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Sammanfattning 
Introduktion 
Ankyloserande spondylit (AS) är en inflammatorisk sjukdom som orsakar smärta 
framförallt i den nedre delen av ryggen. Det är vanligt att personer med AS får sen- och 
muskelfästesinflammationer samt inflammationer i perifera leder. 
 
Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) används i första hand hos 
patienter med ankyloserande spondylit, men i de fall detta inte ger tillräcklig 
symtomlindring kan det bli aktuellt att gå över till tumörnekrosfaktor (TNF)-α-
hämmare. Det finns idag fem godkända TNF-α-hämmare för behandling av AS. Alla har 
visats ha god effekt på inflammationsgraden hos patienter med aktiv AS. 
 
Syfte 
Syftet med detta arbete var att undersöka och jämföra olika behandlingar med TNF-α-
hämmare på patienter med ankyloserande spondylit. 
 
Följande frågeställning behandlades: 

- Vilken TNF-α-hämmare ger bäst effekt med avseende på effektivitet och säkerhet 
vid behandling av AS-patienter som inte fått tillräcklig symtomlindring av 
NSAID?  

 
Metod 
Arbetet utfördes via litteratursökningar. Information hämtades framförallt från 
databasen PubMed. Då många artiklar initialt hittades fick dessa sållas ned till 12 stycken 
som slutligen användes. Artiklar med ett högt deltagarantal som pågick under en 
tillräckligt lång tid prioriterades. En metaanalys inkluderades för att kunna förstärka 
slutsatsen. Onlinekalkylatorer användes för att räkna ut relevanta p-värden samt 95% 
konfidensintervall för de olika effektivitetsmåtts- och biverkningsdata som inkluderats.  
 
Resultat 
Samtliga studier som inkluderades i arbetet visade att alla TNF-α-hämmare hade en 
gynnsam effekt hos patienter med AS med avseende på minskad sjukdomsaktivitet och 
förbättrad fysisk funktion. Utifrån egna analyser sågs ingen signifikant skillnad mellan 
de olika TNF-α-hämmarna, varken med avseende på effekt eller säkerhet. 
 
Diskussion 
Det är svårt att dra några starka slutsatser utifrån denna studie eftersom att många 
studier fick exkluderas på grund av den begränsade tidsramen, samt att inga direkt 
jämförande studier på de olika läkemedlen har genomförts. Det är viktigt att ha risken 
för bias i åtanke, speciellt när det gäller open-label studier som delvis använts i denna 
studie. Alla TNF-α-hämmare visades ha en liknande effekt och säkerhet hos AS-patienter 
som inte fått tillräcklig symtomlindring av NSAID. Direkt jämförande studier på olika 
TNF-α-hämmare krävs för att kontrollera om det finns någon som är mer gynnsam, både 
ur effektivitets- och säkerhetssynpunkt.  
 
Slutsats 
Denna studie visar att ingen signifikant skillnad föreligger mellan läkemedlen varken 
med avseende på effekt eller säkerhet. Fler jämförande studier i större skala krävs för att 
stärka detta samt för att ytterligare undersöka om det finns någon skillnad i 
effekt/säkerhet hos läkemedlen.   
 
Nyckelord: TNF-α-hämmare, Ankyloserande Spondylit, effektivitet, säkerhet.   
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Introduktion 

Bakgrund  
Ankyloserande spondylit (AS), Mb Bechterew eller pelvospondylit som den också kallas 
är en kronisk, inflammatorisk progressiv sjukdom som hör till sjukdomsgruppen 
spondylartropatier. AS orsakar smärta främst i den nedre delen av ryggen som beror på 
inflammationer i sakroiliakalederna (korsryggslederna) (1). Senare i sjukdomsförloppet 
kan inflammationen leda till skador på ledstrukturer och närliggande ben och AS-
patienter får ofta en kronisk ryggsmärta (2). Vanligtvis får patienter symtom på 
sjukdomen när de är mellan 15–30 år, men det kan ta upp till 5–10 år innan diagnosen 
kan ställas på grund av att skadorna på ledstrukturerna som uppkommer syns på röntgen 
först efter en tids sjukdom. Dessa förändringar krävs för att diagnosen ska kunna ställas. 
Patienterna får sällan sjukdomen är de är över 45 år och det är vanligare bland män än 
kvinnor (1, 2).  
 
Det är inte säkert hur sjukdomen uppkommer, men troligtvis är flera olika gener 
inblandade och genetiska faktorer spelar alltså en stor roll. Ca 90 % av personer med AS 
visar positivt för vävnadstypen HLA B27 (Human Leukocyte Antigen typ B27) (3). 
Antigener är något som känns igen som ”icke-självt”, de aktiverar immunförsvaret och 
hjälper T-lymfocyterna att skilja på kroppsegna och främmande substanser/celler (4). 
Om och isåfall hur HLA B27 bidrar till patogenesen av sjukdomen är dock oklart, även 
om det har föreslagits att HLA B27 är inblandat genom att det orsakar ett immunsvar till 
så kallade artritogener (kroppsegna antigener), som driver på immunopatologin. På 
grund av att det inte är känt hur HLA B27 bidrar till patogenesen kan det inte användas 
diagnostiskt (3, 5).  
 
Vid AS är det vanligt med sen- och muskelfästesinflammationer samt inflammationer i 
perifera leder, men inflammationerna kan också uppkomma i vävnader som inte tillhör 
leder som till exempel vid regnbågshinneinflammation (irit). Andra vanliga symtom på 
AS är en smygande debut före 40 års ålder med symtom som är ihållande i över tre 
månader, periodvis eller kontinuerlig diffus smärta i nedre delen av ryggen som först 
växlar mellan höger och vänster sida men som sedan går över i dubbelsidig smärta. Det 
är även vanligt med nattlig stelhet och smärta samt uttalad morgonstelhet i ryggen (1).   
 
Kliniska fynd är bland annat minskad rörlighet i ryggen vid framåt- och sidolutning. 
Graden av inskränkning testas ofta vid utredning av AS med hjälp av ett så kallat 
Schobers test där ökningen mellan två olika punkter i ryggen vid maximal framåtböjning 
registreras. Vid diagnostisering kontrolleras även sidoflexionen som även den brukar 
vara inskränkt, då mäts positionen av fingertopparna mot låret och jämförs vid upprätt 
ställning och vid maximal sidoflexion. Minskad bröstkorgsutvidgning är också 
förekommande och även detta kontrolleras vid diagnostisering (1).  
 
Andra diagnoser som kan vara tidiga tecken på AS och som har en liknande sjukdomsbild 
är axial spondyloartrit/ icke-radiografisk axial spondylartrit som har egna 
diagnostiseringskriterier. För axial spondylartrit krävs ryggsmärta i över tre månader, 
debut före 40 års ålder och antingen sakroiliit (inflammation i korsryggslederna) som 
verifierats med röntgen/MRT och minst ett uppfyllt kriterium för spondylartrit, eller 
positivt HLA B27 och minst två kriterier för spondylartrit. Diagnosen icke-radiografisk 
axial spondylartrit ställs med samma kriterier som för axial spondylartrit med skillnaden 
att patienterna då har en negativ radiologi. Exempel på tecken på spondylartrit är 
inflammatorisk ryggsmärta, artriter, entesiter eller uveiter, ulcerös kolit, effekt av icke-
steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller hereditet för HLA B27 (1).  
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Behandling 
Läkare vill i största möjliga mån diagnostisera AS tidigt då mycket tyder på att risken för 
påtaglig stelhet i ryggen, som bland annat kan orsakas av att överbryggande förbeningar 
bildas kring småleder i ryggraden (ankylos), minskar då behandling initieras tidigare. 
Detta ger även patienten en bättre fysisk funktion och livskvalitet (1, 2).  
 
Vid behandling används NSAID-preparat som förstahandsval och upp till 80 % av 
patienterna upplever att de får en bra symtomlindring av detta. NSAID ska i de fall det 
ger en tillfredställande effekt användas enligt ordination så länge det finns kliniska 
tecken på inflammation. Vid insättning av NSAID måste det användas i minst 14 dagar 
innan effekten utvärderas och läkaren överväger att prova ett annat NSAID eller ett 
annat läkemedelsalternativ. För de patienter som inte upplever tillräcklig effekt av 
NSAID finns det ytterligare farmakologiska behandlingsmöjligheter (1), dessa 
sammanfattas nedan. 
 
Salazopyrin EN (sulfasalazin) är en disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) 
som används då patienter har perifera artriter och/eller då NSAID inte gett tillräcklig 
effekt. Kortisoninjektioner ges lokalt vid entesiter, tenosynoviter, tendiniter och artriter 
(inflammationer i leder, senor och sen-/muskelfästen) (1).   
 
Tumörnekrosfaktor (TNF)-α-hämmare används då patienter diagnostiserade med AS 
inte fått tillräcklig effekt av minst två olika NSAID, inte svarat på lokala injektioner och 
om inga kontraindikationer för användning av TNF-α-hämmare finns. Har patienten 
perifera artriter/en axial sjukdomsbild ska även behandling med sulfasalazin ha 
genomförts utan tillräcklig effekt. Det finns sedan 2016 fem biologiska läkemedel som 
används och är godkända för behandling av AS, och dessa är: adalimumab (Humira), 
etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade), golimumab (Simponi) och certolizumab 
pegol (Cimzia), dessa ges antingen subkutant eller som intravenös infusion. Tidigare 
studier har visat att alla TNF-α-hämmare har god effekt på inflammationsgraden vid 
aktiv AS med hög sjukdomsaktivitet hos patienter som inte svarat tillfredställande på 
NSAID-behandling (1, 3).  

Indikation, verkningsmekanism och vanliga biverkningar för olika TNF-α-
hämmare  
TNF-α är en typ av cytokin som spelar en viktig roll i kroppens inflammationsprocess 
där den bland annat orsakar feber samt aktiverar koagulationssystemet. Läkemedel som 
blockerar effekten av TNF-α har visats reducera inflammation som leder till 
vävnadsskada vid till exempel kroniska ledsjukdomar genom att de begränsar TNF-α:s 
effekt (6).  
 
Alla godkända TNF-α-hämmare används hos vuxna personer med en svår aktiv 
sjukdomsbild då behandling med standardterapi inte gett tillräcklig effekt eller då 
patienten inte tolererar NSAID. Verkningsmekanismen är att de på olika sätt binder till 
och neutraliserar TNF-α-molekylen eller dess receptor vilket leder till inhibering av det 
biologiska svaret som induceras/regleras via TNF-α. Neutraliseringen leder bland annat 
till att nivåerna av adhesionsmolekyler, cytokiner och leukocyter minskar som i sin tur 
leder till en minskad inflammationsprocess (7, 8, 9, 10, 11). Detta behandlingssätt är inte 
utan oönskade effekter, de vanligaste av vilka listas i Tabell 1. 
 



3 
 

Tabell 1. Några vanliga biverkningar som kan uppkomma hos upp till/fler än 1 av 10 
användare i samband med behandling med olika TNF-α-hämmare (7, 8, 9, 10, 11). 

Adalimumab Luftvägsinfektioner, reaktioner på 
injektionsstället, huvudvärk, 
buksmärta/illamående samt muskel- och 
skelettsmärta. 

Certolizumab pegol (CZP) Infektioner, symtom vid 
administreringsstället, illamående, 
smärta samt hypertoni.  

Etanercept Reaktioner på injektionsstället, 
infektioner, allergiska reaktioner. 

Golimumab Övre luftvägsinfektioner, halsont, 
rinnsnuva, onormala levervärden samt 
yrselkänsla. 

Infliximab Övre luftvägsinfektioner, 
virusinfektioner, huvudvärk, 
buksmärta/illamående, reaktioner på 
injektionsstället samt huvudvärk.  

Effektivitetsmätningar 
För att utvärdera sjukdomsaktivitet och effekt av olika behandlingar används ofta olika 
formulär. Dessa fyller patienterna själva i utifrån deras egna uppfattning av 
sjukdomsaktiviteten vid kontrollerna som görs kontinuerligt under studiernas gång. Ett 
exempel på ett sådant formulär som används för jämförelser i denna rapport är Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) som visar sjukdomsaktiviteten.  
Efter en sammanfattning av resultaten översätts dessa till en skala som går mellan 1 och 
10 där lägre poäng innebär en lägre sjukdomsaktivitet. Bath Ankylosing Spondylitis 
Functional Index (BASFI) är ett annat formulär som består av 10 frågor som används för 
att utvärdera patientens funktionsnedsättning, även här används en slutgiltig skala på 
mellan 1–10 där en lägre poäng innebär enklare funktionsnedsättning. I arbetet 
användes även resultat från olika så kallade Assessment of Spondolyartritis International 
Society-skalor (ASAS) som visar antalet patienter som uppnått effekt mätt i olika 
procentsatser. Vid ASAS20, till exempel, undersöks om patienterna nått minst 20 % 
förbättring i sjukdomen, och för att uppnå ASAS20 krävs även en förbättring av minst 
10 enheter från BASFI- och BASDAI-formulären samt en utvärdering av patientens 
helhetsbild av sin sjukdom. ASAS40, 50 och 70 definieras på samma sätt med skillnaden 
att förbättringen ska vara 40 %, 50 % respektive 70 % (12, 13). 
 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka och jämföra de olika TNF-α-
hämmarna som används hos patienter med ankyloserande spondylit för att se vilka som 
ger bäst effekt. Detta för att kunna förtydliga behandlingsrekommendationerna och 
förenkla behandlingen hos patienter som inte får tillräcklig effekt av NSAID. 
 
Följande frågeställning behandlades: 

• Vilken TNF-α-hämmare ger bäst effekt med avseende på effektivitet och säkerhet 
vid behandling av patienter med ankyloserande spondylit som inte får tillräcklig 
symtomlindring av NSAID? 
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Metod 

Detta arbete utfördes genom litteratursökningar för att hitta vetenskapliga artiklar som 
gav svar på frågeställningen som ställts. Information till resultatet har hämtats 
framförallt från databasen PubMed. Information har även sökts via Google och 
tillförlitliga källor som Web of Science, Nationalencyklopedin (NE), internetmedicin, 
FASS, Socialstyrelsen och Läkemedelsboken men dessa har främst används för att hitta 
fakta till introduktionsdelen av arbetet. Sökord och begränsningar som använts i 
PubMed beskrivs i Tabell 2. 
 
Vid sökning efter artiklar som utvärderade effekten av läkemedlen inkluderades endast 
dubbelblindade placebokontrollerade studier då dessa ansågs ge mest relevanta och 
säkra resultat med mindre risk för biaser jämfört med till exempel open-label studier. 
Vid sökning efter studier som utvärderade långtidseffekten prioriterades studier som 
använde samma effektivitetsmått i sitt resultat för att jämförelsen av olika TNF-α-
hämmare skulle kunna göras så tydlig som möjligt. Långtidsstudierna skulle utvärdera 
effekten i minst två år för att de skulle inkluderas. Efter att relevanta artiklar valts ut 
utfördes en noggrann genomgång av dessa för att sedan kunna presentera den relevanta 
informationen.  
 
Open-label studier användes för att utvärdera långtidseffekten på grund av att inga 
dubbelblindade studier på detta hittades, dessa ansågs ändå vara relevanta då de 
dubbelblindade studierna användes för att påvisa om de olika läkemedlen faktiskt har 
effekt eller inte.  
 
Initialt hittades 39 artiklar som ansågs relevanta efter en genomgång av samtliga 
abstracts, men på grund av det begränsade tidsspannet för detta arbete sållades dessa 
ned till 2–3 artiklar som ansågs mest relevanta för varje TNF-α-hämmare, där minst en 
studie som utvärderade effekten och en som utvärderade effekten samt säkerheten vid 
långtidsbehandling valdes ut. Slutligen inkluderades totalt 12 artiklar. Urvalet gjordes 
genom att identifiera de artiklar som hade ett högt antal deltagare som pågick under en 
tillräckligt lång tid samt studier som använde sig av relevanta effektivitetsmått (t.ex. 
BASDAI, BASFI och ASAS). En metaanalys inkluderades även för att kunna förstärka 
slutsatsen. 
 
Från studierna har framförallt de primära utfallsmåttsresultaten använts, men i de fall 
det ansågs relevant har även sekundära utfallsmått tagits med. Relevanta inklusions- och 
exklusionskriterier samt data gällande medelålder/tid av sjukdom, andra läkemedel som 
tilläts användas under studierna samt antal bortfall och biverkningar i de olika studierna 
har även kontrollerats.  
 
För att skapa statistiska belägg för att kunna kontrollera om erhållna resultat i arbetet 
var signifikanta användes Fisher exact test på 2x2-tabeller via onlinekalkylatorn som 
finns tillgänglig på hemsidan Social Science Statistics: 
http://www.socscistatistics.com/tests/fisher/Default2.aspx (användes 2017-02-28 - 
2017-01-30). Konfidensvärden av den absoluta risken bestämdes genom att använda 
onlinekalkylatorn som finns tillgänglig via http://graphpad.com/quickcalcs/NNT2/ 
(användes 2017-02-28 – 2017-01-30).  

http://www.socscistatistics.com/tests/fisher/Default2.aspx
http://graphpad.com/quickcalcs/NNT2/
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Tabell 2. Artikelsökning i PubMed.  
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

2017-01-24 Certolizumab 
and ankylosing 
spondylitis 

Clinical trial, 
published in the 
last 5 years 

4 (22), (23) 

2017-01-24 Adalimumab 
and ankylosing 
spondylitis   

Clinical trial, 
published in the 
last 10 years 

45 (13) 

2017-01-24 Etanercept and 
ankylosing 
spondylitis 
treatment 

Clinical trial 106 (15) 

2017-01-24 Infliximab 
treatment and 
ankylosing 
spondylitis 

Clinical trial, 10 
years 

73 (18) 

2017-01-24 Golimumab and 
ankylosing 
spondylitis 

Clinical trial, 
published in the 
last 10 years 

22 (19) 

2017-02-01 ”Spondylitis, 
ankylosing/drug 
therapy” [Mesh] 
AND TNF [All 
Fields] 

Published in the 
last 5 years, 
review 

54 (24) 

2017-02-02 Adalimumab 
AND ankylosing 
spondylitis, 
double blind 
placebo 

 
 

_ 

25 (14) 

2017-02-02 Golimumab and 
ankylosing 
spondylitis 

Clinical trial, 
published in the 
last 5 years 

17 (20), (21) 

2017-02-02 Infliximab and 
ankylosing 
spondylitis 

Clinical trial 118 (17)  

2017-02-02 Etanercept 
treatment and 
ankylosing 
spondylitis 

Clinical trial, 
published in the 
last 10 years 

74 (16) 

 
 

Resultat 

Totalt tolv studier inkluderades i denna undersökning med två till tre studier om varje 
läkemedel samt en metaanalys. De studier som utvärderat effekten av TNF-α-hämmarna 
är alla dubbelblindade, randomiserade kontrollerade studier medan studierna på 
långtidsbehandling är open-label studier.  
 
I denna del redovisas först studier om varje läkemedel för sig följt av sammanfattande 
tabeller och egna analyser av resultatet. Avslutningsvis presenteras resultat från den 
metaanalys som inkluderats.  



6 
 

Adalimumab 
I en multicentrerad, randomiserad, dubbelblindad placebokontrollerad studie (14) 
undersöktes effekten och säkerheten av adalimumab. Studien gjordes på patienter som 
var över 18 år med diagnostiserad och aktiv AS där behandling med minst ett NSAID-
preparat inte gett tillräcklig effekt. Studien pågick på 43 platser i USA och Europa. AS-
patienter som tidigare blivit behandlade med TNF-α-hämmare, cyklosporin, azatioprin 
eller som upplevt effekt av DMARDS vid tidigare behandling samt patienter som fått 
kortisoninjektioner senast fyra veckor innan studien startade blev exkluderade. Även 
patienter med aktiv tuberkulos eller som nyligen haft infektioner som krävt 
antibiotikabehandling exkluderades. Deltagarna tilläts att fortsätta behandling med 
NSAID, sulfasalazin, metotrexat, hydroxiklorokin och kortikosteroider om doserna inte 
ändrats sedan minst fyra veckor innan baseline samt att den förblev oförändrad under 
studiens gång (14).  
 
Totalt 315 patienter deltog initialt i studien och 208 av dessa fick subkutana injektioner 
av adalimumab 40 mg medan 107 personer fick placebo. Dosering var subkutan 
administrering varannan vecka under 24 veckor. Patienter som inte uppnått ASAS20 
efter vecka 12, 16 eller 20 kunde direkt gå över till adalimumab 40 mg varannan vecka 
via så kallad ”early escape”. Dessa patienter räknades i resultatet som non-responders. 
Totalt 101 patienter från placebogruppen och 195 från adalimumab-gruppen ingick i 
studien alla 24 veckorna. Endast 29 av de 107 från placebogruppen fortsatte alla 24 
veckorna med placebo och övriga 74 (69.2 %) övergick till adalimumab genom early 
escape. Från adalimumab-gruppen var det 81 av 208 (38.9 %) som inte uppnått ASAS20 
vid vecka 12, 16 eller 20 och som då räknades till early escape, men stod kvar på samma 
behandling (14).  
 
Effekten och säkerheten kontrollerades kontinuerligt under perioden. För att utvärdera 
effekten användes den procentuella andelen deltagare som uppnått ASAS20. Studien 
visade att adalimumab signifikant förbättrade symtomen på aktiv AS såväl vid vecka 12 
som vecka 24. Ett kliniskt svar på adalimumab sågs redan efter två veckors behandling 
då över 40 % av patienterna behandlade med adalimumab uppnått ASAS20. I den 
adalimumab-behandlade gruppen nådde 58.2 % ASAS20 vid vecka 12, jämfört med 20.6 
% i placebogruppen (14). Figur 1 visar antalet patienter i den behandlade gruppen och 
placebogruppen som uppnådde ASAS20 vid de kontroller som utfördes under veckorna 
som studien pågick.  

 
 

 

 
 
 
Figur 1: Omarbetad 
bild från studien (14) 
som visar den 
procentuella andelen 
patienter som svarat på 
behandlingen med 
minst 20 % (ASAS20) 
vid de kontinuerliga 
kontrollerna. Alla svar 
på adalimumab var 
statistiskt signifikanta 
(p <0.001) jämfört med 
placebo (14). Icke 
relevant information har 
tagits bort från figuren 
och relevant text har 
lagts till/omarbetats. 
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Den totala förekomsten av biverkningar och reaktioner vid injektionsstället var 
signifikant högre hos patienter som behandlades med adalimumab jämfört med placebo, 
men ingen signifikant skillnad sågs gällande allvarliga biverkningar, 
infektioner/allvarliga infektioner eller fall av huvudvärk. Vid vecka 24 var det sex 
personer från adalimumab gruppen som rapporterade allvarliga biverkningar i form av 
en huvudskada, bröstsmärta, hypersensitivitet mot adalimumab, en knäskålsfraktur, 
icke hjärtrelaterad bröstsmärta samt en person som fick en ökning av 
leverenzymkoncentrationen som ledde till sjukhusinläggning. Endast personen som 
upplevde hypersensitivitet avslutade behandlingen på grund av en allvarlig biverkning. 
Tre personer i placebogruppen upplevde allvarliga biverkningar och även här var den 
enda som avslutade studien en person som upplevde hypersensitivitet, i detta fall mot 
rifampicin. På grund av mildare biverkningar avslutade tre personer från adalimumab 
gruppen och en person från placebogruppen studien (14). 
 
I en open-label studie (13) undersöktes effekten och säkerheten av adalimumab 40 mg 
varannan vecka under en treårsperiod efter att den 24-veckor långa randomiserade 
dubbelblindade placebokontrollerade studien avslutats. Alla patienter som deltog i 24-
veckors studien hade möjlighet att fortsätta i denna open-label studie och 288 patienter 
av de initialt 315 valde att fortsätta. Resultat under tre år kunde användas från 236 av 
dessa 288 patienter. Av de 52 personerna som avslutade studien i förtid var det 17 som 
avslutade behandlingen på grund av biverkningar (13).  
 
Kontroller gjordes kontinuerligt under treårsperioden och effekten uppskattades 
framförallt med avseende på fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet, med hjälp av 
olika PRO-skalor (Patient Reported Outcome) som BASDAI och BASFI. Vid alla 
kontroller sågs en signifikant skillnad av samtliga PRO-skalor. (13). Se Figur 2 och 3 för 
resultaten vid alla kontrolltider.  
 
 
 

 
Figur 2: Omarbetad bild från studien (13) som visar medelvärden av 
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) vid 
kontroller som utfördes under tre år. Skillnaden i BASDAI jämfört mot 
baseline var statistiskt signifikant vid alla kontrolltider under åren (p 
<0.001). Icke relevant information har tagits bort från figuren och 
relevant text har lagts till/omarbetats.  
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Figur 3: Omarbetad bild från studien (13) med medelvärden av Bath 
Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) vid kontrollerna som 
utfördes kontinuerligt under tre år. Skillnaden i BASFI jämfört mot 
baseline var statistiskt signifikanta vid alla kontrolltider (p <0.001). 
Icke relevant information har tagits bort från figuren och relevant text 
har lagts till/omarbetats.   

 

Etanercept 
I en randomiserad, dubbelblindad placebokontrollerad studie (15) utvärderades effekten 
av etanercept under 24 veckor. Studien utfördes på 28 platser i USA, Kanada, 
Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Patienterna hade diagnostiserad aktiv AS och 
var mellan 18 och 70 år. Patienter med total ankylos, som behandlats med TNF-α-
hämmare tidigare eller som hade en allvarlig infektion inom fyra veckor innan 
behandlingen påbörjades samt gravida, exkluderades från studien. Patienterna tilläts att 
fortsätta behandling med NSAID, sulfasalazin, metotrexat, hydroxiklorokin, 
kortikosteroider om de hade administrerats i oförändrad dos sedan två veckor innan 
studiens start. De tilläts även att fortsätta behandling med analgetika inklusive kodein, 
tramadol, oxykodon, hydrokodon och paracetamol om de gavs i oförändrad dos under 
studien (15).  
 
Totalt 277 patienter deltog initialt, 138 patienter fick etanercept 25 mg och 139 patienter 
fick placebo subkutant. Båda grupperna självadministrerade aktiv substans/ placebo två 
gånger i veckan. Totalt 246 personer deltog alla 24 veckor, 120 från placebogruppen och 
126 personer som blev randomiserade till etanercept. Effektiviteten av etanercept 
utvärderades i första hand med hjälp av ASAS20. Efter både 12 och 24 veckor sågs en 
signifikant bättre effekt hos patienterna som fick etanercept, och en signifikant skillnad 
sågs redan efter två veckors behandling, en effekt som höll i sig under de 24 veckorna 
som studien pågick. ASAS20 uppnåddes av 59 % i etanerceptgruppen jämfört med 28 % 
i placebogruppen efter 12 veckor. Efter 24 veckor hade 57 % i etanerceptgruppen nått 
ASAS20 jämfört med 22 % i placebogruppen (15). Figur 4 visar antalet procent av 
patienter som uppnått ett ASAS20-svar vid samtliga kontrolltider. 
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Figur 4: omarbetad bild från studien (15) som visar antalet procent av 
patienter som uppnått ASAS20 under dessa 24 veckor. Vid alla kontrolltider 
sågs en statistisk signifikant förbättring hos etanerceptgruppen jämfört med 
placebo (p <0.0001). Icke relevant information har tagits bort från figuren och 
relevant text har lagts till/omarbetats.  

 
 
När det gäller säkerheten sågs en signifikant skillnad i förekomsten av reaktioner vid 
injektionsstället, övre luftvägsinfektioner och olycksfallsskador hos patienterna i 
etanerceptgruppen. Nio personer i etanerceptgruppen och fem från placebogruppen 
upplevde allvarliga biverkningar. Sju personer från etanerceptgruppen avslutade studien 
på grund av biverkningar, fem av dem på grund av allvarliga biverkningar som bland 
annat feber på grund av reaktioner vid injektionsstället och benfrakturer. Två patienter 
avslutade studien på grund av mildare biverkningar i form av en gastrointestinal 
blödning på grund av hemorrojder och en inflammation i tunntarmen på grund av 
Crohns sjukdom. En person från placebogruppen avslutade behandlingen på grund av 
en allvarlig biverkning (ett självmordsförsök) (15). 
 
En open-label studie (16) utfördes med syftet att utvärdera effekten och säkerheten av 
etanercept vid behandling av AS-patienter under två år. Studien utfördes vid 14 platser i 
totalt åtta europeiska länder efter att en 12 veckor lång dubbelblindad 
placebokontrollerad studie genomförts, patienter som deltagit i den tidigare studien 
hade möjlighet att fortsätta i denna förlängda studie. Patienterna skulle vara mellan 18–
70 år och diagnostiserade med aktiv AS. Patienter med total ankylos eller som tidigare 
använt TNF-α-hämmare, DMARDS förutom sulfasalazin, metotrexat eller 
hydroxiklorokiner inom fyra veckor från baseline exkluderades. Även patienter som fått 
ändrade doser av NSAID/ prednison inom två veckor från baseline och de som använde 
flera NSAID eller mer än 10 mg prednison dagligen exkluderades från studien. Totalt 84 
patienter deltog och slutförde den 12 veckor långa dubbelblindade studien. Av dessa 
valde 81 att gå vidare till open-label studien. Deltagarna behandlades med etanercept 25 
mg subkutant två gånger i veckan (16). 
 
Från den dubbelblindade studien framkom att 60 % av patienterna som behandlats med 
etanercept och 23 % av placebogruppen hade uppnått ASAS20 vid vecka 12. Av alla 
deltagare i open-label studien hade 79 % uppnått ASAS20 vid den sista kontrollen vecka 
108. Förbättringen i BASDAI var 13.6 % hos placebogruppen och 43.6 % för 
etanerceptgruppen efter 12 veckor enligt den dubbelblindade studien. I slutet av open-
label studien (vecka 108) sågs en total procentuell förbättring på 57 % jämfört mot 
baseline (16).   
 
I open-label studien var det 20 patienter som avslutade i förtid och 15 av dessa patienter 
gjorde det på grund av olika biverkningar. Inga oväntade biverkningar uppkom dock 



10 
 

under studiens gång och de flesta biverkningarna var lätta till måttliga. Totalt 19 
patienter upplevde allvarliga biverkningar men inga allvarliga biverkningar kunde 
dokumenteras hos mer än en person (16).  

Infliximab 
I en multicentrerad, randomiserad placebokontrollerad studie som kallades för ASSERT 
(17) undersöktes effekten av infliximab via infusion med en dos på 5 mg/kg vid vecka 0, 
2, 6, 12 och 18 med en sista kontroll vid vecka 24. Effekten jämfördes mot placebo via 
samma administrationssätt. Studien genomfördes på 33 platser i USA, Canada och 
Europa. Det primära utfallsmåttet i denna studie var antalet patienter som uppnått 
ASAS20 efter 24 veckor (17).  
 
Patienterna som deltog i studien var vuxna som haft en diagnostiserad AS i minst tre 
månader innan studien påbörjades. Det krävdes även att de haft en normal lungröntgen 
tre månader innan studien startade samt ha testat negativt för tuberkulos. Patienter 
exkluderades från studien om de hade total ankylos, andra inflammatoriska reumatiska 
sjukdomar, fibromyalgi, en allvarlig infektion under de senaste två månaderna innan 
studiens start, hepatit, HIV, transplanterade organ, någon typ av malignitet, multipel 
skleros eller hjärtsvikt. Patienter fick inte använda sig av sulfasalazin eller metotrexat två 
veckor innan studien, kortikosteroider en månad innan studien, infliximab någon gång 
innan studien, andra TNF-α-hämmare tre månader innan studien, DMARDS förutom 
sulfasalazin sex månader innan studien eller cytotoxiska läkemedel 12 månader innan 
studiens start. De tilläts att använda NSAID, paracetamol och tramadol i oförändrad dos 
under studiens gång (17).  
 
Totalt 279 patienter deltog i studien initialt, 201 patienter fick infliximab och 78 patienter 
fick placebo. Sammanlagt deltog 199 patienter i infliximabgruppen alla 24 veckor, två 
patienter avslutade studien tidigare, en på grund av måttliga biverkningar och en på 
grund av avsaknad av effekt. Totalt sju patienter upplevde allvarliga biverkningar. I 
placebogruppen var det 75 patienter som fortsatte alla 24 veckor, två personer avslutade 
studien i förväg, en av dessa personer avslutade på grund av biverkningar och en på 
grund av att de drog tillbaka sitt medgivande, två patienter upplevde allvarliga 
biverkningar (17).  
 
Resultatet från denna studie visade att 61.2 % av patienterna i infliximabgruppen 
uppnådde ASAS20 jämfört med 19.2 % från placebogruppen. En skillnad i effekt hos 
grupperna sågs redan efter två veckor och effekten höll sig under alla 24 veckor (17). Se 
Figur 5 som visar den procentuella andelen patienter som uppnått ASAS20 vid alla 
kontrollpunkter. 
 
Det var ett större antal patienter som fått infliximab som upplevde biverkningar, men de 
flesta biverkningarna var milda till måttliga. Sju patienter som fått infliximab upplevde 
allvarliga biverkningar men inga av dessa ledde till att patienterna avslutade studien. Två 
patienter från placebogruppen rapporterade allvarliga biverkningar, och en av dessa 
patienter avslutade studien på grund av detta (17).  
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Figur 5: Omarbetad bild från 
studien (17) som visar antalet 
procent av patienter som 
uppnått ASAS20 i 
infliximabgruppen jämfört med 
placebogruppen. Värden vid 
vecka 2, 6, 12, 18 och 24 visade 
alla att effekten av infliximab 
var statistiskt signifikant 
jämfört med placebo (p 
<0.001). Icke relevant 
information har tagits bort från 
figuren och relevant text har 
lagts till/omarbetats. 
 
 
 

En annan studie (18) fokuserade på infliximabs effekt och säkerhet under två år hos 
personer som tidigare deltagit i den ovan beskrivna ASSERT-studien. Under studien 
försökte de arbeta på ett sådant sätt att forskarna skulle kunna dra slutsatser om effekten 
i det verkliga livet (real life settings). Efter den 24 veckor långa ASSERT-studien fick 
deltagarna, beroende på vilket land de genomgått studien i, fortsätta behandlingen på 
olika sätt och därför delades deltagarna in i olika grupper i denna fortsättningsstudie 
(18).  
 
Grupp 1 innehöll patienter som inte blivit fortsatt behandlade med infliximab efter 24-
veckorsstudien och grupp 2 bestod av patienter som kontinuerligt fått infliximab efter 
studiens avslut. Grupp 1 delades även in i undergrupperna 1a och 1b (se Tabell 3) (18).  
 
Tabell 3. Indelning i grupper beroende på behandlingen patienten fick efter ASSERT-
studien och behandlingen de olika grupperna fick i fortsättningsstudien.  
 

 Grupp 1a Grupp 1b Grupp 2 
Kriterier Avslutad 

infliximabbehandling 
efter ASSERT-
studien med återfall 
av AS innan studiens 
start  

Avslutad 
infliximabbehandling 
efter ASSERT-
studien utan återfall 
av AS innan studiens 
start 

Fortsatt 
behandling med 
infliximab 
kontinuerligt 
efter ASSERT-
studien.  

Behandling  Återinfördes på 
behandling med 
infliximab efter MRI 
av ryggen, samt MRI 
efter 4–8 veckors 
behandling.  

Fick ingen 
behandling med 
infliximab utan gick 
enbart på 
kontinuerliga 
kontroller. Vid 
återfall av AS inom 
det första året av 
studien övergick 
personerna till grupp 
1a.  

Behandlades 
med infliximab 
var 6–8 vecka 
med doser på 
mellan 4-
6mg/kg.  

 
Eftersom att de eftersträvade ”real life settings” tilläts patienterna i grupp 2 att fortsätta 
med olika dosering och intervall så länge dosen låg på mellan 3–10 mg/kg med ett 
intervall på mellan 4–12 veckor (18). 
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Alla europeiska deltagare som avslutat ASSERT-studien och som deltog i en kontroll som 
gjordes efter 96 veckor hade möjligheten att fortsätta till denna studie, och 103 av totalt 
149 personer som hade möjligheten valde att delta. I grupp 2 inkluderades 89 patienter 
som alltså hade fått infliximab kontinuerligt efter ASSERT-studien, nio patienter 
tillhörde grupp 1a och fem personer tillhörde grupp 1b. Tiden mellan ASSERT-studien 
och början på denna tvåårsstudie var 1.3±0.9 år. Effekt och säkerhet mättes med hjälp 
av bland annat ASAS20, BASDAI och BASFI. Totalt var det 81 personer (78.6 %) som 
avslutade tvåårsstudien, 22 patienter avslutade studien i förtid och sex av dessa patienter 
avslutade studien på grund av biverkningar (18). 
 
För grupp 2 var skillnaden i både BASDAI och BASFI statistiskt signifikanta jämfört mot 
baseline i ASSERT-studien vid vecka 0, 48 och 96 av tvåårsstudien (p <0.0001). Av de 
nio patienter som tillhörde grupp 1a deltog fyra personer alla veckor, och fem personer 
avslutade i förtid. Medelvärdet av BASDAI i grupp 1a minskade från 6.7±2.4 vid baseline 
till 3.5±2.4 medan de fyra personer som avslutade hela studien låg på 1.6±1.3. BASDAI 
hos grupp 1b minskade med ett medelvärde på från 3±1.4 till 1.8±1.3 vid vecka 96 (18). 
Figur 6 och 7 redovisar resultaten av BASDAI och BASFI vid alla kontrolltider under 
studiens gång.  
 

 
 
Figur 6: Omarbetad bild från studien (18) som visar medelvärdet av 
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) hos 
både grupp 1 och grupp 2 vid olika tidpunkter, från starten av 
ASSERT-studien till sista veckan av tvåårsstudien. Icke relevant 
information har tagits bort från figuren och relevant text har lagts 
till/omarbetats. 
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Figur 7: Omarbetad bild från studien (18) som visar medelvärdet 
av Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) hos grupp 
1 och grupp 2 vid olika tidpunkter under både ASSERT- och 
tvåårsstudien (18). Icke relevant information har tagits bort från 
figuren och relevant text har lagts till/omarbetats.   

 

Golimumab  
En dubbelblindad, randomiserad placebokontrollerad studie (19) utvärderade effekten 
och säkerhet av behandling med golimumab av vuxna patienter med AS. Studien pågick 
på 57 platser i USA, Kanada, Europa och Asien under 24 veckor. Studiedoserna var två 
injektioner av golimumab 50 mg, golimumab 100 mg eller placebo var fjärde vecka (19). 
 
För att få delta i studien krävdes diagnostiserad AS i minst tre månader samt otillräcklig 
effekt av NSAID eller DMARDS. De krävdes också en normal lungröntgen samt 
genomgången undersökning för latent tuberkulos. Visade den att patienten hade en 
latent tuberkulos skulle behandling påbörjas innan studiens start. Exkluderingsfaktorer 
var förekomst av total ankylos, allvarliga infektioner två månader innan studien eller 
opportunistiska infektioner sex månader innan studiestarten. Även patienter med 
hepatit, HIV, transplanterade organ, malignitet, multipel skleros eller hjärtsvikt 
exkluderades. Patienterna tilläts använda NSAID, metotrexat, sulfasalazin, 
hydroxiklorokin och kortikosteroider i oförändrad dos under studiens gång (19).  
 
Det primära utfallsmåttet var att fastställa antalet patienter som uppnådde ASAS20. 
Patienter som inte uppnått ASAS20 efter de första 16 veckorna hade möjlighet att övergå 
till en typ av dubbelblindad ”early escape” så att de som fått placebo övergick till 
golimumab 50 mg, de som fått golimumab 50 mg övergick till 100 mg och de som fått 
golimumab 100 mg fortsatte med samma dos. Patienter som bytte från placebo till 50 
mg eller från 50 mg till 100 mg räknades i resultatet som nonresponders vecka 24 (19).  
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Totalt 356 patienter deltog i studien och 355 av dessa patienter blev behandlade med 
aktivt läkemedel/placebo. En patient som blev randomiserad till 50 mg golimumab 
uteblev vid studiens start. Initialt fick 78 patienter placebo, två av dem avslutade studien 
i förväg på grund av biverkningar/otillfredsställande terapeutisk effekt och 41 av dem 
övergick till early escape. Sammanlagt fick 137 patienter 50 mg golimumab, men nio av 
dessa patienter avslutade studien i förväg (fyra av dem på grund av biverkningar, en på 
grund av otillfredsställande terapeutisk effekt, fyra på grund av annat). Totalt 25 
patienter övergick till early escape. Totalt 140 patienter fick 100 mg golimumab och sex 
av dem avslutade studien i förväg, fyra personer på grund av biverkningar och två 
personer på grund av andra anledningar. Fem personer från placebogruppen och totalt 
14 patienter som fick golimumab 50 mg/100 mg upplevde allvarliga biverkningar (19).  
 
Resultatet visade att 59.4 % av patienterna som fick golimumab 50 mg och 60 % av 
patienterna som fick golimumab 100 mg uppnådde ASAS20 vid vecka 14 jämfört med 
21.8 % i placebogruppen (p <0.001). Det var även fler i golimumab-grupperna som 
uppnått ASAS20 vid den första utvärderingen vecka fyra. Resultatet efter 24 veckor var 
även signifikant bättre hos patienter som fått golimumab i någon av doserna (19). Se 
Figur 8 för redovisning av antalet procent av patienter i de olika behandlingsgrupperna 
som uppnått ASAS20 vid vecka 24.  
 

 
Figur 8: Omarbetad bild från studien (19) 
som visar den procentuella andelen patienter 
som uppnått ASAS20 vid vecka 24. 
Resultaten för både golimumab 50 mg och 
100 mg var statistiskt signifikanta (p <0.001) 
jämfört med placebo (19). Icke relevant 
information har tagits bort från figuren och 
relevant text har lagts till/omarbetats, färger 
har ändrats för att tydligare visa resultatet.  
Av de patienter som övergått från placebo till 
50 mg golimumab via early escape vecka 16 
nådde 50 % ASAS20 och 16 % av de som 
övergått från 50 mg till 100 mg uppnådde 
ASAS20 vecka 24 (19). 
 

Efter vecka 24 fick alla patienterna som fortfarande stod på placebo blindat gå över till 
golimumab 50 mg inför fortsättningen av studien som initialt pågick i 104 veckor. 
Patienterna fick fortsatt golimumab var fjärde vecka upp till vecka 100, och en sista 
utvärdering av resultatet gjordes vecka 104. I denna del av studien var syftet att se 
huruvida golimumab ledde till inaktivering av sjukdomen eller om det gav stora 
förbättringar i sjukdomen och den hälsorelaterade livskvaliteten efter två års behandling 
(20).  
 
Hos de patienter som övergick från placebo till 50 mg golimumab sågs att de vid vecka 
52 och 104 hade uppnått ungefär samma fördelaktiga effekt som de patienter som fått 
golimumab under den första delen av studien. Inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna kunde ses efter vecka 24 då samtliga deltagare behandlades med golimumab 
50 mg eller 100 mg. Studien visade också att patienter som uppnått en inaktiv sjukdom 
eller stora förbättringar i sjukdomen märkte en större skillnad i sin produktivitet med 
avseende på möjligheten att arbeta redan vid vecka 16 och även vid vecka 24, 52 och 104 
än de som var nonresponders (20).  
 
Av de patienter som på grund av sjukdomen inte kunde arbeta vid baseline var det 15 
patienter som uppnådde stora förbättringar i sjukdomen och 11 av dessa återfick 
möjligheten att arbeta vid vecka 52. Sju patienter som inte kunde arbeta vid baseline 
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hade en inaktiv sjukdom vid vecka 52, och sex av dessa patienter återfick då 
anställningsbarhet. Vid vecka 104 hade 13 av 14 som upplevde stora förbättringar i 
sjukdomen och alla sju med en inaktiv sjukdom återfått möjligheten att arbeta (20). 
 
Efter de 104 veckorna med blindad aktiv behandling undersöktes effekten av golimumab 
administrerad var fjärde vecka i upp till vecka 252. Studien pågick alltså sammanlagt i 
fem år. I denna del av studien, mellan vecka 104–252, fanns möjlighet att ändra dosen 
av golimumab. Av de initialt 355 behandlade patienterna var det 101 som avslutade 
behandlingen innan vecka 252. Av de patienter som avslutade behandlingen tidigare på 
grund av biverkningar, missade kontroller eller på grund av annat hade 51 % uppnått 
ASAS20 vid den sista kontrollen och 15 % av de som avslutade behandlingen på grund 
av otillräcklig terapeutisk effekt hade uppnått ASAS20 (21).   
 
Totalt 54 patienter ökade dosen från 50 mg till 100 mg. Av dessa hade 21 patienter hade 
uppnått ASAS20 innan dosökningen medan 33 patienter inte hade gjort det. Efter åtta 
veckor (två doser) av golimumab 100 mg hade 20 av de 33 sistnämnda patienterna 
uppnått ASAS20. Vid vecka 256 (den sista kontrollen) hade 235/356 uppnått ASAS20 
(21). Figur 9 visar resultaten av den procentuella andelen patienter som uppnått ASAS20 
vid alla kontrolltider. 
 

 
Figur 9: Omarbetad bild från studien (21) som visar den procentuella 
andelen patienter som uppnått ASAS20 vid olika veckor från baseline 
(vecka 0) fram till sista kontrollen vecka 256. (n = antalet patienter som 
uppnått ASAS20 / totala antalet patienter som behandlats). Värden 
baseras på intention-to-treat analyser. Icke relevant information har 
tagits bort från figuren och relevant text har lagts till/omarbetats.   

 
Vid vecka 268 hade 72 patienter som behandlats med golimumab rapporterat allvarliga 
biverkningar, men ingen ökning av allvarliga biverkningar sågs v id den längre 
behandlingstiden (21).  
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Certolizumab pegol (CZP) 
En dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad studie (22) utfördes under 24 
veckor på certolizumab pegol som behandling vid axial spondylartrit inklusive 
ankyloserande spondylit. Den utfördes på 83 platser i Europa, Nordamerika och 
Latinamerika. Patienterna skulle vara över 18 år, haft kronisk smärta i ryggen i minst tre 
månader samt en aktiv sjukdom med otillräcklig effekt av eller intolerans mot NSAID. 
Alla patienter skulle dessutom ha förhöjda CRP-nivåer eller en aktiv inflammation som 
påvisades vid en MRI undersökning. Exkluderingsfaktorer i denna studie var patienter 
med kronisk, återkommande eller allvarlig/livshotande infektion, aktiv tuberkulos, 
hepatit B/C, HIV, patienter som tidigare använt sig av certolizumab eller mer än två 
andra biologiska läkemedel, eller om de tidigare använt ett TNF-α-hämmare utan effekt 
(22).  
 
Primärt utvärderades effekten genom att räkna antalet personer som uppnått ASAS20 
vid vecka 12 och ett viktigt sekundärt utfallsmått var ASAS20 vid vecka 24. 
Placebobehandlade patienter som inte uppnått ASAS20 vid vecka 14 och 16 övergick till 
obligatorisk early escape vid vecka 16. De blev då randomiserade till aktiv behandling 
med 200 mg CZP varannan vecka eller 400 mg var fjärde vecka. Dessa patienter 
räknades som nonresponders med avseende på ASAS20-resultaten. För att hålla studien 
blindad fick samtliga deltagare injektioner av placebo eller aktiv substans varannan 
vecka. Totalt 325 patienter deltog initialt i studien, 107 patienter fick placebo, 111 CZP 
200 mg varannan vecka och 107 patienter fick CZP 400 mg var fjärde vecka. Under de 
första 24 veckorna var det 10 patienter från placebogruppen, sex patienter från CZP 200 
mg och nio patienter från CZP400 mg som avslutade studien i förtid. Totalt 56 patienter 
övergick från placebo till CZP 200 mg (27 patienter) eller 400mg (29 patienter) via early 
escape vid vecka 16 (22).   
 
Hos 56.9 % i CZP 200 mg gruppen och 64.3 % i CZP 400 mg gruppen uppnåddes ASAS20 
vid vecka 12 jämfört med 36.8 % från placebogruppen. En signifikant effekt av 
behandlingen med certolizumab sågs även vid vecka 24 (22). Figur 10 visar antalet 
procent av patienter som uppnått ASAS20 i de olika behandlingsgrupperna vid både 
vecka 12 och vecka 24.  
 

 
 
Figur 10: Omarbetad bild från 
studien (22) som visar den 
procentuella andelen patienter med 
AS som uppnått ASAS20 vid vecka 12 
och 24. Resultaten av CZP200 mg och 
400 mg vid vecka 12 var statistiskt 
signifikant (p <0.05) jämfört med 
placebo och även resultaten vid vecka 
24 var statistiskt signifikanta för 
gruppen CZP200 mg och 400 mg (p 
<0.001) (22). Icke relevant 
information har tagits bort från 
figuren och relevant text har lagts 
till/omarbetats.   
 
 
 

Biverkningar som uppkom var mestadels milda till måttliga. Sju patienter som fick 
placebo och totalt sju patienter som fick CZP 200 mg/400 mg upplevde allvarliga 
biverkningar. Förekomsten av rapporterade biverkningar var låg under studien (4.7 % 
förekomst både hos CZP- och placebobehandlade grupperna). Två patienter från 
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placebogruppen, två från CZP200 mg och fyra personer från CZP400 mg avslutade 
studien på grund av biverkningar (22).  
 
Efter den 24 veckor långa dubbelblindade placebokontrollerade perioden gjordes 
studien dosblindad fram till vecka 48 och open-label till vecka 204. Nedan presenteras 
resultaten från den dosblindade perioden (vecka 24–48) och den första delen av open-
label studien (vecka 48–96) (23).  
 
De patienter som initialt blev randomiserade till att få placebo randomiserades igen inför 
den dosblindade perioden till att få antingen CZP200 mg eller CZP400 mg. För att 
utvärdera resultatet av denna studie användes effektivitetsmåtten ASAS20, BASDAI och 
BASFI. Säkerheten kontrollerades via en analys av biverkningar (23).  
 
Av de 325 patienterna som initialt deltog i studien fortsatte 203 patienter till vecka 24, 
191 patienter till vecka 48 och 174 till vecka 96. Mellan vecka 24–48 var det tre personer 
som avslutade studien på grund av biverkningar och mellan vecka 48–96 var det 11 
patienter som avslutade på grund av biverkningar. Totalt rapporterades biverkningar 
hos 279 patienter och de flesta biverkningarna var milda till måttliga. Totalt 41 patienter 
upplevde allvarliga biverkningar, men inga oväntade biverkningar eller 
säkerhetsvarningar upptäcktes under de 96 första veckorna (23).  
 
Förbättringarna som sågs hos personer som fick CZP 200/400 mg från vecka 0 till vecka 
24 höll i sig genom både vecka 48 och vecka 96 med avseende på BASDAI, BASFI och 
ASAS20. För de patienter som blev randomiserade till placebo sågs förbättringar i 
ASAS20 efter att de blivit randomiserade till CZP200/400 mg, och effekten höll i sig 
fram till vecka 96 (23).  

Jämförelse mellan de olika TNF-α-hämmarna 
Studierna som granskats har jämfört varje TNF-α-hämmare med placebo, och inte de 
olika TNF-α-hämmarna med varandra. I denna sektion sammanfattas information om 
ålder, sjukdomslängd (Tabell 4), effektivitet (Tabell 5) och förekomsten av biverkningar 
(Tabell 6). I Tabell 5 och 6 finns det såväl 95 % konfidensintervall (CI) samt p-värden 
som räknats ut från de angivna siffrorna. 
 
Tabell 4. Sammanfattning av medelålder samt medelsjukdomslängd hos patienter i de 
olika studierna (14, 15, 17, 19, 22). Tabellen visar att patienterna i adalimumab- och 
etanerceptstudierna hade varit sjuka längst och att medelåldern hos patienterna var 
relativt lika i de olika studierna.  
 
 Adalim umab Etanercept Infliximab Golim umab CZP 

Medelålder 
(år) 

41.7±11.69 42.1 40 38 39.5 

Sjukdomslän
gd (år)  

11.3±9.99 10.1 7.7 5.20 7.4 

 
Tabell 5 redovisar antalet patienter som uppnått/ej uppnått ASAS20. Resultat från 
studierna har analyserats via Fisher exact test för att se om distributionen av 
responders/icke-responders i grupper som fick aktiv substans skiljer sig från 
motsvarande distribution i placebogrupperna. Konfidensintervallen för absolut skillnad 
i aktiv substans minus placebo möjliggör jämförelser mellan olika TNF-α-hämmare. I 
Tabell 6 visas resultaten gällande antal patienter som uppnått ASAS20 och Tabell 7 visar 
resultaten gällande biverkningar/allvarliga biverkningar.  
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Tabell 5. Antalet patienter som uppnått/ej uppnått ASAS20 som analyserats via Fisher 
exact test. p-värden och 95 %CI-värden togs fram via online kalkylatorerna från 
hemsidorna som hänvisas till i metoddelen.  
 

 Adalimu-
mab vs. 
Placebo 

Etaner-
cept vs. 
Placebo 

Inflixi-
mab vs. 
Placebo 

Golimu-
mab vs 
Placebo 

Certolizu-
mab vs. 
Placebo 

Antal patienter 
som uppnått/ ej 
uppnått ASAS20 

121/87 
(58.2%) 

 
22/85 

(20.6%) 

81/57 
(59%) 

 
31/108 
(22.3%) 

 

123/78 
(61.2%) 

 
15/63 

(19.2%) 

166/112 
(59.7%) 

 
17/61 

(21.8%) 

150/68 
(68.8%) 

 
36/71 

(33.6%) 

Absolut skillnad 
aktiv substans 
minus placebo 
(%, 95%CI) 

37.6% 
(27.4% - 
47.8%) 

36.7% 
(25.7% - 

47%) 

42% 
(30.9% - 

53%) 

37.9% 
(27% - 
48.7%) 

 
 

35.2% 
(24.3% - 

46%) 

NNT (95%CI) 2.7 
(2.1–3.6) 

2.7 
(2.1–3.9) 

2.4 
(1.9–3.2) 

2.6 
(2.1–3.7) 

2.8  
(2.2–4.1) 

p-värde (Fisher 
exact test) 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

NNT (number needed to treat) = 100/absolut riskminskning i procent.  
(%) = antal patienter som uppnått ASAS20 som % av samtliga patienter i gruppen.  
 
Samtliga resultat från dessa beräkningar visade sig vara statistiskt signifikanta med p 
<0.0001. Alla 95 %CI-värden både gällande NNT och absolut skillnad överlappas vid 
något värde.  
 
Tabell 6 redovisar antalet patienter som upplevt/ej upplevt biverkningar i de olika 
läkemedelsgrupperna. Endast data för adalimumab och CZP visades vara statistiskt 
signifikanta och av resultatet i tabellen ses att samtliga 95 %CI överlappar varandra vid 
något värde. Etanercept fick uteslutas från denna tabell då nödvändiga värden för dessa 
uträkningar saknades. Data gällande förekomsten av allvarliga biverkningar jämfört mot 
placebo kontrollerades också med Fisher exact test. Inga p-värden var<0.05 och 
resultaten är därför inte statistiskt signifikanta. Många allvarliga biverkningar innefattar 
dessutom indirekta biverkningar som till exempel fallolyckor, frakturer och infektioner 
på grund av bett från olika djur, men även biverkningar som yrsel, lunginflammation, 
hemipares och ganglioneurom förekom (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).  
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Tabell 6. Antalet patienter som upplevt/ej upplevt biverkningar i de olika 
läkemedelsgrupperna som analyserats med hjälp av Fisher exact test. p-värden och 95 
%CI-värden togs fram via online kalkylatorerna från hemsidorna som redovisas i 
metoddelen. 
 

 Adalimumab 
vs. Placebo 

Infliximab 
vs. Placebo 

Golimumab 
vs. Placebo 

Certolizumab 
vs. Placebo 

Antal 
patienter 
som 
upplevt/ej 
upplevt 
biverkningar 

156/52 
(75%) 

 
64/43 (59.8%) 

166/36 
(82.2%) 

 
54/21 (72%) 

238/40 
(87.2%) 

 
59/18 (76.6%) 

 

165/53 
(75.7%) 

 
67/40 (62.6%) 

Absolut 
skillnad aktiv 
substans 
minus 
placebo (%, 
95%CI) 

15.2%  
(4.2%-26.2%) 

10.2% 
(-1.3%-
21.6%) 

8.99% 
(-1.3%-19.3%) 

13.1% 
(2.3%-24%) 

p-värde 
(Fisher exact 
test) 

0.0065* 0.068 0.08 0.019* 

*= statistiskt signifikant (p <0.05). 
(%) = antal patienter som upplevt biverkningar som % av samtliga patienter i gruppen.  

Metaanalys TNF-α-hämmare  
I en metaanalys (24) undersöktes effekten av TNF-α-hämmare jämfört med placebo vid 
AS. Metaanalysen utformades genom att två granskare utförde systematiska 
litteraturstudier oberoende av varandra. Dubbelblindade randomiserade kontrollerade 
studier inkluderades i denna metaanalys. Det krävdes att studierna var skrivna på 
engelska, att de var placebokontrollerade, att godkända doseringar av de olika TNF-α-
hämmarna användes, att patienterna inte tidigare använt den TNF-α-hämmare som 
skulle utvärderas, att patienterna uppfyllde kriterierna för AS, att den dubbelblindade 
studien varade i minst 12 veckor samt att resultat från baseline och slutresultat skulle 
finnas tillgängligt för den dubbelblindade perioden (24).  
 
Det primära utfallsmåttet var att undersöka effekten med hjälp av standardiserad 
medelskillnad (SMD) från baseline med avseende på BASDAI och BASFI mellan 
patienter som behandlades med TNF-α-hämmare och patienter som fick placebo. Stora 
positiva värden innebär att patienter som fått TNF-α-hämmare har fått bättre resultat 
gällande förbättring av sjukdomen än de som fått placebo (24).  
 
Totalt 20 studier med TNF-α-hämmare som behandling inkluderades i analysen, 17 av 
dessa inkluderades i analysen av medelförändringen i BASDAI och 18 inkluderades i 
analysen av BASFI. Resultatet visade att alla TNF-α-hämmare hade en signifikant bättre 
effekt än placebo (95 %CI) samt en god effekt gällande förbättringen av BASDAI och en 
måttlig inverkan på förbättringen av BASFI. Två resultat gällande BASFI visade ingen 
statistisk signifikans (95 %CI); en studie på adalimumab och en på infliximab. Den 
sammanlagda uppskattningen av SMD för BASDAI gällande alla olika TNF-α-hämmare 
låg på 1.00 vilket enlig metaanalysen kan jämföras med en minskning i ungefär 1.5 på 
BADSAI-skalan. För BASFI låg SMD på 0.67 vilket kan jämföras med en minskning av 
1.4 på en skala mellan 1–10. Slutsatsen från denna metaanalys var att alla TNF-α-
hämmarna förbättrar sjukdomsaktiviteten och den fysiska funktionen hos patienter som 
lider av AS. I analysen framgår även att patienterna i nyare studier hade en lägre 
sjukdomsaktivitet vid baseline än patienterna i de äldre studierna (24). Figur 11 visar 
medelskillnaden av BASDAI i de olika studierna som analyserats.  
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Figur 11: Omarbetad bild från studien (24) som visar medelskillnaden i Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) vid jämförelse av de 
studier som inkluderades i metaanalysen, 17 av totalt 20 studier inkluderades vid 
analysen av BASDAI. Heterogeniteten I 2 kan tolkas som andelen av den totala 
variationen i beräkningarna av behandlingseffekten som beror på heterogenitet 
mellan de olika studierna, högre procent innebär en större heterogenitet. Utifrån 
denna tabell ses att alla 95 %CI-värden överlappar varandra vid någon punkt. Ej 
relevant information från bilden har tagits bort och omarbetning av vissa 
förklaringar har gjorts.  
 
 

Diskussion 

Metod 
Syftet med arbetet var att jämföra de olika TNF-α-hämmarna som används hos AS-
patienter efter att de inte fått tillräcklig symtomlindring av NSAID. Adalimumab, 
etanercept, infliximab, golimumab och certolizumab jämfördes med avseende på effekt 
och säkerhet.   
 
Denna litteraturstudie visar att alla undersökta TNF-α-hämmarna godkända för 
användning vid AS har positiva effekter på sjukdomsaktivitet, fysisk funktion samt 
hälsorelaterad livskvalitet vilket stämmer överens med tidigare forskning på dessa 
läkemedel. Det är dock svårt att dra några starka slutsatser gällande om något läkemedel 
har den bästa effekten och/eller säkerheten utifrån denna litteraturstudie då endast en 
liten del av de studier som behandlar detta ämne kunde inkluderas på grund av den 
begränsade tidsramen. Det är även svårt att jämföra olika läkemedels effekt på grund av 
att inga direkt jämförande studier på de olika läkemedlen gjorts. Detta beror förmodligen 
på att företag inte vill jämföra ”sitt” läkemedel med något annat företags med risken att 
studien visar att det andra läkemedlet har en bättre effekt. För att studierna ändå skulle 
kunna antas vara representativa och för att förstärka slutsatsen inkluderades en 
metaanalys som redovisar resultaten från ett större antal studier. 
 
När sökningar efter artiklar genomfördes fokuserades det inte primärt på årtalet då 
studien var gjord. Detta på grund av att fokus låg på att hitta artiklar som passade att 
användas för jämförande av olika läkemedel, till exempel studier som pågått under 
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ungefär lika lång tid med samma utfallsmått i resultatet samt med tillräckligt många 
deltagare då detta ökar sannolikheten att resultaten kan återspegla verkligheten hos en 
population. Prioriteringen av artiklar med långtidsstudier fick dessutom ändras till att 
främst vara fortsättningsstudier då studier med samma effektmått i resultatet var svåra 
att hitta, vilket innebär att även de dubbelblindade studierna valdes utifrån om de fanns 
några fortsättningsstudier eller inte. På grund av detta så är artiklarna ganska spridda 
över olika årtal, men eftersom att flera andra studier kommit fram till liknande resultat 
som de inkluderade äldre studierna så anses de ändå vara relevanta.  
 
En viktig bias att ha i åtanke vid arbeten som innefattar litteratursökningar och som 
dessutom är svår att kontrollera är risken för publikationsbiaser. Publikationsbias 
innebär att positiva resultat publiceras i större utsträckning medan negativa resultat inte 
publiceras och därmed ofta förblir okända. Detta kan leda till att det ser ut som att 
läkemedlen har en bättre effekt än de faktiskt har (25). När det gäller open-label studier 
är det dessutom viktigt att tänka på att risken för biaser är högre än vid randomiserade 
kontrollerade studier. Till exempel medför open-label studier en större risk för 
bedömningsbias då patienter i dessa studier själv utvärderade sin sjukdomsaktivitet vid 
kontrollerna under studien. Detta innebär att patienter, när de vet vilken behandling de 
fått, kan uppleva en mer gynnsam effekt än de faktiskt fått (26). På grund av att open-
label studierna pågår under en längre tid bör dock risken för denna bias minska då 
patienten vänjer sig vid att använda läkemedlet. De flesta studierna är dessutom utförda 
på ett relativt stort antal patienter vilket gör att risken att samtliga deltagare överskattar 
effekten bedöms vara låg. 

Resultat 
Studier gällande olika TNF-α-hämmare har alla visat liknande resultat vilket gör att det 
är svårt att bedöma vilket läkemedel som har den bästa effekten. Alla läkemedel gav en 
statistiskt signifikant förbättring av sjukdomen med avseende på ASAS20 jämfört med 
placebo i de dubbelblindade studierna (se Tabell 5). Alla TNF-α-hämmare visade även 
samma statistiska signifikans när det gällde förbättringen i ASAS20 förutom etanercept 
som visade en något högre signifikans (14, 15, 17, 19, 22). Enligt beräkningarna i Tabell 
5 föreligger inte heller någon signifikant skillnad mellan de olika läkemedlen med 
avseende på patienter som uppnått ASAS20. Detta kan ses då samtliga 95 %CI-värden 
överlappar varandra vid något värde, vilket innebär att inga slutsatser kan dras från 
denna studie huruvida något läkemedel har en bättre effekt.  
 
I metaanalysen framkom att patienter i nyare studier visades ha en lägre 
sjukdomsaktivitet vid baseline än patienter i de äldre studierna (24). Detta kan antas 
bero på att läkare och forskare vid nyare studier har fått en större kunskap om 
sjukdomsförloppet och diagnostiseringskriterier som leder till att sjukdomen kan 
upptäckas tidigare. Detta kan påverka resultaten eftersom att en lägre sjukdomsaktivitet 
bör leda till en bättre effekt av läkemedel än då patienten har en hög sjukdomsaktivitet. 
Detta på grund av att patienter med högre sjukdomsaktivitet eventuellt kan behöva flera 
läkemedel i kombination för att uppleva tillräcklig symtomlindring. Detta stämmer även 
bra överens med de studier som inkluderas i detta arbete då patienter i studierna på 
etanercept och adalimumab som är två äldre studier hade haft sjukdomen under en 
längre tid än patienter i nyare studier. Samtidigt var medelåldern hos patienterna i de 
olika studierna är relativt lika vilket innebär att det inte bör påverka resultatet (se Tabell 
4). Då det endast inkluderas ett mindre antal artiklar i denna studie går det dock inte att 
fastställa om sambandet att en lägre sjukdomsaktivitet innebär en förbättrad effekt av 
TNF-α-hämmare är relevant. 
 
Eftersom att vissa andra läkemedel var tillåtna under studietiden kan även dessa 
läkemedel bidra till att en större respektive mindre andel behandlade patienter uppnår 
ASAS20 hos en viss grupp beroende på om, och isåfall vilka andra läkemedel som var 
tillåtna. Detta är dock svårt att avgöra då det inte framgår i alla studier om andra 
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läkemedel var tillåtna under studieperioden. Det är också svårt att avgöra om effekten 
beror på TNF-α-hämmarna eller om det beror på andra läkemedel som var tillåtna under 
studien, eller om det är kombinationen av läkemedel som leder till den visade effekten. 
Det som försvårar detta är att det inte framkommer i alla studier vilka läkemedel olika 
patienter faktiskt stod på under studietiden. 
 
När det gäller BASDAI och BASFI som skulle användas för att jämföra effekten i 
långtidsstudierna är det också svårt att dra några slutsatser utifrån resultaten som 
studierna kommit fram till då de presenterar detta med olika mått. Några använder sig 
av procentuell förbättring medan några använder sig av minskning i BASDAI/BASFI 
utifrån en skala på 1–10. Först var tanken att studier som använt samma resultatmått 
skulle användas som långtidsstudier, men då dessa var svåra att hitta valdes istället i 
första hand studier som var en fortsättning på dubbelblindade studier. Detta för att inte 
behöva presentera resultat från flera olika dubbelblindade studier då det kan leda till att 
det är svårt att få en överblick över resultatet i arbetet. Problemet med detta är att det 
blir svårt att använda BASDAI och BASFI för att jämföra resultaten av olika  TNF-α-
hämmare, och därför får istället andra parametrar som förekomst av biverkningar och 
bortfall användas. 
 
Vissa biverkningar som uppkom i samband med behandlingen är inte direkta 
biverkningar, men det kan inte uteslutas att biverkningarna kan vara en sekundäreffekt 
av läkemedlet. Till exempel går det inte att utifrån studierna avgöra om biverkningar som 
infektioner efter bett av djur uppstått på grund av att patienterna fått ett nedsatt 
immunförsvar i samband med behandlingen med TNF-α-hämmare, eller om patienter 
som råkat ut för fallolyckor gjort det på grund av till exempel yrsel som kan ha orsakats 
av läkemedlet. Därför räknas alla rapporterade allvarliga biverkningar in oavsett om de 
var direkta eller indirekta biverkningar. 
 
Av analysen i tabell 6 framgår att det inte finns någon signifikant skillnad i 
biverkningsprofilerna eftersom att alla 95 % CI-värdena för den absoluta skillnaden i 
förekomst (jämfört med placebo) överlappar varandra. Detta innebär att slutsatsen att 
något läkemedel har en bättre säkerhetsprofil än ett annat inte kan dras. Då alla 
läkemedel visar en liknande effekt när det gäller förbättring av sjukdomen känns det 
naturligt att läkare i valet av läkemedel fokuserar på säkerheten med avseende på bland 
annat biverkningar, något som metaanalysen inte tog upp. Analyser som genomfördes i 
denna mindre studie visade dock inte att något läkemedel har en statistiskt högre 
säkerhet än något annat. Det krävs således fler och mer omfattande studier som 
utvärderar denna aspekt.    
 
Det är svårt att analysera resultaten från metaanalysen på grund av att de i den 
sammanlagda uppskattningen av SMD har undersökt alla olika läkemedel tillsammans, 
istället för att undersöka varje läkemedel för sig. Analys av varje läkemedel för sig och 
därefter sammanställa resultat på samma sätt som gjorts i Figur 11 hade gett en bättre 
överblick över huruvida resultaten var signifikanta eller inte. En sådan sammanställning 
hade även gett ett smalare konfidensintervall där det varit lättare att avgöra om något 
läkemedel hade en bättre effekt än ett annat, genom att se om även de sammanlagda 95 
%CI-intervallen på varje läkemedel överlappade varandra vid någon punkt. I  
metaanalysen ses även att 95 %CI-värdena varierar både mellan olika grupper av 
läkemedel och mellan studier på samma läkemedel. Detta beror förmodligen främst på 
att studierna innehåller varierande antal patienter; fler personer som deltar i en studie 
leder ofta till mer varierande resultat.  
 
I metaanalysen förklaras bristfälligt värdena på BASDAI och BASFI vilket gör att det är 
svårt att uppskatta hur stor effekt läkemedlen faktiskt haft med avseende på 
BASDAI/BASFI. I metaanalysen angavs att förbättringen av BASDAI kan jämföras med 
en förbättring på 1.5 vilket anses vara högt. Jämfört med värdena från studierna i detta 
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arbete som ligger mellan en förbättring på ca 2–4 anses en förbättring på 1.5 vara relativt 
lågt. Därför är det svårt att avgöra om det i metaanalysen har använts någon annan skala 
än den på 1–10 som tidigare använts i detta arbete. En annan meta-analys har dock 
publicerats där riskkvoter för BASDAI har uträknats. Även där överlappar 95 % 
konfidensintervallerna för adalimumab, etanercept, golimumab och infliximab (27). 
 

Slutsats 

Alla TNF-α-hämmare som har undersökts i denna studie har visats ha en bra effekt på 
AS, men ytterligare studier krävs för att kunna avgöra om något av läkemedlen är bättre 
än de andra med avseende på effekt och säkerhet. Inga tydliga skillnader har 
framkommit under detta arbetes gång. För att på ett bra och säkert sätt kunna jämföra 
de olika läkemedlens effekt bör direkt jämförande studier mellan läkemedlen utföras, 
samt att större studier som fokuserar på säkerheten av de olika läkemedlen krävs då detta 
inte behandlats i större skala i dagsläget.    
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