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Sammendrag 

Introduksjon:  
Ved reumatoid artritt blir leddene både hovne og smertefulle. Reumatoid artritt er ikke 
det samme som reumatisme. Symptomene ved reumatoid artritt kommer gradvis. En av 
de første symptomene er ofte stivhet i leddene. Dette er mest vanlig på morgenen. Etter 
hvert kommer smerter og hevelse i leddene. Reumatoid artritt er en livslang sykdom og 
er en kronisk, inflammatorisk leddsykdom. Sykdommen kan angripe alle leddene i 
kroppen. Prevalensen er 0,5-1 % av den voksne befolkningen i vestlige land. Insidensen 
viser at tallene varierer fra 5-50 per 100.000 voksne og er høyest i alderen 30-50 år. 
Behandlingen av reumatoid artritt er å dempe betennelsen og smerter i ledd. Men ingen 
kurativ behandling finnes. Hovedmålene er å oppnå bedring uten tegn til aktiv 
inflammasjon i noen ledd. Hvis prognosen av reumatoid artritt blir vurdert som dårlig, 
er det aktuelt med biologiske legemidler allerede ved debut av sykdommen.  

Målet:  
Målet med arbeidet er å sammenligne effekten av de biologiske og de konvensjonelle 
behandlingsmetodene. Målet er også å se på behandlingsmetoden som baseres på 
konvensjonell kombinasjonsbehandling sammenlignet med de biologiske legemidlene.  

Metode:  
Inkluderte studier er innhentet via PubMed og Tidsskriftet for den norske 
legeforeningen. Utvalgte internettsider er i tillegg anvendt for å fremhente relevant fakta.  
 
Resultat:  
Konvensjonelle legemidler består av blant annet Metotreksat, Ibux, Prednisolon, Folsyre 
med flere. I studier har TNF- alfahemmere vist seg å ha positiv effekt på de aller fleste 
pasientene som deltok i studiene. Noen pasienter hadde ingen eller mangelfull effekt på 
TNF- alfahemmere. De konvensjonelle legemidlene ga bedring i symptomer og funksjon. 
Noen pasienter fikk god effekt av både de konvensjonelle legemidlene i kombinasjon med 
metotreksat behandling. TNF- alfahemmere hadde tydelig bedre effekt på reumatoid 
artritt enn konvensjonell behandling. 
 
Diskusjon:  
Sammenligningen med effekten av behandling med biologiske legemidler versus 
konvensjonelle legemidler mot reumatoid artritt hos denne sykdomsgruppen viste seg 
at de biologiske legemidlene hadde en viss bedre effekt på de aller fleste pasientene som 
deltok i de ulike studiene. De konvensjonelle legemidlene ga bedring i symptomer og 
funksjon. Noen pasienter fikk god effekt av både de konvensjonelle legemidlene i 
kombinasjon med metotreksat behandling. 

Konklusjon:  
De konvensjonelle legemidlene hadde en helt klar bedring i symptomer og funksjon på 
reumatoid artritt enn de biologiske legemidlene. TNF alfahemmere viste seg å ha positiv 
effekt på både livskvalitet og gjennom mindre leddbetennelser, men også bedring i 
funksjonsevne. De biologiske legemidlene hadde en viss bedre effekt på de aller fleste 
pasienter som deltok i studiene. 
 
 
 
 
 
Nøkkelord: TNF- alpha inhibitors, reumatoid arthritis, biological drugs, conventional 
drugs, combination 
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1. Introduksjon 

Ved reumatoid artritt blir leddene både hovne og smertefulle (1). Dette kommer av at 
vårt immunforsvar som til vanlig skal ta seg av både mikrober og virus, reagerer feil og 
går til angrep på kroppens egne celler inne i leddene. Reumatoid artritt er ikke det 
samme som reumatisme. Symptomene ved reumatoid artritt kommer gradvis. En av de 
første symptomene er ofte stivhet i leddene. Dette er mest vanlig på morgenen. Det 
begynner som regle i de små leddene i hendene og føttene, men etter hvert kan 
symptomene komme fra større ledd. Trøtthet og sykdomsfølelse er også vanlige 
symptomer på reumatoid artritt (2). Etter hvert kommer smerter og hevelse i leddene. 
Noen pasienter opplever å få kuler under huden på og over fingerleddene eller på albuen. 
Reumatoid artritt er en livslang sykdom og er en kronisk, inflammatorisk leddsykdom. 
Sykdommen kan angripe alle leddene i kroppen. Prevalensen er 0,5-1 % av den voksne 
befolkningen i vestlige land. Insidensen viser at tallene varierer fra 5-50 per 100.000 
voksne og er høyest i alderen 30-50 år. Av populasjonen har 5% positiv revmafaktor 
(blodprøver). Kun 20-25% av disse har reumatoid artritt. Prevalensen øker med økende 
alder. Den er høyest hos kvinner som er over 65 år. Hos kviner er den to til tre ganger 
høyere forekomst enn hos menn. Betydning for sykdomsutbrudd er genetiske, 
miljømessige og hormonelle forhold. For å følge utviklingen av reumatoid artritt er 
blodprøver viktige for sykdommsaktiviteten (SR og CRP).  Røntgen av hender og føtter 
kan vise leddnær osteoporose hos pasienter. Normale røntgenfunn utelukker ikke 
diagnosen.  
 
 De ikke-farmakologiske behandlingene gjennomføres ofte tverrfaglig med team som 
består av reumatologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fotpleiere, sosionomer og 
sykepleier. Fysisk aktivitet er viktig for pasienter som har reumatoid artritt for å forbedre 
kondisjonen, bevegeligheten og styrken. Et treningsprogram er viktig å følge da 
fysioterapeuter som har innsikt i reumatiske sykdommer kan bidra med dette. Videre er 
det viktig med et sunt og variert kosthold som anbefales av norske retningslinjer og 
røykekutt er viktig.   
 
Behandlingen av reumatoid artritt er å dempe betennelsen og smerter i ledd. Men 
ingen kurativ behandling finnes. Hovedmålene er å oppnå bedring uten tegn til aktiv 
inflammasjon i noen ledd. Dette innebærer symptom og smertelindring, beskyttelse av 
ledd, opprettholde bevegelighet og motvirke kontrakturer. Man må tilstrebe optimalt 
funksjonsnivå og god livskvalitet.  
 

1.1 NSAID (Non-Steroid- Anti- Inflammatory- Drugs) 
 

Denne gruppen medisiner har symptomlindrende effekt hos pasienter med mild 
reumatoid artritt (2). Eksempler på NSAID kan være ibuprofen, naproxen, diklofenak og 
Brexidol (3,4).  Medisinene demper både betennelsen og smerter ved å hemme 
prostaglandinsyntesen (4). NSAIDs hindrer dannelsen av prostaglandin. Prostaglandin 
er en av de viktigste årsakene til at inflammasjon oppstår, og NSAIDs vil derfor dempe 
utviklingen av en slik inflammasjon.  
 
COX-2 hemmere er en nyere gruppe av NSAID som ikke hemmer COX-1 i terapeutiske 
doser (5). Virkningsmekanismen til COX-2-selektive hemmere er å hemme enzymet 
cyklooksygenase-2 uten å hemme COX-1. Dette vil lindre betennelsen og smerter uten 
en tilsvarende virkning på de fysiologiske funksjoner som er avhengig av enzymet COX-
1. Eksempler på legemidler av denne gruppen er Celebra og Arcoxia (6).  
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1.2 Kortison 
 
Virkningsmekanismen til kortison er å stimulere transkripsjonen, det vil si dannelse av 
mRNA kodet av DNA (6). Påvirker dannelsen av cellefunksjonsregulerende proteiner 
med resulterende katabolsk effekt i muskel, hud, lymfe, fett og bindevev og anabolsk 
effekt i lever. Eksempler på medisiner av kortison er Prednisolon, Cortison, Prednison 
og Medrol. Medisinene kan gi mange bivirkninger. Blant annet magesår, osteoporose, 
katarakt og hyperglykemi.  Denne gruppen medisiner har antiinflammatoriske og 
immunsuppressive virkninger (7).  
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider (8). 
Disse medikamentene demper kroppens immunreaksjoner. Immunsystemet er vårt 
forsvarsapparat mot betennelser. Det kan være enten inntrengere som bakterier og virus 
eller betennelsesreaksjoner som oppstår innenifra i kroppen. Kroppen lager lignende 
stoffer selv. Men da i mye mindre mengder enn det man kan oppnå med medisiner. 
Sykdommer hvor kroppen ikke klarer å lage nok steroider selv er svært alvorlige. 
Eksempel på dette er Addisons sykdom.  
 
 

1.3 (DMARD) Sykdomsmodifiserende antireumatiske legemidler 
 

DMARD brukes i behandling av reumatoid artritt, men også ved andre inflammatoriske 
revmatiske sykdommer (9). I tillegg reduserer DMARD både smerter, stivhet og 
betennelse. Medisinene reduserer også utviklingen av bruskforandringer og 
bendestruksjon ved reumatoid artritt. Det som er mest vanlig å bruke av denne gruppen 
medisiner er Methotrexate. Virkningsmekanismen til Metotreksat er å inhibere enzymet 
dihydrofolatreduktase som omdanner folsyre til tetrahydrofolat som er nødvendig for 
DNA-syntese og celledeling (6). Eksempler på medisiner av DMARD er Metotrexate, 
Metex, Ebetrex, Salazopyrin EN, Sandimmun og antimalariamidler (Plaquenil). Andre 
DMARD medisiner er Arava og Imurel. Malariamidler brukes også som antirevmatikum. 
Noen av bivirkningene er kvalme, diare, infeksjoner, svimmelhet og tretthet (5). 
 
Folsyre brukes som tilleggsbehandling sammen med Metotrexate til behandling av 
reumatoid artritt. Virkningsmekanismen til folsyre er at folater er essensielle for DNA-
syntesen (10). De fungerer som kofaktorer i syntesen av puriner og pyrimidiner. I tillegg 
er de nødvendige for visse reaksjoner i metabolismen av aminosyrer.  Folsyre er 
nødvendig for oppbyggingen av nukleinsyrer, men også nødvendig for celledeling og 
vekst (11). Folsyre er spesielt nødvendig for benmargens produksjon av røde og hvite 
blodceller. Det finnes mange varianter av folsyre. Alle disse har samme virkning av 
vitaminer. Eksempler på folsyre er Folsyre, TrioBe, Nycoplus B-Tonin, Nycoplus B-Total 
og Soluvit. Noen bivirkninger som folsyre kan gi er kløe, urticaria og 
anafylaktoide reaksjoner og økt forekomst av kreft, spesielt prostatakreft (5,10). 
 

1.4 TNF-alfahemmere (Biologiske legemidler) 
 
Hvis prognosen av reumatoid artritt blir vurdert som dårlig, er det aktuelt med biologiske 
legemidler allerede ved debut av sykdommen (2). TNF- alfahemmere blir fremstilt ved 
hjelp av biologiske prosesser og gis i form av subkutan injeksjon eller som intravenøs 
infusjon. Behandling av denne gruppen medisiner er brukbart ved utilstrekkelig effekt 
av et annet syntetisk DMARD eller metotrexat. Etter tre til seks måneder kan effekten av 
disse legemidlene bestemmes. Biologiske legemidler kan bli vurdert som førstevalg 
sammen med metotreksat hos de av pasientene som har nydebutert reumatoid artritt md 
flere prognostiske faktorer som er ugunstige. Før behandling med biologiske legemidler 
anbefales det screening for hepatitt B og latent tuberkulose.  Pasienter som blir behandlet 
med biologiske legemidler blir det krevd en regelmessig kontroll med klinisk blodprøver 
og undersøkelse. Det er mangelfull informasjon om kunnskaper om både nedtrapping og 
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seponering av biologiske legemidler hos pasienter som er i en stabil fase. Den 
immundempende effekten av biologiske legemidler gir økt risiko for infeksjoner.På 
grunn av økt fare for infeksjoner anbefales det å unngå kombinasjoner av biologiske 
legemidler. Virkningsmekanismen til TNF- alfa- hemmere er å blokkere det pro- 
inflammatoriske cytokinet tumor nekrose- faktor alfa (TNF). Dette virker ved kompetitiv 
hemning av TNF.  Eksempler på TNF- alfahemmere som er godkjente i Norge er 
Remicade, Humira, Simponi, Enbrel og Cimzia. Disse preparatene blir gitt i form av 
subkutant med en til fire ukers intervall. Unntaket er for Remicade. Dette blir gitt som 
intravenøs infusjon hver 8.uke. Noen bivirkninger som TNF- alfa hemmere kan gi er 
blant annet kvalme, utslett, infeksjoner, bronkitt, magesmerter og mageblødning (6).  
 

1.4.1 Humira 

 

Humira er et selektivt immunsuppressivt middel (6). Humira er et rekombinant humant 
monoklonalt antistoff. Virkningsmekanismen til Humira er å binde seg spesifikt til TNF 
og nøytraliserer TNFs biologiske funksjon. Dette gjøres ved å blokkere interaksjonen 
med TNF-reseptorene p55 og p75 på celleoverflaten. Indikasjonen for Humira er å 
behandle alvorlig og aktiv reumatoid artritt hos voksne som tidligere ikke er behandlet 
med metotreksat. Humira kan bli gitt som monoterapi ved intoleranse overfor 
metotreksat eller når behandling med metotreksat ikke er brukbart. Dosering for Humira 
er for voksne anbefalt dose på 40 mg gis hver 2.uke. Under behandling med Humira bør 
det fortsettes med metotreksat.   

1.4.2 Enbrel 

 
Virkningsmekanismen til Enbrel er kompetitiv hemming av tumornekrosefaktor til 
reseptorer på celleoverflaten (6). Dette hemmer tumornekrosefaktor mediert cellulær 
respons. Enbrel påvirker også biologiske responser som er kontrollert av andre 
molekylære undergrupper. Eksempler på dette er cytokiner eller proteinaser som er 
indusert eller regulert av tumornekrosefaktor.  Enbrel er indisert for behandling av 
alvorlig, aktiv reumatoid artritt hos voksne som tidligere ikke er behandlet med 
metotreksat. Dosering for Enbrel for voksne er anbefalt dose 25 mg 2 ganger hver uke. 
Alternativet er 50 mg 1 gang hver uke.   

1.4.3 Remicade 

 
Remicade er et immunsuppressivit middel (6). Virkningsmekanismen til Remicade 
binder med høy affinitet til løselige og transmembrane former av TNF alfa. Den hemmer 
bioaktiviteten til TNF alfa. Det er funnet forhøyede konsentrasjoner av TNF alfa i leddene 
til pasienter med reumatoid artritt. Dette korrelerer med økt sykdomsaktivitet. 
Remicade gir en betydelig reduksjon i det forhøyede nivået av 
serumbetennelsesmarkøren C- reaktivt protein (CRP). Indikasjonen for Remicade til 
voksne er reduksjon av symptomer og tegn og forbedring av fysisk funksjon i 
kombinasjon med metotreksat hos pasienter med aktiv sykdom som ikke har respondert 
nok på andre DMARDs, inkludert metotreksat. Dosering av Remicade til voksne er 3 mg/ 
kg fulgt etter 3 mg/kg både 2 og 6 uker etter den 1.infusjon, deretter skal det gis hver 
8.uke. Remicade skal gis i kombinasjon med metotreksat behandling.    

1.4.4 Simponi 

 
Simponi er et immunsuppressivt middel (6). Virkningsmekanismen til Simponi er TNF 
alfahemmer. Denne blir bindet med høy affinitet til transmembrane bioaktive og løselige 
former av humant TNF alfa. Den forhindrer binding av TNF alfa til dens reseptorer. 
Indikasjonen for å bruke Simponi ved reumatoid artritt er i kombinasjon med 
metotreksat for behandling av moderat til alvorlig, aktiv reumatoid artritt hos voksne. 
Dette gjelder når responsen på DMARDs inkludert metotreksat har vært utilstrekkelig. I 
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tillegg ved behandling av alvorlig, aktiv reumatoid artritt hos voksne som tidligere ikke 
har blitt behandlet med metotreksat. Dosering av Simponi blir igangsett og følges opp av 
lege som er kvalifisert med erfaring i diagnostisering og behandling av reumatoid artritt. 
Ved reumatoid artritt gis det 50 mg 1 gang i måneden. Dette preparatet bør gis i 
kombinasjon med metotreksat.   
 

1.4.5 Cimzia 

 
Cimzia er et immunsuppressivt middel (6). Virkningsmekanismen til Cimzia er å binde 
med høy affinitet til TNF alfa og nøytraliserer selektivt og doseavhengig fritt TNF alfa og 
membranassosiert. Dosering av Cimzia har en anbefalt startdose 400 mg ved uke 0, 2 og 
4. vedlikeholdsdose anbefales med 200 mg annenhver uke. Behandlingen av Cimzia skal 
settes i gang og gjennomføres under tilsyn av spesialist som har erfaring i diagnostisering 
og behandling av tilstander som Cimzia er indisert for.  
 
 

1.5 Behandling som består av ulike legemidler mot reumatoid 
artritt/leddgiktsplager  

 
Avansert behandling av leddgikt benyttes i Norge tre forskjellige TNF- alfablokkerende 
stoffer (12). Disse består av infliximab (Remicade), etanercept (Enbrel) og adalumimab 
(Humira). Disse regnes for å ha likeverdig effekt. Det er billigere å starte opp med 
infliximab enn med de to andre legemidlene. Det har blitt gjort en studie av pasienter i 
Nord-Norge med leddgikt (13). Hensikten med denne var å bestemme innsidens og 
prevalens av sykdommen reumatoid artritt i et bestemt fylke, som var Troms. 
Kostnadseffekten av biologiske legemidler er tvilsomme (14). Kostnadene gjelder ved 
tidlig behandling av leddgikt. Kombinasjonen av to eller flere sykdomsmodifiserende 
antirevmatiske legemidler er blitt brukt i stadig større sammenheng (15). Dette er i håp 
om å oppnå bedre effekt enn av monoterapi uten økning av bivirkningsfrekvensen.  
 
 
 
 
1.6 Litt om hvorfor det er interessant å studere biologiske legemidler i 
forbindelse med reumatoid artritt/leddgiktsplager 
 
Dette med biologiske og konvensjonelle legemidler som behandling mot reumatoid 
artritt/leddgiktplager virker interessant å studere fordi jeg ser kunder i hverdagen min 
på apotek og da får jeg resepter på legemidler mot akkurat disse sykdomsplagene. Jeg 
har sett i hverdagen min at biologiske legemidler er veldig kostbare og jeg har lenge tenkt 
på hvorfor akkurat denne gruppen legemidler er kostbare.  

 

 

 

 

 

2. Mål 

Målet med arbeidet er å sammenligne effekten av de biologiske og de konvensjonelle 
behandlingsmetodene. Målet er også å se på behandlingsmetoden som baseres på 
konvensjonell kombinasjonsbehandling sammenlignet med de biologiske legemidlene. 
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Arbeidet baseres kun på kliniske prøvinger for legemiddelbehandling av reumatoid 
artritt. 
 
 

3. Metode 

Dette arbeidet er en litteraturstudie. Her inngår 5 vitenskapelige studier. De bygger på 
studier som undersøker ulike legemiddelbehandlinger mot reumatoid artritt.. Ut i fra 
mitt mål med oppgaven fant jeg disse artiklene som jeg har valgt å ha med. Det var disse 
som var relevant for resultatet av mitt mål. Informasjon på området rundt reumatoid 
artritt og legemiddelbehandlinger er hentet fra relevante nettsider. Dette hadde jeg som 
underlag for arbeidet. For å finne materialet til studien ble det benyttet søkedatabasen 
PubMed. Artiklene har jeg funnet via PubMed og i Tidsskrift for den norske legeforening. 
Videre har jeg søkt på Felleskatalogens nettside, Helseinformatikk, NEL (Norsk 
Elektronisk Legehåndbok), Helsebiblioteket, Store medisinske Leksikon med flere.    
 
Søkeord i PubMed: TNF-alpha inhibitors, NSAID, reumatoid arthritis, biological drugs, 
conventional, 40 year, combination, conventional, methotrexate, COX-inhibitor.  
Ved enkelte søk ble begrensninger gjort med funksjonen Clinical Trials. Jeg har valgt å 
bruke søkeordet 40 year blandet med flere søkeord i PubMed på grunn av at jeg da skulle 
forhåpentligvis få opp flere alternative, gode artikler som jeg kunne benytte meg av til å 
bruke i resultat- og diskusjonsdelen. Kun lenker til artikler med full tekst på engelsk ble 
inkludert i studien. Jeg har lest en norsk litteraturstudie der man ser på spesifikke 
biologiske legemidler som har vist god effekt hos pasienter med reumatoid artritt. 
Søkingen over ga 5 artikler og ytterligere søking i TFNLF ga 1 artikkel.   
 (Se tabell 1 og 2) 
 
Alle søk er gjort i perioden 20.januar 2014 – 26.april 2014. 
 
Tabell 1. Følgende resultat oppnådd av søkingen. Alle søkingene ble 
gjort med begrensningen «Clinical trials». 
 

Søkeord Antall 
treff 

Antall 
artikler 
lest 

Antall 
valgt i 
oppgaven 

Referanse-
nummer i 
oppgaven 

TNF- alpha inhibitors rheumatoid 
arthritis combi-nation 

131 60 2 16,19 

TNF-alpha-inhibitors conven-tional 
drugs rheumatoid arthritis  40 year 

1 1 1 16 

TNF-alpha inhibitors combination 
therapy rheumatoid arthritis 40 year 

8 4 1  16 

tnf alpha inhibitors rheumatoid arthritis 
biological drugs 

262 2 1 16 

biological vs conventional 166 5 1 17 
tnf alpha inhibitors NSAID rheumatoid 
arthritis  

213 5 1 19 

NSAID rheumatoid arthritis 2325 5 2 16, 18  
 
 
Tabell 2. Søkingen nedenfor er gjort i Tidsskriftet for den norske legeforening i 
søkefeltet Søk på Relevans, søk i artikler. 
 

TNF 155 3 1 20 
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4. Resultat 

4.1 Inkluderte studier 
 
Dette arbeidet omfatter i alt fem originalstudier. Disse studiene er av klinisk karakter. 
Jeg har fokusert på klinisk evidensbaserte studier. Studiene sammenfattes nedenfor. 
Inkluderte studier har i likhet vurdert sammenhengen mellom reumatoid artritt og ulike 
behandlingsgrupper som består av biologiske og konvensjonelle medisiner. Tabeller til 
hver enkel studie viser en oversikt over resultatene.  

4.2 Studie 1: Conventional combination treatment versus biological 
treatment in methotrexate-refractory early rheumatoid arthritis: 2-
year follow-up of the randomised, non-blinded, parallel-group Swefot 
trial (16). 
 

I 2012 gjennomførte van Vollenhoven en studie som omhandler konvensjonell 
kombinasjonsbehandling sammenlignet med biologisk behandling i forhold til 
metotreksat behandling (16). 
 
I denne studien ble det gjort en randomisert, ikke-blindet, parallell-gruppe studie.  
Studien bestod av voksne personer som var eldre enn 18 år med sykdommen reumatoid 
artritt og ett symptom med varighet mindre enn 1 år, fra 15 reumatologiske enheter i 
Sverige. Studien pågikk mellom 2002 og 2006. Alle disse pasientene ble satt på 
metotrexat. Etter 3-4 måneder ble pasienter som ikke hadde effekt av behandlingen 
tilfeldige utpekt til gruppe A som bestod av konvensjonell behandling(sulfasalazin og 
hydroksyklorokin) eller til gruppe B som bestod av biologisk behandling. Tilfeldigheten 
ble gjort med en datautviklet rekkefølge. Analysen av kliniske utfall var på 18 og 24 
måneder av kriterier som var sponset av American College of Rheumatology og European 
League Against Revmatisme. I tillegg ble det tatt røntgenbilder av hender og føtter på 
pasientene etter 12 og 24 måneder med bruk av Van der Heijdes modification of Sharp 
skåre. Analysen ble gjort med intention-to-treat. Av de 493 personer som deltok i studien 
var det innrullert 487 pasienter hvorav 258 ble tilfeldig fordelt til behandling. Andelen 
av pasienter som var i gruppe B og fikk en EULAR-definert god respons, var ikke-
signifikant større enn det var i gruppe A på 18 måneder. Radiologisk sykdoms utvikling 
var etter 24 måneder større hos pasienter som var i gruppe A enn de pasienter som var i 
gruppe B etter 24 måneder.  
 
De fleste pasienter fullførte 2 års oppfølging av denne studien. En større del av 
pasientene som var i gruppe B fortsatte med behandlingen sammenlignet med gruppe A. 
Ved måling av EULAR God respons ble det ikke oppnådd statistisk signifikans på 24 
måneder. Men ved måling av SHS ble det signifikant forskjell etter 24 måneder i de 2 
gruppene. Biologisk behandling kom best ut.  
 
 

 

 

Tabell 3. Tabellen viser oversikt over radiologisk utvikling (intention-to treat-
populasjon). Tabellen er basert på den Totale Sharp- van der Heijdes Radiografisk skåre. 
Skårene er inndelt fra 0-448. 0= normal. 448= alle ledd er ødelagt (maksimum score). 
Hvert ledd inndeles fra 0-4 score. (Tabellen er omarbeidet fra originalen referanse 16). 
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Grupper  Start (0 mån) 12 mån 24 mån 

Konvensjonell behandling (sulfalazine og 
hydroksyklorochine) Gr. A 

5,5 score 10 score 12 score 

Biologisk behandling. Gr. B 4,5 score 8 score 9 score 

 

Avslutningsvis konstaterer forfatterne til dette arbeidet at det var den biologiske 
behandlingen (Gruppe B) ga bedre radiologisk resultat (mindre score) sammenlignet 
med konvensjonell behandling (gruppe A) etter 24 måneder. (Se tabell 3). (16).  

4.3 Studie 2: Biological vs Conventional Combination Treatment and Work 
Loss in Early Rheumatoid Arthritis (17). 
 

En studie som ble utført i 2013 hadde som formål å se på en kobling mellom radiologiske 
undersøkelser og ikke kliniske utfall som sykemelding og arbeidstap (17). Fokus på denne 
studien var å se på TNF-alfahemmere som hadde vist seg å forhindre radiologisk 
progresjon i større grad enn en kombinasjon av flere tradisjonelle legemidler over 2 år. 
Hoved-analysen med denne studien var å behandle alle pasienter med tidlig reumatoid 
artritt og forhindre sykefravær og uføretrygd. 

 

Denne studien er basert på en svensk, randomisert, kontrollert åpen studie. Studien 
pågikk i Sverige fra 2002 til 2005. Studiepopulasjonen var begrenset til arbeidsufør alder 
for pasienter i alderen mindre enn 63 år. Pasienter som hadde fått tidlig reumatoid artritt 
med en symptomvarighet på mindre enn ett år, ble rekruttert fra 15 revmatologi klinikker 
i Sverige. I denne studien var det totalt 493 pasienter som ble rekruttert. Det var 487 
pasienter som ble inkludert i studien. Av de 258 pasientene som gjennomgikk en tilfeldig 
fordeling, var 204 pasienter yngre enn 63 år. 105 pasienter ble randomisert til biologisk 
behandling og 99 til konvensjonell behandling. Før randomisering fikk alle pasientene 
metotreksat.    

 

Resultatet av studien viste at pasienter med tidlig reumatoid artritt hadde 3 ganger større 
sykefravær enn normale populasjon ved randomiseringens start. Etter 21 måneder med 
behandling var sykefraværet redusert til 2 ganger større enn normalbefolkningen. I 
begge behandlingsgruppene gikk sykefraværet ned i behandlingsperioden.  

 

Biologisk behandling og konvensjonell behandling hadde omtrent like god effekt på 
sykefraværet. (Ingen signifikant forskjell). Se tabell 4. 

 

 

Tabell 4. Tabellen viser gjennomsnittlig sykedager over tid med biologisk og 
konvensjonell behandling. (Tabellen er omarbeidet fra originalen i referanse 17). 
 

Gruppedeling Start 11 mån 21 mån 

Månedlig sykedager. Biologisk behandling 18 13 11 

Månedlig sykedager. Konvensjonell behandling 17 13 10 

Kontroll gruppe 5 5 5 

 

4.4 Studie 3: The impact of four dynamic, goal-steered treatment strategies 
on the 5-year outcomes of rheumatoid arthritis patients in the BeSt 
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study (18).  
 

I 2011 gjennomførte Klarenbeek en studie hvor målet var å sammenligne både 
radiologiske og kliniske utfall av 4 strategier for behandling i nylig oppstått reumatoid 
artritt etter en 5 års oppfølging (18).   

 

Dette er en randomisert enkel-blind klinisk studie.  Studien pågikk mellom 2000 til 
2002. 508 pasienter i alderen 18 år eller eldre fra 20 sykehus i Nederland med diagnosen 
nylig oppstått reumatoid artritt deltok i studien. Disse pasientene hadde ikke brukt 
DMARD tidligere. Dette var avhengig av den 1987 American College of Rheumatology 
kriteriene. Pasientene hadde aktiv sykdom med 6 eller flere av 66 hovne ledd og 6 eller 
flere av 68 ømme ledd. Disse pasientene ble randomisert i 4 behandlingsstrategier. De 
bestod av en type behandling som var prøvd ut i perioder/sekvenser; pasienter starter 
med en behandling og etter hvert setter i gang enda mer behandling i tillegg til første 
behandling; innledende kombinasjon med prednison; innledende kombinasjon med 
infliksimab. Basert på en 3 måneders sykdomsaktivitet poengskala kalt for Disease 
Activity Score (DAS) ble behandlingen justert. Målingene ble utført etter ulike skalaer 
relatert til de ulike målingene. Hvis Disease Activity Score var mindre enn 1,6 i løpet av 
mindre enn en 6 måneders, stoppet antireumatisk behandling. Både de sekundære og 
primære utfallene var funksjonstap, leddskadeøking (Mean SHS), helserelatert 
livskvalitet (HAQ) og forbedringsprosent (MCH).  

 

Resultatene av studien viste sammenligningen på tvers av gruppene en tidligere bedring 
i funksjonsevne og livskvalitet med en behandling som bestod av 
kombinasjonsbehandling. Den initiale kombinasjonsbehandlingen resulterte i betydelig 
mindre skader på leddene etter 5 år.  

 

Det var 4 behandlingsstrategier i denne studien. Pasientene ble inndelt i 4 grupper. 
Gruppe 1 var en behandling som var prøvd ut i perioder/sekvenser. I gruppe 2 startet 
pasientene med en behandling og etter hvert satte i gang enda mer behandling i tillegg 
til første behandling. Gruppe 3 bestod av en initial kombinasjon med prednisolon. I 
gruppe 4 var det initial kombinasjon med infliximab.  

De 4 behandlingsformene bestod av: 1. monoterapi i sekvens/perioder, 2. step-up 
kombinasjonsterapi, 3. initial kombinasjon med prednisolon og 4.initial kombinasjons 
med infliximab.  

 
 
Tabell 5. Tabellen viser leddskadeøkning på røntgenbilder, SHS-score (Sharpe van der 
Heijde Score) i hver gruppe over 5 år. SHS-score øker over tid i alle gruppene, men man 
ser tydelig forbedring (lavere score) i gruppe 3 og 4. (Tabellen er omarbeidet fra 
originalen fra referanse 18). 
 

År Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

1 år 7 score 3 score 2 score 2 score 

2år 9 score 5 score 3 score 2,5 score 

3 år 10 score 7 score 4 score 3 score 

4 år 12 score 8 score 5 score 4 score 

5 år 13 score 10 score 6 score 5 score 

 
HAQ-score: Health assessment questionnaire (0-3): 

 

 

Tabell 6. Tabellen viser HAQ score ved start, etter 1 år og etter 5 år. I alle gruppene var 
det forbedring kort tid etter oppstart av behandlingen. Men også her viser gruppe 3 og 
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4 raskest effekt. (Tabellen er omarbeidet fra originalen i referanse 18). 
 

År  Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

Start (0) 1,5 1,5 1,5 1,5 

1 år 0,6 0,5 0,5 0,5 

5 år 0,6 0,5 0,5 0,5 

 

PSC (Physical Component Scale): 

 

 

Tabell 7. Tabellen viser PCS score ved start, etter 1 år og etter 5 år. I alle gruppene var 
det forbedring særlig etter 1 år. Deretter holdt dem seg konstant. Men også her viser 
gruppe 3 og gruppe 4 raskest effekt det første året. (Tabellen er omarbeidet fra originalen 
i referanse 18).  

 

År Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

Start (0) 32 32 32 32 

1 år 41 42 45 45 

5 år 45 45 44 45 

 
Avslutningsvis konstaterer forfatterne til dette arbeidet at å starte med kombinasjons 
behandling der TNF-alfahemmere inngår, resulterte i tidlig klinisk forbedring og mindre 
leddskader uten mer bivirkninger.   

 

4.5 Studie 4: Addition of infliximab compared with addition of 
sulfasalazine and hydroxychloroquine to methotrexate in early 
rheumatoid arthritis: 2-year quality-of-life results of the randomised, 
controlled, SWEFOT trial (19). 
 

I 2009 gjennomførte van Vollenhoven en studie hvor målet var å sammenligne effekten 
av tillegg av konvensjonell sykdomsmodifiserende antireumatiske legemidlene 
sulfasalazine og hydroksyklorokin og tillegg av TNF- alfa hemmere til metotreksat hos 
de pasientene med tidlig reumatoid artritt (19). Hovedfokus på denne studien var å se 
om nye strategier for behandlinger av tidlig reumatoid artritt utviklet seg raskt.  

Dette er en randomisert studie. Studien pågikk mellom 2002 og 2005. Det var 15 
revmatologi enheter i Sverige. 487 pasienter i alderen over 18 år med diagnosen 
reumatoid artritt og med symptomvarighet under 1 år ble invitert til å delta i denne 
studien. Kriteriene var diagnosen reumatoid artritt i henhold til kriterien ARC (American 
College of Rheumatology). Eksempel ARC 20: 20 % forbedring i sykdomsaktiviteten. 
Kriteriene bestod av at man ikke skulle ha hatt en tidligere behandling med 
sykdomsmodifiserende antireumatiske legemidler og heller ingen oral glukokortikoid 
eller en stabil behandling av glukokortikoid i minst 4 uker. Pasienter med tidlig 
revmatoid artritt fikk metotreksat opptil 20 mg pr uke. Av de 487 pasientene som deltok 
i studien, ble de av pasientene som ikke hadde oppnådd en lav sykdomsaktivitet, tilfeldig 
fordelt til sulfasalazin og hydroksyklorokin eller infliximab. Dette ble gjennomført etter 
3-4 måneder. Disse pasientene ble fulgt opp i 24 måneder. I studien ble det presentert 
funn etter 12 måneder. Analysering av data med intention-to-treat metoden ble brukt til 
å analysere hensikten med behandlingen. 

Ved randomiseringen var det 130 deltakere som fikk sulfasalazin og hydroksyklokine og 
128 fikk infliximab i tillegg til metotreksat. 105 pasienter i gruppen som fikk infliximab 
fortsatte på sin tildelte behandling etter 12 måneder (se tabell 8). Det var en del deltakere 
som avbrøt behandlingen under studietiden på grunn av manglende effekt.  Effekten av 
behandlingen vises i tabell 11.   
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Tabell 8. (Tabellen er omarbeidet fra originalen i referanse 19).  

Ved randomisering: 
 

Parameter Ved randomisering: Ved inklusjon 

 DMARD Infliximab DMARD Infliximab 

EULAR God respons 32 50 41 61 

ARC20  37 54 59 76 

ARC50 19 32 44 62 

ARC70 9 15 20 36 

 
 

Avslutningsvis konstaterer forfatterne til dette arbeidet at pasienter med tidlig 
reumatoid artritt hvor metotreksat behandlingen sviktet, førte tillegg av TNF- alfa-
hemmere til en klinisk forbedring i forhold til konvensjonell sykdomsmodifisert 
antireumatiske medisiner.  

 

 

4.6 Studie 5: Klinisk erfaring med TNF- alfahemmere ved revmatoid artritt 
(20). 

 

I 2005 gjennomførte Wallenius, Rødevand og Skomvoll en studie hvor målet var å 
vise effekten på CRP og SR av infliximab og etanercept hos pasienter med 
reumatoid artritt (20).  
 
Dette er en randomisert åpen studie. Det blir presentert her en 2 års erfaring med 
bruken av infliximab og etanercept hos pasienter med aktiv reumatoid artritt. 
Studien er gjennomført i Norge. 29 pasienter i alderen 22-71 år med diagnosen 
aktiv reumatoid artritt deltok i studien. Det var både kvinner og menn blandet. 
Studien pågikk i perioden 1999 til 2001 for de av pasientene som begynte med 
infliximab under utprøving. Pasienter i gruppen som begynte med etanercept 
deltok i perioden oktober 1999 til oktober 2000. Disse pasientene ble fulgt opp i 
inntil 2 år. Alle pasientene som hadde diagnosen reumatoid artritt fulgte kriteriene 
til American College of Rheumatology. Ved behandlingsstart ble det utført 
undersøkelser etter 6 uker og etter 6, 12, 18 og 24 måneder. Det ble registrert 
målinger av SR og CRP (Se tabell 9) (20). 
 
Resultatet av studien viste at pasientgruppen med infliximab viste alle variabler 
statistisk signifikant bedring etter 6 uker. Gruppen med etanercept viste at det var 
statistisk signifikant bedring av alle variabler, med et unntak av SR etter 6 uker. 
Det var signifikant bedring av alle variabler ved de øvrige tidspunkt (se tabellene 
10 og 11). De av pasientene i gruppen infliximab som startet opp med dette fortsatte 
med metotreksat. Det var 10 pasienter som fikk entanercept seponert innen 2 år av 
studien, 9 pasienter sluttet med etanercept det første året, hos 5 pasienter ble 
etanercept seponert på grunn av manglende effekt. Hos 5 andre pasienter ble 
etanercept seponert på grunn av bivirkninger.  
 
 
 
 
Tabell 9. Tabellen viser effekt på CRP og SR av etanercept og infliximab. 
(Tabellen er omarbeidet fra originalen i referanse 20). 
 

 CRP SR 

Tid Etanercept Infliximab Etanercept Infliximab 
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Utgangsverdi 28 34 30 38 

6-8 uker 17 34 18 21 

6 måneder 12 24 16 26 

12 måneder 10 26 13 27 

18 måneder 10 20 12 27 

24 måneder 11 16 14 24 
 

Forfatterne har sammenlignet infliximab og etanercept på effekten av CRP og SR over en 
tidsperiode på 2 år.  

Avslutningsvis konstaterer forfatterne til dette arbeidet at etanercept ga en raskt 
innsettende og vedvarende bedring hos de av pasientene som fortsatte på behandling. Se 
tabell 9. Forfatterne mente også at den høye frekvensen av seponering av legemidlene 
skyldtes begrenset erfaring og dette kunne tyde på at behandlingen ble avsluttet tidligere 
enn nødvendig hos enkelte pasienter. Denne studien viste at infliximab hadde raskt 
innsettende effekt hos de fleste av pasientene, deretter var det variabel effekt. Se tabell 
9.   

 

 

5. Diskusjon 

Hensikten med disse litteraturstudiene var å undersøke den vitenskapelige evidensen for 
kliniske prøvinger av legemiddelbehandling av reumatoid artritt hos voksne personer. 
Kombinasjonen konvensjonelle og biologiske legemidler som behandling underbygges i 
dette studiet.  
 
Styrkene i denne litteraturstudien er at alle studiene inkluderer bruk av standardiserte 
målenheter (16-20). Mine valgte studier kommer fra 2 store prøvingsstudier og 2 artikler 
fra hver av dem. Det er derfor en logisk følge at de har samme mål ettersom de bygger på 
samme data. Dette innebærer for mitt resultat at det kan finnes en risiko at kildene 
kommer fra samme forskningsgrupper. Det er fortsatt store studier og publiserte data så 
det burde ikke påvirke min analyse. 

 Grad av reumatoid artritt hos pasientene var allerede vurdert før pasientene deltok i 
studiene.  Studiene viser en klar sammenheng på reumatoid artritt og effekt av både de 
konvensjonelle og de biologiske legemidlene (16-20). Med dette menes det med at for å 
få behandling av legemidlene må pasientene hatt fått diagnosen fastslått reumatoid 
artritt hos sin lege. Deretter blir pasientene satt på behandling med en gang. Reumatoid 
artritt er inndelt i ulike grader. Gradene består av tidlig reumatoid artritt, aktiv 
reumatoid artritt og sen reumatoid artritt. Legen bestemmer da ut i fra dette hvilken type 
behandling, hva legemidlene heter og dosering. Alt dette skal vurderes og følges opp av 
legen. Dosering og type behandling er individuelt fra pasient til pasient.  

En studie viste at biologiske legemidler sammenlignet med konvensjonell 
kombinasjonsbehandling medførte ingen forskjell i arbeidstap/sykemelding på 
pasienter med tidlig reumatoid artritt (17). I en annen studie har TNF alfahemmere vist 
seg å ha positiv effekt på både livskvalitet og gjennom mindre leddbetennelser, men også 
bedring i funksjonsevne (18). En studie viste at pasienter med tidlig reumatoid artritt 
hvor metotreksat behandlingen sviktet, førte tillegg av TNF- alfahemmere til en klinisk 
forbedring i forhold til konvensjonell sykdomsmodifisert antireumatiske medisiner med 
metotreksat (19). I den samme studien viste resultatet bedre effekt av TNF-alfahemmere 
når de kombineres med annen antireumatisk medisin, som for eksempel metotreksat i 
monoterapi. En annen studie viste at etanercept ga en raskt innsettende og vedvarende 
bedring (20). Det viste seg også at infliximab hadde raskt innsettende effekt hos de fleste 
av pasientene, men deretter var det variabel effekt.  
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Totalt sett ut i fra sammenligningen med effekt av konvensjonelle og biologiske 
legemidler mot reumatoid artritt hos denne sykdomsgruppen har de fleste deltakerne i 
studiene fått god effekt på de biologiske legemidlene (16-20). De konvensjonelle 
legemidlene ga bedring i symptomer og funksjon. Noen pasienter fikk god effekt av både 
de konvensjonelle legemidlene i kombinasjon med metotreksat behandling. Alle 
studiene viste på mange måter at det finnes klinisk evidens for legemiddelbehandling av 
reumatoid artritt hos voksne personer.  

Den høye frekvensen av seponering av legemidlene skyldtes begrenset erfaring og dette 
kunne tyde på at behandlingen ble avsluttet tidligere enn nødvendig hos enkelte 
pasienter.  

Studiene hadde ikke like målenheter, noen målte EULAR, ARC, SHS, HAQ andre DAS-
28 (16-20). Dette skaper ingen relevante problemer for sammenligning av resultatet. Da 
alle de overnevnte målenhetene måler grad av sannsynlighet for en gitt hendelse. I dette 
tilfellet kliniske prøvinger av konvensjonelle og biologiske behandlinger av 
sykdomsgruppen reumatoid artritt hos voksne personer. Men man kan dog ikke 
sammenligne tallene rett av. 

Sammenligningen med effekten av behandling med biologiske legemidler versus 
konvensjonelle legemidler mot reumatoid artritt hos denne sykdomsgruppen viste seg 
at de biologiske legemidlene hadde en viss bedre effekt på de aller fleste pasientene som 
deltok i de ulike studiene (16-20).  Hovedvekten av de inkluderte studiene var å se på 
sykdommen reumatoid artritt og legemiddelbehandling for dette. Det er ulike årsaker 
som fører til sykdommen reumatoid artritt. Det kan både være genetisk, men også 
komme av miljømessige forhold og hormonelle forhold (2). 

Min sammenligning og undersøkelse av ulike studier viser at TNF- alfahemmerenes 
effekt kommer best ut av resultatet.   

 

6. Konklusjon 

I de 5 publiserte artiklene som er lagt til grunn i denne hovedoppgaven, hadde de 
konvensjonelle legemidlene en bedring i symptomer og funksjon på reumatoid artritt 
sammenliknet med de biologiske legemidlene.  

I studie 1 ga biologisk behandling bedre radiologisk resultat (mindre score) 
sammenlignet med konvensjonell behandling. Det var ingen forskjell på TNF-
alfahemmere og konvensjonelle legemidler i studie 2 som omhandlet sykefraværet. 
Studie 3 viste det seg at å starte med kombinasjonsbehandling der TNF-alfahemmere 
inngår, resulterte i tidlig klinisk forbedring og mindre leddskader uten mer bivirkninger. 
Studie 4 konkluderer med at pasienter med tidlig reumatoid artritt hvor metotreksat 
behandlingen sviktet, førte tillegg av TNF- alfa-hemmere til en klinisk forbedring i 
forhold til konvensjonell sykdomsmodifisert antireumatiske medisiner. Den femte og 
siste studien konkluderer med at infliximab hadde raskt innsettende effekt hos de fleste 
av pasientene, deretter var det variabel effekt. 
TNF alfahemmere viste seg å ha positiv effekt på både livskvalitet og gjennom mindre 
leddbetennelser, men også bedring i funksjonsevne. 

 

7. Takkeord 

Først og fremst vil jeg takke min veileder Staffan Tavelin for all hjelp og tilgjengelighet i 
forbindelse med denne oppgaven. Jeg vil også takke noen av mine nærmeste og gode 
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studentvenninner for gode tips, råd, gode innspill og en utrolig god hjelp i løpet av disse 
3 årene på studiet. 
 
Jeg vil også rette en stor takk til mine foreldre og min bror som har holdt ut med meg i 
3 hele studieår. Jeg har fått masse god hjelp og oppmuntring fra dem alle.  
 
En ekstra stor takk går til min snille og flotte mann, Bjørn, for all støtte og oppmuntring. 
Både under tiden med hovedoppgaven, men også resterende deler av studiet. Du er bare 
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mål.  
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Jeg har fått masse støtte og oppmuntring fra mange gode venner og kollegaer under disse 
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