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SAMMANFATTNING 
Biologiska läkemedel är effektiva vid flera sjukdomstillstånd men de är mycket dyra. År 
2006 godkände den Europeiska läkemedelsmyndigheten försäljning av biosimilarer. 
Biosimilarer är liknande kopior av biologiska läkemedel, men de anses inte vara identiska 
kopior som generiska läkemedel. Endast levande organismer (vävnad/cell linje) kan 
producera substanser med så hög komplexitet som biologiska läkemedel har. Små skillnader 
i miljö, pH, rening etc. kan påverka strukturen av den slutliga produkten. Därför kan det 
förkomma skillnader mellan biosimilarer och originalläkemedlet i exempelvis 
glykosyleringsmönstret vilket gör att de inte kan anses vara exakta kopior av varandra. 
Under 2015 gick patentet ut för TNF hämmaren Remicade® vilket ledde till att den första 
biosimilaren för monoklonala antikroppar (CT-P13) introducerades på den europeiska 
läkemedelsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka om det är säkert att byta från 
originalläkemedlet för infliximab, Remicade®, till biosimilaren CT-P13 och om CT-P13s 
effekt, säkerhet, immunogenicitet och farmakokinetik är ekvivalent med Remicades®. 
Artiklar till litteraturstudien erhölls från den medicinska och biovetenskapliga databasen 
PubMed och fem artiklar valdes ut för vidare analys. Artiklarna begränsades inte av en 
specifik indikation för infliximab utan studier där deltagare hade reumatiod artrit (RA), 
ankyloserande spondylit (AS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) analyserades. 
Studierna granskade den kortsiktiga ekvivalensen mellan Remicade® och CT-P13 och fler 
studier behövs för att säkerställa den långsiktiga ekvivalensen mellan Remicade® och CT-
P13. Utifrån studiernas primära utfallsvariabel förefaller det säkert att byta från Remicade® 
till CT-P13 och en kortsiktig ekvivalens tycks föreligga mellan Remicade® och CT-P13 
med avseende på effekt, säkerhet, immunogenicitet och flertalet farmakokinetiska 
parametrar för personer med RA, AS och IBD.  
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ABSTRACT 
 
Biologic drugs are effective against numerous diseases but they are very expensive. 
The European Medicines Agency approved sales of biosimilars in 2006. Biosimilars 
are copies of already approved biologic drugs, but they are not considered to be exact 
copies like generic drugs are. Only living organisms can produce substances with the 
complexity of biologic drugs. Differences in pH, enviroment, and the purification 
process during the production of biologic drugs can affect the structure of the final 
product. Differences in the production processes can affect properties like the 
glycosylation pattern of the molecules which in turn can influence the effect of the 
drug. This is the reason biosimilars are not considered as exact copies of the original 
drug. The patent for Remicade® a TNF inhibitor expired in 2015 which led to the 
introduction of the first biosimilar for monoclonal antibodies (CT-P13) on the 
European market. The aim of this study was to investigate the efficacy, safety 
profile, immunogenicity and pharmacokinetics equivalence between CT-P13 and the 
original drug for infliximab, Remicade®. And to investigate if it was safe to switch 
from Remicade to CT-P13. 
 
The articles for the study were collected from PubMed, a medical and bioscientific 
database, and five studies were chosen for further analysis. The articles were not 
limited to a specific indication for infliximab, so the studies included patients with 
rhematoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS) and inflammatory bowel 
disease (IBD). The short-term equivalence between Remicade® and CT-P13 was 
analysed in the studies but more studies including long-term equivalence are needed. 
Based on the primary endpoints in the studies it seems to be safe to switch from 
Remicade® to CT-P13 and short-term equivalence seems to exist between CT-P13 
and Remicade® considering the efficacy, safety profile, immunogenicity and 
pharmacokinetics equivalence in patients with RA, AS and IBD. 
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INTRODUKTION	
 

Biosimilar 
 
 
År 2006 godkände den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) de första 
biosimilarerna för försäljning på den europeiska marknaden (1). Biosimilarer 
definieras som ett biologiskt läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt 
läkemedel (2). En biosimilar anses inte vara ett generiskt läkemedel. Generiska 
läkemedel är mycket enklare i strukturen, syntetiseras oftast på kemisk väg och 
betraktas som identiska med originalläkemedlet. Biologiska läkemedel har däremot 
en mycket mer komplicerad struktur och bildas vanligen av en biologisk källa 
(levande celler/vävnad) då endast levande organismer kan producera substanser med 
så hög komplexitet som biologiska läkemedel har (3).  
 
Att producera exakta kopior av stora proteiner, som antikroppar, är svårt då 
proteinerna är mycket komplexa och produktionen av biologiska läkemedel är 
komplicerad. Det finns många steg i tillverkningsprocessen och allt från små 
skillnader i miljön där cellerna växer till ändringar i reningsprocesserna kan leda till 
små variationer mellan slutprodukterna. Noggranna kontroller under produktionens 
gång är därför viktiga då till och med skillnader mellan olika batcher kan uppstå (4). 
Kopior av biologiska läkemedel är därför mycket lika originalpreparatet men inte 
helt identiska (1). Därför kallas en kopia av ett biologiskt läkemedel inte för ett 
biogeneriskt läkemedel utan för en biosimilar (2). 
 
I skrivande stund har EMA godkänt 21 biosimilarer. Det finns godkända biosimilarer 
för allt från tillväxtfaktorer som somotropin till epoetin som är det samma som 
erytropoetin (5). Under 2015 gick patentet ut för originalläkemedlet för infliximab, 
Remicade®, vilket möjliggjorde försäljningen av den första antikroppsbiosimilaren 
(1). EMA godkände 2013 en biosimilar till infliximab som gick under arbetsnamnet 
CT-P13, som idag är registrerat under namnen Remsima® och Inflectra®. När 
patentet gick ut för Remicade® kunde Remsima® och Inflectra® som varit godkända 
sedan 2013 säljas fritt på marknaden (3). Remsima® och Inflectra® är så kallade 
duplikat vilket innebär att de är samma produkt som är godkänd genom samma 
dokumentation men marknadsförs av två olika företag. Remsima® produceras av 
företaget Celltrion i Sydkorea och Inflectra® produceras av Hospira i USA (6). CT-
P13 har endast utvärderats för indikationerna reumatoid artit och ankyloserande 
spondylit men är godkänd för användning för Remicades® samtliga åtta indikationer 
(7). 
 
I biosimilarers godkänandeprocess ingår analyser om molekylstruktur, 
receptorbindning, farmakokinetik, farmakodynamik, immunogenicitet och biologisk 
aktivitet där det inte får förekomma några betydande skillnader mellan biosimilaren 
och originalläkemedlet (5). Inom EU gäller att när likhet mellan originalpreparatet 
och biosimilaren bevisats får tillverkaren automatiskt registrera biosimilaren för 
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samtliga indikationer som godkänts för originalpreparatet utan att behöva utföra 
tester för de indikationerna (8). En godkänd biosimilar kan sedan säljas fritt på 
marknaden under förutsättningen att patentet för originalpreparatet gått ut (3). De 
som tillverkar biologiska läkemedel eller biosimilarer genom att använda 
rekombinant DNA-teknik, transformerade celler, hybridom eller andra metoder för 
att producera monoklonana antikroppar måste ansöka om ett försäljningstillstånd via 
den centrala proceduren för få sälja läkemedlet i EU-länder. Den centrala proceduren 
regleras av den Europeiska kommitténs förordning 726/2004 (9). 
 
Under 2014 betalade Sveriges landsting nästan 600 miljoner kronor för 
användningen av Remicade®. Det gör Remicade® till ett av Sveriges största 
slutenvårdspreparat (5). En universell tillgänglighet av biologiska läkemedel är 
begränsad främst på grund av de höga kostnaderna. Att det nu finns 
kostnadseffektiva läkemedel, så som biosimilarer, tillgängliga på marknaden kan 
leda till stora besparingar inom sjukvården som i sin tur kan bidra till att fler får 
möjlighet att få behandling med biologiska läkemedel (10). 
 

TNF 
 
 
När en infektion eller en vävnadsskada sker i kroppen svarar oftast det medfödda 
immunförsvaret med en lokal akut inflammation. Inflammationens uppgift är att 
förstöra eller inaktivera främmande objekt och förbereda för vävnadsreperation (11). 
Det medfödda immunförsvaret känner igen molekylära strukturer som mikrobiella 
patogener producerar och strukturerna kallas för PAMPs (patogen-associerade 
molekylära mönster). Olika typer av mikrober exempelvis svampar, gram-positiva 
bakterier, virus etc. uttrycker olika sorters PAMPs (12). Det medfödda 
immunförsvaret känner även igen strukturer från endogena substanser som kroppens 
egna celler frisätter när de är skadade eller döende, deras strukturer kallas för 
DAMPs (damage-associated molecular patterns). Det medfödda immunförsvarets 
huvuduppgifter är att inducera inflammation genom att bland annat rekrytera 
mikrobdödande leukocyter och ta in lösliga effektormolekyler från blodet till 
vävnaden. Det görs genom att PAMPs och DAMPs känns igen av receptorer som då 
aktiveras och flera olika signalvägar initieras i vävnadsceller och leukocyter som 
aktiverar olika transkriptionsfaktorer. Transkriptionsfaktorerna leder i sin tur till 
expression av cytokiner och andra inflammatoriska mediatorer (11).  
 
Cytokiner är små proteiner och verkar som kemiska budbärare. Cytokinernas 
huvuduppgift är att koppla ihop komponenter i immunsystemet genom att verka som 
kemiska kommunikationsnätverk mellan olika celler. Cytokiner kan frisättas som ett 
svar på en infektion och utsöndras då av immunförsvarets celler. Oftast följer en 
kaskad av cytokinutsöndring som stimulerar produktion och mognad av celler som 
ingår i kroppens immunförsvar så som lymfocyter och makrofager. Till cytokiner hör 
bland annat interleukiner, kemokiner, interferoner och tumörnekrosfaktor (TNF) 
(13). 
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När immunförsvarets celler känner igen PAMPs och DAMPs kan NF-κb (nuclear 
factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) aktiveras och som inducerar 
genuttrycket av bland annat cytokinet TNF. TNFs funktion är att aktivera endoteliala 
celler, stimulera kemokinproduktion och öka produktionen av neutrofiler i 
benmärgen. TNF inducerar också produktion av cytokinet interleukin-6, IL-6, som 
ökar akutfasproteinproduktionen i levern och inducerar även en värmeökning i 
kroppen i form av feber genom att verka på hypotalamus. TNF har många roller i 
inflammationsprocessen vilket gör det till ett bra läkemedelsmål vid exempelvis 
kroniska inflammationer (12).  
 
En akut inflammation kan utvecklas inom minuter till timmar och vara i flera dagar. 
En kronisk inflammation är den process som tar över efter en akut inflammation om 
infektionen inte eliminerats eller om vävnadsskadan är förlängd. Kroniska 
inflammationsställen kan gå igenom vävnadsförändringar med angiogenes och 
fibros. Kroniska inflammationer hör till gruppen autoimmuna sjukdomar och är 
således ett tillstånd då kroppen reagerar immunologiskt utan att det finns något 
patogent ämne att skydda sig mot. Akuta inflammationer skyddar kroppen men 
kroniska inflammationer bryter ner kroppen då kroppens egna vävnader attackeras av 
det egna immunförsvaret. Vid kroniska inflammationer finns onormalt höga 
koncentrationer av cytokiner och andra inflammatoriska mediatorer (13).  
Läkemedel som binder till TNF har visat sig reducera vävnadsskadade 
inflammationer vid sjukdomstillstånd så som reumatoid artrit, ankyloserande 
spondylit, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom. Godkända TNF hämmare på 
den svenska marknaden är infliximab, etanerecept, adalimumab, golimumab och 
certolizumabpegol (14). Infliximab och etanerecept är de enda av TNF hämmarna 
som har godkända biosimilarer, och infliximab är den första godkända monoklonala 
antikropps biosimilaren (1). 
 

Antikroppar 
 
 
Antikroppar eller som de också kallas immunoglobolin/Ig-molekyler, är en typ av 
glykoproteiner som är en del av kroppens immunförsvar. Antikroppars uppgift är att 
verka mot för koppen främmande substanser, så kallade antigen, genom att 
neutralisera antigenet, aktivera komplementsystemet och inducera leukocyt-beroende 
förstörelse av antigenet. Antikroppar produceras av B-lymfocyter och den generella 
strukturen för en antikropp är att den är uppbyggd av två identiska tunga kedjor och 
två identiska lätta kedjor. Vid antikropparnas N-terminal finns en variabel del som 
kan skilja mellan antikroppar. I N-terminalen finns det antigenbindande sitet där 
antikropparna binder till det antigen de har specifik affinitet för. De tunga kedjornas 
C-terminal interagerar däremot med andra molekyler i immunsystemet (12). Bild 1 
visar hur antikroppar för infliximab är uppbyggda. 
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Bild 1. Bilden visar hur monoklonala antikroppar för läkemedlet infliximab är uppbyggda. 
 
 
En antikropp som binder till sitt antigen är ett steg i den process som skyddar 
kroppen mot infektioner. Om ett antigen är ett protein känner antikroppen igen en 
specifik grupp eller sekvens av aminosyror, så kallad epitop, på antigenet. Därför kan 
läkemedel mot specifika proteiner skapas genom att producera antikroppar med ett 
antigenbindande site för en specifik epitop (15). Läkemedlen får då en viss 
målsökande karaktär och kan med bra precision framkalla en önskad effekt. 
Infliximab är en TNF hämmare som används vid olika kroniska inflammatoriska 
tillstånd och är ett exempel på ett sådant antikroppsläkemedel (10). 
 
Monoklonala antikroppar (mAb) är antikroppar som är specifika för ett visst antigen 
och som producerats med hjälp av en cell från ett B-cells hybridom. B-cells 
hybridom framställs med så kallad hybridomteknik som innebär att en slags 
hybridcell skapas via fusion av två celler (13). Fusionen sker mellan en normal 
antikroppsproducerande B-cell och en odödlig tumörcell från ett myelom som slås 
ihop och sedan prolifererar. En och samma cell kan sedan producera många kopior 
av mAbs på grund av att den klonar sig själv (12). Remicade® och biosimilaren CT-
P13 (Remsima®, Inflecta®) produceras av samma murina hybridom cell linje (16).  
 

Infliximab 
 
 
Infliximab är en chimär IgG1 monoklonal antikropp (4). Att en antikropp är chimär 
innebär att den är uppbyggd av komponenter från två genetiskt olika individer, i 
infliximabs fall finns det en komponent från en människa och en från en mus. Att en 
antikropp är monoklonal innebär att de producerade antikropparna ursprungligen 
kommer från en och samma cell (12). Det finns fem huvudklasser av antikroppar 
vilka är IgA, IgG, IgM, IgD och IgE. IgG-antikroppar är de vanligaste antikropparna 
hos människor och utgör ungefär 75 % av antikropparna i människans serum (13). 
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IgG-antikroppar bildas och frisätts av B-celler i plasman och består av fyra 
peptidkedjor, två identiska tunga kedjor och två identiska lätta kedjor som är 
formade som ett y, vilket är den typiska formen för antikroppsmonomerer. IgG-
antikroppar har två antigenbindande ställen. Det finns fyra subklasser av IgG-
antikroppar, IgG1-4, där IgG1 är den typ som förekommer i högst koncentration i 
serum (12).  
 
Det antigenbindande sitet är en variabel del och hos infliximab kommer den delen 
från en musantikropp som sammanfogats med delar från en human Fc-domän. Det 
antigenbindande sitet är den del som ansvarar för att känna igen TNF. Antikroppen 
humaniseras för att minska risken för att det egna immunsystemet ska reagera på 
antikroppen och förstöra den. Kroppen kan reagera genom att bilda anti-antikroppar 
som binder till andra antikroppar i kroppen och då förstör dem genom ett 
immunologiskt svar (17).  
 
Infliximabs anti-inflammatoriska effekt beror dels på att fritt TNF neutraliseras och 
att infliximab orsakar apoptos av aktiverade leukocyter som uttrycker TNF på 
cellytan. När infliximab binder till leukocyter som uttrycker TNF på cellytan 
induceras apoptos på tre sätt. Infliximabs Fc-region har affinitet för 
komplementfaktorn C1 och kan aktivera den. Aktivering av C1 leder till en 
kaskadreaktion av aktivering av olika komplementfaktorer som i slutändan leder till 
att ett membran attack-komplex bildas som perforerar leukocyten. Sedan kan NK-
celler (naturliga dödarceller) binda in med sina Fc-receptorer till infliximabs Fc-
region. Då stimuleras frisättning av enzymen granzym B och perforin från NK-celler 
som då lyserar målcellen. Till sist orsakar infliximab apoptos genom att inbindningen 
på leukocytens yta leder till en intracellulär signal som säger till leukocyten att begå 
en programmerad celldöd (1). 

Idag kan inte biosimilarer bytas ut på apoteksnivå utan det är endast den behandlande 
läkaren som får ta ställning till om ett byte till en biosimilar ska ske. I Sverige 
bedöms att alla preparat som innehåller infliximab som likvärdiga och det preparat 
som har lägst pris bör väljas i första hand när en patient behandlas med infliximab 
för första gången (18). I maj 2016 kostar en förpackning 100 mg pulver till 
koncentrat till infusionsvätska av Remicade® 5141 kr och Remsima® 2854 kr att 
hämta ut på ett svenskt apotek (7). Oberoende av behandlingsorsak ges 
infusionsvätskan endast intravenöst på ett sjukhus under uppsyn av en 
specialistläkare (6). I Sverige är infliximab registrerat för åtta olika indikationer; 
reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, vuxna med Crohns sjukdom, pediatrisk 
Crohns sjukdom, ulcerös kolit, pediatrisk ulcerös kolit, psoriasisartrit och psoriasis 
(7). Gemensamt för dessa indikationer är att alla är kroniska inflammatoriska 
sjukdomar som går i akuta skov som följs av perioder med remission. Med remission 
menas tillstånd då kroniska sjukdomars symtom avtagit eller tillfälligtvis helt 
försvunnit (18). 
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Reumatiod artrit 
 
 
Reumatiod artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som går i skov. I 
Sverige beräknas cirka 0,7 % av befolkningen vara drabbade av RA och incidensen 
är högst hos personer mellan 45-65 år och är främst förekommande hos kvinnor (18). 
Orsaken till RA är okänd men både miljöfaktorer och genetiska faktorer tros vara 
inblandade. RA innebär att det uppstår en inflammation i kroppens leder som medför 
onormalt höga koncentrationer av cytokiner och andra inflammatoriska molekyler 
som leder till att brosket i lederna bryts ner vilket orsakar smärta, stelhet och 
leddeformation (19).  
 
Innan en RA diagnos ställts kan symtomlindrande behandling sättas in så som 
avlastning av leder, värme-/kylbehandling, fysioterapi och/eller användning av 
NSAID-preparat (non steroidal anti-inflammatory drugs). När en RA diagnos ställts 
kan antireumatiska läkemedel i antingen singel- eller kombinationsterapi användas 
(19). Metotrexat (MTX) är alltid förstahandspreparat vid RA och kan användas som 
både singel- eller kombinationsterapi. Salazopyrin, klorokinpreparat kan också 
användas i singel- eller kombinationsterapi. Uppnås inte tillräcklig effekt kan TNF 
hämmare sättas in. Sedan kan även en lågdosbehandling med glukokortikoider, 
prednisolon, kombineras med antireumatiska läkemedel (20).  
 
Primärt baseras diagnosen av RA på kliniska kriterier då det inte finns några 
specifika kemiska eller laborativa fynd för sjukdomen även om det finns biomarkörer 
så som reumatoid faktor (IgM-RF), högt CRP-värde (C-reaktivt protein), högt ESR-
värde (erytrocyters sedimentationshastighet) och ACPA (antikroppar mot 
citrullinerade peptider). Men höga värden på biomarkörerna behöver inte betyda att 
personen i fråga har RA, därför har olika kriterier utvecklats för att lättare kunna 
diagnostisera RA. År 1987 publicerades American College of Rheumatology (ACR) 
kriterierna (21). I tabell I beskrivs vad som krävs för att diagnostiseras med RA 
enligt ACR1987 kriterierna. År 2010 uppdaterades ACR-kriterierna tillsammans med 
The European Leauge Against Rheumatism (EULAR) till ACR2010 (18). I tabell II 
beskrivs ACR2010/EULAR kriterierna.  
 
 
Tabell I. ACR1987 kriterier för RA. För att diagnostiseras med RA ska tre av sju kriterier uppfyllas 
och kriterium ett och fyra ska varit uppfyllda i minst sex veckor.  
1) Morgonstelhet i lederna som varar i minst en timme innan maximal förbättring 
2) En läkare som bedömt att patienten har artrit i minst tre leder samtidigt 
3) Minst en av händernas leder är drabbade av artrit 
4) Symmetrisk artrit, bilateral involvering av leder 
5) Reumatioda noduli som observerats av läkare 
6) Serum reumatoid faktor (RF) 
7) Radiologiska förändringar 
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Tabell II. ACR2010/The European Leauge Against Rheumatism (EULAR) kriterierna för RA. Minst 
≥6/10 poäng ska uppnås för att diagnostiseras med RA enligt ACR2010. Serum reumatiod faktor=RF, 
antikroppar mot citrullinerade peptider=ACPA, C-reaktivt protein=CRP och erytrocyters 
sedimentationshastighet=ESR. 
Kriterier Poäng 
Ömma eller svullna leder  
1 stor led 0 
2-10 stora leder 1 
1-3 små leder 2 
4-10 små leder 3 
>10 små leder 5 
Serologiska analyser  
Negativ RF och negativ för ACPA 0 
Lågt RF-värde och lågt värde för CP-antikroppar 2 
Högt RF-värde och högt värde för CP-antikroppar 3 
Symtomduration  
< 6 veckor 0 
> 6 veckor 1 
Akutfasreaktanter  
Normal CRP och normal ESR 0 
Förhöjd CRP eller förhöjd ESR 1 
 
 
Den främst använda mätmetoden för att kvantifiera svaret på en 
läkemedelsbehandling vid RA i kliniska studier är ACR20/50/70 (American College 
of Rheumatology) vilket beskriver förbättringen av olika faktorer i procent (20%, 
50% eller 70%) under läkemedelsbehandlingen mot RA under en utvärderingsperiod 
på minst sex veckor. I tabell III beskrivs parametrarna som bedöms vid 
ACR20/50/70-respons.  
 
 
Tabell III. Beskrivning av kriterier för ACR20/50/70. Vid ACR20-respons ska minst 20% förbättring 
ses med avseende på ledernas svullnad och ömhet samt att minst 20% förbättring ses någon av de tre 
av fem resterande faktorerna. Vid ACR50 ska en 50% förbättring ses och vid ACR70 ska en 70% 
förbättring ses. C-reaktivt protein=CRP och erytrocyters sedimentationshastighet=ESR. 
ACR-respons ACR20 ACR50 ACR70 
Antal svullna leder ≥20% ≥50% ≥70% 
Antal ömmande leder ≥20% ≥50% ≥70% 
Frågeformulär som utvärderar hälsan    
CRP eller ESR    
Global status    
Fysisk funktion    
Smärta    
 

Ankyloserande spondylit 
 
 
Ankyloserande spondylit (AS) är en inflammatorisk sjukdom som ungefär 0,5 % av 
Sveriges befolkning är drabbade av. Vid AS uppstår en kronisk inflammation i 
bäcken- och ryggleder (22). Av dem som drabbas av AS är två av tre män, och 
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sjukdomen uppstår vanligen i ungdomsåren eller hos personer i yngre medelåldern. 
Symtomen på AS karaktäriseras oftast av en molande värk i korsryggen och 
morgonstelhet. För att diagnostisera AS används bilddiagnostik eller modifierade NY 
kriterierna från år 1984 (tabell IV). Orsaken till AS är okänd men en viss ärftlig 
faktor har noterats. Vid AS är det mycket viktigt att aktivt träna kroppen och 
speciellt ryggen (23). För att hålla sjukdomen under kontroll, motverka smärtan och 
stelheten, behålla rörligheten och minska inflammationen kan sjukdomen behandlas 
med läkemedel som NSAID-preparat, glukokortikoider, MTX och TNF hämmare 
(20). 
 
 
Tabell IV. År 1984 modifierade NY kriterier för ankyloserande spondylit (AS). Definitiv AS 
föreligger vid uppfyllt kriterium fyra och minst en av punkterna 1-3 (23). 
1) Smärta i ländryggen under minst 3 månader som blir bättre med fysisk aktivitet och rörelse men 
inte vid vila 
2) Begränsad rörlighet i ländryggen i sidled, framåt och bakåt (sagitalt och frontalt) 
3) Minskad bröstkorgsexpansion (ålders- och könsjustrerat) 
4) Bilateral sacroiliit grad II-IV eller unilateral sacroiliit grad III eller IV 
 
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) är ett godkänt test 
som läkare använder sig av för att bestämma effektiviteten av pågående 
läkemedelsbehandling hos en person med AS. BASDAI (tabell V) består av en skala 
från 1-10 som mäter smärta, obehag och fatigue, där ett är inga problem och tio är 
värsta tänkbara. Om en person uppnår ≥4 poäng på BASDAI-skalan är det en 
indikation för att sjukdomen inte är under kontroll och en förändring i 
läkemedelsbehandlingen bör övervägas (22). För att mäta sjukdomsaktiviteten vid 
AS kan exempelvis ASAS20-responsen (Analysis of SpondyloArthritis international 
Society, 20%) mätas. ASAS20 definieras som en absolut förbättring i sjukdomen 
med minst 20%. ASAS20 är en poängskala från 0-100 inkluderar faktorer så som 
smärta, inflammation och funktion.  
 
 
Tabell V. Översikt över BASDAI skalan. Medelvärdet för de två sista kategorierna som båda relaterar 
till morgonstelhet beräknas för att varje symtom ska väga lika tungt. Sedan adderas poängen från alla 
kategorierna och divideras sedan med fem så den slutliga BASDAI poängen mäts mellan 1-10. 
Symtom Poäng 
Fatigue 1-10 
Ryggradssmärta 1-10 
Ledsmärta 1-10 
Ömhet i leder 1-10 
Duration av morgonstelhet 1-10 
Allvarlighetsgrad av morgonstelhet 1-10 
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Inflammatorisk tarmsjukdom 
 
 
Inflammatiorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar Crohns sjukdom (CD), ulcerös kolit 
(UC) och oklassificerad kolit (24). Ungefär 0,65% av Sveriges befolkning uppskattas 
vara drabbade av IBD. IBD innebär att det finns en kronisk inflammation i tarmens 
slemhinna som minskar tarmens funktion. Orsaken till sjukdomen är inte helt känd 
men både arv och miljö tros spela en roll i utvecklingen av sjukdomen. Vanligen 
insjuknar personer i IBD runt 20-30-årsåldern. Symtom på IBD är diarré, blod i 
avföringen och buksmärta (25).  
 
För att diagnostisera UC som är en inflammation i slemhinnan i tjocktarmen eller 
ändtarmen görs i förstahand en rektoskopi. Om slemhinnan är svullen, rodnad, har 
sår och/eller små blödningar stärks misstanken om UC. För att avgöra sjukdomens 
utbredning kan även en koloskopi göras. CD är en inflammation som kan drabba 
slemhinnan i hela tarmen, men som är vanligast i nedre delen av tunntarmen och 
övre delen av tjocktarmen. För att diagnostisera CD görs vanligen en CT-/MR-
enterografi med kontrast. Men även tunntarmsröntgen och/eller koloskopi kan 
utföras för att undersöka eventuell tunntarms- och/eller tjocktarmsengagemang (25). 
Lättare IBD besvär behandlas i förstahand med mesalazin/5-aminosalicylsyra (5-
ASA-preparat) för att minska inflammationen. Vid medelsvåra besvär sätts 
glukokortikoider in och vid svåra besvär kan även glukokortikoider ges intravenöst, 
och vid otillräckligt svar kan cyklosporin, MTX och/eller TNF hämmare sättas in 
(26). 
 
För att mäta sjukdomsaktiviteten vid CD kan Harvey-Bradshaw Index (HBI) 
användas. För att mäta sjukdomsaktiviteten vid UC används SCCAI (Simple Clinical 
Colitis Activity Index). I skalorna rankas och poängsätts faktorer som blod i 
avföringen, buksmärta, antal toalettbesök och avföringens konsistens. 
 

Farmakokinetik 
 
 
Farmakokinetik (PK) kan enkelt beskrivas som vad kroppen gör med läkemedlet. PK 
innebär att mätningar och tolkningar görs på hur hög/låg ett läkemedels 
koncentration är på ett eller flera ställen i kroppen beroende på dosering. Oftast 
fokuserar PK på koncentration av läkemedel i blodets plasma. För att undersöka 
läkemedels biotillgänglighet (F) kan arean under plasmakoncentrationskurvan 
(AUC) undersökas. AUC är ett mått på den totala mängd läkemedel som förts in i 
plasman (27). F är den del av läkemedlet som når systemcirkulationen intakt när det 
administrerats oralt jämfört med hur mycket som når systemcirkulationen när det 
administreras intravenöst. Kvoten mellan AUCoralt/AUCintravenöst används för att skatta 
F.  
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Den maximala plasmakoncentrationen av läkemedlet som uppnåtts i plasma (Cmax) är 
ett annat vanligt PK mått. Andra vanliga PK-mått är den lägsta koncentrationen då 
läkemedlet är närvarande i kroppen (Cmin), tiden det tar att uppnå maximal 
plasmakoncentration (Tmax), den tid det tar för kroppen att eliminera hälften av 
läkemedlet som kallas för halveringstiden (t1/2) och jämnviktskoncentrationen, alltså 
när lika mycket läkemedel tillförs också elimineras med samma tidsenhet. Genom att 
ta ett blodprov kan dessa beräkningar utföras. 
 
Myndigheter som godkänner generiska läkemedel och biosimilarer kräver bevis på 
att läkemedlen har en bioekvivalens med referensprodukten. Bioekvivalensen 
baseras på Cmax, Tmax och AUC. För de flesta av produkterna måste dessa parametrar 
(Cmax, Tmax och AUC) ligga inom 80-125% av referensproduktens intervall för att de 
ska accepteras som bioekvivalenta (27). 
 
 

SYFTE 
 
 
Syftet med litteraturarbetet var att undersöka om det var säkert att byta från 
infliximabs originalläkemedel, Remicade®, till biosimilaren CT-P13 och om CT-P13 
var ekvivalent med Remicade® med avseende på effekt, säkerhet, immunogenicitet 
och farmakokinetik. 
 
 

MATERIAL OCH METODER 
 
 
Arbetet är en litteraturstudie som är baserad på att kliniska och vetenskapliga artiklar 
inom området biosimilarer för infliximab har granskats och analyserats. Artiklarna 
för denna litteraturstudie erhölls via sökning i den medicinska och biovetenskapliga 
databasen PubMed mellan datumen 2016-03-20 till 2016-04-19. Sökorden som 
användes var ”biosimilar” AND ”infliximab”. Sökningen resulterade i 107 träffar i 
PubMed. Vidare begränsades sökningen ytterligare till artiklar som var maximalt 
fem år gamla, på engelska samt där hela texten fanns tillgänglig. Artiklarna 
begränsades inte till en specifik indikation. Review artiklar och artiklar som inte 
behandlade biosimilaren CT-P13s effekt jämfört med Remicades® exkluderades. Det 
resulterade i fem artiklar som valdes ut för vidare analys. 
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Statistiska begrepp 
 
 
Med hjälp av statistiska metoder är det möjligt att studera om det är sannolikt att 
olika utfall från olika stickprov är sanna, alltså sannolikheten att utfallet i stickproven 
stämmer för den studerade populationen eller om utfallen beror på slumpen. Genom 
att använda statistiska metoder kan slutsatser från stickprov dras för en hel 
population och inte bara enskilda individer, under förutsättningen att stickprovet 
utförts med vissa bestämda regler. För att bedöma sannolikheten kan därför en 
hypotesprövning utföras (28).  
 
En hypotesprövning innebär att en nollhypotes (H0) först sätts upp som säger att det 
inte föreligger någon skillnad i det som studeras. Mothypotesen (H1) säger att det 
finns en skillnad. En testfunktion anges sedan för att beräkna sannolikheten (p-
värdet) att i ett slumpmässigt stickprov få ett resultat som är sant för en hel 
population. Om p-värdet är mindre än värdet som angivits i signifikansnivån (α) 
förkastas H0. P-värdet är sannolikheten att erhålla minst ett så extremt utfall av ett 
försök som det erhållna, givet då H0 är sann. Signifikansnivån (α) anger risken att 
förkasta H0 då H0 är sann, det kallas för typ-I fel. Ett test styrka (power) anger testets 
förmåga acceptera H0 då H0 är falsk, det kallas typ-II fel. Sannolikheten för typ II-fel 
betecknas med β, minskas α ökar β och vice versa (28).  
 
Vid en traditionell jämförelsestudie säger H0 att det inte föreligger någon skillnad 
mellan terapierna som jämförs. Vid en ekvivalensprövning säger H0 att terapierna 
inte är ekvivalenta (29). Ekvivalensstudier görs för att visa att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan de metoder som undersöks. Vid en ekvivalensprövning 
undersöks om en behandlingsmetod varken är bättre eller sämre än jämfört med en 
annan behandlingsmetod, den undersöks från två håll. I en non-inferior-studie 
undersöks bara om en metod är sämre än en annan, det spelar då ingen roll om den är 
mycket bättre. Vid en ekvivalensstudie anses två behandlingsterapier som lika om 
den observerade skillnaden (ΔE) mellan dem ligger inom ett förutbestämt intervall 
som definierar klinisk ekvivalens (−d, d). Data om den verkliga skillnaden (ΔE) 
mellan terapierna samlas in och analyseras. Vid en ekvivalensprövning är målet att 
förkasta H0 (H0: ΔE>d eller ΔE<−d) och istället godta mothypotesen (H1: −d≤ΔE≤d). 
Terapierna anses ekvivalenta om resultatet ligger inom den förutbestämda 
ekvivalensmarginalen (29). 
 
Korrelationskoefficienten (r) mäter graden av ett linjärt samband och kan anta 
värdena −1≤ r ≤+1. Då r är nära +1 finns ett starkt positivt samband, när r är nära −1 
finns ett negativt samband och när r är nära noll finns det inget linjärt samband (28).  
 
Ett relativt mått på effekten är odds ratio (OR) vilket gör att två behandlingsmetoder 
kan jämföras. Kontrollgruppen kan bestå av antingen en placebogrupp eller en 
jämförelsegrupp. Om utfallet är liknande i båda grupperna bör OR vara runt 1 vilket 
indikerar att det inte finns någon skillnad mellan de två behandlingsmetoderna. Om 
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OR>1 är kontrollgruppens behandlingsmetod bättre. Om OR<1 är 
behandlingsmetoden som kontrollgruppen jämförts med bättre (28). 

 
	

RESULTAT 
 
 
I tabell VI presenteras översiktligt de studier som analyserats i resultatdelen i denna 
litteraturstudie.  
 
 
Tabell VI. Översikt över studierna som inkluderats i resultatdelen. 
Studie 1 (30) – A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in 
efficacy and safety of CT-P13 compared with innovator infliximab when coadministered with 
methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study  
 
Yoo et. al, 2013 
 
Studie 2 (31) – A randomised, double-blind, multicentre, parallel-group, prospective study comparing 
the pharmacokinetics, safety, and efficacy of CT-P13 and innovator infliximab in patients with 
ankylosing spondylitis: the PLANETAS study. 
 
Park et. al, 2013 

Studie 3 (32) – Evaluation of the pharmacokinetic equivalence and 54-week efficacy and safety of 
CT-P13 and innovator infliximab in Japanese patients with rheumatoid arthritis. 
 
Takeuchi et. al, 2015 

Studie 4 (6) – Cross-immunogenicity: antibodies to infliximab in Remicade-treated patients with IBD 
similarly recognise the biosimilar Remsima. 
 
Ben-Horin et.al, 2015 
 
Studie 5 (33) – Clinical outcomes following a switch from Remicade® to the biosimilar CT-P13 in 
inflammatory bowel disease patients: a prospective observational cohort study.  
 
Smiths et. al, 2016 
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Studie 1 - A randomised, double-blind, parallel-group study to 
demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13 compared 
with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in 
patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study (30) 
 
 
Syfte 
I föreliggande studie, PLANETRA studien (Programme evaLuating the Autoimmune 
disease iNvEstigational drug cT-p13 in RA patients), undersökte forskarna om 
effektiviteten och säkerheten hos infliximabs originalläkemedel Remicade® och 
biosimilaren CT-P13 var likvärdig hos deltagare med aktiv RA där tidigare 
behandling med metotrexat (MTX) inte varit tillräckligt (30). 
Studiedesign 
Studien var en randomiserad, dubbelblind, multicenter, multinationell parallellgrupp 
och fas III-studie. Studien utfördes på 100 center i 19 olika länder i Europa, Asien, 
Mellanöstern och Latinamerika (30). Deltagarna som rekryterades till studien skulle 
minst ett år innan de screenades diagnostiserats med aktiv RA enligt ACR1987. Vid 
tillfället för screeningen skulle de ha sex eller fler svullna leder och sex eller fler 
ömmande leder. De skulle även uppfylla minst två av följande kriterier; 
morgonstelhet i minst 45 minuter, serum C reaktivt protein (CRP) över 2.0 mg/dl och 
en erytrocyt sedimentationhastighet (ESR) på minst 28 mm/h trots MTX behandling. 
Det var tillåtet för deltagarna att samtidigt som studien pågick behandla sin RA med 
glukokortikoider, motsvarande max 10 mg prednisolon/dag, och/eller NSAID-
preparat så länge doseringen varit den samma under minst fyra veckor före 
screeningen. Om behovet fanns fick deltagarna även använda tramadol och/eller 
paracetamol. 
 
Av 1077 screenade personer randomiserades totalt 606 personer i studien. Deltagarna 
randomiserades i proportionen 1:1 att få en intravenös infusion under två timmar 
med 3 mg/kg Remicade® (n=304) eller 3 mg/kg CT-P13 (n=302). Deltagarna fick 
intravenösa infusioner med Remicade® respektive CT-P13 vid vecka 0, 2, 6 och sen 
var 8:e vecka fram till vecka 30. Deltagarna premedicinerades med antihistamin 
motsvarande 10 mg cetrizin ungefär 30-60 minuter före infusionen med Remicade® 
respektive CT-P13. Deltagarna fick även en dos MTX på mellan 12,5-25 mg/vecka 
och en dos folsyra på minst 5 mg/vecka. Alla deltagare som randomiserats dessa 
inkluderades i intention-to-treat-beräkningarna (ITT). Av de 606 deltagare som 
randomiserats exkluderades 107 deltagare på grund av att det inte följt 
instruktionerna eller inte uppfyllde inkluderingskraven, dessa personer togs inte med 
i per-protocol (PP) beräkningarna. 
 
Studiens (30) primära utfallsvariabel var att undersöka om CT-P13s och Remicades® 
ACR20-respons vid vecka 30 var ekvivalent. Om CT-P13 och Remicade® var 
ekvivalenta i effekt avgjordes om ett 95 % konfidensintervall (CI) för 
behandlingsskillnad var inom ±15% vid vecka 30. De sekundära utfallsvariablerna 
inkluderade bland annat ACR50/70, säkerhet, biomarkörer, PK-parametrar och 
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immunogenicitet. Immunogeniciteten mättes genom att använda antikroppar med en 
infliximab-tag för att se om ADAs (anti-drug antibodies) fanns i serum. Ekvivalens 
undersöktes endast för den primära utfallsvariabeln medan jämförbarheten mellan de 
sekundära utfallsvariablerna undersöktes.  
 
Signifikansnivån (α) bestämdes till 0.05, power till 80% och en tvåsidig 
ekvivalensmarginal bestämdes till ±15%. Eftersom studien (30) var en 
ekvivalensprövning drogs slutsatsen att de två behandlingarna var lika om den 
observerade skillnaden (ΔE) mellan dem låg inom ett fastställt intervall för den 
förutbestämda kliniska ekvivalensmarginalen (−d, d). Studiens nollhypotes (H0) var 
att ΔE låg utanför ekvivalensmarginalen, antingen ΔE>d eller ΔE<−d. Med en 
inkluderad avhoppsmarginal på 20% krävdes randomisering av minst 584 deltagare 
för att få en statistisk säkerhet och för att kunna förkasta H0. Studiens primära 
utfallsvariabel analyserades enligt intention to treat (ITT) och per-protocol (PP). 
 
Resultat 
I november 2010 screenades de första deltagarna och studien avslutades i november 
2011 då den sista deltagaren utvärderades efter 30 veckors behandling. Deltagarna i 
CT-P13- respektive Remicade®-gruppen hade jämförbara egenskaper med avseende 
på demografi och sjukdomsstatus. Den primära utfallsvariablen, ACR20-respons vid 
vecka 30, var ekvivalent mellan CT-P13 och Remicade®. I ITT-gruppen fick 60,9% 
och 58,6% ett ACR20-respons i CT-P13- respektive Remicade®-gruppen. 
Behandlingsskillnaden var 2% (n=606, 95% CI -6%, 10%). I PP-gruppen fick 73,4% 
och 69,7% i CT-P13- respektive Remicade®-gruppen ACR20-respons vid vecka 30. 
Behandlingsskillnaden beräknades till 4% (n=499, 95% CI -4%,12%). Responsen för 
CT-P13 och Remicade® vid ACR20, ACR50 och ACR70 mättes också för PP-
gruppen vid vecka 14 och vecka 30 och resultaten visade jämförbara resultat. I tabell 
VII redovisas resultaten för de olika ACR-responsmåtten. 
 
 
Tabell VII. Resultaten för ACR20/50/70-responsen vid vecka 14 och 30 för per-protocol-gruppen 
(PP), och för intention to treat-gruppen (ITT) för ACR20. 
Metod Vecka CT-P13 Remicade® Behandlings- 

skillnad 
CI 95% Slutsats 

ACR20 
PP 
ITT 
PP 

 
14 
30 
30 

 
72,6% 
60,9% 
73,4% 

 
65,3% 
58,6% 
69,7% 

 
7% 
2% 
4% 

 
−1% till 15% 
−6% till 10% 
−4% till 12% 

 
Ekvivalent 
Ekvivalent 
Ekvivalent 

ACR50 
PP 
PP 

 
14 
30 

 
39,5% 
42,3% 

 
33,9% 
40,6% 

 
6% 
2% 

 
−3% till 14% 
−7% till 10% 

 
Ekvivalent 
Ekvivalent 

ACR70 
PP 
PP 

 
14 
30 

 
16,5% 
20,2% 

 
13,5% 
17,9% 

 
3% 
2% 

 
−3% till 9% 
−5% till 9% 

 
Ekvivalent 
Ekvivalent 

 
 
I vecka 14 hade 25,4% (n=69) och 25,8% (n=70) i CT-P13- respektive Remicade®-
gruppen antikroppar mot infliximab. I vecka 30 hade 48,4% (n=122) och 48,2% 
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(n=122) i CT-P13- respektive Remicade®-gruppen antikroppar mot infliximab. 
Biverkningar rapporterades av 106 (35,2%) deltagare i CT-P13-guppen och av 108 
(35,9%) deltagare i Remicade®-gruppen. Majoriteten av dessa biverkningar klassades 
som lätta till medelsvåra. De vanligaste rapporterade biverkningarna i båda 
grupperna var aktivering av en latent tuberkulos och förhöjda leverenzymvärden 
(ASAT och ALAT). Infusionsrelaterade problem rapporterades i 20 (6,6%) och 25 
(8,3%) av deltagarna i CT-P13- respektive Remicade®-gruppen. Allvarliga 
biverkningar rapporterades av 30 (10,0%) och 21 (7,0%) av deltagarna i CT-P13- 
respektive Remicade®-gruppen i vilka bland annat infusions relaterade reaktioner 
och tuberkulos räknades in. Resultaten för PK-parametrarna och biomarkörerna var 
mycket lika mellan de två behandlingsgrupperna. I tabell VIII beskrivs resultaten för 
PK-parametrarna och biomarkörerna för CT-P13 och Remicade® (30). 
 
 
Tabell VIII Översikt över sekundära farmakokinetiska parametrar. Anti-CCP=antikroppar mot 
cykliskt citrullinerade peptider, CRP=C-reaktivt protein och ESR=erytrocyters 
sedimentationshastighet. 
 CT-P13 Remicade® Slutsats 
Cmax (dos 1-6) 83,9-111,9 µg/mL 83,8-105,1 µg/mL Jämförbart 
ADA negativa, dos 5 
Cmax (90% CI, 97-115%) 
Cmin (90% CI, 85-132%) 

 
96,7 µg/mL 
1,9 µg/mL 

 
91,6 µg/mL 
1,8 µg/mL 

 
Jämförbart  
Jämförbart 

(ADA positiva, dos 5) 
Cmax (90% CI, 99-124%) 
Cmin  (90% CI, 82-107%) 

 
85,1 µg/mL 
0,6 µg/mL 

 
76,7 µg/mL 
0,6 µg/mL 

 
Jämförbart 
Jämförbart 

CRP 
Vecka 14 
Vecka 30 

 
1,2 mg/dL 
1,1 mg/dL 

 
1,1 mg/dL 
1,0 mg/dL 

 
Jämförbart 
Jämförbart 

ECR 
Vecka 14 
Vecka 30 

 
32,8 mm/h 
30,6 mm/h 

 
31,0 mm/h 
32,1 mm/h 

 
Jämförbart 
Jämförbart 

Anti-CCP 
Vecka 14 
Vecka 30 

 
186,5 IU/mL 
189,8 IU/mL 

 
195,4 IU/mL 
174,6 IU/mL 

 
Jämförbart 
Jämförbart 

 

Studie 2 - A randomised, double-blind, multicentre, parallel-group, 
prospective study comparing the pharmacokinetics, safety, and efficacy 
of CT-P13 and innovator infliximab in patients with ankylosing 
spondylitis: the PLANETAS study (31) 
 
 
Syfte 
Syftet med PLANETAS-studien (Programme evaLuating the Autoimmune disease 
iNvEstigational drug cT-p13 in AS patients) var att jämföra PK ekvivalens, säkerhet 
och effektivitet mellan Remicade® och CT-P13 hos deltagare med aktiv AS (31). 
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Metod 
Studien (31) var en randomiserad, prospektiv, dubbelblind, multicenter, 
parallellgruppstudie. Studien var en fas I-studie. Deltagarna i studien skulle ha 
diagnostiserats med AS minst tre månader innan studien startade enligt den 
modifierade versionen av år 1984 New York klassificerings kriterier. Deltagarna 
skulle ha ett BASDAI score på ≥4. Det var tillåtet för deltagarna att under tiden 
studien pågick samtidig behandla sin AS med orala glukokortikoider (motsvarande 
≤10mg/dag prednisolon) och/eller NSAIDs om de tagit en stabil dos i minst fyra 
veckor innan studien påbörjades. Studien utfördes på 46 medicinska centrum i 10 
länder i Europa, Asien och Latinamerika. Deltagare randomiserades i proportion 1:1 
att antingen få 5mg/kg Remicade® eller CT-P13 där båda terapierna administrerades 
intravenöst under två timmar vid vecka 0, 2, 6 och sedan var 8:e vecka fram till 
vecka 30. Deltagarna premedicinerades med antihistamin motsvarande 10 mg 
cetrizin ungefär 30-60 minuter före var infusion med Remicade® respektive CT-P13. 
Deltagarna genomgick kliniska utvärderingar och blodprov togs vid vecka 14 och 30. 
Vid varje besök fick deltagarna uppge biverkningar och negativa händelser och även 
om de använt några andra mediciner som inte var för AS. 
 
Studiens (31) primära utfallsvariabel var att visa PK ekvivalens mellan CT-P13 och 
Remicade® vid uppnådd jämnviktskoncentration, genom att undersöka AUC och 
läkemedlets maximala observerade koncentration i serum Cmax,ss mellan vecka 22 
och 30. Blodprover för analys togs precis innan påbörjad infusion med infliximab, 
precis efter avslutad infusion och en timme efter avslutad infusion.  
 
Studiens (31) sekundära utfallsvariabler inkluderade bland annat jämförbarhet mellan 
CT-P13 och Remicade® av Cmax, Cmin, Tmax, T1/2, ASAS20, ASAS40, BASDAI, 
ADA och för att undersöka säkerheten av CT-P13 och Remicade® jämfördes 
eventuella biverkningar. 
 
Studien (31) var en ekvivalensprövning och slutsatsen att de två behandlingarna var 
lika drogs om den observerade skillnaden (ΔE) mellan dem låg inom ett fastställt 
intervall för den förutbestämda kliniska ekvivalensmarginalen (−d, d). H0 var att 
skillnaden mellan ΔE låg utanför ekvivalensmarginalen, antingen ΔE>d eller ΔE<−d. 
En tvåsidig signifikansnivå (α) sattes till 0.1, power sattes till 90 % och en tvåsidig 
ekvivalensmarginal bestämdes till 80-125 %. Med en inkluderad avhoppsmarginal på 
20% krävdes randomisering av minst 246 personer i studien för att få statistisk 
säkerhet för att korrekt kunna förkasta H0. 
 
Resultat 
I november 2010 screenades den första deltagaren och den sista screeningen för 
vecka 30 utfördes i december 2011. I studien randomiserades 250 deltagare i 
proportion 1:1 att antingen få CT-P13 (n=125) eller Remicade® (n=125). Av 250 
deltagare hoppade 21 personer av, främst på grund av negativa biverkningar från 
behandlingen (5,2%) och motvillightet till fortsatt deltagande i studien (2,4%). PK-
analysen utfördes på 223 personer och effektivitets- och säkerhetsanalyserna utfördes 
på alla 250 deltagare enligt ITT. 
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PK-analysen för AUC och Cmax,ss vid uppnådd jämnviktkoncentration mellan vecka 
22 och 30 var ekvivalent för CT-P13 (32765,8 µgh/mL och 147,0 µg/mL) och 
Remicade® (31359,3 µgh/mL och 144,8 µg/mL) för per-protocol-gruppen (PP). En 
PK-analys för AUC och Cmax,ss gjordes även på 171 deltagare som var ADA 
negativa. Det geometriska medelvärdet var något högre än för PP-gruppen. I tabell 
IX beskrivs resultaten för de primära utfallsvariablerna. 
 
 
Tabell IX. Översikt över AUC och Cmax,ss mellan vecka 22 och 30. PP=per-protocol, n=antal 
deltagare och ADA= anti drug antibodies. 
Parameter Behandling 

 
 
 

n  Geometriskt 
medelvärde 
 

Proportion 
(%) av 
geometriskt 
medelvärde 

90% CI av 
proportion 
(%) 

Inom 
ekvivalensmarginalen 
80-125% 

PP       
AUC 
(µgh/mL) 

CT-P13 
Remicade® 

112 
110 

32765,8  
31359,3 

104,5 94,3 till 
115,8 

Ja 

Cmax,ss 
(µg/mL) 

CT-P13 
Remicade® 

113 
110 

147,0 
144,8 

101,5 94,7 till 
108,9 

Ja 

ADA 
negativ 

      

AUC 
(µgh/mL) 

CT-P13 
Remicade® 

84 
86 

37505,2 
36266,9 

103,4 94,6 till 
113,1 

Ja 

Cmax,ss 
(µg/mL) 

CT-P13 
Remicade® 

85 
86 

153,9 
146,9 

104,7 97,2 till 
112,9 

Ja 

 
 
De sekundära utfallsvariablerna som bland annat inkluderade Cmin, T1/2, Tmax visade 
sig också vara väldigt lika mellan CT-P13 och Remicade®. Medelvärdet för de 
sekundära utfallsvariablerna vid vecka 22 för CT-P13 och Remicade® var för Cmin 
4,2µg/mL respektive 3,6µg/mL, T1/2 var 292,5 timmar respektive 298,3 timmar och 
medianvärdet för Tmax var 3,0 timmar respektive 3,0 timmar. 
 
Förändringen i median jämfört med baseline för BASDAI vid vecka 14 och 30 var 
−2,7 respektive −2,7 och −3,1 respektive −2,5 för CT-P13 respektive Remicade®. 
ASAS20 var väldigt likt mellan CT-P13 och Remicade®. ASAS20 respons vecka 14 
för CT-P13 respektive Remicade® var (OR=odds ratio, 0,91, 95% CI: 0,53 till 1,54) 
62,6 respektive 64,8 och vecka 30 OR=0,91,95% CI: 0,51till 1,62) 70,5 respektive 
72,4.  
 
Resultatet för studiens (31) immunogenicitetsanalyser visade på antalet deltagare 
som utvecklade ADA (ADA-positiva) var 9,1% (n=11) och 11,0% (n=13) vid vecka 
14 och 27,4% (n=32) och 22,5% (n=25) vid vecka 30 för CT-P13 respektive 
Remicade®. I säkerhetsanalysen för CT-P13 och Remicade® inkluderades negativa 
händelser och biverkningar. I CT-P13- och Remicade®-gruppen rapporterade 63,9% 
(n=83) respektive 63,9% (n=78) av deltagarna biverkningar relaterade till studiens 
läkemedel. I CT-P13-gruppen var de vanligaste biverkningarna förhöjda 
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leverenzymvärden på ASAT (n=14), ALAT (n=12) och gammaglytamyltransferas 
(n=4), latent tuberkulos (n=5), urinvägsinfektion (n=5). De vanligaste rapporterade 
biverkningarna i Remicade®-gruppen var förhöjda leverenzymvärden på ASAT 
(n=10), ALAT (n=13) och gammaglytamyltransferas (n=5) och latent tuberkulos 
(n=4). Infusionsrelaterade reaktioner uppstod hos fem deltagare i CT-P13-gruppen 
och hos sex deltagare i Remicade®-gruppen (31). 
 

Studie 3 - Evaluation of the pharmacokinetic equivalence and 54-week 
efficacy and safety of CT-P13 and innovator infliximab in Japanese 
patients with rheumatoid arthritis (32) 
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att utvärdera och jämföra PK ekvivalensen, säkerheten och 
effekten av biosimilaren CT-P13 med originalpreparatet till infliximab, Remicade®, 
hos japanska deltagare med diagnostiserad RA som administrerades antingen CT-
P13 eller Remicade® under 54 veckor (32). 
 
Metod 
Studien (32) var en randomiserad, dubbelblind, multicenter, parallellgrupp studie. 
Studien (32) utfördes mellan oktober 2011 till juni 2013 på 20 olika medicinska 
centra i Japan. Deltagarna i studien skulle ha diagnostiserats med RA enligt 
ACR1987 minst ett år innan studien påbörjades. Deltagarna som inkluderades i 
studien hade tidigare behandlats med MTX mot RA men fått ett otillräckligt svar. 
Övriga inkluderingskrav för att få delta i studien var att deltagarna skulle vara över 
20 år men inte äldre än 75 år. Innan studien påbörjades skulle deltagarna sex veckor 
innan ha minst sex svullna leder och minst sex ömmande leder. De skulle även 
uppfylla minst två av följande kriterier; morgonstelhet i minst 45 minuter, ESR ≥28 
mm/h eller CRP koncentration ≥2.0mg/dL.  
 
Personer som uppfyllde inkluderingskraven och godkände deltagande i studien 
randomiserades i proportion 1:1 att antingen få en två timmars infusion med 3mg/kg 
CT-P13 eller Remicade® vid vecka 0, 2, 6 och sedan var 8:e vecka fram till vecka 54. 
Deltagarna fick samtidigt som studien pågick även oral MTX terapi som de skulle ha 
behandlats med i minst tolv veckor. Doseringen för MTX fick variera mellan 6-
16mg/vecka och en stabil dos skulle ha uppnåtts minst fyra veckor innan studien 
startade. Deltagarna fick även folsyra (≤5 mg/vecka) som oral dos under studiens 
gång.  
 
De primära utfallsvariablerna för att undersöka PK ekvivalensen var att beräkna 
arean under plasmakoncentrationskurvan (AUC) vid vecka 6-14 och den maximala 
plasmakoncentrationen av läkemedlet som uppnåtts i plasma (Cmax) vid vecka 6. 
Sekundära utfallsvariabler för CT-P13 och Remicade® inkluderade bland annat; Cmin, 
Tmax och t1/2. För att kunna utföra dessa PK-analyser togs blodprover på deltagarna 
precis innan administrering av CT-P13 eller Remicade® och i slutet av infusionen 
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(±15 minuter) och en timme efter avslutad infusion (±15 minuter). Dessa blodprover 
togs vid vecka 0, 2, 6, 14, 22, 30, 38, 46 och 54 och extra blodprover togs även vid 
två tillfällen när varken CT-P13 eller Remicade® administrerades en gång vid vecka 
8 och en gång vid vecka 10. 
CT-P13 och Remicades® effekt jämfördes genom att undersöka ACR20/50/70-
respons vid vecka 14, 30 och 54 jämfört med baseline. Säkerheten av läkemedlen 
utvärderades genom att undersöka biverkningar och fysiologiska parametrar så som 
blodtryck, puls och temperatur. Även förekomst av ADAs undersöktes. Sekundära 
utfallsvariabler analyserades enligt FAS (Full Analysis Set). 
 
Power sattes till 80% och en tvåsidig signifikansnivå bestämdes till 0.1 och 
ekvivalensmarginalen sattes till 80-125%. I beräkningarna inkluderades en 20% 
avhoppsmarginal vilket gjorde att studien krävde randomisering av 50 deltagare i 
varje grupp för att kunna visa på att det fanns en statistisk signifikans. CT-P13 och 
Remicade® ansågs PK-ekvivalenta om 90% CI för AUC- (vecka 6-14) och Cmax-
värdena (vecka 6) låg inom ekvivalensmarginalen på 80-125 % när PK-analysen 
utfördes på deltagare som var anti-infliximab antikroppsnegativa (ATI-negativa). 
Alla effektivitetsanalyser beräknades enligt FAS med en signifikansnivå på 0,05.  
 
Resultat 
Totalt randomiserades 108 deltagare, varav 104 fick något av läkemedlen minst en 
gång. I CT-P13-gruppen deltog 51 personer och i Remicade®-gruppen deltog 53 
personer. När studien påbörjades bedömdes det att tre randomiserade deltagare inte 
längre uppfyllde inklusionskriterierna. De uteslöts därför ur FAS-gruppen, dock 
inkluderades de i säkerhetsanalysen. I FAS-gruppen deltog därför 101 deltagare 
varav 50 var i CT-P13-gruppen och 51 i Remicade®-gruppen. För PK-analysen av de 
primära utfallsvariablerna inkluderades de deltagare (n=78) som var anti-infliximab 
antikroppsnegativa (ATI-negativa) (PP-grupp), vilket innebar att 39 deltagare i både 
CT-P13- respektive Remicade®-gruppen inkluderades i dessa beräkningar. Det var 9 
(17,6%) och 14 (26,4%) deltagare i CT-P13- respektive Remicade®-gruppen som 
hoppade av studien innan den var avlutad. De vanligaste orsakerna till avhopp i båda 
grupperna var biverkningar, negativa händelser, tillbakadragande av medgivande att 
delta i studien, otillräcklig behandling och dålig följsamhet med MTX-behandling. 
Det fanns ingen betydande skillnad mellan grupperna med avseende på demografi 
och sjukdomsaktivitet. I PK-analysen som utfördes på deltagare som var ATI-
negativa var förhållandet mellan CT-P13 och Remicade® (90 % CI) för de 
geometriska medelvärdena för AUC (vecka 6-14) och Cmax (vecka 6) 111,62 % 
(100,24-124,29%) respektive 104,09 % (92,12-117,61%). I tabell X beskrivs 
översiktligt resultaten för de primära utfallsvariablerna. 
 
De sekundära PK-parametrarna Cmin, Tmax, och T1/2 var vid vecka 6-14 liknande i 
både CT-P13- och Remicade®-guppen, i tabellerna XI och XII beskrivs de sekundära 
PK utfallsvariablerna för ATI-negativa deltagare (PP-gruppen) respektive FAS-
gruppen. De båda läkemedlens kapacitet att uppnå en önskvärd effekt mättes 
framförallt i hur många deltagare som fick ett ARC20 respons vid vecka 14, 30 och 
54. Antalet deltagare som fick ett ACR20 svar var i CT-P13- respektive Remicade®-
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gruppen 74,0%(n=37/50) och 70,6 % (n=36/51) i vecka 14, 78,0% (n=39/50) och 
64,7% (n=33/51) i vecka 30 och 64,0% (n=32/50) och 49,0% (n=25/51) i vecka 54 i 
respektive grupp. I CT-P13-gruppen och i Remicade®-gruppen rapporterade 45 
deltagare (88,2%) respektive 46 deltagare (86,8%) minst en biverkning eller negativ 
händelse. Antikroppar mot infliximab förekom hos 19,6% av deltagarna i CT-P13-
gruppen och hos 15,1% av deltagarna i Remicade®-gruppen vid vecka 14, 25,5% och 
26,4% vid vecka 30, och 25,5% och 32,1% vid vecka 54 i respektive grupp (32). 
 
 
Tabell X. Översikt över AUC och Cmax,ss mellan vecka 6 och 14. FAS = full analysis set, PP = per-
protocol, ADA = anti drug antibodies och n = antal deltagare. 
Parameter Behandling n Geometriskt 

medelvärde 
Proportion (%) 
av geometriskt 
medelvärde 

90% CI av 
proportion 
(%) 

Inom 
ekvivalens
marginalen 
80-125% 

ADA 
negativ 
(PP) 

      

AUC 
(µgh/mL) 
Vecka 6-14 

CT-P13 
Remicade® 

39 
39 

27600 
24700 

111,62 100,24 till 
124,29 

Ja 

Cmax,ss 
(µg/mL) 
Vecka 6 

CT-P13 
Remicade® 

39 
39 

115 
111 

104,09 92,12 till 
117,61 

Ja 

FAS       
AUC 
(µgh/mL) 
Vecka 6-14 

CT-P13 
Remicade® 

49 
47 

21300 
21900 

97,24 80,97 till 
116,79 

Ja 

Cmax,ss 
(µg/mL) 
Vecka 6 

CT-P13 
Remicade® 

49 
47 

107 
108 

99,47 88,72 till 
111,53 

Ja 

 
 
Tabell XI. Beskrivning av sekundära utfallsvariabler för PK-parametrar för CT-P13 och Remicade® 
från vecka 6-14 för anti-infliximab-antikroppsnegativa deltagare. Förkortningen n=antal och 
h=timme. Värdena presenteras som medelvärdet ± standardavvikelsen. 
Parameter Enhet CT-P13 

(n=39) 
Remicade® 
(n=39) 

Cmin (µg/mL) 3,24±2,43 2,68±1,89 
Tmax (h) 2,51±0,513 2,51±0,508 
T1/2 (h) 259±57,3 246±49,1 
 
 
Tabell XII. Beskrivning av sekundära utfallsvariabler för PK-parametrar för CT-P13 och Remicade® 
från vecka 6-14 för FAS-gruppen. Förkortningen n=antal och h=timme. Värdena presenteras som 
medelvärdet ± standardavvikelsen. 
Parameter Enhet CT-P13 

(n=49) 
Remicade® 
(n=47) 

Cmin (µg/mL) 2,68±2,44 2,31±1,90 
Tmax (h) 2,52±0,516 2,54±0,509 
T1/2 (h) 244±59,4 234±51,8 
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Studie 4 - Cross-immunogenicity: antibodies to infliximab in 
Remicade-treated patients with IBD similarly recognise the biosimilar 
Remsima (6) 
 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om antikroppar mot infliximab 
(ATI) från personer med IBD kände igen och korsreagerade med infliximab-
biosimilaren Remsima® (CT-P13) i jämförbar utsträckning med originalläkemedlet 
Remicade®(6). 
 
Metod 
Studien (6) var en kohortstudie där anti-Remicade® ATIs korsreaktivitet mellan CT-
P13 och Remicade® undersöktes. Deltagare rekryterades till studien på 
Gastroenterology Department of the Sheba Medical Center i Israel. Personer vars 
serum undersöktes i studien kom från både personer med IBD som tidigare 
behandlats med TNF hämmare, personer med IBD som inte tidigare behandlats med 
TNF hämmare och från friska individer. Deltagare som hade IBD skulle ha 
konstaterad IBD genom godkända kliniska, radiologiska, histologiska och 
endoskopiska kriterier. Serum från deltagare som behandlades med infliximab 
samlades in genom att ta ett blodprov precis före en ny infusion med infliximab. 
Koncentrationen av ATIs i serumproven fastställdes med enzymkopplad 
immunadsorberande analys (ELISA).  
 
Genom ELISA kunde forskarna undersöka om anti-Remicade® ATIs från Remicade® 

-behandlade deltagare med IBD korsreagerade med CT-P13. Koncentrationen anti-
CT-P13 ATIs mättes i serum från anti-Remicade® ATI-positiva deltagare. Negativa 
kontroller (ATI-negativa) utfördes med serum från; deltagare med IBD som aldrig 
behandlats med infliximab, deltagare med IBD som fått infliximab men som inte 
hade detekterbara halter ATI och friska deltagare. I studien undersöktes även om 
inhibitionen av anti-Remicade® ATI hos Remicade® behandlade deltagare inhiberade 
Remicade® och CT-P13s TNF-bindande kapacitet i liknande utsträckning. TNF-
inhibitionen undersöktes också med hjälp av ELISA. I studien undersöktes även om 
Remicade® och CT-P13s glykosyleringsmönster påverkade korsimmunogeniciteten, 
därför utfördes en deglykosylering av Remicade® och CT-P13. För verifiering av 
fullständig deglykosylering användes gel elektrofores. I efterföljande tester 
undersöktes och jämfördes både obehandlade (glykosylerade) och behandlade 
(deglykosylerade) antikroppar med hjälp av ATI-ELISA-tester. Forskarna renade och 
eluerade även IgG-antikropparna med hjälp av kolonnkromatografi. En tvåsidig 
signifikansnivå sattes till 0,05.  
 
Resultat 
Totalt deltog 108 personer, inkluderat personer som var både friska och de som hade 
en IBD diagnos. Forskarna testade 125 serumprover (17 deltagare gav två 
serumprover vid två olika tillfällen) för att undersöka om anti-Remicade® ATI 
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korsreagerade med CT-P13. Under studiens gång exponerades ingen av deltagarna 
för CT-P13. I första experimentet undersöktes 30 serumprover från Remicade®-
behandlade deltagare med IBD som var anti-Remicade® ATI-positiva och tolv ATI-
negativa prover för att se om ATIs för Remicade® korsreagerade med CT-P13. Alla 
30 proverna som var anti-Remicade® ATI-positiva korsreagerade med CT-P13. 
Proverna testades mot två batcher av CT-P13 och då sågs en stark korrelation mellan 
anti-CT-P13 och anti-Remicade® ATIs (r≥0.98, 95 % CI 0,97 till 0,99, p<0,001 för 
båda batcherna). Korrelationen mellan anti-CT-P13 och anti-Remicade® ATIs skiljde 
inte sig från korrelationen mellan ATI mellan två olika batcher av Remicade® 

(r=0,99, 95 % CI 0,97 till 0,99, p<0,001).  
 
Ett liknande test utfördes på en större grupp deltagare (n=83) men då användes i 
stället två olika batcher av CT-P13 respektive Remicade®. En större andel ATI 
negativa serumprover (n=42) användes som kontroll. Alla de anti-Remicade® ATI-
positiva serumproven (n=41) korsreagerade med båda batcherna av CT-P13. 
Serumproverna som var negativa för anti-Remicade® ATIs (n=42) var också negativa 
för anti-CT-P13 ATIs. Medelvärdet för ATI koncentrationen för proverna som var 
anti-Remicade® ATI-positiva var liknande för Remicade® och CT-P13. Medelvärdet 
för ATI koncentrationen i anti-Remicade® ATI-negativa deltagare var signifikant 
lägre än koncentrationen av ATI i anti-Remicade® ATI-positiva deltagare, men 
bakgrundssignalen för CT-P13 var signifikant högre än för Remicade®. I tabell XIII 
beskrivs översiktligt ATI koncentrationerna för de fyra batcherna med infliximab 
som användes i testet. Korrelationen mellan de fyra batcherna av CT-P13 och 
Remicade® var hög för ATI koncentrationen (r≥0,92, p<0,001).  
 
 
Tabell XIII. Resultatet presenteras som medelvärdet ± standardavvikelsen av ATI nivåer mätta i två 
olika batcher av Remicade® respektive Remsima® i ATI-negativt serum (n=42) och ATI-positivt 
serum (n=39). Förkortningarna står för n=antal deltagare, ATI=antikroppar mot infliximab och 
NS=non-significant value.  
Serumtyp Anti-Remicade® 

batch 
DGM54013 
ATI (µg/mL) 

Anti-Remicade® 
batch 
2RMKA82001 
ATI (µg/mL) 

Anti-CT-P13 
batch 
12B1C017 
ATI (µg/mL) 

Anti-CT-P13 
batch 
12B1C019 
ATI (µg/mL) 

P-
värde 

ATI− 0,76±0,5 0,78±0,5 1,25±0,6 1,4±0,6 <0,001 
ATI+ 13,7±14,4 13,7±16 13,73±14 14±14,5 NS 
 
 
För att se om skillnaden i glykosyleringen hos Remicade® och CT-P13 påverkade 
bakgrundssignalen för serumprover som var negativa för ATIs, deglykosylerades 
både Remicade® och CT-P13. Forskarna testade 25 ATI-negativa serumprover och 
tre ATI positiva serumprover för ATI nivåer i ursprungsformen för Remicade® och 
CT-P13 och jämfördes med ATI nivån för deras motsvarade deglykoslyserade 
former. Nivån för ATI-negativt serum uppmätte en signifikant skillnad mellan 
Remicade® och CT-P13 (1,55±1,5µg/mL respektive 1,97±5,5µg/mL, p<0,0001). De 
deglykosylerade formerna av Remicade® och CT-P13 ökade bakgrundssignalerna 
något jämfört med den glykosylerade. Dock förblev skillnaden i bakgrundssignalen 
mellan Remicade® och CT-P13 den samma efter deglykosyleringen (2,43±5,2µg/mL 
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respektive 2,96±5,5µg/mL, p<0,0001). För de tre serum proverna som var ATI-
positiva fanns det ingen skillnad mellan detektion av de glykosylerade och 
deglykosylerade formerna. När kontroll med ATI-negativt serum testades mot renade 
och eluerade CT-P13 och Remicade® IgG-molekyler försvann skillnaden i 
bakgrundssignalen mellan CT-P13 och Remicade® (0,79±0,43 µg/ml respektive 
0,78±0,37 µg/ml, p=0,8). 
 
För att undersöka om anti-Remicade® ATIs som bildats hos Remicade®-behandlade 
IBD deltagare kunde inhibera Remicade® och CT-P13 genom att binda till TNF i 
samma utsträckning undersöktes tio serumprover (5 anti-Remicade® ATI positiva 
och 5 anti-Remicade® ATI negativa) i en bindnings-inhibitions analys. Resultatet 
visade att anti-Remicade® ATI positivt serum iniberade Remicade® och CT-P13 
bindningseffekt till TNF i liknande utsträckning. De anti-Remicade® ATI negativa 
serumproverna hade ingen inhibitorisk effekt på varken Remicade® eller CT-P13s 
bindningseffekt för TNF (6). 
 
 

Studie 5 - Clinical outcomes following a switch from Remicade® to the 
biosimilar CT-P13 in inflammatory bowel disease patients: a 
prospective observational cohort study (33) 
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att prospektivt granska effekten, säkerheten, 
immunogeniciteten och den farmakokinetiska profilen för deltagare med IBD som 
bytte från Remicade® till CT-P13 (33). 
 
Metod 
Studien (33) var en prospektiv observations kohort studie som utfördes på personer 
med IBD på Inflammatory Bowel Disease Center of the Radbound university 
medical centre i Nederländerna. Alla deltagare behandlades för sin IBD med >5,5 
mg/kg Remicade® och byttes till >5,5 mg/kg CT-P13. I studien behandlades 31 
deltagare med en högre dos än standarddosen. Deltagare som inkulderades i studien 
skulle vara över 18 år och som fick minst en dos Remicade® innan bytet ägde rum. 
Under studiens gång var det tillåtet för deltagarna att behandla sin IBD med 5-ASA, 
tiopurier, MTX och kortikosteroider. Studiens (33) primära utfallsvariabel var 
ändring i sjukdomsaktivitet vid vecka 16 (±2 veckor) efter bytet till CT-P13 (vecka 
0). Måtten för vecka 0 avsåg Remicade® och måtten för vecka 16 (±2 veckor) avsåg 
CT-P13. Personer som var anti-TNF naiva exkluderades. För deltagare med CD 
utvärderades effekten enligt Harvey-Bradshaw Index (HBI) och för deltagare med 
UC utvärderades effekten enligt Simple Clinical Colitis Activity Index (SCCAI). 
Sekundära utfallsvariabler inkluderade bland annat PK-parametrar, immunogenicitet 
och säkerhet. Klinisk remission definierades som HBI ≤4 och SCCAI ≤3. 
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Cmin mättes med hjälp av ELISA. ADA antikroppar mot infliximab mättes för att 
undersöka immunogeniciteten. För att jämföra säkerheten mellan Remicade® och 
CT-P13 dokumenterades alla deltagarnas biverkningar och negativa händelser. 
Resultatet presenterades som medianvärdet och ett p-värde<0,05 ansågs som 
statistiskt signifikant.  
 
Resultat 
I studien (33) inkluderades 83 deltagare med IBD, 24 deltagare hade UC och 54 
deltagare hade CD och 2 hade oklassificerad IBD. I studien var 66% kvinnor och 
medianåldern var 36 år (18-79 år). Alla deltagare bytte från Remicade® till CT-P13. 
Medianvärdet för hur länge deltagarna behandlats med Remicade® innan bytet var 25 
månader (1-168 månader). Det var fem deltagare (6%) som hoppade av studien efter 
att de bytt till CT-P13 och anledningarna var artralgi (n=2), ingen respons (n=1), flytt 
utomlands (n=1) och klinisk remission (n=1). 
 
Den absoluta förändringen i median för de primära utfallsvariablerna, HBI och 
SCCAI, var 0 (−23 till +7) respektive 0 (−3 till +6). Vid vecka 0 var median för HBI 
3,0 (0-23) och median för SCCAI var 1,5 (0-11) och vid vecka 16 3,0 (0-11: 
p=0,409) respektive 2,0 (0-8, p=0,169). Det fanns ingen statistisk skillnad mellan 
värdena för HBI och SCCAI vid vecka 0 och 16. Deltagare som befann sig i klinisk 
remission var för CD och UC vid vecka 0 60% respektive 73% (n=57, p=0,481) och 
vid vecka 16 67% respektive 62% (n=26, p=0,250).  
 
Cmin för CT-P13 vid vecka 0 och 16 skiljde sig inte åt signifikant, 3,6 µg/mL (0-40) 
respektive 4,2 µg/mL (0-21: n=83, p=0,179). Hos 7/83 (8%) av deltagarna 
detekterades ADA för infliximab varav fem hade detekterbara halter av ADA vid 
baseline. I studien rapporterade 29% biverkningar och/eller negativa händelser och 
de främst förekommande var fatigue (n=4), artralgi (n=3) och buksmärtor (n=3) (33). 
 

Sammanfattning av studiernas resultat 
 
I tabell XIV ges en sammanfattning av de primära utfallsvariablernas resultat från de 
fem analyserade studierna.   
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Tabell XIV. Sammanfattning av resultaten för de fem analyserade studiernas primära utfallsvariabler. 
Studie Primär utfallsvariabel Resultat 
1 (30) ACR20 respons i vecka 30 ACR20 respons vid vecka 30 var ekvivalent mellan CT-P13 

(60,9%) och Remicade® (58,6%). Behandlingsskillnaden var 
2% (n=606, 95% CI -6%, 10%). 

2 (31) PK-ekvivalens mellan CT-
P13 och Remicade® 

PK analysen vid uppnådd jämnviktskoncentration (AUC och 
Cmax,ss) var ekvivalent för CT-P13 (32765,8 µgh/mL och 
147,0 µg/mL) och Remicade® (31359,3 µgh/mL och 144,8 
µg/mL). 

3 (32) PK-ekvivalens mellan CT-
P13 och Remicade® 

CT-P13 och Remicade® (90 % CI) geometriska 
medelvärdena för AUC (vecka 6-14) och Cmax (vecka 6) 
111,62 % (100,24-124,29%) respektive 104,09 % (92,12-
117,61%). 

4 (6) Korsimmunogenicitet mellan 
CT-P13 och Remicade® 

Korrelationen mellan fyra batcher av CT-P13 och 
Remicade® var hög för ATI koncentrationen (r≥0,92, 
p<0,001) 

5 (33) Säkerhet med byte från 
Remicade® till CT-P13 

Skillnaden mellan HBI och SCCAI vecka 0 och 16 (±2 
veckor) ansågs inte signifikant, ingen skillnad förelåg. 

 
 
 

DISKUSSION 
 
 
Analysen av fem vetenskapliga studier med olika primära utfallsvariabler som 
jämförde ekvivalensen mellan CT-P13 och Remicade® hos deltagare med RA, AS 
och IBD pekade åt att det inte fanns någon statistik signifikant skillnad mellan CT-
P13 och Remicade® med avseende på effekt, immunogenicitet, PK och PD. Mycket 
pekade också på att det var säkert att byta läkemedel från Remicade® till CT-P13. Att 
två behandlingsterapier är ekvivalenta innebär att varken den ena eller andra terapin 
kan anses som överlägsen eller underlägsen den andra. 
 

Generellt för studierna 
 
 
Studierna där deltagarna blev randomiserade använde en bra metod för att undvika 
systematiska fel, det minskade risken för selektionsbias vilket gav resultatet ett högre 
bevisvärde. Detta på grund av att randomisering ökar sannolikheten för att 
deltagarnas egenskaper är liknande mellan de randomiserade grupperna. Studierna 
som var dubbelblinda hade också högre bevisvärde då både deltagarna, forskarna och 
sponsorerna var ovetande om vilket läkemedel som administrerades vilket minskade 
riskerna för bias vid utvärdering av läkemedlen (34). Alla studierna använde 
tvåsidiga signifikansvärden vilket minskade risken för snedvridna resultat (28). I 
studie 1,2 och 3 (30-32) baserades deltagarantalet på statistiska metoder, vilket kan 
vara fördelaktigt då chanserna att upptäcka en statistisk och klinisk signifikant 
skillnad mellan de två behandlingsmetoderna maximeras (34). I alla studierna som 
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analyserades i resultatdelen fanns det sekundära utfallsvariabler som exkluderades 
från analys i litteraturstudien då de inte ansågs relevanta för att få svar på 
frågeställningen.  
 
Flera av studierna (6, 30-32) var sponsrade av läkemedelsbolaget Celltrion som 
tillverkar CT-P13 vilket kan ha ökat risken för publikationsbias, alltså att oönskade 
utfall undanhölls. Studie 1, 2 och 3 (30-32) som alla var kliniska prövningar utfördes 
enligt Declaration of Helsinki, vilket är bra när studier utförs på människor så att det 
är säkerställt att godtagbara etiska principer tillämpats i studierna. Studie 4 och 5 (6, 
33) var kohortstudier där deltagare skriftligt godkänt medverkan i respektive studie. 
 
Analysmetoder 
ITT (intention to treat) är en utvärdering som baseras på avsikten att behandla alla 
randomiserad deltagare snarare än avsikten utvärdera själva behandlingsmetoden. 
Det innebär att alla deltagare som randomiseras följs upp, analyseras och utvärderas 
på samma grunder som de som följt behandlingen, oavsett om de haft bra eller dålig 
följsamhet. För ekvivalensstudier kan FAS (Full Analysis Set) användas vilket är den 
analysmetod som kommer närmst i att uppfylla ITTs stränga krav. I en FAS 
analyseras alla randomiserade deltagare men med undantaget att få deltagare kan 
uteslutas om det finns godtagbara skäl. Per-protocol (PP) analyser omfattar alla 
deltagare som slutfört en studie, som inte begår något större regelbrott av studiens 
krav och som har en godtagbar följsamhet för given behandlingsmetod (28). 
 
Studier som analyserar effektmått enligt ITT har ett tyngre bevisvärde än de som 
endast innefattar PP-analyser (28). ITT analyser speglar den verkliga kliniska 
vardagen med dålig följsamhet och intag av andra läkemedel etc. Vid 
ekvivalensprövningar kan regelbrott av studiens krav och dåligt utformade studier 
göra att de erhållna resultaten från de olika terapimetoderna förefaller lika vid ITT-
analyser, och att det då skulle vara lättare att påvisa ekvivalens med en ITT-analys 
(35). Men det är en vanlig missuppfattning för ITT-analyser visar att studierna är 
utförda med bra kontroller med och att de har inkluderat tillräckligt många deltagare. 
Vid ekvivalensprövningar är det vanligt att utföra analyserna enligt PP vilka 
exkluderar data från alla som inte uppfyller inklusionkriterierna eller bryter mot 
något av studiens uppsatta krav. Det gör att en PP-analys ökar skillnaden mellan 
terapimetoderna, men det finns många bias, som att data från deltagare som inte bör 
exkluderas ändå exkluderas vilket då snedvrider resultatet i studiens fördel. I bra 
ekvivalensprövningar bör således både ITT- och PP-analyser finnas med, eventuellt 
kan ITT-analyser ersättas med FAS-analyser (35). 
 
Ekvivalensmarginaler 
Vid ekvivalensprövningar är det viktigt att undersöka om ekvivalensmarginalen 
ligger inom ett rimligt intervall. Det beror på att det finns en risk för att ett för brett 
intervall för ekvivalensmarginalen används som då gör att resultatet lättare hamnar 
inom den uppsatta ekvivalensmarginalen. Då finns det risk att felaktigt dra slutsatsen 
att ekvivalens finns. I studierna 1,2, och 3 (30-32) som var ekvivalensstudier 
användes ekvivalensmarginalerna ±15% och 80-125%. En ekvivalensmarginal inom 
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de intervallen är rimliga då de flesta biologiska produkter ska ligga inom 80-125% 
för parametrarna Cmax, Tmax och AUC av referensproduktens intervall för att de ska 
accepteras som bioekvivalenta (27). 
 
Infliximab och dosering 
Det finns vissa risker med att behandlas med infliximab. Eftersom infliximab verkar 
immunosupprimerande finns det en risk att vilande kroniska sjukdomar som 
tuberkulos kan reaktiveras. I princip alla mAbs har förmågan att inducera en 
immunologisk reaktion, vilket betyder att det finns en risk att de som behandlas med 
mAbs kan utveckla antikroppar mot antikropparna. I Remicade® fall finns det studier 
som visat att ADAs kan leda till att läkemedlets effekt i kroppen minskas och att det 
finns en ökad risk för infusionsreaktioner (6). Ett dilemma vid immunosuppresiv 
behandling är att den medför en ökad risk för infektioner. En dåligt behandlad 
grundsjukdom kan också öka infektionsrisken. Det är viktigt att innan påbörjad 
behandling väga nytta mot risk. 
 
Det finns forskare som menar på att små skillnader i produktionen mellan den 
medicinska referensprodukten och dess biosimilar kan leda till en signifikant skillnad 
i effekt mellan dem. Men ett argument exempelvis tillverkaren av CT-P13 (Celltrion) 
använder sig av är att produktionen för Remicade® har ändrats >35 gånger, vilket för 
en redan känslig produkt antagligen innebär att Remicade® idag sannolikt inte ser 
exakt likadan ut som första gången det producerades, dagens Remicade® är således 
inte en exakt kopia av originalet vilket inte heller biosimilarerna anses vara (4).  
Ingen av studierna som analyserades i resultatdelen hade någon placebokontrollerad 
grupp för att undersöka om behandlingarna skiljde sig i effekt jämfört med placebo. 
Men för att säkerställa att doserna av infliximab var adekvata baserades doserna i 
studierna på tidigare placebokontrollerade studier där effekten av Remicade® hos 
personer med RA och AS undersökts och jämförts med placebo och då visat på 
effekt (36-38). Doseringarna i studierna varierade mellan de olika indikationerna, i 
studie 1 och 3 (30, 32) behandlades RA med 3mg/kg infliximab, i studie 2 (31) 
behandlades AS med 5mg/kg infliximab och studie 4 och 5 (6, 39) behandlades IBD 
med 5 mg/kg infliximab. I studie 5 behandlades 31/83 deltagare med en högre dos än 
standarddosen för IBD. Doserna som användes i studie 1, 2, 3 och 4 speglade enligt 
Remicades® produktresumé tillverkarnas rekommendationer och de doseringar som 
används i den kliniska vardagen. Därför kan doserna som användes i de studierna 
anses adekvata för respektive indikation (7). 
 
Effektmått 
För att få en så bra överblick som möjligt, även om det inte fanns så många artiklar 
att tillgå då CT-P13 är relativt nytt på marknaden, användes studier av lite olika 
karaktär. Studiernas effektmått skiljde sig något från varandra då artiklarna inte 
begränsades av en specifik indikation (ACR20, ASAS20, BASDAI, HBI och 
SCCAI). Det gjorde att effekten inte kunde jämföras mellan studierna, men studierna 
visade istället på om effekten mellan Remicade® och CT-P13 var jämförbart för ett 
visst effektmått. PK- och immunogenicitetsmåtten begränsades inte av 
indikationerna vilket möjliggjorde en enklare jämförelse mellan studierna. Däremot 
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användes olika doseringar av CT-P13 och Remicade® vilket gav olika PK-värden, 
vilket försvårade jämförelsen mellan studierna.  
 

Studie 1 
 
 
Studie 1 (30) jämförde effekten av 3mg/kg CT-P13 och Remicade® hos patienter 
med aktiv RA under 30 veckor. Studien var en randomiserad, dubbelblind, 
parallellgrupps studie. Den primära utfallsvariabeln var ACR20 respons vid vecka 
30. ACR20 analyserades enligt ITT, alltså alla deltagare som randomiserats och fått 
något av läkemedlen minst en gång togs med i beräkningarna. Övriga sekundära 
utfallsvariabler analyserades bara utifrån PP-gruppen alltså bara på de som fullföljde 
hela studien vilket kan ha gett missvisande resultat (30). Eftersom det var en 
ekvivalensstudie var det bra att den primära utfallsvariabeln analyserades både enligt 
ITT och PP (35). 
 
ACR-respons används inte i den kliniska vardagen då läkare baserar doseringen av 
läkemedel beroende på hur sjukdomen ter sig vid en viss tidpunkt. ACR-respons kan 
bara visa hur en sjukdom ter sig under en period på minst sex veckor. Men i en studie 
kan det vara fördelaktigt att använda ACR20 då många tidigare studier har använt 
ACR20 som primär utfallsvariabel vilket underlättar för jämförelse av studier (30). 
För att säkerställa en trovärdig standard för jämförelse av CT-P13 och Remicade® i 
studie 1 användes samma inkluderingskriterier för RA som vid två tidigare studier av 
Remicade® (36, 38).  
 
Studien visade på ekvivalent effekt av CT-P13 och Remicade® för ACR20-respons 
vid vecka 30 hos deltagare med aktiv RA med samtidig MTX behandling. Med ett 
konfidensintervall på 95% låg den observerade skillnaden mellan Remicade® och 
CT-P13 inom den förbestämda ekvivalensmarginalen på ±15%. Studien visade på 
jämförbarhet mellan olika PK-parametrar men forskarna i studien tar upp att 
bioekvivalens inte kunde utvärderas då MTX kan påverka resultatet genom att 
koncentrationen för infliximab tros öka i kombination med MTX. Studien inkluderar 
läkemedel som RA patienter använder (MTX, folsyra, tramadol etc) regelbundet i 
kombination med infliximab vilket ger en mer rättvis bild infliximabs effekt ur en 
klinisk syn. 
  
En post hoc analys gjordes för att undersöka ADA status hos deltagarna vid vecka 
30. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan CT-P13- och Remicade®-gruppen. 
Men eftersom det var en post hoc analys och inget som forskarna testade deltagarna 
aktivt för bör inte allt för mycket vikt läggas på ADA resultatet från denna studie. I 
studien fanns det fler ADA-positiva deltagare än i jämförbara studier (36, 38) vilket 
förklaras med att känsligare metoder för att undersöka immunogenicitet användes i 
studie 1 (30). Säkerhetsanalysen som gjordes var för att visa jämförbarhet och inte 
ekvivalens mellan CT-P13 och Remicade®. CT-P13 visade sig vara väl tolererad och 
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säkerhetsprofilen med avseende på biverkningar och infusionsrelaterade problem 
ansågs jämförbar med Remicade® (30). 
 
En nackdel med studien är att den publicerades innan någon biosimilar för 
Remicade® fanns godkänd för försäljning på marknaden och eftersom studien 
sponsrades av Celltrion som tillverkar CT-P13 kan det funnits vissa intressen i att 
visa på bättre resultat än vad som faktiskt fanns för att kunna få ut produkten på 
marknaden, det kan ha lett till publikationsbias (30). Att studien var en multicenter 
studie i så mycket som 19 länder kan också vara ett sätt för tillverkaren att 
marknadsföra produkten. 
 
Nollhypotesen att skillnaden mellan ΔE låg utanför ekvivalensmarginalen, antingen 
ΔE>d eller ΔE<−d förkastades och mothypotesen (H1: −d≤ΔE ≤d) att den observerade 
skillnaden låg inom ekvivalensmarginalen på ±15% accepterades. Studien visade på 
att ekvivalens för det primära effektmåttet ACR20 respons vid vecka 30 förelåg 
mellan CT-P13 och Remicade® vid analys enligt både ITT och PP (30). 
 

Studie 2 
 
 
Studie 2 (31) var en randomiserad, dubbelblind, multicenter, parallellgruppsstudie. 
Det var även en fas I-studie. Att en fas 1-studie som i normala fall har en ganska låg 
trovärdighet inkluderades i litteraturstudien berodde på att studie 2 (31) inte var en 
konventionell fas I-studie. I vanliga fall utförs fas I-studier på friska individer under 
en kortare period för att undersöka hur friska individer reagerar på läkemedlet och 
hur det påverkar kroppen. Men studie 2 (31) designades för att visa PK-ekvivalens 
och jämförbarhet i effekt och säkerhet mellan CT-P13 och Remicade® hos deltagare 
med AS. En annan anledning till att fas I-studien inkluderades var att EMAs beslut 
om att godkänna CT-P13 baserades bland annat på studie 2 (31). 
 
Studiens primära utfallsvariabel var att ta reda på om det fanns en PK-ekvivalens för 
AUC och Cmax,ss för deltagare med AS som administrerades antingen 5mg/kg CT-
P13 eller Remicade® under 30 veckor. De primära utfallsvariablerna AUC och Cmax,ss 
var ekvivalenta för CT-P13 och Remicade®. Den observerade skillnaden mellan CT-
P13 och Remicade® med 90% CI var 94-116% respektive 95-109% vilket var inom 
den förutbestämda ekvivalensmarginalen på 80-125% (31). Att AUC och Cmax,ss var 
högre hos ADA-negativa deltagare kan ha berott på att ADA setts minska 
koncentrationen av infliximab (6).  
 
Deltagare i studien som inkluderades skulle ha ett BASDAI score på ≥4, vilket tydde 
på att deltagarna hade en aktiv och medelsvår till svår sjukdom. Studien godkände att 
deltagarna använde läkemedel som NSAID-preparat och orala glukokortikosteroider 
som personer med AS i normala fall hade ätit regelbundet i kombination med 
infliximab vilket gav en mer rättvis bild av infliximabs effekt i den kliniska vardagen 
(31). I studie 2 (31) visades bara jämförbarhet i effektivitetsmåtten (BASDAI, 
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ASAS20) vilket forskarna i studien sa berodde på att klinisk bioekvivalens mellan 
CT-P13 och Remicade® visades i studie 1 (30). 
 
I studien tolererades CT-P13 och Remicade® väl och säkerhetsanalysen som 
inkluderande biverkningar och andra negativa effekter som kunde uppstå i samband 
med studien, var jämförbar mellan CT-P13 och Remicade®. I studie 2 (31) 
rapporterades några fall med tuberkulos vilket det inte gjorde i en annan jämförbar 
studie (37). En orsak till den ökade tuberkulosrapporteringen kan vara att i den 
jämförbara studien (37) inkluderades bara deltagare från Nordamerika och 
Västeuropa medan i studie 2 (31) inkluderades även deltagare från länder där 
tuberkulosincidensen är högre.  
 
Odds ratio (OR) för de två behandlingsmetoderna var jämförbara (OR=0,91) då OR 
var runt 1 vilket indikerade att det inte finns någon skillnad mellan de två 
behandlingsmetoderna. Nollhypotesen i studie 2 (31) var att skillnaden mellan ΔE låg 
utanför ekvivalensmarginalen, antingen ΔE>d eller ΔE<−d, förkastades och 
mothypotesen (H1: −d≤ΔE≤d) att den observerade skillnaden låg inom 
ekvivalensmarginalen på 80-125% accepterades. Studien visade på att ekvivalens i 
de primära utfallsvariablerna AUC och Cmax vid vecka 6-14 förelåg mellan CT-P13 
och Remicade® vid analys av både ITT och ADA-negativa deltagare (PP-gruppen) 
(31). 
 

Studie 3 
 
 
Studie 3 (32) var en randomiserad, dubbelblind, parallellgruppstudie som utformades 
för att undersöka PK ekvivalensen mellan CT-P13 och Remicade® hos japanska 
deltagare med diagnostiserad RA under 54 veckor. Studiens primära utfallsvariabel 
var att visa på ekvivalens mellan CT-P13 och Remicade® med avseende på AUC 
(vecka 6-14) och Cmax (vecka 6). Med 90% CI och en ekvivalensmarginal mellan 80-
125% visades en PK ekvivalens mellan CT-P13 och Remicade®. Studien varade 
under 54 veckor och från ungefär vecka 14 var de sekundära utfallsvariablerna Cmin 
och Tmax stabila vilket tydde på jämnviktskoncentrationen troligen uppnåtts då (32). 
En undersökning av alla PK-parametrar vid vecka 54 skulle kunna ha gett mer tyngd 
åt studien då det undersökt effekten mellan CT-P13 och Remicade® mer långsiktigt. 
 
Studie 3 (32) utfördes på endast japanska deltagare vilket på grund av genetiska 
skillnader mellan olika folkslag kan ha lett till olika resultat. Men PK-analyserna i 
studie 1 (31) utfördes på deltagare med andra etniciteter och de var jämförbara med 
PK resultaten i studie 3 vilket tyder på att genetiken trots allt inte verkar spela så stor 
roll vid metabolismen av infliximab (32). I studien tyder de minskade geometriska 
medelvärdena för AUC och Cmax för personer som är ADA positiva på att ADA 
minskar koncentrationen av infliximab (6). Dock fick deltagarna även behandling 
med MTX vilket kan påverka bioekvivalensen av infliximab och därav PK måtten. I 
studie 1 (30) ville forskarna inte utföra PK-analyser på grund av MTX eventuella 
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påverkan av bioekvivalensen. Dock användes en mycket högre dos MTX 
(15,6mg/vecka) i studie 1 (30) jämfört med studie 3 (9,5mg/vecka) (32) vilket kan ha 
minskat risken att MTX påverkade resultatet i studie 3 (32). 
 
I studien visade säkerhetsanalysen för CT-P13 och Remicade® på jämförbara 
resultat. Studien sponsrades av tillverkaren av CT-P13 (Celltrion) vilket kan ha lett 
till publikationsbias speciellt då den publicerades i samband med att patentet för 
Remicade® gick ut. ACR20-responsen var ett sekundärt effektmått i studie 3 och 
visade på bra och jämförbar terapeutisk effekt mellan CT-P13 och Remicade® vid 
vecka 30 (78,0% respektive 64,7%). Nollhypotesen i studie 3 (32) som var att 
skillnaden mellan ΔE låg utanför ekvivalensmarginalen, antingen ΔE>d eller ΔE<−d, 
förkastades och mothypotesen (H1: −dΔ ΔE Δd) att den observerade skillnaden låg 
inom ekvivalensmarginalen på 80-125% accepterades. Studien visade på att 
ekvivalens i de primära effektmåtten AUC och Cmax vid vecka 6-14 förelåg mellan 
CT-P13 och Remicade® vid analys av både FAS-gruppen och ADA-negativa 
deltagare (PP-gruppen) (32). 
 

Studie 4 
 
 
Studie 4 (6) utfördes vid ett gasterologiskt center i Israel med personer med som 
både diagnostiserats med IBD och på friska individer. Studien var sponsrad av 
Celltrion, tillverkaren av CT-P13. Studien var en kohortstudie där serum från både 
friska och sjuka personer undersöktes. Erhållet serum från friska deltagare användes 
som negativa kontroller jämfört med serum från sjuka deltagare. 
 
Studien indikerade att deltagare med IBD som utvecklade anti-Remicade® 
antikroppar efter tidigare exponering med Remicade® korsreagerade med CT-P13. 
Det stärktes av att alla ATI-positiva serumprover reagerade med CT-P13 och ingen 
av de ATI-negativa serumproverna reagerade med CT-P13. Korsreaktiviteten mellan 
CT-P13 och Remicade® visar på att de har liknande immunodominanta epitoper (6). 
Men för att ge studien mer trovärdighet skulle även anti-CT-P13 antikroppar ha 
testats mot Remicade® för att visa på en ekvivalent korsreaktivitet mellan CT-P13 
och Remicade®. I studien testade forskarna serumproverna mot två olika batcher med 
Remicade® respektive CT-P13. Eftersom biologiska läkemedel kan skilja något 
mellan batcherna gav det en mer rättvis bild av läkemedlens immunogenicitet i den 
kliniska vardagen (4).  
 
Studien pekar på att personer som reagerat mot Remicade® sannolikt reagerar mot 
CT-P13 också, så att en ATI-positiv person som byter från Remicade® till CT-P13 
kommer inte leda till att immunogeniciteten mot infliximab minskar. I ELISA-testen 
fanns det en liten signifikant skillnad mellan CT-P13 och Remicade® när de testades 
med ATI-negativt serum (p<0,001). Men troligen berodde inte skillnaden på 
glykosyleringsmönstret då skillnaden fanns kvar mellan dem även när molekylerna 
deglykosylerades. Men när ATI-negativt serum testades mot renade IgG-molekyler 



	 38	

av CT-P13 och Remicade® försvann bakgrundssignalen (p=0,8) vilket indikerade på 
att skillnaden inte berodde på IgG-molekylen i sig utan möjligen på någon annan 
restprodukt i lösningen (6). 
 
När anti-Remicade® ATI-positiva deltagare testades för korsreaktivitet med CT-P13 
var korrelationskoefficienterna (r) mellan två batcher med CT-P13 r≥0,98. 
Korrelationen mellan anti-CT-P13 och anti-Remicade® ATI skiljde sig inte från 
korrelationen mellan två olika batcher med Remicade®, r=0,99. Att r var väldigt nära 
1 vilket innebar att det fanns ett starkt positivt samband. En relativt stark korrelation 
uppmättes mellan alla ATI koncentrationer som testades mot fyra olika batcher med 
CT-P13 och Remicade® (r≥0,92) (6). 
 

Studie 5 
 
 
Studie 5 (33) var en prospektiv observations kohortstudie som undersökte om det 
fanns någon skillnad i sjukdomsaktivitet hos personer med IBD när de bytte från 
Remicade® till CT-P13. Studiens begränsningar låg i att det inte fanns någon 
kontrollgrupp som där deltagare fortsatte med Remicade® istället för att byta till CT-
P13. Studien kan bara visa på en kortsiktig säkerhet att byta från Remicade® till CT-
P13 då deltagarna bara följs upp i 16 veckor (±2 veckor). Studien var heterogen med 
avseende på diagnos och sjukdomsaktivitet vilket speglar verkligheten, dock 
exkluderades anti-TNF-naiva personer (33). 
 
Studien visade på att inga statistiska signifikanta skillnader fanns i de primära 
utfallsvariablerna som var skillnad i HBI och SCCAI vid vecka 0 jämfört med vecka 
16. Resultaten är liknande för de vid långtidsbehandling med Remicade® (40). Dock 
kan resultaten skilja sig om sjukdomsaktiviteten bedöms med poängsättning med 
symtombaserade aktivitetsskalor eller om inflammationen i slemhinnan bedöms med 
MR och/eller koloskopi (33). 
 
I studien hade fem deltagare detekterbara halter ADAs för infliximab vid baseline. 
Alla fem hade också detekterbara halter av ADAs mot CT-P13 vilket kan innebära 
att det finns en korsreaktivitet mellan ADA för Remicade® och CT-P13. 
Korsreaktiviteten mellan CT-P13 och Remicade® tyder på att de har liknande 
immunodominanta epitoper (6). Den stora variationen i Cmin vid vecka 0 (0-40 
µg/mL) kan ha berott på att fem deltagare inkluderades som bytte från Remicade® till 
CT-P13 under introduktionsfasen av infliximab. Sammanfattningsvis visade studien 
på att det är genomförbart att byta från Remicade® till CT-P13 för personer med IBD 
då effekten och säkerheten var jämförbar (33). 
 
Byte från Remicade® till CT-P13 
När studierna 1 och 2 (30, 31) avslutades erbjöds deltagare att ingå i open-lable 
fortsättningsstudier där ett antal deltagare behandlades med CT-P13 och resten bytte 
från Remicade® till CT-P13 under ungefär ett års tid. Resultaten för båda 
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fortsättningsstudierna för studie 1 (41) och 2 (42) visade på att CT-P13 var effektivt 
och tolererades väl över en period på två år och att effekten, immunogeniciteten och 
säkerheten var jämförbar mellan CT-P13 och Remicade®. Resultaten indikerade 
också att det var säkert att byta från Remicade® till CT-P13 hos deltagare med RA 
respektive AS. Så tillsammans med resultatet från studie 5 (33, 39) finns det 
indikationer på att byta från Remicade® till CT-P13 för personer med RA, AS och 
IBD är säkert med avseende på effekt, immunogenicitet och säkerhet (33, 39, 41, 
42). Att bevisa att ett byte är möjlig är viktigt för det kan leda till stora 
kostnadsbesparingar, om alla som nu får Remicade® bytte till CT-P13 skulle 
kostnaderna nästan halveras. Det kan i sin tur leda till att fler personer med kroniska 
inflammatoriska sjukdomar så som RA, AS och IBD kan få behandling med 
biologiska läkemedel (10). 
 
 

SLUTSATS 
 
Utifrån denna småskaliga litteraturstudie kan inga generella slutsatser dras, men 
tendenser är att kortsiktigt är biosimilaren CT-P13 ekvivalent eller jämförbar med 
Remicade® med avseende på effekt, säkerhet, immonogenicitet och på flera PK-
parametrar hos personer med RA, AS och IBD. Det finns också tendenser som pekar 
på att det är säkert och att effekten är jämförbar vid ett byte från Remicade® till CT-
P13. Men långtidsstudier där ekvivalensen mellan Remicade® och CT-P13 
utvärderas behövs för att säkert konstatera ekvivalens mellan dem. 
 
Studie 1, 2 och 3 (30-32) var ekvivalensstudier där bioekvivalens och PK-ekvivalens 
visades mellan CT-P13 och Remicade® då de primära utfallsvariablerna (ACR20, 
AUC och Cmax) låg inom de förutbestämda ekvivalensmarginalerna. I Studie 4 tyder 
korsreaktiviteten mellan CT-P13 och Remicade® på att de har liknande 
immunodominanta epitoper (6). Studie 5 (33) var en studie där ett byte från 
Remicade® till CT-P13 ansågs som säkert och var likvärdig i effekt. Alla studierna 
som analyserades utvärderade endast effekten, säkerheten, immunogeniciteten och 
PK-parametrarna mellan CT-P13 och Remicade® kortsiktigt. Studier att undersöka 
vidare inom detta område är exempelvis långtidseffekten av CT-P13 och hur 
personer påverkas av att byta från CT-P13 till Remicade®. 
 
Sammanfattningsvis förefaller det säkert att byta från Remicade® till CT-P13 och en 
kortsiktig ekvivalens tycks föreligga mellan Remicade® och CT-P13 med avseende 
på effekt, säkerhet, immunogenicitet och flertalet farmakokinetiska parametrar för 
personer med RA, AS och IBD. 
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