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Sammanfattning 

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk och immunmedierad hudsjukdom som kännetecknas 
av röda, fjällande, upphöjda utslag. I Sverige drabbas nästan en kvarts miljon människor av 
psoriasis. Denna sjukdom förekommer i alla åldrar och drabbar båda könen i lika hög ut-
sträckning.  

Forskning har visat att psoriasis har en stark genetisk koppling men sambandet mellan gene-
tiska faktorer och immunförsvaret som leder till den inflammatoriska processen är hittills 
inte helt klarlagd. Förutom dessa så har även omgivningsfaktorer stor betydelse i utveckling-
en av psoriasis som bland annat stress, streptokockinfektioner och vissa läkemedel. Vilken 
typ av behandling som sätts in beror vanligtvis på hur omfattande psoriasis patienten har 
drabbats av. Idag finns det två grupper biologiska läkemedel för behandling av psoriasis och 
båda grupperna hämmar det inflammatoriska proteinet som förmodligen ligger bakom orsa-
ken till att psoriasis uppstår.  

Syftet med denna studie är att utvärdera effekt och säkerhet av ett antal godkända biologiska 
läkemedel vid behandling av psoriasis samt jämföra resultaten med metotrexat, som idag 
rekommenderas som förstahandsbehandling av psoriasis. 

Denna litteraturstudie är baserad på en genomgång av kliniska prövningar. I resultatet pre-
senteras nio originalartiklar samt två metaanalyser, som senare blir föremål för diskussion.  

Kliniska prövningar som utvärderar effekt och säkerhet av godkända biologiska läkemedel för 
behandling av måttlig till svår psoriasis presenteras i denna uppsats. Resultaten visade att 
alla behandlingar var effektiva där ett ganska stort, dock varierande, antal patienter fick 75% 
förbättring av det drabbade hudområdet vid det första mättillfället i jämförelse med de olika 
studiernas placebogrupper.  

De allvarligaste biverkningarna som kunde förekomma var exempelvis cancer och stroke, och 
inrapporterades främst av patienter som behandlades med substansen IL12/23. Vad gäller 
vilket läkemedel som var mest effektivt bland de biologiska läkemedlen, så visade resultaten 
att upp till 80% av patienterna som behandlades med infliximab fick 75% förbättring av det 
drabbade hudområdet på kortast tid, d.v.s. efter tionde veckan i behandlingen. Eftersom 
samtliga läkemedels biverkningar var jämförbara i dess karaktär och styrka, med undantag 
från extremfall som förekom i liten utsträckning, så har infliximab även tolererbara biverk-
ningar och betraktas uppfylla kriterierna ur säkerhetssynpunkt.  

Då denna uppsats även syftar till att jämföra de biologiska substanserna med metotrexat, så 
framgår det även i uppsatsens diskussion och slutsatser att främst är infliximab att föredra 
framför metotrexat som idag är förstahandsvalet vid behandling av psoriasis. Förutom att det 
högsta förbättringsvärdet uppnåddes, så skedde detta även under kortast tidsperiod. Sekun-
därt till infliximab, verkar adalimumab och etanercept vara effektiva behandlingar, där den 
sistnämnda substansen även kan ges till barn med psoriasis. Etanercept är dock mil-
dare/vänligare substans för kroppen, och ur säkerhetssynpunkt verkar därför etanercept vara 
att föredra framför adalimumab. Vad gäller IL 12/23 så var biverkningarna av allvarligare 
karaktär än adalimumab och etanercept, så den brister ur säkerhetssynpunkt, även om den 
gav bra effekt.  

Efter en genomgång av olika biologiska substanser som presenteras i denna uppsats, så visar 
slutsatserna att infliximab är den mest effektiva och säkra behandlingen vid måttlig till svår 
psoriasis.  

 

Nyckelord: Psoriasis, behandling, säkerhet, effektivitet, metotrexat, infliximab, IL 12/23, 
etanercept, adalimumab. 
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1. Inledning 
 
Denna uppsats inledande avsnitt kommer att utgöra en kort kunskapsöversikt om psoriasis. 
Frågor såsom epidemiologi, genetiska och utlösande faktorer samt vedertagna 
behandlingsmetoder kommer att behandlas. Det kommer även att redogöras för 
bedömningsinstrument som används vid uppskattning av svårighetsgrad och förbättring av 
sjukdomstillståndet, likväl som att det kommer redogöras för olika förekommande typer av 
psoriasis. 

1.1 Bakgrund 

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk och immunmedierad hudsjukdom som kännetecknas 
av röda, fjällande, upphöjda utslag. Att sjukdomen är kronisk innebär att den är obotlig och 
därmed ett livslångt tillstånd. Därför är det av vikt att individer med psoriasis lär känna sin 
sjukdom för att kunna leva med den. Sjukdomen går i skov vilket betyder att det kommer 
perioder då patienter nästintill känner sig symtomfria och andra perioder då utslagen 
upplevs mycket svåra. Grundorsaken till sjukdomens uppkomst är hittills inte klarlagd. 
Enligt forskning orsakas dock psoriasis av ett problem i kroppens immunförsvar, som kort 
innebär att immunförsvaret attackerar kroppens egna vävnader [1]. Signaler mellan T-celler 
och antigenpresenterade celler (APC) triggar igång sjukdomsförloppet, där APC och T-
cellerna sammanbinds av molekylerna LFA-1 och CD2. Efter sammanbindningen blir T-
cellerna sårbara p.g.a. sammanslagningen med APC, vilket bidrar till att T-cellerna blir 
mottagliga för antigenen som ger upphov till psoriasis [2]. 

1.2 Epidemiologi  

Det finns 125 miljoner människor med psoriasis över hela världen och i Sverige drabbas 
nästan en kvarts miljon människor av psoriasis [3]. Prevalensen av psoriasis varierar 
geografiskt, 2–4% i norra Europa, 1–2 % i USA och 0,1 % i Asien. Psoriasis förekommer i alla 
åldrar och drabbar båda könen i lika hög utsträckning [4]. Enligt en undersökning som 
utfördes av Henseler och Christopher framgick att det finns två kliniska typer av psoriasis. 
Typ 1 börjar innan 40 års ålder och beror på ärftliga gener. Det är den vanligaste typen av 
psoriasis och utgör 75 % av det totala insjuknandet. Dessutom drabbas denna grupp av en 
allvarligare form av psoriasis än den andra gruppen som insjuknar i psoriasis efter 40 års 
ålder [5]. 

1.3 Psoriasisdrabbad hud och dess anatomi 

Huden är det största organet i kroppen som utgör cirka 2 kvadratmeter och består av tre 
lager: överhuden, läderhuden och underhuden. Överhuden (epidermis) är det översta 
hudlagret som är upp till 0,5 mm tjockt. I botten på överhuden finns basalcellslagret där det 
ständigt bildas nya celler som mognar och sedan vandrar mot hudytan och stöts bort som 
döda celler [6]. Denna process tar ungefär en månad, till skillnad från psoriasisdrabbad hud 
där processen går ca fyra till tio gånger snabbare [7]. I psoriasisdrabbad hud finns det en stor 
ökning av antalet hornlager som tvingas mogna för fort och som rör sig upp till översta 
hudlagret innan de hinner mogna. Detta bidrar till att många hornlager har kvar sina 
cellkärnor när de lossnar från huden vilket betraktas som onormalt. I psoriasishud så finns 
det ett antal lymfocyter som har infiltrerat och aggregerat i hudområdet samt att epidermis är 
mycket utvidgad i psoriasis området i jämförelse med frisk hud. Det andra lagret är 
läderhuden (dermis) som består av bindväv. I detta lager finns det bl.a. blodkärl, lymfkärl 
och nerver. Blodkärlen i psoriasishud är större jämfört med frisk hud. Detta tillsammans med 
att det även kan finnas områden där epidermis är tunt, gör att området lätt kan börja blöda 
[8]. 
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1.4  Genetik  

Psoriasis är en sjukdom med komplex karaktär eftersom det är många molekylära och 
genetiska faktorer som ligger till grund för dess uppkomst. Forskning har påvisat att det finns 
sju känsliga beståndsdelar i den genetiska uppsättningen som ger upphov till psoriasis, därav 
den känsligaste och vanligaste kromosomen vid beteckningen 6p21, även känd som PSORS1 
[5]. 

Enligt Y Liu et al, är det sedan länge känt att det föreligger genförändringar hos individer 
med psoriasis. Men det som fortfarande inte är helt klarlagt i förekomsten av psoriasis, är 
sambandet mellan genetiska faktorer och immunförsvaret [9]. Forskning har visat att 
psoriasis har en stark genetisk koppling, där studier baserade på tvillingar visat att 
prevalensen för psoriasis hos båda enäggstvillingarna ligger mellan 35-72%. Denna siffra är 
högre än förekomsten av psoriasis hos tvåäggstvillingar, som utgör 12-30% [10]. Upp till 30% 
av de som har psoriasis drabbas även av psoriasisartrit, vilket är en inflammatorisk 
ledsjukdom. Enligt forskningsresultat har det visat sig att det är samma gener som 
förmodligen ligger bakom uppkomsten av psoriasis och psoriasisartrit [11].  

1.5 Utlösande faktorer 

Både genetiska faktorer och omgivningsfaktorer tycks ha stor betydelse i utvecklingen av 
psoriasis. Vissa studier har visat att stress, alkoholkonsumtion och rökning kan utlösa 
psoriasis. Dessutom är halsfluss eller streptokockinfektioner kända som utlösande faktorer 
[9]. Andra utlösande faktorer är hudskador, även känt som Köbnerfenomen, liksom 
solbränna, skrapsår och vaccinationer. Medicinering av vissa läkemedel kan utlösa psoriasis 
såsom litium, medel mot malaria, artritläkemedel, vissa blodtrycksläkemedel, hjärtmediciner 
och vissa kortikosteroider [12].  

1.6 Typer av psoriasis 

Det finns flera olika typer av psoriasis: Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis 
och utgör ca 90 % av alla debutfall. Plackpsoriasis kan förekomma var som helst på kroppen 
[13]. Guttat psoriasis är den näst vanligaste formen av psoriasis. Denna typ är vanlig hos barn 
och ungdomar och kan antingen övergå till plackpsoriasis eller självläka utan behandling 
efter ett par veckor [14]. Invers psoriasis kännetecknas av röda lesioner med en glansig yta i 
hudveck och ansikte. Denna typ av psoriasis är mest vanlig hos överviktiga och personer med 
djupa hudveck [5]. Pustulös psoriasis är en ovanlig form av psoriasis som främst drabbar 
vuxna. Denna typ kan antingen vara lokaliserad till undersidan av händer och fötter eller 
generaliserad där hela kroppen är drabbad [14]. Erytroderm psoriasis är en sällsynt form av 
psoriasis, som även är den mest allvarliga formen av sjukdomen, där ca 80 % av kroppsytan 
är drabbad. Denna typ kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukvård [14].  

1.7 Mått vid bedömning av sjukdomens svårighetsgrad 

Psoriasis är inte en sjukdom som enbart ger utslag täckta med fjäll. Personer med psoriasis 
har högre prevalens av psoriasisartrit, hjärtsjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, 
diabetes, depression [15] och detta innebär att det även krävs ett adekvat 
skattningsinstrument för att kunna bedöma sjukdomens svårighetsgrad.   

PASI-skalan (Psoriasis Area and Severity index) är en skala från 1-72 där det lägsta värdet 
nästintill innebär ett symptomfritt tillstånd. Ju högre upp på skalan patienten befinner sig, 
desto svårare form av psoriasis har patienten [16]. Detta mått används oftast innan 
behandlingsstart för att sedan kunna bedöma hur effektiv behandlingen är. 

PASI-värdena PASI 50, PASI 75, och PASI 90 är frekvent använda värden vid mätning av 
observerad förbättring av det drabbade psoriasisområdet. En minskning på den ovannämnda 
PASI-skalan tyder på en förbättring i sjukdomsförloppet och brukar uttryckas med procent 
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såsom 50%, 75% respektive 90%. PASI 75 innebär således en förbättring med 75% av det 
psoriasis drabbade området [16]. 

BSA (Body Surface Area): det som avgör vilken form av psoriasis patienten har, är hur stort 
område av kroppsytan som är drabbat. Om utslagen täcker mindre än 5% av kroppsytan så 
anses det vara en mild form, 5-10% innebär måttlig form och om över 10% av kroppsytan är 
drabbad, bedöms det vara en svår form av psoriasis [16]. 

1.8 Läkemedelsbehandling och olika behandlingsmetoder 

Det finns olika typer av läkemedelsbehandlingar för psoriasis. Vilken typ av behandling som 
sätts in beror vanligtvis på hur omfattande psoriasis patienten har drabbats av. Det finns 
flera rekommenderade läkemedelsbehandlingar vid psoriasis som kommer att presenteras 
nedan.  

1.8.1 Utvärtes behandling 

Milda eller lindriga former av psoriasis brukar behandlas utvärtes med receptfria krämer 
eller salvor. Det finns också receptbelagda utvärtes preparat. 

Mjukgörande krämer och salvor som ökar fuktighetsgraden i huden, och har avfjällande 
egenskaper. Mjukgörande kan även vara bra att användas som basbehandling i kombination 
med andra behandlingsmetoder. Nackdelarna med mjukgörande är att de orsakar 
hudirritation och lokal sveda, men detta är övergående och beror på att huden är torr och 
sprucken. Ett exempel på sådana mjukgörande som kan finnas på egenvårdshyllan är Caress, 
Propyderm, Propyless, Locobase, Essex och Canoderm. Det går även att beställa en 5% 
karbamid i Locobase-, Decubal- eller Essexkräm från APL [16].  

Salisylicsyra i krämer, salvor eller olja och används i styrkorna 2-5% vid kraftigare 
avfjällning. Smörjning av hudområden som utgör minst 20% av den totala kroppsytan 
rekommenderas ej då kan detta ger en toxisk effekt [16]. 

Glukokortikosteroider är ett receptbelagt steroidpreparat som verkar genom att dämpa 
inflammationen i huden vilket ger god effekt på psoriasisutslagen. Nackdelen med lokala 
glukokortikosteroider är att de har en ”rebound-effekt” vilket betyder att utslagen blossar 
upp och blir sämre jämfört med utgångsläget om behandlingen plötsligt avbryts [17]. Det 
finns fyra grupper av steroider; grupp I och grupp II är mild till medelstark kortison, till 
exempel, Emovat, Daktacort och Lociod. Dessa grupper brukar användas i ansiktet och 
rekommenderas för barn. Grupp III och grupp IV är stark respektive extra stark kortison, 
såsom Betnovat, Diprosalic och Elocon. Detta rekommenderas för vuxna [16,17].  

Kombination av kalcipotriol och betametanson har både effekt på att bromsa 
celldelning samt antiinflammatoriska egenskaper. Denna substanskombination finns i 
exempelvis krämen och/eller salvan Daivobet och är receptbelagd. Kombinationen ger en 
snabbare behandlingseffekt i jämförelse med enbart kalcipotriol [17].   

1.8.2 Ljusbehandling 

UVB: denna behandling används vid måttlig psoriasis där lokala behandlingar med kortison 
och vitamin D3-derivat inte gett tillräcklig effekt. Behandlingen kan användas som 
monoterapi eller i kombination med mjukgörande medel. Behandlingen ges högst 2-3 gånger 
per vecka eftersom mer frekvent behandling kan medföra risk för hudcancer [17,18]. 

PUVA: är en kombinationsbehandling av ett läkemedel som kallas psoralener och UVA- ljus. 
Läkemedlet kan ges i form av tabletter eller lösas upp i en badvattnet innan ljusbehandling, 
så att huden blir mer känslig för ljuset som sedan ger bättre effekt på psoriasis utslagen [18]. 
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1.8.3 Systemisk behandling 

Med systemisk behandling avses läkemedel som upptas av hela kroppen och omfattar både 
biologiska och icke-biologiska system. Detta kan vara ett bättre alternativ än 
lokalbehandlingar när det handlar om stora hudområden som är drabbade. Systemisk 
behandling ges oftast till patienter som har diagnosen måttlig till svår psoriasis.  

1.8.3.1 Icke-biologiska behandlingar 

Metotrexat: är ett immunosuppressivt läkemedel som hämmar för snabb cellväxt samt har 
en antiinflammatorisk effekt. Metotrexat används som förstahandsval vid behandling av 
måttlig till svår plackpsoriasis. Dosen kan variera mellan 7,5-15 mg per vecka. Det kan ta 
minst sex veckor upp till tre månader innan effekt av läkemedlet uppnås. Behandlingen 
kombineras alltid med folsyra som ges en dag efter intag av Metotrexat. Läkemedlet påverkar 
lever- och njurfunktion och därför rekommenderas regelbundna prover på dessa värden 
under hela behandlingstiden. Blodstatus, njur- och leverfunktionsvärdena tas varannan 
vecka i sju veckor och därefter varannan eller var tredje månad. 100 tabletter à 2,5 mg  kostar 
100 kr [16,17,19]. 

Ciklosporin: är ett antiinflammatoriskt och immunosuppressivt läkemedel som har sin 
verkan genom att hämma T-lymfocyternas aktivitet i immunsystemet. Vuxna och barn kan 
behandlas med ciklosporin. Den normala dosen är 2,5-5 mg/kg/dag uppdelat på två doser. 
Behandlingstiden får pågå under max ett år. Njur- och leverfunktionsprover samt blodtrycket 
kontrolleras regelbundet med upp till sex veckors intervall. 50 kapslar à 50 mg kostar 803 kr 
[16,17,19]. 

Acitretin: kallas även retinoid som är ett syntetiskt A-vitaminderivat. Acitretin har en 
immunmodulerande effekt samt reglerar celldifferentieringen. Denna substans har 
indikation för pustulös psoriasis och erytroderm psoriasis samt hand- och fot psoriasis. Det 
tar upp till sex månader innan full effekt uppnås. Den normala dosen är 25-30 mg en gång 
per dag i upp till fyra veckor, därefter anpassas dosen individuellt för underhållsbehandling. 
Eftersom denna substans kan ge njurskador så rekommenderas patienter att lämna prover 
vid den fjärde och åttonde veckan efter insättandet av behandlingen och därefter lämnas 
proverna var fjärde månad. 100 kapslar à 25 mg kostar 1.267 kr [16,17,19]. 

1.8.3.2 Biologiska behandlingar 

Idag finns det två grupper biologiska läkemedel för behandling av psoriasis, TNF-alfa 
hämmare samt IL 12/23. Fyra olika biologiska läkemedel är godkända i Sverige sedan 2004, 
varav tre läkemedel är TNF-alfa hämmare (etanercept, adalimumab och infliximab) och den 
andra gruppen är IL 12/23 (ustekinumab). Båda grupperna hämmar det inflammatoriska 
proteinet som förmodligen ligger bakom orsaken till att psoriasis uppstår.  

Biologiska läkemedel har indikation för behandling av måttlig till svår psoriasis där 
patienterna är terapiresistenta, intoleranta mot eller inte uppnått någon effekt med annan 
systemisk behandling.  

Etanercept är ett lösligt TNF protein som har en antiinflammatorisk effekt genom att verka 
som TNF antagonist, vilket hindrar bindning av TNF (som orsakar inflammation) till dess 
receptor. Den rekommenderade dosen är 50 mg en till två gånger i veckan i tolv veckor. Om 
ingen effekt uppnås efter tolv veckor skall behandlingen avbrytas. Både barn och vuxna med 
måttlig till svår psoriasis behandlas med etanercept. En injektionsflaska à 25 mg kostar 1.320 
kr [17,20].  

Adalimumab är TNF-α, en monoclonal antikropp som hämmar inflammation i huden. 
Behandlingen påbörjas med en laddningsdos på 80 mg och efter en vecka ges 40 mg. Sedan 
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fortsätter behandlingen med 40 mg en gång varannan vecka. En injektionspenna à 40 mg 
kostar 5.223 kr [17,20]. 

Infliximab är TNF-α, en monoclonal antikropp som hämmar inflammationen i huden. Den 
rekommenderade dosen är 5 mg/kg kroppsvikt en gång i veckan vid vecka 0, 2, och 6 därefter 
ges en gång var åttonde vecka. En injektionsflaska à 100 mg kostar 5.555 kr [17,20]. 

IL 12/23 är en monoclonal antikropp riktad mot interleukin 12 och interleukin 23. Dosering 
av IL 12/23 är 45mg ( >100 kg) och 90 mg (< 100 kg)  en gång i veckan vid första och fjärde 
veckan och därefter var tolfte vecka. En injektionsspruta à 45 mg eller 90 mg kostar 33.010 kr 
[17,20]. 

2. Syftet 
 
Syftet med denna studie är att utvärdera effekt och säkerhet av ett antal godkända biologiska 
läkemedel vid behandling av psoriasis samt jämföra resultaten med förstahandsbehandlingen 
idag, d.v.s. metotrexat. 

3. Metoder 
 
Detta arbete är en litteraturstudie som är baserad på en genomgång av kliniska prövningar 
som utvärderar effekten och säkerheten av godkända biologiska läkemedel för behandling av 
måttlig till svår psoriasis. Uppsatsen söker också att undersöka vilken av dessa biologiska 
läkemedel som är mest effektiv. I arbetet jämförs även effekterna av olika biologiska 
läkemedel och metotrexat, vilket idag är förstahandsvalet bland olika systemiska 
behandlingar.  

I resultatet presenteras nio originalartiklar samt två metaanalyser, som senare blir föremål 
för diskussion. Artikelsökning har i första hand utförts i databasen PubMed mellan 2013-02-
18 och 2013-02-26. Sökresultaten av orden ”psoriasis and monoclonal antibodies/drug 
therapy or monoclonal antibodies/adverse effects” gav efter valda begränsningstillval 96 
träffar. De begränsningstillval som användes i artikelsökningarna var ”kliniska prövningar”, 
”fulltext” samt artiklar som författats på engelska. Artiklarna som valdes ut var sex till antalet 
och var sådana som enbart utvärderade effekt och säkerhet av substanserna i 
monoterapibehandling. Eftersom substansen etanercept inte påträffades under ovanstående 
artikelsökning som monoterapibehandling, så utfördes en ny separat sökning där sökorden 
”psoriasis och etanrecept” användes. Sökningen gav 94 träffar, varav tre av dessa betraktades 
som relevanta för detta arbete. Två av uppsatsens presenterade artiklar påträffades i 
artikelförfattares referenslistor, varav en som det saknades fulltext på. Det gjordes p.g.a. 
detta en sökning på Google (Scholar) där fulltext fanns tillgänglig.  

För att studierna skulle kunna vara jämförbara med varandra, så exkluderades därmed 
artiklar som innefattade kombinationsterapeutiska behandlingar, där patienten alltså 
behandlades med mer än en substans åt gången. Andra viktiga kriterier vid urvalsprocessen 
var att artiklarna skulle vara randomiserade kliniska prövningar, <10 PASI, <10% BSA, <18 
år samt att måttlig till svår psoriasis förelåg hos studiedeltagarna.  

Andra källor som använts till uppsatsens ingående delar har hämtats från läkemedelsverkets 
hemsida, psoriasis.org, fass.se och internetmedicin.se. Sökord som användes på nämnda 
hemsidors sökmotorer var; psoriasis behandling, typer, hudtyper, patogen och epidemiologi. 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer det redogöras för biologiska likväl som icke-biologiska läkemedel som 
används för behandling av psoriasis. Sedan kommer samtliga behandlingssubstanser att 
redogöras för och studier som behandlar enskilda substanser som monoterapeutiska 
behandlingar presenteras löpande. Avslutningsvis kommer det att presenteras två 
metaanalyser som behandlar samtliga substanser som presenterats i resultatet, där de 
biologiska och icke-biologiska substanserna jämförs med varandra. 

 

Tabellsammanställning av studierna 1-9 

 

4.1 Studie 1 

”A Human Interleukin-12/23 Monoclonal Antibody for the Treatment of 
Psoriasis” [21]. 

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten och säkerheten av det biologiska 
läkemedlet Interleukin-12/23. 

Detta är en internationell placebokontrollerad, dubbelblind, parallellgruppstudie som 
genomfördes på 46 olika centra under en 36-veckors period. Patienterna som inkluderades i 
urvalet var minst 18 år gamla med diagnosen psoriasis och hade minst 10% drabbat 
hudområde av den totala kroppsytan samt minst 12 på PASI-skalan. De viktigaste kriterierna 
för exkludering av patienter i studien var olika sjukdomstillstånd såsom tuberkulos, astma, 
cancer, allvarliga infektioner eller användning av annat läkemedel för psoriasis innan studien 
start. 

 Substans Dosering PASI75 Det Primära 
effektmåttet 

Studie 1 IL 12/23  [21] 45mg/vecka 52 % V 12 
  90mg/ vecka 59 % V 12 
  45mg 4ggr/vecka 67 % V 12 
  90mg 4ggr/vecka 81 % V 12 
     
Studie 2 Adalimumab [22] 40mg /vecka 71 % V 16 
     
Studie 3 Adalimumab [23] 40mg/vecka 80 % V 12 
  40mg varannan vecka 53 % V 12 
     
Studie 4 Infliximab [24] 5mg/kg var åttonde vecka 80 % V10 
     
Studie 5 Infliximab [25] 3mg/kg var åttonde vecka 70,3 % V10 
  5mg/kg var åttonde vecka 75,5 % V10 
     
Studie 6 Etanercept [26] 50mg /vecka 38 % V12 
     
Studie 7 Etanercept [27] 50mg 2ggr/vecka 47,7% V12 
     
Studie 8 Metotrexat [28] Upp till 25mg/ vecka 35,5% V16 
     
Studie 9 Metotrexat [29] Upp till 20mg/vecka 42% V16 
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Patienterna som var inskrivna i studien utgjorde totalt 320 deltagare som var uppdelade i 5 
grupper med 64 patienter i varje grupp. Den första gruppen fick 45mg interleukin i veckan, 
andra gruppen fick 90 mg per vecka, tredje gruppen fick 45mg fyra gånger per vecka, fjärde 
gruppen fick 90 mg fyra gånger i veckan, och den femte gruppen fick placebo. Dessutom fick 
patienterna i placebogruppen gå över till att få en 90-mg dos av interleukin vid vecka 20. 

Effektivitet 
Enligt studieresultaten så visade det sig att andelen patienter som uppnådde PASI 75, vid den 
tolfte veckan, var 52%  hos de som fick 45 mg av läkemedlet, 59% hos de som fick 90 mg, 67% 
hos de som fick 45 mg fyra gånger per vecka, och 81% hos de som fick 90 mg fyra gånger per 
vecka, i jämförelse med enbart 2% i placebogruppen. Andelen patienter som uppnådde 90% 
förbättring på PASI-skalan var 23%, 30%, 44%, respektive 52% i grupperna 14.  

Säkerhet 
Resultatet av studien visade att 79% av de som fick  IL 12/23 och 72% av de som fick 
placebobehandling efter tjugonde veckan, fick biverkningar. Av de biverkningar som 
inrapporterades av patienterna i båda grupperna var huvudvärk, illamående, 
bihåleinflammation och övre luftvägsinfektioner vanligast. Infektioner förekom hos 43% av 
antalet patienter som behandlades med IL12/23 jämfört med 39% i placebogruppen. 
Däremot fanns inget samband mellan intensiteten eller omfattningen av biverkningar och 
doseringsmängd (40mg/360mg per vecka). Allvarliga biverkningar rapporterades från både 
IL12/23 gruppen och placebogruppen. I den förstnämnda gruppen var det fem patienter (4%) 
som behövde sjukvård, varav två fick allvarligare infektioner, två fick hjärtinfarkt samt en 
patient fick stroke. I placebogruppen var det enbart ett fall (1%) som behövde sjukvård p.g.a. 
sjukdomens försämring. Hudcancer påträffades hos en patient från placebogruppen (1%) och 
hos tre patienter från IL 12/23 gruppen (3%). 

4.2 Studie 2 

”Adalimumab therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, 
controlled phase III trial” [22]. 

Detta är en 52 veckors studie som utvärderade effekten och säkerheten av adalimumab hos 
patienter med måttlig till svår psoriasis på kort och lång sikt samt jämförde kontinuerlig och 
intermittent behandling med adalimumab. Studien var en randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad studie som genomfördes vid totalt 67 centra i U.S.A. samt 14 centra i 
Kanada.   

I studien ingick 1212 patienter som var minst 18 år gamla och som hade diagnostiserats med 
psoriasis minst sex månader innan studiestart. Den drabbade hudytan skulle omfatta minst 
10% av den totala kroppsytan samt minst 12 på PASI-skalan. Andra viktiga kriterier för 
urvalet av patienter i studien var att patienterna upphört med andra behandlingar såsom 
psoralen- topikal- samt ljusbehandling minst två veckor innan studiestart. Patienter som 
behandlades med efalizumab fick avsluta sin behandling sex veckor innan studiestart, och 
patienter som använt någon annan typ av biologisk behandling fick även avbryta denna minst 
tolv veckor innan studiestart. Alla deltagarna fick göra ett tuberkulos test så kallat PPD-test. 

Alla deltagarna blev fördelade, via randomiserat urval, till två behandlingsgrupper. Studien 
var uppdelad i tre perioder. Under period A, fick den ena gruppen en start dos på 80 mg 
adalimumab och därefter 40 mg adalimumab en gång varannan vecka upp till vecka 15 i 
studien. Den andra gruppen fick en inledande placebo dos från studiestart, med fortsatt 
behandling av placebo en gång varannan vecka fram till vecka 15. Fortsättningsvis kunde 
samtliga patienter som fått en 75% förbättring på PASI-skalan övergå till period B i studien, 
vilket var den öppna delen av studien där patienterna informerades om behandlingstypen, 
d.v.s. 40 mg adalimumab varannan vecka. Även de patienter som fick mindre än 75% 
förbättring på PASI-skalan, fick 40 mg adalimumab och informerades om behandlingstypen. 
Denna behandling för samtliga patienter, sträckte sig till vecka 33 i studieförloppet. Den 
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tredje och sista behandlingsperioden, d.v.s. delstudie C, innebar att samtliga patienter som 
hade uppnått 75% förbättring (inklusive patienter tidigare placerade i placebogruppen t.o.m. 
vecka 16), blev uppdelade i två dubbelblinda grupper, där ena subgruppen fick 40mg aktiv 
substans varannan vecka, och den andra placebobehandling varannan vecka. Övriga 
patienter som inte hade uppnått 75% förbättring, fortsatte med 40 mg aktiv substans, under 
fortsatt vetskap om behandlingsform. Period C pågick t.o.m. vecka 52 i studien.   

Effektivitet  
Enligt studieresultaten, visade det sig att det primära effektmåttet för PASI 75, var betydligt 
högre redan fjärde veckan i studien likväl som vecka 16, för gruppen som hade genomgått 
behandling med adalimumab (71%), jämförelsevis med placebogruppen (7%).  Det var en stor 
signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller andelen patienter som uppnådde PASI 90 
(45%) och PASI 100 (20%) som fick adalimumab, i jämförelse med placebo, 2% respektive 
1%. De patienter som under period C fick placebobehandling, slutade svara på behandlingen 
och fick sämre PASI värde i jämförelse med behandlingsperiod B då de (och övriga patienter i 
studien) behandlades med den aktiva substansen. Denna grupp som svarade med regression 
i förbättringsprocessen utgjorde 28% i jämförelse med 5% av de patienter som blev tilldelade 
aktiv substans under period C.  

Säkerhet 
62,2% av patienterna som fick behandling med adalimumab upplevde minst en biverkan i 
jämförelse med 55,5% från placebogruppen. Det flesta och vanligaste biverkningarna 
bedömdes vara milda till måttliga. De biverkningar som kunde förekomma och 
inrapporterades av patienter i båda behandlingsgrupperna var lokala hudreaktioner efter 
injicering, övre luftvägsinfektion, bihåleinflammation, huvudvärk och nasofaryngit. 
Förekomsten av allvarliga biverkningar (1,8%) var lika i båda grupperna, där allvarligare 
infektioner förekom, samt cancer. Att poängtera är dock att gruppen som genomgående fick 
den aktiva substansen period A-C och de personernas upplevda biverkningar, statistiskt inte 
kunde jämföras med grupper som enbart fått den aktiva substansen under en eller två 
perioder i studien. Detta var statistiskt omätbart och skulle innebära bias. Men forskarna till 
denna studie menar dock att de kunde se mönster i sina insamlade data som indikerade på 
att det inte kunde noteras fler biverkningar hos gruppen som fått långtidsbehandlingen (A-C) 
i jämförelse med korttidsbehandling av adalimumab.  

4.3 Studie 3 

”Clinical response to adalimumab treatment in patients with moderate to severe 
psoriasis: Double-blind, randomized controlled trial and open-label extension 
study” [23]. 

Detta är en 60-veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes i 18 centra i 
USA och Kanada. Syftet med denna studie var att utvärdera effekten och säkerheten av 40 mg 
adalimumab, både på kort och lång sikt. 

Studien omfattades av 147 patienter som randomiserades till tre grupper. Både män och 
kvinnor över 18 år som hade fått diagnosen måttlig till svår psoriasis minst ett år innan 
studiestart fick delta i studien. Dessutom skulle det drabbade hudområdet utgöra minst 5% 
av den totala kroppsytan. Ingen typ av behandlingsterapi för psoriasis var tillåten under 
studietiden med undantag för kortikosteroider som enbart användes på begränsat 
hudområde såsom handflator, fotsulor ansikte och ljumskar. Alla patienter fick göra ett 
tuberkulostest innan studiestart. Annat som kunde utgöra hinder för deltagande i studien var 
misstanke om neurologisk sjukdom, känd cancer och lymfoproliferativa sjukdomar. 

Patienterna var uppdelade i tre behandlingsgrupper. Under den första perioden fick grupp A 
en engångsdos på 80mg adalimumab, och därefter 40mg varannan vecka t.o.m. den tolfte 
veckan i studien. Grupp B fick en engångsdos på 80mg de två första veckorna och därefter 
veckovis 40mg adalimumab t.o.m. tolfte veckan. Både Grupp A och B bibehöll samma dos 
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efter tolfte veckan fram till studievecka 60, men studien tillät patienterna att vara medvetna 
om sin behandlingsform efter vecka 24. Grupp C fick placebobehandling veckovis t.o.m. tolfte 
veckan. Under vecka 13-60 fick placebogruppen övergå till adalimumab behandling med 
80mg engångsdos för att sedan fortsätta behandlingen med 40 mg adalimumab varannan 
vecka t.o.m. vecka 60. Även placebogruppen tilläts veta sin behandlingsform vecka 24.  

Effektivitet 
Andelen patienter som uppnådde PASI 75 i adalimumabgrupperna, en gång per vecka eller 
varannan vecka utgjorde 53% (grupp A) respektive 80% (grupp B) vilket var betydligt högre i 
jämförelse med placebogruppen 4% (grupp C) vid den tolfte veckan i studietiden. Att notera 
är att förbättringsresultatet från placebogruppen som senare fick adalimumabbehandling, 
svarade likadant mellan vecka 12-24, som grupp A svarade på behandlingen vecka 1-12. Vid 
studiens slutfas (vecka 60) var andelen patienter 56% som uppnådde PASI 75 i grupp A,  64% 
i grupp B, respektive 45% i placebo-/adalimumabgruppen.  

Säkerhet 
Enligt studieresultaten var behandlingen med adalimumab en säker behandling trots att 9% 
av de som åtminstone fick en dos av adalimumab hade avbrutit studien p.g.a. biverkningar. 
De flesta biverkningar var milda till måttliga och ansågs inte vara relaterade till 
läkemedelsbehandling. Av dessa biverkningar uppgavs exempelvis övreluftvägsinfektion och 
inflammation i näsgångarna samt övre del av svalget. Allvarliga biverkningar förekom hos 14 
patienter som fullföljt hela studien. Tre av dessa var patienter som fick adalimumab en gång 
varannan vecka (grupp A) jämfört med 11 patienter som fick adalimumab en gång per vecka 
(grupp B). De allvarliga biverkningarna som inrapporterades av grupp A var cancer hos 
patienter som tidigare behandlats med UVA-terapi eller som hade lymfkörtelbesvär som 
visade vid screening. Migrän, bronkit, artros, njursten, bröstcancer och kranskärlssjukdom 
inrapporterades av grupp B.   

4.4 Studie 4 

”Infliximab induction and maintenance therapy for moderate-to-severe 
psoriasis: a phase III, multicentre, double-blind trial” [24]. 

Detta är en 50-veckors dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, fas III studie vilken 
genomfördes vid 32 centra. Syftet med denna studie var att göra en bedömning kring hur 
effektiv och säker användningen av infliximab är vid regelbunden behandling. 

Studien bestod av 378 patienter. De viktigaste urvalskriterierna för deltagande i studien var 
att patienterna skulle ha måttlig till svår psoriasis som varit stadigvarande under minst sex 
månader innan studiedeltagandet, samt att det drabbade hudområdet skulle utgöra minst 
10% av den totala kroppsytan och därmed 12 på PASI-skalan. Patienter med risk för allvarliga 
infektioner, aktiv tuberkulos eller med lymfoproliferativa sjukdomar exkluderades från 
studien. Patienter som behandlades med systemiskbehandling och ljusbehandling fick 
avsluta behandlingen en månad innan studiestart och de med lokal behandling fick avsluta 
behandlingen två veckor innan med undantag för de som använde hydrokortison 2,5% eller 
motsvarande preparat, applicerat på ansikte och/eller ljumskar efter vecka 10.  

Studiedeltagarna blev indelade i två grupper i förhållandet 4:1. Den ena gruppen fick 5mg/kg 
intravenös infusions av infliximab vecka 0, 2 och 6. Därefter fortsatte patienterna med 
5mg/kg intravenös infusion var åttonde vecka till vecka 46. Den andra gruppen fick placebo 
under veckorna 0, 2, 6, 14 och 22 och övergick därefter till att få 5mg/kg vid vecka 24, 26 och 
30. Sedan fortsatte patienterna med behandlingen en gång var åttonde vecka t.o.m. vecka 46. 

Effektivitet 
Det primära målet med studien uppnåddes redan vid sjätte veckan eftersom en signifikant 
andel av patienterna som behandlades med infliximab (80%) hade förbättringsvärdet 75% på 
PASI-skalan redan vid den tionde veckan jämfört med  placebogruppen (3%). Dessutom 
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uppnådde ungefär halva andelen patienter som fick infliximab PASI 90, till skillnad från 
placebogruppen där enbart 1% uppnådde PASI 90. Förbättringarna i PASI-skalan för 
infliximabgruppen fortsatte att stiga under hela studietiden. 

Säkerhet 
82% av de patienterna som fick infliximab- respektive 71% i placebogruppen upplevde minst 
en biverkan. De vanligaste biverkningarna som kunde förekomma och inrapporterades av 
patienter i båda grupperna var infektioner. Andra biverkningar kunde vara huvudvärk, lokal 
irritation vid injicering, överkänslighetsreaktioner, trötthet, klåda, smärta och 
bihåleinflammation.  

4.5 Studie 5 

”A randomized comparison of continous vs. intermittent infliximab 
maintenance regimens over 1 year in the treatment of moderate-to-severe 
plaque psoriasis” [25]. 

Denna studie är en 50-veckors randomiserad, dubbelblind studie där 63 centra i USA, 
Kanada och Europa var involverade. Målet med denna studie var att utvärdera effekten och 
säkerheten av infliximab vid behandling av måttlig till svår psoriasis under likväl 
regelbunden som periodvis behandling. 

Alla patienter som inkluderades i studien hade psoriasis som täckte minst 10% av 
kroppsytan, minst 12 på PASI-skalan samt hade vid tidigare tillfällen behandlats med antigen 
ljusbehandling eller systemisk behandling. Patienter med allvarliga infektioner, 
lymfoproliferativ sjukdom och tuberkulos exkluderades från studien. Under studietiden var 
det förbjudet att använda andra behandlingar mot psoriasis med undantag för behandling 
med stabila doser av NSAID samt svaga kortikosteroider i ansiktet och ljumskar efter vecka 
10. 

Studien omfattades av 835 patienter som var uppdelade i tre grupper. Dessa grupper fick 
behandling vid vecka 0, 2, och 6. Den ena gruppen fick 3mg/kg, den andra gruppen fick 
5mg/kg medan den tredje gruppen fick placebo. Samtliga patienter som behandlades med 
infliximab (3mg/kg eller 5mg/kg) uppdelades efter vecka 14 till två subgrupper där den ena 
subgruppen fick en regelbunden behandling var åttonde vecka medan den andra fick det 
endast vid behov. Uppdelningen var baserad på huruvida patienterna uppnådde 75% 
förbättring på PASI-skalan eller inte vid den tionde veckan i behandlingstiden. Efter vecka 14 
övergick patienterna som behandlades med placebo till att få infliximab 5mg/kg var fjärde 
vecka de tre första behandlingarna och därefter var åttonde vecka. 

Effektivitet  
Studieresultaten visade att redan andra veckan, var andelen patienter som uppnådde 50% 
förbättring med infliximab 5mg/kg (35,4%) samt 3mg/kg (33,3%) betydligt större än andelen 
patienter i placebogruppen (2,9%).  Dessutom var andelen patienter som uppnådde PASI 75 i 
infliximabgruppen 5mg/kg större (75,5%) jämfört med infliximabgruppen 3mg/kg (70,3%) 
och placebo (1,9%) vid den tionde veckan i studietiden. Ingen signifikant skillnad noterades 
mellan subgrupperna för behandling med infliximab på PASI 75 vid vecka 50, däremot gav 
infliximab 5mg/kg bättre resultat i jämförelse med infliximab 3 mg/kg. 

Säkerhet 
Studieresultaten visade att infliximab var en säker behandling där infektion var den 
vanligaste biverkningen. Däremot var det ingen stor skillnad mellan antalet drabbade i 
infliximabgrupperna (30,9/33,9%) respektive placebogruppen (30,0%). Andra biverkningar 
som kunde förekomma var huvudvärk, faryngit, bihåleinflammation, högt blodtryck och 
smärta som drabbade båda grupperna. Cancer inrapporterades som biverkan av 12 
studiedeltagare men där det även visade sig att tio av dessa fall före studiedeltagandet hade 
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fått behandling med UVA/UVB-terapi. Behandlingen kunde även ge förhöjning av ALAT och 
ASAT värden hos patienter som behandlades med infliximab. 

4.6 Studie 6 

”Once weekly administration of etanercept 50 mg is efficacious and well 
tolerated in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: a randomized 
controlled trial with open-label extension” [26]. 

Detta är en 24-veckors randomiserad, parallell, dubbelblind, placebokontrollerad studie 
vilken utfördes i nio europiska länder som bl.a. Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, 
Polen och Spanien. Syftet med denna studie var att göra en bedömning kring hur effektiv och 
säker etanercept behandlingen är för patienter med måttlig till svår psoriasis i jämförelse 
med placebo.  

Studien bestod av 142 patienter. De viktigaste urvalskriterierna för deltagandet i studien var 
att deltagarna skulle vara vuxna patienter med en måttlig till svår psoriasis som varit 
stadigvarande under minst sex månader innan studiestart, samt att det drabbade 
hudområdet skulle utgöra minst 10% av den totala kroppsytan och därmed 10 på PASI-
skalan. Andra viktiga urvalskriterier var att patienterna inte svarat på, är allergiska mot, eller 
har någon kontraindikation för systemisk behandling eller ljusbehandling.  

De viktigaste exkluderingskriterierna vid urvalet i studien var bl.a. förekomst av andra 
former av psoriasis eller hudsjukdomar, allvarliga infektioner och/eller högre BMI än 38, 
samt annan läkemedelsbehandling mot psoriasis eftersom dessa faktorer kunde störa 
studieutvärderingen. 

Studien var uppdelad i två faser med lika långa perioder som sammantaget utgjorde tolv 
veckor. Vid studiens start randomiserades patienterna till en av två behandlingsgrupper. 
Under första fasen i studien fick den ena gruppen (n=96) etanercept 50 mg och den andra 
gruppen (n=46) placebo. Under den andra fasen fick alla patienter (n=126) 50 mg en gång 
per vecka. 

Effektivitet 
Studieresultaten visade att 38% av de patienter som behandlades med etanercept under de 
första 12 veckorna uppnådde PASI 75 i jämförelse med 2% i  placebogruppen. I slutet av 
studien uppnådde 71% av patienterna, som behandlades med den aktiva substansen under 
hela studietiden, PASI 75 i jämförelse med den grupp som endast fick substansen de sista 12 
veckorna (44,4%). Även PASI 50 och PASI 90, var betydligt högre redan den tolfte veckan 
likväl den 24:e veckan för gruppen som behandlades med etanercept jämfört med 
placebogruppen. 

Säkerhet 
Förekomsten av biverkningar och allvarliga infektioner, visade sig vara likartade i båda 
grupperna för de som behandlades med etanercept under de två studiefaserna. De flesta och 
vanligaste biverkningarna bedömdes vara milda och övergående och inte 
läkemedelsrelaterade komplikationer. De biverkningar som kunde förekomma, och 
inrapporterades av patienterna var framförallt huvudvärk, övre luftvägsinfektioner, 
hudreaktioner vid injicering och analklåda. Att notera var att andelen patienter som fick 
huvudvärk och influensaliknande symptom samt lokala hudreaktioner vid injicering var 
högre jämfört med placebogruppen, men enbart under första fasen. 

4.7 Studie 7 

”Long-term Safety and Efficacy of 50 mg of Etanercept Twice Weekly in Patients 
With Psoriasis” [27]. 
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Detta är en 96-veckors randomiserad multicenterstudie som ville utvärdera effekten och 
säkerheten av långtidsbehandling med etanercept hos patienter med måttlig till svår 
psoriasis. 

I denna studie ingick 618 patienter som var 18 år med måttlig till svår  psoriasis. Hudutslagen 
skulle omfatta minst 10% av den totala kroppsytan samt utgöra minst 10 på PASI-skalan. 
Patienter som tidigare hade behandlats med ljusterapi eller systemisk behandling fick delta i 
studien, men däremot var dessa behandlingsformer inte tillåtna under studietiden.  

Studietiden var uppdelad i två perioder. Den första perioden var en dubbelblind period på 
tolv veckor och den andra perioden var en 84 veckors förlängningsperiod där alla som var 
involverade i studien hade  kännedom om behandlingstypen. 618 patienter deltog i den första 
perioden, varav 307 fick placebobehandling och 311 patienter fick 50 mg etanercept två 
gånger per vecka. Under den andra perioden fick alla patienter (n=591) 50 mg etanercept två 
gånger per vecka fram till vecka 96. 

Effektivitet 
Studieresultaten visade att 47,3% av patienterna i placebo-/etanerceptgruppen uppnådde 
PASI 75 vid vecka 24 vilket var jämförbart med den gruppen som behandlades med 
etanercept (47,7%) under de första tolv veckorna. Antalet patienter i placebo/etanercept som 
uppnådde PASI 50 (75,8%) och PASI 90 (16,7%) vecka 24, skilde sig nästan inte från 
resultaten som etanerceptgruppen uppvisade redan tolfte veckan PASI 50 (73,6%) och PASI 
90 (20,9%). Vid vecka 96 var andelen patienter som uppnådde PASI 75 i placebo/etanercept 
51,1% i jämförelse med 51,6% i etanercept-/etanerceptgruppen. 

Säkerhet  
De biverkningar som förekom hos etanreceptgruppen var i stora drag likvärdiga med 
placebogruppen. Skillnaden som förekom var de lokala hudreaktionerna som uppstod efter 
injicering av etanercept. De vanligaste biverkningarna som förekom hos båda grupperna var 
huvudvärk, ryggvärk och ledbesvär. Biverkningar av allvarlig karaktär var inte vanligt 
förekommande, men kunde yttra sig i form av depression, hjärtinfarkt eller hudcancer. Att 
notera är att dessa biverkningar inte förekom hos någon som var placerad i placebogruppen, 
däremot förekom övre luftvägsinfektion som en annan biverkning som var vanlig hos den 
sistnämnda gruppen. Under studietiden var det nio cancerfall som rapporterades från 
patienterna som hade fått etanercept. 

4.8 Studie 8 

”Efficacy and safety results from the comparativ study of adalimumab vs 
metotrexat vs placebo in patients with psoriasis” [28]. 

Detta är en 16-veckors randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes 
vid 28 centra i Europa och Kanada. Syftet med studien var att utvärdera effekten och 
säkerheten vid behandling av adlimumab (biologisk behandling) jämfört med metotrexat 
(systemisk behandling). 

I denna studie ingick 271 patienter som haft diagnosen måttlig till svår psoriasis i minst ett år 
före studiestart. Både män och kvinnor deltog, de var minst 18 år gamla och hade haft en 
stadigvarande sjukdomsbild minst två månader innan studiestarten. Andra kriterier var att 
psoriasisutslagen skulle täcka minst 10% av den totala kroppsytan och därmed minst 10 på 
PASI-skalan. Patienterna som behandlades med en annan terapibehandling för psoriasis fick 
avsluta behandlingen minst två veckor innan studiestart samt tolv veckor innan för de 
patienter som behandlades med biologisk behandling. Alla patienter som deltog i studien fick 
göra en lungröntgen samt ett PPD-test för att identifiera om patienterna hade tuberkulos. 
Under studietiden tilläts enbart användning av schampo utan kortison samt preparat med 
svaga styrkor av kortikosteroider för lokal användning för t.ex. handflator, ansikte, och 
ljumskar. Andra viktiga kriterier för exkludering från urvalet, var de patienter som hade 
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onormala värden för blod-, lever- eller njurfunktion samt patienter som hade cancer och 
andra allvarliga sjukdomar. 

Studiedeltagarna blev slumpmässigt uppdelade i tre grupper. Den ena gruppen fick en start 
dos på 80 mg adalimumab vid vecka 0 och därefter fortsatte behandlingen  med 40 mg 
varannan vecka fram till studieslut. Den andra gruppen fick metotrexat en gång per vecka 
under hela studietiden. Dessa patienter fick en dos på 7.5 mg metotrexat vecka 0-1, en dos på 
10mg vecka 2-3 och en dos på 15 mg  vecka 4-7. Samtliga patienter som behandlades med 
metotrexat och uppnådde åtminstone PASI 50 vid den åttonde veckan, och  fick sedan en dos 
på 20 mg metotrexat en gång per vecka fram till vecka elva i studietiden. Patienter som inte 
hade en 50% förbättring på PASI-skalan fick en dos 25 mg metotrexat per vecka upp till 
vecka 16 i studietiden. Patienter med metotrexatbehandling tog dessutom 5mg folsyra, en dag 
efter varje gång de fick metotrexat. Den tredje gruppen var placebogruppen. I denna grupp 
behandlades en del av patienterna på samma sätt som i adalimumabgruppen och andra som i 
metotrexatgruppen. 

Effektivitet 
Enligt studieresultaten så kunde det, redan vid vecka två, noteras en signifikant skillnad 
mellan patienter som behandlades med adalimumab och uppnådde PASI 75 (4,6%) och de 
som behandlades med metotrexat (0%). Vid slutet av vecka 16 hade 79,6% av patienterna i 
adalimumabgruppen uppnått PASI 75 jämfört med metotrexatgruppen (35.5%) och 
placebogruppen (18,9%). Dessutom uppnådde 16,7% i adalimumabgruppen  PASI 100 vilket 
var en avsevärd skillnad i jämförelse med 7,3% i metotrexatgruppen och 1,9% i 
placebogruppen.  

Säkerhet  
73,8% av den totala andelen patienter som behandlades med adalimumab upplevde minst en 
biverkan jämfört med 80,9% i metotrexatgruppen och 79,2% i placebogruppen. De flesta 
biverkningar som förekom i alla grupper var av mild till måttlig form t.ex. infektioner, 
nasofaryngit, huvudvärk, illamående och ledvärk. Ovanliga och allvarliga biverkningar som 
kunde förekomma var t.ex. förstorning av äggstockarna och pankreatit i adalimumabgruppen 
samt hepatit i metotrexatgruppen. Sammanlagt var det åtta patienter som p.g.a. biverkningar 
avbröt sin behandling och hoppade av studien. Sex av dessa patienter ingick i 
metotrexatgruppen. Biverkningarna var onormala levervärden, hepatit, optusneurit eller 
buksmärtor. En patient i adalimumabgruppen fick förhöjda koncentrationer av 
aminotransferas och en i placebogruppen fick förhöjda leverenzymer. 

4.9 Studie 9 

”Efficacy and safety of infliximab vs. metotrexat in patients with moderate-to-
severe plaque psoriasis results of an open-label, active controlled, randomized 
trial ( restore )” [29]. 

Detta är en 26-veckors randomiserad studie som genomfördes i 106 europeiska centra som 
syftade till att utvärdera och jämföra effekt och säkerhet av behandling med infliximab och 
metotrexat hos vuxna patienter med måttlig till svår psoriasis.  

De 868 patienter som ingick i studien var patienter över 18 år som hade en måttlig till svår 
psoriasis där utslagen utgjorde minst 10% av den totala kroppsytan samt hade minst 12 på 
PASI-skalan. Annat som var av vikt för urvalet var att alla testades för tuberkulos och att all  
lokal- och systemisk behandling av psoriasis skulle avbrytas minst två veckor innan 
studiestart. Patienterna som behandlades eller tidigare behandlats med metotrexat eller 
annan biologisk behandling exkluderades från studien likväl som förekomst av smittsamma 
sjukdomar, allvarliga infektioner, hjärtproblem, cancer, lymfoproliferativa sjukdomar samt 
om de som fått antibiotika de senaste två månaderna. 
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Alla patienter var randomiserade till två behandlingsgrupper. Den ena gruppen fick 
infliximab 5 mg/kg som infusion vid vecka 0, 2, 6, 14 och 22. Den andra gruppen fick 
metotrexat 15mg i tablettform en gång per vecka upp till vecka sex. Patienterna som inte 
uppnådde minst 25% förbättring på PASI-skalan efter vecka 6, fick öka dosen till 20 mg 
metatroxate en gång per vecka. Patienter som visade sig vara allergiska mot något av 
läkemedelsinnehållet och/eller inte uppnådde minst 50% förbättring på PASI-skalan vecka 
16 fick byta behandling. 63 patienter från metotrexatgruppen fick efter vecka 16 infliximab 
5mg/kg vid vecka 16, 18 och 22, jämfört med enbart nio patienter från infliximabgruppen 
som övergick till att behandlas med metotrexat 15 mg en gång per vecka fram till vecka 22.  

Effektivitet 
Enligt studieresultaten visade det sig att andelen patienter i infliximabgruppen som 
uppnådde 75% förbättringar på PASI-skalan vid vecka 16 (78%) och vecka 26 (77%) var 
betydligt större i jämförelse med andelen patienter i metotrexatgruppen där 42% uppnådde 
PASI 75 vid vecka 16 respektive 31% vecka 26. Denna skillnad observerades redan andra 
veckan i studien och fortsatt under hela studietiden. I MTX/IFX gruppen var det 73% som 
uppnådde PASI 75 vid slutet av studien i jämförelse med enbart 11% i IFX/MTX. 48% av 
MTX/IFX patienterna uppnådde PASI 90 i jämförelse med 0% i IFX/MTX gruppen. 

Säkerhet 
Studieresultaten visade att det var 64% i infliximabgruppen och 63% i metotrexatgruppen 
som upplevde minst en biverkan under de första sexton veckorna. De flesta biverkningarna 
som förekom hos den förstnämnda gruppen var huvudvärk, nasofaryngit och lokala 
hudreaktioner från injiceringen. I metotrexatgruppen var det huvudvärk, nasofaryngit, 
trötthet och illamående. Det var 12% i infliximabgruppen som inte kunde slutföra hela 
behandlingsperioden, med lokala hudreaktioner vid injicering som vanligast förekommande 
orsak. Fyra procent av de som behandlades med metotrexat avbröt behandlingen p.g.a. 
biverkningar. 

4.10 Metaanalys – biologiska och icke-biologiska behandlingar 

”Efficacy and tolerability of biologic and nonbiologic systemic treatments for 
moderate to severe psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials” 
[30]. 

Denna metaanalys syftade till att utvärdera och jämföra effekt och säkerhet mellan  
biologiska och icke-biologiska systemiska läkemedel för behandling av måttlig till svår 
psoriasis. Av de biologiska substanserna som ingick i analysen var TNF-α (adalimumab, 
etanercept och infliximab) samt T-celler (efalizumab och aleacept). De två substanserna i den 
sistnämnda gruppen är inte längre godkända i Sverige för behandling av psoriasis. De 
biologiska substanserna som inkluderades i analysen var ciklosporin, metotrexat, fumarsyra 
ester och acitretin. Artikelsökningar gjordes på Cochrane Library, Medline, Embase and 
Scopus där randomiserade, kliniska prövningar i Europa och södra U.S.A. var av vikt för 
urvalet. Även studier som jämfördes mot placebo eller andra substanser inkluderades i 
analysen. PASI 75 var effektmåttet som utgicks ifrån för att jämföra substanserna vid första 
mättillfället, vilket skedde mellan 8-16 beroende på studiedesign. Att notera var att antalet 
studiedeltagande i utvalda studier skulle utgöra mer än 50 patienter. Av de 24 randomiserade 
kliniska prövningarna, var det 16 studier som gick vidare till analysen vilka var dubbelblinda 
placebokontrollerade studier. 

I analysen var det ingen direkt jämförelse mellan biologiska- och icke-biologiska 
behandlingar där effekten av biologiska substanser jämfördes mot placebo. De icke-
biologiska substanserna jämfördes mot varandra eller som monoterapi. Andelen patienter 
som behandlades med infliximab var sammanlagt 1126 patienter, 2151 patienter fick 
efalizumab behandling, 1192 patienter fick etanercept och 814 patienter behandlades med 
adalimumab. Andelen patienter som behandlades med den icke-biologiska substansen 
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ciklosporin var 1256 patienter, metotrexat 43 patienter samt 50 patienter som behandlades 
med fumarsyra ester.  

Effektivitet  
Enligt metaanalysen var det 28%-85% av patienterna i ciklosporingruppen som uppnådde 
PASI 75. Den procentuella skillnaden berodde på doseringsmängd och behandlingsvecka, 
eftersom effektmätningarna utfördes mellan vecka 8-16 i de olika studierna. Andelen 
patienter i metotrexatgruppen samt patienter som behandlades med fumarsyra ester som fick 
75% förbättring på PASI-skalan vid vecka 16, var 60,5%  respektive 56%. I infliximabgruppen 
som behandlades med 5 mg per kilo kroppsvikt var det 75,5% -87,9% av antalet patienter 
som uppnådde PASI 75 vid vecka tio. Andelen patienter i etanerceptgruppen som 
behandlades med 25 mg eller 50 mg två gånger per vecka var 30-34% respektive 47%-54%. I 
adalimumab var det 71% av antalet patienter som uppnådde PASI 75. 

Säkerhet  
Enligt studieresultaten visade det sig att antalet patienter som avbröt behandlingen var störst 
inom metotrexatgruppen samt gruppen som behandlades med fumarsyra ester, där hepatit 
respektive gastrointestinal var vanligt förekommande biverkningar. Andelen patienter som 
avbröt behandlingen i infliximab (1,3%) var jämförbar med ciklosporin och efalizumab 
(1,2%). 2,6% av infliximab patienter fick lokala hudreaktioner vid injicering. I adalimumab- 
och etanerceptgrupperna var det mindre än 1% som avbröt behandlingen, varav 1,8% av 
patienterna som behandlades med adalimumab fick övre luftvägsinfektion.  

4.11 Metaanalys – biologiska behandlingar 

”Efficacy of biologics in the treatment of moderate to severe psoriasis: a 
network meta-analysis of randomized controlled trials” [31]. 

Denna studie syftade till att utvärdera och jämföra effekt och säkerhet av biologiska 
läkemedel för måttlig till svår psoriasis. De biologiska läkemedlen som ingick i metaanalysen 
var adalimumab, infliximab, etanercept, IL 12/23 och efalizumab. Det sistnämnda 
läkemedlet är inte godkänt för behandling av psoriasis i Sverige och försäljningstillstånd har 
återkallats runtom i Europa. Urvalskriterierna för studiedeltagarna var likvärdiga med de 
tidigare studierna som presenterats i denna uppsats. De viktigaste kriterierna vid 
artikelurvalen, var att studierna skulle karaktärisera randomiserade, placebokontrollerade 
studier för behandling av måttlig till svår psoriasis som utvärderar effekten av biologiska 
läkemedel som monoterapi. Effektivitetsmåtten skulle utgöra andelen patienter som 
uppnådde en förbättring på 50%, 75%, eller 90% på PASI-skalan. Dataanalysen för studier 
som publicerades mellan 1995-2008 insamlades från Medline och Embase.  

Under studiens primära urvalsprocess inkluderades 162 randomiserade, kontrollerade 
prövningar, men det var enbart 20 studier som uppfyllde urvalskriterierna för inkludering i 
metaanalysen. Dessa prövningar var dubbelblinda under tolv veckor av studietiden och 
svårighetsgraden av det drabbade hudområdet hos patienterna var jämlika i alla prövningar. 
Dessutom hade de flesta av patienterna tidigare behandlats med icke- biologisk behandling 
eller ljusterapi.  

De läkemedelssubstanserna som analyserades var adalimumab med 80 mg dos vid vecka 0, 
40 mg vid vecka 1 och därefter 40 mg en gång varannan vecka. Efalizumab doseringen 
utgjorde 0,7 mg per kilo kroppsvikt vid vecka 0 därefter 1 mg per kilo kroppsvikt en gång per 
vecka. För Etanercept gällde 50 mg två gånger per vecka i tolv veckor och därefter 25 mg 
varannan vecka eller 50 mg en gång i veckan. Infliximab doserades 5 mg per kilo kroppsvikt 
vid veckorna 0, 2, 6 och därefter en dos var åttonde vecka. För IL 12/23 gällde 45mg eller 90 
mg vid vecka 0 och 4, därefter en dos var tolfte vecka. 

Enligt metastudiens resultat visade det sig att infliximab var den effektivaste och säkraste 
behandlingen av alla biologiska läkemedel som ingick i studien. Efter denna kom IL 12/23 
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med doseringen 90 mg respektive 45 mg. På tredje plats kom adalimumab, följt av etanercept 
med både doseringsmängderna 50 mg respektive 25 mg och slutligen kom efalizumab och 
placebo. 

5. Diskussion 
 
Tre substanser är av särskilt intresse p.g.a. de resultat som de redovisade studierna har 
påvisat. De substanserna som åsyftas är adalimumab, infliximab och metotrexat. Övriga 
substanser kommer dock kort att behandlas i diskussionsavsnittet, även om fokus kommer 
att ligga på de ovan nämnda substanserna.  

5.1 Metotrexat och biologiska läkemedel – effekt 

Metotrexat är som tidigare nämnt, förstahandsbehandling av måttlig till svår psoriasis, samt 
har ur säkerhetssynpunkt relativt stark påverkan på kroppens funktioner. Lever- och 
njurfunktion påverkas, blodvärdet likaså och prover måste tas regelbundet. Vad gäller effekt 
så är metotrexat förhållandevis ineffektiv i jämförelse med andra substanser som 
presenterats i denna litteraturstudie. I studie 8 [28], redogörs studieförloppet och 
förbättringsvärdet på PASI skalan efter 16 veckor. PASI 75, d.v.s. 75% förbättring av det 
drabbade hudområdet, kunde observeras hos 35,5% av studiedeltagarna. Doseringen ökades 
successivt under studieförloppet, och vecka 16 hade patienterna en dos på 25mg aktiv 
substans. Den andra studiegruppen medicinerades med adalimumab, där 79,6% uppnådde 
PASI 75 samma mättillfälle som metotrexat, d.v.s. sextonde veckan in i studien.  

I studie 9 [29] i denna uppsats, hade 42% av studiedeltagarna i metotrexatgruppen vecka 16 
uppnått PASI 75, respektive 78% för studiegruppen som medicinerades med infliximab. Även 
i denna studie ökade doseringsmängden ju längre in i behandlingstiden studiedeltagarna 
kom, och vecka 16 hade patienterna i metotrexatgruppen kommit upp i 20 mg aktiv substans. 
Inkluderingskriterierna för studiedeltagande i både studie 8 [28] och studie 9 var likvärdiga, 
där studiedeltagarnas ålder var >18, båda könen var inkluderade, likvärdig svårighetsgrad av 
psoriasis förelåg, och all annan läkemedelsbehandling relaterad till sjukdomen fick avslutas 
innan studiedeltagande. Vidare i studie 9, så fick studiedeltagarna som inte uppnått PASI 50 
efter förhöjd dos av metotrexat, byta medicinering till infliximab 5 mg per kilo kroppsvikt. 
Dessa deltagares förbättringsvärden observerades efter tio veckor (vecka 26), d.v.s. kortare 
tid än första behandlingsperioden med metotrexat, där 73% av studiedeltagarna hade 
uppnått PASI 75, och där en del av dessa dessutom uppnådde PASI 90, då sammanlagt 48% 
av studiedeltagarna uppnådde det sistnämnda förbättringsvärdet. Under studien fick de 
deltagare som använde infliximab och inte hade uppnått PASI 50, byta till metotrexat efter 
vecka 16. Det som observerades var att 11% av dessa patienter uppnådde PASI 75 efter tio 
veckor, d.v.s. vecka 26.  

Vad gäller IL 12/23 [21], så var doseringsmängd oberoende av förekommande biverkningar. 
Detta innebär att högre dos är att föredra i effektivitetssyfte eftersom högre dos genererade 
bättre effektivitet mot psoriasis enligt studierna, och detta utan fler negativa konsekvenser i 
form av fler eller starkare biverkningar. Den högsta dosen av IL 12/23 gav förbättringsvärdet 
PASI 75 hos 81% av de deltagande patienterna.  

Studie 6 [26] och studie 7 [27] behandlade den aktiva substansen etanercept där resultatet 
PASI 75 uppnåddes av 38% vecka 12 och därmed första effektmätningen  i studieprocessen, 
respektive 47,7% i den andra studien vid samma vecka. Vad gäller långtidsbehandling av 
etanercept, så visade studie 7, att 51,6% uppnådde PASI 75 vid 96:e veckan i behandlingen. 
Skillnaden är således avsevärt liten mellan en behandling på 12 veckor respektive 96 veckor, 
för att en långtidsbehandling skall kunna föredras.  
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5.2 Metotrexat och biologiska läkemedel – säkerhet 

Biverkningarna som uppmärksammades i studie 8 [28] och studie 9 [29] yttrade sig i 
onormala levervärden, buksmärtor, optikusneurit, huvudvärk, trötthet, hepatit, illamående 
och nasofaryngit. Dessa biverkningar drabbade alla studiegrupper, oberoende av 
medicinerings typ; metotrexat, adalimumab, eller infliximab. Lokala hudreaktioner från 
injicering av adalimumab och infliximab rapporterades dock av en del patienter, vilket inte 
metotrexatgruppen drabbades av eftersom medicinen administreras som tablett. I 
metotrexatgruppen var det 80,9% av deltagarna i studie 8, respektive 63% i studie 9 som 
rapporterade att de hade upplevt någon av ovanstående biverkningar. Att notera är att trots 
urvals- och exkluderingskriterierna var likvärdiga mellan grupperna, och studiernas upplägg 
är jämförbara sinsemellan, så var det 17,9% fler deltagare som upplevde biverkningar ur den 
studiegruppen som fick högre doseringsmängd metotrexat, och som dessutom hade en total 
behandlingstid på 16 veckor, jämfört med 26 veckor för studiedeltagarna i studie 9.  

I studie 1 [21], rapporterades biverkningarna för studiedeltagarna som hade medicinerats 
med IL12/23. Mildare biverkningar yttrade sig i infektioner och prevalensen var 43%. Det 
konstaterades att doseringsmängden var oberoende av omfattningen eller förekomsten av 
biverkningar. De biverkningar som däremot kunde förekomma som var av allvarligare 
karaktär än tidigare nämnda substanser, var hjärtinfarkt, stroke, och allvarliga infektioner 
och drabbade 4% av studiedeltagarna som fick IL 12/23, och hudcancer påträffades hos 2%.  

Studie 6 [26] där studiedeltagarna medicinerats med etanercept som aktiv substans, visade 
att de förekommande biverkningarna var av mild till måttlig karaktär, såsom huvudvärk, 
analklåda, lokala hudreaktioner vid injiceringsområde, samt influensaliknande symptom.  
2,1%  fick allvarligare biverkningar. Studie 7 [27] redogjorde för att huvudvärk, ledvärk och 
ryggvärk var de vanligast förekommande biverkningarna. De biverkningarna som var av mer 
allvarlig karaktär var depression, hjärtinfarkt och cancer. Att ha i åtanke är att information 
om prevalens saknas i båda studierna. Detta innebär att uppgifter om inrapporterade 
biverkningar inte är jämförbara med andra substanser och/eller studier vad gäller 
procentuell förekomst, eftersom dessa uppgifter saknas i studie 6 och 7. Det är inte tillräckligt 
att det redogörs för läsaren att allvarligare biverkningar och infektioner förekom i väldigt 
liten omfattning.  

5.3 Metaanalyserna och studiedesignernas validitet samt urval 

I båda metaanalyserna som presenterades i denna uppsats, kan det ifrågasättas huruvida 
resultaten blir rättvisande då de primära effektmåtten som syftade till att mäta 
förbättringsvärdet PASI 75, mättes vid olika skeden under studieprocesserna. Att göra första 
effektmätning vecka 8 respektive vecka 16 utgör en 100 procentig skillnad i 
behandlingslängd, och därmed effekt. Ett exempel på detta är tydligt gällande gruppen som 
medicinerades med ciklosporin, där det utgör en stor skillnad på effektmätningsresultaten 
som visar att 28% av studiedeltagarna hade uppnått PASI 75, likväl som 85%. Dessa 
mätningar utfördes vid olika skeden i de olika studierna, mellan åttonde och sextonde 
veckan, beroende på studiedesign. Trots stora skillnader på studiedesignernas olika 
tidpunkter för genomförda mätningar av primära effektmått, så är det dock av vikt att notera 
att metotrexat vid primära effektmätningen och därmed behandlingsvecka 16, gav 
förbättringsvärdet PASI 75 hos 60,5%, respektive 75,5-87,9% vid tionde veckan för gruppen 
som medicinerades med infliximab. Även den andra metaanalysstudien påvisade att 
infliximab var den effektivaste substansen bland de fem undersökta aktiva biologiska 
substanserna, med resultatet 80% som hade uppnått PASI 75 redan vid vecka 10.  

Vad gäller etanercept kan det även ifrågasättas att patienterna efter vecka 48 fick doserat 
etanercept för hemmabruk, där patienterna själva fick späda ut etanercept. Detta kan ha 
påverkat studieresultaten på ett negativt sätt om hanteringen av utspädningen inte varit 
korrekt, vilket inte kontrollerades av forskarna. Huruvida långtidsbehandling, som tidigare 
nämnt under föregående rubrik, är meningslös och onödig påfrestning på kroppen p.g.a. dess 
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ineffektivitet under långtidsmedicinering, eller om det enbart är så att medicineringen 
hanterats fel av patienterna själva, är i min mening oklart. I studie 6, som var den andra 
etanercept studien, så var det 71% av patienterna som trots allt uppnådde PASI 75 vecka 24, i 
jämförelse med 51,6% som uppnådde samma förbättringsvärde vid 96:e veckan i 
behandlingen. 

Samtliga studier i denna uppsats var kliniska randomiserade monoterapeutiska 
behandlingsstudier. Eftersom studiedesign och speciellt inkluderings- och 
exkluderingskriterier har stor betydelse för behandlingsstudiers utfall och därmed resultat, 
så var det en viktig faktor att ta hänsyn till vid urvalsprocessen i denna uppsats. För att en 
valid jämförelse skulle kunna utföras, så var det av vikt att studiedeltagarna hade avslutat 
pågående behandling en anvisad period innan studiestart, var äldre än 18 år, hade <10 på 
PASI-skalan, och hade minst 10% drabbat hudområde. Andra kriterier för studiedeltagande 
var att patienterna inte skulle ha infektioner, andra hudsjukdomar och cancer. Dessa kriterier 
förelåg som viktiga premisser för studiedeltagande i samtliga presenterade studier och var 
viktiga riktlinjer för urvalsprocessen i denna litteraturstudie. Det som däremot kan vara 
missvisande, är de variabler som inte presenteras i studierna och i sådana fall vilken inverkan 
dessa variabler har på studieresultaten. Dessa variabler kan exempelvis vara PASI eller BSA 
som är <10, men där skillnaden mellan patienternas värden teoretiskt sett kan variera 
kraftigt, och i sådana fall vilka inverkningar på behandlingseffekten och därmed 
studieresultaten dessa faktorer kan ha.   

Trots att syftet med denna uppsats var att utvärdera effekt och säkerhet av biologiska 
läkemedelsbehandlingar så utgör behandlingskostnaden för respektive behandling en viktig 
dimension vid val av läkemedelsbehandling. Som det har framgått i uppsatsen så har 
infliximab, likväl som etanercept, avsevärt högre kostnad än metotrexat. Kostnadsfaktorn 
påverkar naturligtvis valet av den primära läkemedelsrekommendationen av metotrexat, 
eftersom behandlingen måste vara kostnadseffektiv för stat och landsting som 
subventionerar läkemedelsbehandlingar för patienter. 

6. Slutsatser 
 
Metotrexat är en substans som ger likvärdiga biverkningar som andra, tidigare i denna 
litteraturstudie presenterade, behandlingar mot psoriasis, men är mindre effektiv som 
behandling. Att föredra är infliximab som har avsevärt mycket bättre effektivitet på psoriasis 
än andra jämförda biologiska läkemedel. Förutom att det högsta förbättringsvärdet 
uppnåddes, så skedde detta även under kortast tidsperiod (v.g. se bilaga 1). Sekundärt till 
infliximab, verkar adalimumab och etanercept vara effektiva behandlingar, där den 
sistnämnda substansen även kan ges till barn med psoriasis. Etanercept är dock 
mildare/vänligare substans för kroppen, och ur säkerhetssynpunkt verkar därför etanercept 
vara att föredra framför adalimumab. Vad gäller IL 12/23 så var biverkningarna av 
allvarligare karaktär än adalimumab och etanercept, så den brister ur säkerhetssynpunkt, 
även om den gav bra effekt.  

Syftet med uppsatsen var att jämföra biologiska läkemedels effektivitet och säkerhet jämfört 
med metotrexat, och insamlat data tyder på att infliximab är att föredra ur både effektivitets- 
och säkerhetssynpunkt. De hälsoekonomiska aspekterna på behandlingen har inte 
behandlats i detta arbete men har stor betydelse för läkemedelsrekommendationer.  
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