rekommenderar rådande riktlinjer att behandling av RA skall vara målinriktad på 

remission.  

Remission i nuläget definieras oftast genom användning av ACR remissionskriterier 

eller DAS-28 remissionskriterier. ACR kriterier för remission används inte i RCT´s 

som utvärderar biologiska läkemedel eftersom de anses för stränga i sina remissions 

kriterier. Man använder istället DAS-28 genom att fastställa fasta brytpunkter i DAS-

28 indexet. Däremot betyder inte remission i detta fallet "symptomfrihet". Även om 

en statistisk signifikant del deltagare i studie 3 uppnått klinisk remission enligt 

DAS28 (<2,6), kan de uppleva fortsatt smärta och trötthet i leder (5). Inträffanden av 

spontana remissioner ses ibland i praktiken men de är mycket ovanliga om 

sjukdomsdurationen överstiger 2 år, vilket den gör i samtliga analyserade studier 

(15).  

 

Begränsningar av röntgen-verifierande mätinstrument 

 

Strukturella förändringar är framtränande i många RA sjukdomar vilket kan ge en 

förväntning på att röntgen av RA patienter är det mest informativa mätinstrumenten 

av sjukdomsaktivitet. Dock är det är värt att minnas att arbetsförmåga och patientens 

egen sjukdomsupplevelse eller en tidig död inte kan förutses med endast röntgen. 

Faktum är att röntgenfynd och kliniska symptom är oftast inte alls relaterade med 

varandra. Exempelvis har ömheten i leder och röntgen-verifierade erosioner ingen 

relation alls (45),  

 

Säkerhet 

Deltagarna i studierna uppvisar, i allra största utsträckning, kliniskt vanliga 

biverkningar som inkluderar influensa-liknande symptom eller nasofaryngiter. De 

laboratoriska säkerhetstesterna tyder på att TCZ kan påverka levervärden och 

blodlipidkoncentrationer. En ökad frekvens av förhöjda levervärden har rapporterats 

i synnerhet vid kombination med MTX, som är levertoxiskt (28). Studie 3 bekräftar 

detta.  

Inga kardiovaskulära sideffekter har associerats till läkemedlet i de analyserade 

studierna, trots de förhöjda lipidkoncentrationerna. En förklaring till detta kan vara  

IL-6s omdiskuterade roll som ett nyckelcytokin i aterosklerosprocessen och 

remodelleringen av hjärtmuskeln (47,48). Det finns bevis från studier där forskare 

har påträffat IL-6 i hjärtmuskeln hos patienter med hjärtsvikt (48). Genom att hämma 

IL-6 skull det teoretiskt sett ge en förklaring på vilket sätt TCZ kan bidra till 

reducerade hjärt-kärlsjukdomar. Sjukdomar som tidvis kan korrelera med RA. 

Emellertid rekommenderas en parallell behandling med lämpliga kolesterolhämmare 

och regelbundna blodkontroller under pågående TCZ behandling (1). 

TCZ´s specifika IL-6 receptorblockad ger även en särskild säkerhetsaspekt gällande 

rådande infektioner. Under TCZ behandling dämpas kraftigt syntesen av 
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akutfasproteiner hos patienten. En infektion ger därmed ingen normal CRP 

koncentrationsökning och en klinisk infektionsdiagnostik kan vara nödvändig under 

behandlingstiden (1). 

Deltagarna i studierna uppvisar inga uppenbara infusionsreaktioner på läkemedlet. 

Fördelen med en humaniserad antikropp som läkemedel, demonstreras genom den 

repetitiva behandlingen, då mycket få deltagare uppvisade anti-TCZ antikroppar i 

monoterapigrupperna vilket tyder på att en kombination med MTX inte behövs för 

att dämpa uppkomsten av anti-TCZ antikroppar. Möjligen eftersom en blockad av 

IL-6 hämmar differentieringen av B-celler till antikroppsproducerande celler (34).  

Resultaten från studierna ur analysen uppvisar en generellt tolererbar säkerhet med 

TCZ-monoterapi och resultaten bekräftas med  Stream-studien. Stream-studien är en 

5-årig förlängningsstudie som demonstrerar att en långsiktig behandling med TCZ-

monoterapi har en bra säkehetsprofil. Särskilt eftersom bara en av 143 deltagare 

avbröt studien på grund av otillräcklig respons av läkemedlet. Den validerar även 

resultaten från studie 1 och 2, och indikerar att effekten och säkerheten av 

behandlingen inte minskar under långtidsbehandling (34). Enligt analyserade studier 

ger 8 mg/kg TCZ heller inte en reaktivering av möjligen latenta sjukdomar såsom, 

tuberkulos eller hepatit B (1).  

 

SLUTSATS 

TCZ-monoterapi är effektiv och säker hos RA-patienter med medelhög till hög 

sjukdomsaktivitet. Signifikanta förbättringar med monoterapi noterades i de primära 

effekmåtten/mätinstrumenten ACR20, DAS-28, DAS-28 remission och van der 

Heijde modified Sharp score. 

Biologisk monoterapi med TCZ ger en bättre effekt än biologisk monoterapi med 

adalimumab. Likväl ger kombinationsterapi med TCZ och MTX  inte en ökad 

behandlingseffekt jämfört med TCZ-monoterapi. De anses som likvärdiga. Effekten 

av TCZ-monoterapi är oberoende av koncentrationen CRP, RF och antal 

tidigare DMARD behandlingar, hos RA-patienter. Monoterapin är även effektiv 

oberoende tidigare exponering av MTX eller sjukdomsduration.     

TCZ-monoterapi hämmar, förutom inflammation, även strukturella ledskador. 

Effekten demonstreras som ihållande under en längre behandlingstid, vilket är 

positivt eftersom sjukdomen oftast kräver livslång behandling. 

Behandlingen anses säker och generellt tolererbar. Ökade koncentrationer av 

blodlipider och leverenzymer kräver regelbundna kontroller men inga 

kardiovaskulära eller allvarliga biverkningar associeras till TCZ. 

Monoterapi med TCZ är ett nyckelbehandlingsalternativ som både balanserar 

tolererbarhet med effektiva resultat. Det behövs dock mer omfattande studier kring 

långtidseffekter och ekonomiska studier; exempelvis kostnad-effekt studier. 

Ytterligare studier som jämför effekten mellan olika biologiska monoterapier är 

önskvärt. 
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