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Sammanfattning 
Introduktion 
Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som vid svåra skov behandlas med 
biologiska läkemedlet infliximab och på senare tid med biosimilaren CT-P13.  Biologiska 
läkemedel är dyra och biosimilarer bidrar till konkurrens och kostnadsreduktion. Båda är 
stora komplexa molekyler som kan framkalla immunogenicitet som gör att läkemedel 
neutraliseras i kroppen och är ett orosmoment då sjukdomen förvärras. CT-P13 
godkändes via en extrapoleringsprincip med hänsyn till stora likheter med infliximab och 
används frekvent inom sjukvården. 
 
Syfte  
Syftet med den här studien var att ta reda på om CT-p13 visar tillräckligt stora likheter 
med infliximab för att kunna ersätta den. 
 
Metod 
Bakgrundsinformation och studier samlades in januari 2020 från internet och relevanta 
böcker. Studierna granskades och resultaten sammanställdes i en tabell. 
 
Resultat  
Två kliniska studier och fem kohortstudier granskades och majoriteten av studierna tyder 
på att CT-P13 är likvärdig infliximab. 
 
Diskussion 
Antalet relevanta studier var begränsat och individuella skillnader mellan inkluderade 
studier medförde svårigheter att bedöma ett sammantaget resultat.  
 
Slutsats 
CT-P13 är likvärdig infliximab med avseende på effekt och säkerhet. 
 
Crohns sjukdom- CT-P13- Biosimilar- Effekt- Immunogenicitet 
 

Förkortningsordlista  
 
CS= Crohns sjukdom 
 
IBD= Inflammatorisk tarmsjukdom 
 
IFX= Infliximab 
 
CRP= C-reactive protein 
 
FC= Fekalt kalprotektin 
 
ADA= Anti-drug antiboby 
 
HBI= Harvey Bradshaw Index 
 
CDAI= Crohns Disease Activity Index 
 
TNF= Tumör nekros faktor 
 
KI= Konfidensintervall 
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Introduktion 
Crohns sjukdom 
CS är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som drabbar hela mag-
tarmkanalen[1]. Patogenesen bakom tros bero på en samverkan mellan genetisk 
predisponering och miljöfaktorer [1,2]. En trolig orsak till att ha en ökad risk för CS beror 
på en förändring i NOD2/CARD15 genen som kodar för en intracellulär receptor för 
peptidoglykanet hos bakterier som finns normalt i tarmen. Denna receptor inducerar det 
medfödda immunförsvaret och inflammation startar och upprätthålls av cytokinet TNF-
alfa. Hos en frisk individ reglerar kroppen själv nivåerna av TNF-alfa men inte hos en 
individ med CS [2,3]. Inflammationen engagerar samtliga av tarmväggens lager och 
inledningsvis drabbas mucosa och submucosa av ödem och små sår. Fortskridning av 
inflammationen leder till ökad förekomst av plasmaceller, makrofager samt lymfocyter 
som bidrar till en nedbrytning av strukturen i mucosa [2]. I ett senare skede av 
inflammationen bildas fistlar, stenoser och abscesser [1]. 
 
Diagnostik 
CS diagnostiseras med ”Harvey-Bradshaw Index” eller ”Activity Crohns disease Index” 
som är poängssystem och används vid bedömning av sjukdomsaktivitet hos patient. De 
båda poängsystemen bedömer biokemiska parametrar som C-reaktivt protein (CRP), 
faceal calprotektin (FC), S-albumin, hemoglobin (Hb), järnmättnad samt S-Ferritin. 
Under sjukdomsaktivitet förändras de biokemiska parametrarna se tabell 1. Förutom 
laborationsprover bedöms även sjukdomsspecifika symtom som lösa avföringar, 
buksmärta, allmäntillstånd och extra intestinala symtom[3,4]. 
 
Tabell 1. Biokemiska markörer som används vid bedömning av patient med CS . 

Biokemisk markör Sjukdomsaktivitet Referensvärde 

CRP >3 <1mg/L 

FC >1o0 µg/g 50μg/g 

S-albumin < 36 g/L 36-48g/L 

Hb Man<130 g/L 
Kvinna<120 g/L 

Man:130-170, kvinna: 117-153 
(g/L) 

s-Fe <0.15 0.15 
 
Harvey Bradshaw Index (HBI) 
HBI är den vanligaste metoden som används vid bedömning av patient och 
sjukdomsaktivitet i tabell 2 ses poängskala för symtom vid CS. 
 
Activity Crohns Disease Index (CDAI) 
CDAI är en äldre metod och används inte lika ofta som HBI men förekommer i 
forskningssammanhang. Ett  poäng räknat med HBI motsvarar drygt 30 poäng i CDAI. 
Vid remission och lindrig sjukdom har patienten <150 poäng, 150-220 måttlig sjukdom 
och värden över 450 poäng räknas som svår sjukdom [4]. 
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Tabell 2. Poängskala för Harvey Bradshaw Index vid bedömning av sjukdomsaktivitet 
hos patient. 

Bedömning/Aktivitet Beskrivning Poäng 

Remission Patient mår relativt bra och 
har regelbunden normal 
tömning av avföring. 

<5 

Lindrig Ingen alllmänpåverkan, kan 
själv inta föda och liten 
viktminskning.Ingen 
kännbar bukresistens och 
CRP inom referensvärden. 

5-7 

Måttlig  Något allmänpåverkad 
patient med lindriga 
buksmärtor, feber 
förekommer och förhöjda 
värden på biokemiska 
parametrar som  
kännetecknar inflammation. 

8-16 

Svår Kraftig allmänpåverkan, 
buksmärta feber och 
markant ökning av 
inflammationsparametrar. 
Diarré vanlig. Utveckling av 
komplikationer som 
abcesser. 

>16 

 
 
Behandlingsrekommendation 
CS behandlas i första hand med kortikosterioder [3]. Patienter som inte erhåller adekvat 
effekt av kortikosteroider ska behandlas med infliximab (IFX) eller dess biosimilar. 
Behandlingen startar med 5mg/kg kroppsvikt, därefter upprepas behandlingen vid vecka 
två och sex. Effekten ska utvärderas efter sex veckor och är effekten tillfredställande 
fortgår underhållsbehandling med infliximab var åttonde vecka. Vid knapp eller utebliven 
effekt avslutas behandlingen[1,3]. 
 
Biologiska läkemedel - infliximab 
Biologiska läkemedel utgör ett stort teknologiskt genombrott inom läkemedelsbranschen 
för att kunna behandla inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Förmågan att 
framställa monoklonala antikroppar som IFX har möjliggjort att behandling kan riktas 
mot en specifik måltavla i den inflammatoriska sjukdomsprocessen [5]. IFX är en 
hämmare av TNF-alfa som uttrycks i onormalt höga nivåer hos individer med CS [5,6]. 
Biologiska läkemedel är ofta stora och komplexa molekylstrukturer som framställs från 
levande celler eller vävnad som är en omfattande och dyr process till skillnad från 
kemiska substanser som är anmärkningsvärt mindre till storleken se Figur 1, och även 
billigare att framställa [5,7]. Framställningen av biologiska läkemedel sker med en 
bioteknologisk process där man använder väl balanserade cellsystem tillsammans med 
rekombinant DNA teknologi. Trots sofistikerade cellsystem förkommer en naturlig 
variation och det gör att slutprodukten i de olika batcherna kan ha små skillnader [7]. 
Remicade® är varunamnet på referensläkemedlet IFX med indikation för att behandla 
individer svåra skov av CS. Remicade® lanserades 1999 och kostade då 20 000 kronor 
per injektion och totalt 180 000 kronor för ett års underbehandling för en patient [8]. 
 
Biosimilar – CT-P13 
CT-P13 är en biosimilar till IFX som utgör referensläkemedel. En biosimilar är ett 
biologiskt läkemedel och har likvärdig nytta-risk balans och farmakokinetiska egenskaper 
samt samma aminosyrasekvens som sitt referensläkemedlet men kan skilja sig i några av 
de glukosmolekyler som är fästa till aminosyrasekvensen [7]. Vanliga biverkningar för 
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både CT-P13 och IFX ses i tabell 3. Trots liten skillnad gör det att biosimilarer inte är 
bioekvivalenta som generiska läkemedel. Slutprodukten för ett biologiskt läkemedel har 
en naturlig variation från framställningsprocessen jämfört med kemiska substanser som 
framställs genom en kemiskt kontrollerad metod [9]. År 2015 godkändes Inflectra och 
Remsima som innehåller CT-P13. Konkurrensen  som uppstod när CT-P13 godkändes 
bidrog till en kraftig prisreduktion för originalläkemedlet och gjorde att svenska landsting 
trots ökad användning på 8 % mellan 2015-2016 har minskat sina kostnader med 137 
miljoner kronor. Remsima (CT-P13) har i allt större utsträckning ersatt Remicade® [9]. 
Det trots att vetenskapligt underlag saknas i form av kliniska randomiserade studier på 
biosimilaren CT-P13 för indikationen CS [7].  
 
Tabell 3. Vanliga biverkningar för CT-P13 och infliximab [6]. 

 Infektioner Blodet Centrala och 
perifera 
nervsystemet 

Övrigt 

Mycket 
vanliga 

Virusinfektion - Huvudvärk  Illamående, 
infusionsrelaterad 
smärta, 

Vanliga Bakteriell 
infektion 

Anemi Yrsel  Ryggvärk, diarré, 
förstoppning. 

 
Skillnad mellan biosimilar och generika 
En biosimilar kan inte likställas ett generiskt läkemedel. En biosimilar uppvisar små 
skillnader som kan uppstå vid framställningen och det är omöjligt att skapa identiska 
kopior. Ett generiskt läkemedel har en tillverkningsprocess som är lättare att kontrollera 
och gör det möjligt att framställa identiska kopior. Av den anledningen har Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket beslutat att IFX och CT-P13 inte är utbytbara med 
varandra på apotek [9]. 
 
 

 
 
Figur 1. Skillnaden i storlek mellan ibuprofen som är en kemisk substans och CT-P13 
som är en monoklonal antikropp [10].  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibuprofen 

206 Da 
IgG2a mAB, PDB-code: 1IGT 

149 kDa 
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Immunogenocitet 
På grund av den komplexa strukturen hos ett biologiskt läkemedel måste de efterlikna 
kroppens egna molekyler för att de inte ska uppfattas som främmande för kroppen. Vid 
stora skillnader kommer kroppen att utveckla antikroppar mot läkemedlet som gör att det 
neutraliseras och effekten avtar eller uteblir helt. Detta kallas immunogenicitet och risken 
måste alltid beaktas vid behandling med biologiska läkemedel och framförallt när ett byte 
till biosimilarer genomförs [7,9] 
 
Extrapolering av resultat 
Grunden till godkännandet är att CT-P13 i prekliniska studier visat snarlika egenskaper 
med ursprungsläkemedlet på flera aspekter. In-vitro studier har visat likvärdig biologisk 
aktivitet och det finns ytterst små skillnader i molekylstrukturerna [11]. En annan 
grundpelare för godkännandet av CT-P13 för behandling av CS är att tillämpa resultat 
från kliniska studier på individer med reumatoid artit och ankyloserande spondylit som 
är inflammatoriska sjukdomar. Resultat från de studierna tyder på att CT-P13 är likvärdig 
IFX och via en extrapolering av resultat har CT-P13 blivit godkänt för samtliga 
indikationer som IFX har, därtill räknas CS [7]. Principerna för extrapolering av resultat 
är dock omdiskuterat då strukturella skillnader i biosimilarer kan ge upphov till 
skillnader i verkningsmekanism för olika indikationer [6]. 

Syfte 
De senaste åren har det tillkommit flertalet studier på CT-P13 och på IFX-behandlade 
patienter som gjort ett byte till CT-P13 där studierna syftar till att ta reda på om de 
billigare biosimilarerna är likvärdiga sitt referensläkemedel trots små skillnader i struktur 
[7].  Syftet med den här undersökningen är att sammanställa och utvärdera resultat från 
flertalet studier och ta reda på om CT-P13 är likvärdigt sitt referensläkemedel IFX med 
avseende på effekt, säkerhet och immunogenicitet vid CS. Frågeställningar som är 
centrala i arbetet och som den här litteraturstudien ska besvara är: 
 

- Är CT-P13 lika effektivt som infliximab vid behandling av Crohns sjukdom? 
- Finns det några skillnader mellan CT-P13 och infliximab gällande förekomst av 

biverkningar? 
- Har CT-P13 större förmåga att inducera immunogenicitet än infliximab? 
- Är det säkert att byta från infliximab till CT-P13 för patienter med Crohns 

sjukdom? 

Metod 
Sökmetod 
Den här undersökningen är en litteraturstudie som baseras på sju originalstudier som 
hämtats från PubMed och Web of Science under januari 2020. De sökord som används 
presenteras i Tabell 4 och för att destillera fram lämpliga artiklar för frågeställningen har 
abstract lästs för samtliga artiklar. Lämpliga artiklar valdes enligt nedanstående kriterier. 
Inklusionskriterier för denna studie var att inkluderade artiklar var skrivna på engelska, 
publicerade 2015 eller senare och deltagarna skulle vara över 18 år.  
Exklusionskriterier  för denna studie var studier som inkluderat barn. 
De studier som valdes och har granskats mer ingående ses i Tabell 3 och utgör grunden 
för att besvara frågeställningen i denna undersökning. Inkluderade studier är jämförande 
kohortstudier samt kliniska studier på infliximab och CT-P13 som avser undersöka effekt, 
säkerhet och immunogenicitet. Bakgrundsinformation har hämtats på Internet med 
sökorden ”Crohns sjukdom”, ”CT-P13” och ”utbyte” från tillförlitliga källor som 
Läkemedelsverket, Läkemedelsboken, European Medicine Agency (EMA), 
internetmedicin och SBU.  Rubins Pathology samt Pharmacology har också använts som 
informationskällor. 
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Tabell 4. Sammanställning av sökmetod.  

Datum Databas Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Antal 
valda 
studier 

Studiernas 
referens 

270120 PubMed "Crohns 
disease/drug 
therapy[MeSh] 
AND CT-P13" 

Clinical trial 4 2 6* 15 

270120 PubMed "Crohns 
disease CT-
P13" 

Clinical trial 7 1 16 

280120 Web of 
Science 

"Crohns 
disease CT-P13 
switch clinical 
trial" 

Article 6 4 171812 

14 

290120 Clinicaltrials "Crohns 
disease" and 
"CT-P13" 

Ingen 8 1 13 

*Studie är endast med i inledning. 
  
Analysmetod 
Analysen gjordes genom att samla resultaten från de studerade parametrar som är 
relevanta för den här artikelns frågeställning i en tabell. CRP, FC och HBI samlades under 
begreppet ”effekt” och användes för att bedöma om effekten av CT-P13 var sammantaget 
likvärdig IFX. Säkerhet bedömdes utifrån de biverkningar som dokumenterats i 
respektive studie. Immunogeniciteten bedömdes genom att studera förmågan att utveckla 
antikroppar ”anti drug antbodies” (ADA) mot CT-P13.  

Resultat 
Kort beskrivning av studier 
 
Binkhorst L et al [12] har i sin retrospektiva kohortstudie från Nederländerna undersökt 
effekter av att byta från IFX till biosimilaren CT-P13 hos patienter >18 år med IBD. Data 
har samlats in från patienter som bytt från IFX till CT-P13 från två sjukhus. I studien 
inkluderades 197 patienter varav 131 med diagnosen CS. Patienternas behandlande läkare 
bedömde sjukdomsaktivitet och sjukdomsspecifika mått så som CRP och FC. Läkare 
dokumenterade även förändringar i IFX-dos, dosintervall och biverkningar vid tidpunkt 0 
och sedan efter två infusioner 5-10mg/kg med CT-P13 ±16 veckor. Dokumentationen från 
läkare har använts  av forskargruppen för att i efterhand studera utbytet. Förlust av 
respons definierades som en ökning av sjukdomsrelaterade symtom samt CRP och FC. 
Vid behov av tillägg av kortikosteriod bedömde man att sjukdomsaktivitet ökat. 
Skillnader i kliniska parametrar mellan tidpunkt 0 och efter två infusioner av  CT-P13 
studerades och p-värden> 0.05 ansågs vara statistisk signifikanta. Baserat på de 
resultatet som erhölls vid mätning av sjukdomsspecifika mått fanns inga signifikanta 
skillnader mellan tidpunkt 0 och efter två infusioner med CT-P13. Medianen för CRP 
nivåer var 1mg/l (gräns 1-33mg/l) vid tidpunkt 0 och 2mg/l (gräns 1-199mg/l; p=0.55, 
n=102) under behandling CT-P13. Medianen för FC vid tidpunkt 0 var  65 mg/kg (gräns: 
1-1355mg/kg). Medianen för nivåer av FC efter byte skiljde sig lite, 38 mg/kg (gräns 0-
1100mg/kg);P=0.04 n=68. Båda nivåerna för CRP och FC var inom de normala 
gränsvärden och skillnaderna och ansågs inte kliniskt relevanta. För alla patienter  
fastställdes sjukdomsaktivitet av en gastroenterolog och man kunde inte konstatera 
någon förändring av HBI efter bytet. Biverkningar efter bytet till CT-P13 dokumenterades 
i den medicinska journalen men ingen statistisk analys gjordes. Trötthet (1) ledvärk (2) 
huvudvärk (1) rodnad (1) hudproblem (3), akut infusionsreaktion (1) rapporterades. Inga 
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infektioner uppstod under 16 veckor. ADA mot IFX fanns hos 7% av patienterna vid 
tidpunkt 0 då de behandlats med IFX och hos 3% vid uppföljning efter byte till CT-P13, 
ingen statistisk analys gjordes för att avgöra om skillnaden är statistisk signifikant. 
 
Jørgensen K et al  [13] genomförde en fas IV dubbelblindad placebokontrollerad klinisk 
studie under perioden 24 oktober 2014 till 8 juli 2015. Studien genomfördes på flera 
sjukhus i Norge.  Berättigade deltagare för studien var  patienter>18 år som haft en stabil 
IFX-behandling i minst sex månader på indikationen crohns sjukdom, ulcerös kolit, 
reumatoid artrit psoriasis artrit, kronisk plack psoriasis och spondylartrit. Randomisering 
av de 482 (155 med CS) patienterna gjordes av dator och patienter delades in i två olika 
grupper. Den ena gruppen fortsatte med sin IFX-behandling och den andra gruppen bytte 
till CT-P13. Dosen och infusionsintervall av patientens IFX-behandling förblev 
oförändrad från den före randomisering och bytet. Data i form av värden på CRP och FC 
samlades in vid varje infusionsbesök. Antalet besök varierade beroende på hur långt 
dosintervallet var och det varierade mellan patienterna.  Patienter med ett kort 
dosintervall gjorde 14 besök för att få en infusion och patienter med ett längre 
dosintervall gjorde fem besök för att få sin infusion. Vid varje besök bedömdes nivåer av 
CRP, FC och ADA. Det huvudsakliga måttet i studien var HBI för samtliga indikationer. 
Det primära utfallet var sjukdomsförsämring under uppföljning med hänsyn till 
sjukdomsspecifika mått. Försämring mättes från tidpunkt 0 i HBI och definierades som 7 
poäng eller högre för CS. Sekundärt utfall inkluderade hur snabbt en fösämring var och 
om generell remission uppnåddes. Genom antagandet att ingen skillnad mellan 
behandlingsgrupperna fanns i proportionen av patienter med försämrad sjukdom under 
52 veckor av studien beräknades att 394 (197 i varje grupp) krävdes och ett 90% KI 
(konfidensintervall) då ett 95% KI skulle exkludera skillnader med fördel för IFX. 
Nollhypotesen för denna studie var att CT-P13 var underlägsen IFX med hänsyn till den 
förväntade sjukdomsförsämringen med 15%. Alternativ hypotes var att CT-P13 inte var 
underlägsen referensläkemedlet med en marginal på 15%. Resultaten visade att 26% av 
IFX-gruppen och 30% i CT-P13-gruppen visade en sjukdomsförsämring. Skillnaden på 
4% låg inom den förväntade marginalen 15% för försämring med CT-P13 och det visar att 
CT-P13 inte är underlägsen IFX. Remission erhölls av 61% i båda grupperna. 
Sjukdomsspecifika mått va generellt lika i de båda grupperna vid uppföljningen vecka 52 
och inga skillnader kunde noteras. Förekomsten av biverkningar föreföll liknande i de 
båda grupperna; 70% i  gruppen med IFX och 60% i gruppen med CT-P13. ADA fanns 
detekterbar redan vid vecka 0 och efter att dessa exkluderats var det 7% av IFX-gruppen 
och 8% i CT-P13-gruppen som visade förekomst av ADA men ingen hade minskad 
nehandlingsrespons. 
 
Argüelles-Arias F et al [14] har i sin prospektiva observationstudie från  2017 i Spanien 
studerat effekter av att byta från IFX  till CT-p13 hos  80 patienter >18 år med medelsvår 
till svår CS. De patienter som behandlats med IFX bytte till CT-P13 medan några  
patienter fick CT-P13 vid nyinsättning. Klinisk respons bedömdes enligt följande 
kriterier:  
1. För patienter som bytt förväntades remission upprätthållas utan steroider, operation 
eller ökad dos.  
2. Hos patienter som inte tidigare behandlats med IFX a) ansågs klinisk remission hos 
när HBI<4 och b) klinisk respons ansågs vara när det blev en förbättring av HBI och 
utsättning av steroider. CRP bedömdes och mättes vid tidpunkt 0, 3 månader och 7 
månader. HBI och CRP värden från varje tidpunkt för patienter analyserades. 95% 
konfidensintervall beräknades och p< 0.05 var nivån av statistisk signifikans. HBI-
poängen visade en minskning vid månaderna 0, 3 respektive 6, p = 0,006. En reduktion i 
medianen av CRP observerades (p = 0,019) skillnaden observerades mellan tidpunkt 0 
och 6 månader (p = 0,03). I denna studie var det nio patienter som upplevde en allvarlig 
biverkan varav sex patienter avslutade behandling till följd av detta. 
 
Ye B et al [15]’s studie var en randomiserad, dubbelblindad fas III studie som avsåg att ta 
reda på om CT-P13 är underlägsen IFX med avseende på effekt och säkerhet. Studien var 
internationell och genomfördes i flera olika länder. Patienterna i studien var i åldern 18-
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75 med en sjukdomsduration längre 12 veckor innan randomisering och CDAI 220-450 
poäng (motsvarande HBI 7-15 poäng). Studien pågick i 54 veckor och 220 patienter 
randomiserades in i fyra grupper enligt figur 2. Två av grupperna startade med CT-P13 
varav den ena gruppen bytte till IFX vid vecka 30. Två grupper startade med IFX varav 
den ena bytte till CT-P13 vid vecka 30.  

 
Figur 2. 220 patienter randomiserades in i fyra grupper med olika behandlingsregimer.  
 
Studien startade med en fas där man mätte upp och fastställde lämplig dos vid vecka 0, 2 
och 6. Inledningsfasen följdes av en upprätthållande fas där dosen förblev konstant och 
tillfördes var 8:e vecka från och med vecka 14. Studieläkemedlet tillfördes via intravenös 
infusion 5mg/kg under två timmar. Vid vecka 14 ansågs patienter som har svarat positivt 
på behandling ha minskat sitt CDAI med 70 poäng. För att bedöma behandlingsrespons 
beräknades CDAI vid vecka 0, 6, 14, 30 och 54. Prover för FC och CRP samlades in vecka 
6, 14, 30, 54. Immunogenicitet definierades som bildning av antikroppar. Det primära 
utfallet i studien var en minskning av 70 CDAI poäng vid vecka 6 och sekundärt utfall var 
en minskning av 70 CDAI poäng vid vecka 14. Klinisk remission definierades som 
CDAI<150 och bedömdes även vid vecka 30 och 54. Antalet patienter som fullföljde hela 
studien och ingick i analysen var 147. 77 av 111 patienter som startade med CT-P13 erhöll 
minskning i CDAI med 70 poäng vid vecka 6. Av de patienter som inledningsvis 
behandlades med IFX erhöll 81 av 111 en minskning av CDAI med 70 poäng. Det 
förutbestämda kriteriet för uppvisad respons (minskat CDAI) uppnåddes i båda 
grupperna och de båda studerade läkemedlen ansågs ha likvärdig effekt. Vid vecka 14 och 
30 var minskning av CDAI likvärdiga i respektive grupp och remission vid vecka 54 
upprätthölls i samtliga fyra grupper efter bytet vecka 30. CRP minskade från tidpunkt 0 
till vecka 6 och höll därefter en stabil nivå i samtliga fyra grupper. Under den totala 
studieperioden fick 147 (67%) någon form av biverkning relaterat till behandlingen. Den 
största andelen biverkningar inom de definierade grupperna fanns i CT-P13-IFX (73%). 
Förekomsten av ADA vid vecka 14 var 14% i gruppen som behandlats med CT-P13 och 
17% i gruppen med IFX. Vecka 30 var ADA 39% respektive 45%. Efter byte av läkemedel 
vecka 30 fram till vecka 54 var den största andelen patienter med ADA i gruppen som bytt 
från IFX till CT-P13. Endast två patienter hade så höga nivåer av ADA så att respons av 
behandling minskade. En i IFX-IFX och en i CT-P13-IFX. 
 
 
 
 
 

CT-P13-CT-13

n=56

CT-P13-IFX

n=55

IFX-IFX

n=54

IFX-CT-P13

n=55

Studiegrupper
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Gecse K et al [16] genomförde en prospektiv kohortstudie vid flera institutioner i Ungern 
under perioden maj 2014 till maj 2015. Syftet var att studera effekten av CT-P13 hos 210 
patienter som var över 18 år och diagnostiserade med IBD. 126 av 210 patienter hade 
medelsvår till svår CS och hade inte fått IFX under de senaste tolv månaderna. Primärt 
utfall var för studien var att se om en tidig förbättring fanns vid vecka 14. Sekundärt utfall 
var att se om det fanns en tidig klinisk och biokemisk respons samt utveckling av ADA 
och förekomst av biverkningar vid vecka 14. Klinisk remission definierades som 
CDAI<150 poäng och ingen fistelbildning. Klinisk respons definierades som en minskning 
av CDAI (motsvarar HBI<5) med 70 poäng eller 50% reduktion av fistlar. Patienterna 
behandlades med CT-P13 via intravenös infusion med doseringen 5 mg/kg vid tidpunkt 0, 
2 och 6 veckor, därefter var 8:e vecka. Beskrivande statistik användes för att beskriva 
tidig remission och responshastighet samt biverkningar. Resultatet delades in i 
subgrupper,  där ena gruppen någon gång tidigare hade exponerats för IFX, dessa 
jämfördes och p-värde<0.05 ansågs statistiskt signifikant. Tidig klinisk remission vid 
vecka sex erhölls av 49.1%, vid vecka 14 erhöll 53.6% klinisk remission  Klinisk 
responshastighet var signifikant högre i den grupp som inte tidigare exponerats för IFX 
(87%) jämfört med de som någon gång fått IFX (51%) p< 0.05. Vid uppföljning vecka 30 
var det 67% som upprätthöll klinisk remission med CT-P13 och det fanns inga 
signifikanta skillnader jämfört med de som tidigare exponerats för IFX. Medelvärde för 
CRP vid tidpunkt 0 var 20mg/L och vid vecka 14 uppmättes CRP till 10.6mg/L.  Det var 
en signifikant skillnad (p=0.02). ADA detekterades hos 9.1% vecka 0 och 21.9% vid vecka 
14 men endast 4% respektive 16% hade så höga nivåer att det påverkade effekten av 
läkemedel. De som tenderade att utveckla ADA tillhörde subgruppen som tidigare 
exponerats för IFX och skillnaden mot de som endast fått CT-P13 var signifikant 
p=0.006. Biverkningar förkom hos 17% av  patienterna och man såg en högre risk för de 
som tidigare exponerats för IFX (27% jämfört med 2.5% p<0.001). 
 
Høivik M et al [17] genomförde en prospektiv öppen kohortstudie i Norge på patienter 
>18 år med inflammatorisk tarmsjukdom. Syftet var att jämföra effekten av CT-P13 efter 
byte från IFX. 147 patienter varav 99 med CS bytte från IFX till CT-P13. Vid tidpunkt 0 
mättes och anpassades dos och dosintervall upp för respektive patient och följande data 
samlades in: CRP, FC, p-infliximab, ADA, Hb. HBI beräknades för patienterna och  
samtliga biverkningar dokumenterades. Klinisk remission definierades som HBI<4, CRP 
<4, FC>250mg/kg och Hb skulle vara inom referensvärden. På grund av skillnader i 
dosintervall för patienterna är resultatet och de mätta parametrarna presenterat som 
sammanslagna data vid tidpunkten för byte, samt vid  3, 6 ,9, 12, 15 och 18 månader efter 
byte. Primärt utfall var att se proportionen av patienter som kvarstår på behandlingen 
efter 18 månader och hur immunogeniciteten påverkades under 18 månader efter byte. 
Sekundärt utfall var att utvärdera biverkningar och förändring i sjukdomsaktivitet; HBI, 
CRP, FC IFXdos och intervall samt p-IFX. Data presenterades som median eller 
medelvärde. Resultaten presenteras som uppskattade marginal medelvärden med 95% 
konfidensintervall. En sensitivitets analys gjordes då alla patienter som inte fullföljde 
studien exkluderades. P-värden<0.05 ansågs vara statistiskt signifikanta. Det var ingen 
statistisk signifikant skillnad i sjukdomsaktivitet (CRP ,FC, HBI) vid någon av de tillfällen 
då de mättes p=0.06. ADA upptäcktes hos åtta patienter var av en var tvungen att avsluta 
behandling till följd av utebliven respons. Detta var dock inte kliniskt signifikant. 
 
L Smiths et al [18]. Studien var en prospektiv observationskohortstudie utförd i 
Nederländerna på 83 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom varav 57 med CS. Alla 
patienter med pågående IFX behandling bytte till CT-P13 under maj-juni 2015 oavsett 
vilken sjukdomsaktivitet de hade vid tillfället. Patienterna fortsatte behandling med 
samma dos och dosintervall av CT-P-13 som de haft med IFX. Primärt utfall var 
förändring i sjukdomsaktivitet vid vecka 52 jämfört med vecka 0 mätt i HBI. Sekundärt 
utfall inkluderade CRP FC, p-IFX och ADA. Klinisk remission definierades som HBI<4. 
Resultat presenteras som median. Resultat analyserades och jämfördes mellan vecka 0 
och 52. Ett p<0.05 ansågs vara statistiskt signifikant. Medianförändring efter bytet var 0 
poäng HBI vid vecka 52. Klinisk remission fanns hos 64% av patienterna vid vecka 0 och 
73% av patienterna erhöll remission vid vecka 52. CRP förändrades men skillnaden var  
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inte signifikant under studieperioden; median vid vecka 0=1.0mg/L och 2.0mg/L vid 
vecka 52 p=0.343. Nivåer av FC  hade ett medianvärde 83 μg/g vid vecka 0 och 56 μg/g 
vid vecka 52. Förändringen ansågs inte vara signifikant p=0.195. ADA upptäcktes hos 8% 
av patienterna varav tre hade förlust av respons. 
 
Sammanfattade resultat 
I tabell 5 ges sammanfattade och översiktliga resultat för de parametrar som studerats i 
de studier som jämförde CT-P13 med IFX.  
 
Tabell 5. Sammanfattade resultat från artiklar där CT-P13 jämförs med IFX. Studien av  
Gecse K et al [16] jämförde ej CT-P13 med IFX. Tabellen beskriver hur 
sjukdomsaktiviteten har förändrats efter byte till CT-P13 jämfört med hur den var innan i 
kohortstudier eller hur behandling med CT-P13 förhåller sig till behandling med IFX i 
kliniska studier. 

Studie Effekt Säkerhet Immunogenicitet 
 

 HBI CRP FC Biverkning ADA 

[12] 
 

Ingen 
förändring 

Ökat* 
p=0.55 

Ökat* 
p=0.04  

Ingen 
skillnad 

Skillnad, fördel CT-
P13** 

[13] 
 

Ingen 
förändring 

Ökat 
-0.2(-0.09 
till-0.09)KI 
95% 

Ökat 
0.03(-0.12 till 
0.18) 
KI 95% 

Ingen 
skillnad 

Ingen skillnad 

[14] 
 

Minskat 
p=0.006  

Minskat 
p=0.03  

Minskat 
p=0.006 

Ingen 
skillnad 

Mättes ej 

[15] 
 

Ingen 
förändring 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen skillnad 

[17] 
 

Ingen 
förändring 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Skillnad* 

[18] 
 

Ingen 
förändring 

Ingen 
skillnad 

Minskat Ingen 
skillnad 

Ingen skillnad 

*ej kliniskt relevant, **ingen statistisk analys gjordes. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Den här litteraturstudien ger ett relativt entydigt resultat trots att tillgången till CS-
specifika studier har varit knapp. Vid sökning efter relevanta studier att granska var det 
inte lämpligt att begränsa sökningen till kliniska studier då antalet träffar blev mycket få 
eller uteblev helt i vissa fall. Förutbestämda sökord fick ändras under tiden som 
sökningen och insamling av studier genomfördes för att kunna destillera fram relevanta 
studier utan att specificera sökord till den grad att viktiga studier inte 
uppmärksammades. 
 
De studier som ingår i den här litteraturstudien har en stor variation i studiedesign och 
studieupplägg som gör det svårt att bedöma det sammanlagda resultatet även om det till 
synes ser ut att vara entydigt. Endast två studier [13] och [15] är randomiserade och 
maskerade. Svårigheten med dessa två studier låg i att bedöma resultaten för CS då 
många andra sjukdomstillstånd var inkluderade i studierna. Resterande studier var 
kohortstudier som inte studerade likvärdiga parametrar vilket försvårar bedömningen av 
det sammanlagda ytterligare. 
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Biologiska läkemedel och biosimilarer är i dagsläget ett prioriterat ämne och utgör en stor 
del av läkemedelskostnaderna [5,9] vilket gör att det förhoppningsvis kommer att finnas 
fler och bättre studier som är specificerade för patienter med CS tillgängliga i framtiden. 
Det behövs fler studier för att optimera delar av  behandlingsrekommendation för 
patienter med CS som idag grundar sig i en extrapoleringsprincip och inte på evidens [7]. 
 
I en inkluderad studie har uppdragsgivaren till studien särskilda intressen och det skulle 
kunna finnas en tendens till beroende. Studien av Ye B et al [15] finansierades av Celltrion 
och Pfizer. En förmildrande omständighet är att studien är granskad och publicerad i The 
Lancet med impact factor. Med anledning av detta inkluderades den i undersökningen. 
 
Resultatdiskussion 
Som man kan se i det sammanlagda resultatet för sex av sju studier i Tabell 5 tyder 
mycket på att CT-P13 inte är sämre eller mer riskfyllt än IFX. Den åttonde studien [16] 
avsåg bara bedöma CT-P13 effekt och immunogenicitet utan att jämföra det med IFX men 
visar som de andra studierna att CT-P13 är effektivt vid behandling av CS och majoriteten 
av deltagarna erhöll klinisk remission. 
 
Resultaten på effekt från den här studien visar entydigt att CT-p13 är en effektiv 
behandlingsmetod för patienter med CS. I studierna av Jørgensen K et. al [13] visar CRP, 
FC och CDAI att effekten mellan CT-P13 och IFX är likvärdiga och att det inte finns någon 
statistisk signifikant skillnad mellan dem. Det är svårt att med säkerhet påstå att 
resultaten är direkt överförbara på CS eftersom att den av studie inkluderar flera 
indikationer och förändringar i effektparametrar analyserades i vissa fall tillsammans. I 
studien av och Ye B et al [15] är resultaten direkt överförbara då jämför IFX med CT-P13. 
Resultaten för effektparametrarna talar för att CT-P13 har samma förmåga att ge 
patienten remission. I de fem kohortstudierna där CT-P13 och IFX jämfördes med 
varandra var indikationerna som studerades ulcerös kolit och CS. Samtliga parametrar 
som bedömer behandlingseffekt pekar på att ingen skillnad i att ge remission finns. I  
studien av Binkhorst L et al [12] är det värt att notera att man kan  se att det sker en 100% 
ökning av medelvärdet för CRP efter att ett byte genomförts från IFX till CT-P13. 
Stegringen är inte klinisk signifikant då förekomsten fortfarande var under referensvärdet 
för CRP. Det kan vara så att det inte har någon betydelse och inga resultat från de andra 
studierna stödjer det faktum att CRP-värdet ökade.  
 
Säkerhet är en viktig aspekt när det rör läkemedel. Biverkningar förekom i alla studier i 
olika frekvens och svårighetsgrad. En iakttagelse är att både frekvens och svårighetsgrad 
av biverkningar ökade hos patienter som byter behandling mellan IFX och CT-P13. Denna 
iakttagelse stöds av bland annat Ye B et al [15] och Gecse K et al [15]. Det finns dock inget 
som tyder på att den ena eller den andra ger fler biverkningar utan visar att det kan finnas 
en risk att byta mellan IFX och CT-P13. Byte mellan IFX och CT-P13 kan vara en 
riskfaktor och bör undvikas i möjlig mån. Vid nyinsättning torde inte valet av den ena 
eller den andra vara av någon större betydelse. Av den anledning att byte kan vara en 
riskfaktor till biverkningar så bör inte dessa läkemedel vara föremål för utbytbarhet som 
generiska läkemedel även om det kan leda till ytterligare kostnadsreduktion. 
Patientsäkerheten måste alltid ligga första hand och Tandvård- och 
läkemedelsförmånsverket har också valt att inte klassa IFX och CT-P13 som utbytbara 
[9]. 
 
Immunogenicitet undersöktes i sex av sju inkluderade studier. ADA detekterades i relativt 
hög utsträckning i samtliga studier för båda läkemedlen men ADA uppnådde oftast inte 
en tillräckligt hög nivå som resulterade i förlust av respons eller behandlingseffekt. Det 
finns inget i den här studien som talar för att CT-P13 är mer benägen att inducera ADA än 
IFX. Ett fåtal patienter avslutade studien på grund av hög nivå av ADA och utebliven 
behandlingseffekt. Den vanligaste orsaken till avhopp dock var biverkningar. 



 

 16 

Slutsats 
Samtliga sju studier i den här undersökningen med små skillnader i studiernas resultat  
tyder på att biosimilaren CT-P13 har stora likheter och är likvärdig IFX med avseende på 
effekt, säkerhet och immunogenicitet vid behandling av CS men byte mellan dem bör 
undvikas. Det behövs dock fler och större studier för att behandling med CT-P13 av 
patienter med CS ska vara evidensbaserad.  

Tack 
Ett stort Tack riktas till min handledare Anders Öhman.  
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