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Sammanfattning 

Introduktion 
Reumatoid artrit är en autoimmun ledsjukdom vars debut vanligen sker vid 35-50 års 
ålder. Insjuknandet sker smygande och sjukdomen innebär svullna och ömmande 
leder, smärta, funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet. Uppkomstmekanismen 
är inte klarlagd men det är känt att en autoimmun reaktion ligger bakom sjukdomen. 
Diagnosen ställs utifrån röntgenförändringar, antal svullna/ömma leder, förekomst av 
vissa antikroppar, sjukdomsduration samt förhöjda akutfasreaktanter. Behandlingen 
fokuserar på att uppnå remission med hjälp av sjukdomsmodifierande och biologiska 
läkemedel samt att minska symtom med hjälp av icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel och glukokortikoider. Tofacitinib är ett relativt nytt antireumatiskt 
läkemedel som tillhör januskinas-hämmarna och som dämpar inflammationen i 
lederna. Tofacitinib är godkänt sedan 2012 i USA på indikationen måttlig till svår 
reumatoid artrit hos vuxna som haft otillräcklig effekt av metotrexat. I Europa avslogs 
godkännandet 2013 med motivationen att läkemedlets säkerhetsprofil inte var helt 
klarlagd och att effekten därmed inte med säkerhet kunde anses överväga riskerna. 
 
Syfte 
Att undersöka huruvida tofacitinib är ett effektivt och säkert val av läkemedel vid 
behandling av reumatoid artrit. 
 
Metod  
Detta är en litteraturstudie baserad på åtta stycken originalartiklar inhämtade från 
databasen PubMed via sökorden arthritis, rheumatoid+tofacitinib och CP-690,550. 
 
Resultat och Diskussion 
Resultaten visar att tofacitinib generellt har god effekt på att minska antalet ömma och 
svullna leder, smärta och sjukdomsaktivitet samt att bromsa röntgenförändringar och 
motverka funktionsnedsättning. Effekten verkar vara dosrelaterad med bättre effekt vid 
dosen 2*10 mg, medan dosen 2*5 mg har tveksam effekt på röntgenförändringar och 
verkar kräva längre behandlingstid för att patienten ska uppnå remission. Vanliga 
biverkningar vid behandling med tofacitinib är infektioner och gastrointestinala besvär. 
Allvarliga biverkningar verkar förekomma i ungefär samma frekvens som vid 
behandling med metotrexat, adalimumab och placebo, medan risken för cancer och 
allvarliga infektioner ser ut att vara förhöjd. 
 
Slutsats 
Tofacitinib har god effekt på sjukdomsförloppet vid reumatoid artrit, vilket innebär 
minskad smärta och motverkad funktionsnedsättning hos patienten, men 
behandlingen är inte helt riskfri. Reumatoid artrit är en allvarlig sjukdom som påverkar 
livskvaliteten och för patienter som inte får tillräcklig effekt av andra antireumatiska 
läkemedel kan tofacitinib vara ett bra alternativ. 
 
Nyckelord 
reumatoid artrit, tofacitinib, jak-hämmare, effekt, säkerhet 
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1. Introduktion 

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk och autoimmun inflammatorisk ledsjukdom (1) 
som ofta utvecklas symmetriskt, dvs. att samma led drabbas på både höger och vänster 
sida av kroppen. Debuten sker vanligen i små synovialleder såsom finger- och tåleder. 
Kvinnor drabbas i större utsträckning än män och insjuknandet sker ofta vid 35-50 års 
ålder (2). Prevalensen bland den vuxna befolkningen är i Sverige ungefär 0,7% (3) och i 
världen 0,5-1% (4). 

1.1 Symtom 
 
Insjuknandet vid RA sker ofta smygande med symtom såsom trötthet, allmän 
sjukdomskänsla, ledstelhet (framförallt morgonstelhet som varar längre än en timme), 
ömma och svullna leder samt ospecifika smärtor (2). Inflammation i hjärtsäcken och 
ögonen, viktnedgång och reumatiska noduli (små knutor som bildas under huden på 
armbågar och andra ställen) är exempel på hur sjukdomen omfattar hela kroppen och 
inte bara lederna (5). RA innebär smärta i lederna som uppkommer när synovialhinnan 
är inflammerad och ödematös (2). Vid otillräcklig behandling kan destruktion av 
lednära ben och ledbrosk ses vilket leder till funktionshandikapp . Denna destruktion 
sker under de första sjukdomsåren (3), varför tidig diagnos och tidigt insatt behandling 
är av stor vikt (2). 
 
Sjukdomsförloppet vid RA är individuellt men symtomen går ofta i perioder, s.k. skov, 
där perioder med hög sjukdomsaktivitet varvas med perioder med låg 
sjukdomsaktivitet (2) och ibland remission (6). 

1.2 Patogenes 
 
Uppkomstmekanismen vid RA är inte klarlagd, men det är troligt att uppkomsten sker 
genom en samverkan av ett antal faktorer. Ärftlighet ökar risken att insjukna och hos 
personer med anlag för RA kan en infektion resultera i att sjukdomen bryter ut. Andra 
troliga riskfaktorer är rökning och hormonella förändringar; många kvinnor insjuknar 
under perioder i livet då hormonnivåerna förändras, t.ex. i klimakteriet. Sjukdomen går 
varken att bota eller förebygga men dess förlopp kan bromsas med hjälp av läkemedel 
(5). 
 
Det är känt att RA orsakas av en autoimmun reaktion, vilket innebär att det antigen 
som utlöser reaktionen är en kroppsegen substans. Det utlösande antigenet vid RA är 
ännu inte identifierat, men det kan handla om förändringar i kollagen II, ett protein 
som förekommer i brosk och bindväv, eller förekomst av citrullinerade proteiner som 
kan finnas i lederna långt innan symtomdebuten (2). 
 
Synoviallederna är de vanligaste lederna i kroppen och innefattar bl.a. leder i fingrar, 
tår, knän och höfter. Leden omges av en bindvävskapsel som på insidan är täckt av en 
synovialhinna där bl.a. immuncellerna makrofager finns. Inflammationen i leden 
utlöses när antigenpresenterande makrofager fagocyterar olika antigen (troligtvis bl.a. 
citrullinerade proteiner) och visar upp dem för T-lymfocyter som i sin tur aktiveras och 
utlöser synovit. Vidare sker en produktion av prostaglandiner samt frisättning av 
cytokiner (signalmolekyler), t.ex. tumor necrosis factor (TNF) och interleukinerna IL-1 
och IL-6. Makrofager fagocyterar de inflammerade cellerna i synovialhinnan och 
närvarande mastceller frisätter histamin och prostaglandiner vilket förvärrar 
inflammationen och leder till kärldilatation. Detta resulterar i att leden blir varm och 
öm och att vätska pressas ur kapillärerna så att svullnad uppstår. IL-6 påverkar 
hepatocyterna i levern till att producera C-reaktivt protein (CRP) och bidrar till stegring 
av sänkningsreaktionen (SR). I den inflammerade synovialhinnan bildas nya blodkärl 
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och den blir hypertrofisk och ödematös vilket leder till bildning av pannus (förtjockning 
av granulationsvävnad och bindväv) som försämrar ledens rörlighet. Cytokiner 
fortsätter att frisättas och attraherar osteoklaster som bryter ned benet i anslutning till 
leden. De aktiverade T-lymfocyterna lockar till sig B-lymfocyter och plasmaceller som 
producerar autoantikroppar i form av reumatoid faktor (RF) (2). RF känner inte igen 
kroppsegen vävnad, vilket gör att den attackerar synovialhinnan. Detta resulterar i 
produktion av enzymer som påbörjar nedbrytning av ledbrosket som i sin tur leder till 
att leden ombildas till ben med risk för immobilisering (6). 

1.3 Diagnos 
 
Diagnosen ställs utifrån anamnes och statusfynd. Varken förekomst av RF eller 
antikroppar mot citrullinerade proteiner (ACPA) eller normal nivå av SR och CRP kan 
bekräfta eller utesluta diagnos. Fokus ligger istället på att identifiera 
inflammationstecken och symmetrisk ledinflammation samt att utreda hur länge 
symtomen varat. Symtomduration över sex veckor tyder på RA. European League 
Against Rheumatism (EULAR) och American College of Rheumatology (ACR) har tagit 
fram ett antal kriterier för sjukdomsklassifikation som kan användas vid diagnostik för 
att identifiera ledinflammation innan destruktion är synlig (tabell 1) (3). 
 
Tabell 1. ACR/EULAR klassifikationskriterier för RA som används för 
sjukdomsidentifiering innan ledförändringar är synliga på röntgen. Tabell 
reproducerad från Lindahl (3). 

Minst 1 inflammerad led? 
Ja ↓ 

 

Annan diagnos som förklarar fyndet? Ja → 
Nej ↓ 

Ej RA 

Typiska RA-förändringar på röntgen? Ja → 
Nej ↓ 

RA 

Antal ömma och/eller svullna leder:  

1 stor led 0 p 

2-10 stora leder 1 p 

1-3 små leder 2 p 

4-10 små leder 3 p 

> 10 leder (minst en liten) 5 p 

Serologi:  

Negativ RF och negativ ACPA 0 p 

Låg positiv RF eller låg positiv ACPA 2 p 

Hög positiv RF eller hög positiv ACPA 3 p 

Symtomduration:  

< 6 veckor 0 p 

> 6 veckor 1 p 

Akutfasreaktanter:  

Normal CRP och normal SR 0 p 

Förhöjd CRP eller förhöjd SR 1 p 

Summa:  

Summa ≥ 6 poäng = RA eller likartad sjukdom  
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1.4 Effektmått 
 
Det finns ett antal mått som används i kliniska studier för att bedöma effekten av ett 
läkemedel, dessa presenteras i följande stycken. 
 
American college of rheumatology (ACR) 20/50/70 respons innebär minst 20, 50 eller 
70% förbättring från baseline i antalet ömma och svullna leder och lika stor förbättring 
i minst tre av fem av följande mått: patientens smärta mätt med visuell analog skala 
(VAS), patientens och läkarens totala bedömning av sjukdomen, health assessment 
questionnaire (HAQ) funktionsindex och SR/CRP-nivå (7). 
 
Health assessment questionnaire-disability index (HAQ-DI) är ett sjukdomsspecifikt 
frågeformulär som besvaras av patienten och som används för att klassificera 
funktionsnedsättning. Skalan går från 0-3, där högre poäng indikerar större 
funktionsnedsättning (7). 
 
Disease activity score (DAS) 28-4 (ESR) är ett mått på sjukdomsaktivitet som baseras 
på 28 leder och fyra variabler: antal svullna leder, antal ömma leder, SR (eng. 
erythrocyte sedimentation rate, ESR) samt patientens totala skattning av 
sjukdomsaktiviteten mätt med VAS från 0-100. Skalan går från 0-9,4 och poäng >5,1 
indikerar hög sjukdomsaktivitet, <3,2 låg sjukdomsaktivitet och <2,6 remission (8). I 
vissa studier används CRP istället för SR (DAS28-4 (CRP)) och måttet baseras ibland 
på tre istället för fyra variabler: antal svullna och ömma leder samt SR/CRP och kallas 
då DAS28 (ESR/CRP) (9). 
 
Total Sharp score modifierad enligt van der Heijde (SHS) innebär kvantifiering av 
förändringar såsom erosioner och minskad ledspringa vid granskning av röntgenbilder 
(7). Skalan går från 0-448 där högre poäng innebär större ledskada (1). 

1.5 Behandling 
 
Uppkomstmekanismen bakom RA är som tidigare nämnt okänd (5), men det har gjorts 
framsteg i förståelsen för hur RA fungerar på cellulär och molekylär nivå, vilket har lett 
till nya substanser med specifika molekylära mål. Som följd av detta har behandlingen 
av RA gått från att minska symtom genom behandling med icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (eng. nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) 
och glukokortikoider till att häva inflammationen och sjukdomsprocessen med 
sjukdomsmodifierande läkemedel (eng. disease-modifying antirheumatic drugs, 
DMARDs) och biologiska läkemedel. Studier har visat att ledinflammationen vid RA 
leder till funktionsnedsättning, att förändringar i benstrukturer sker relativt snabbt 
efter sjukdomsdebuten och att tidig, aggressiv behandling leder till bättre prognos (4). 
 
Målet med behandlingen är att uppnå remission. Detta bromsar skador och 
funktionsnedsättning och ökar patientens livskvalitet. Med remission avses total 
frånvaro av sjukdomsaktivitet, d.v.s. inga svullna eller ömma leder, ingen synovit och 
normaliserat CRP. För att uppnå detta tillämpas just tidig och aggressiv behandling 
med regelbunden uppföljning för möjlighet att justera behandling som inte är 
tillräckligt effektiv (4). 
 
I följande stycken följer en förteckning över de läkemedel som vanligtvis används för 
symtombehandling eller behandling av RA. 
 
COX-hämmare/NSAID hämmar prostaglandinsyntesen genom inhibition av enzymet 
cyklooxygenas (COX), vilket resulterar i dämpad inflammation och smärtlindring. 
NSAID påverkar dock varken sjukdomsprocessen eller inflammationsparametrarna SR 
och CRP, vilka är viktiga vid RA, och förbättrar inte heller prognosen. 



4 
 

Biverkningsprofilen innefattar bl.a. gastrointestinala biverkningar som följd av en 
försvagad mag-tarmslemhinna, försämrad njur- och leverfunktion och 
blodtryckshöjning. Exempel på NSAID-substanser är ibuprofen, naproxen och 
diklofenak (2). 
 
Analgetika såsom paracetamol verkar smärtlindrande (2). 
 
Glukokortikoider, t.ex. prednisolon, verkar snabbt genom att hämma frisättningen av 
cytokiner och prostaglandiner samt genom att hämma bildandet av antikroppar (RF 
och citrullinerade proteiner). Detta leder till dämpad inflammation och minskad 
smärta. Biverkningar som kan uppkomma är t.ex. vätskeretention med hypertoni och 
viktökning som följd, förändrad fettlokalisation och atrofiering av muskler, hud och 
slemhinnor (2). 
 
DMARDs såsom metotrexat, sulfasalazin, hydroxiklorokin och ciklosporin är en grupp 
sjukdomsmodifierande läkemedel där alla, genom olika mekanismer, hämmar olika 
steg i inflammationsprocessen och motverkar nedbrytningen av ben och brosk. Målet 
med behandlingen är att uppnå remission. DMARDs har olika biverkningsprofiler men 
är alla i olika utsträckning toxiska för olika organ, bl.a. är illamående och andra 
gastrointestinala biverkningar vanliga vid behandling med metotrexat (2). 
 
Biologiska läkemedel verkar immunhämmande och inflammationshämmande genom 
att blockera effekten av vissa cytokiner. Bland dessa läkemedel finns TNF-alfa 
hämmare såsom infliximab, IL-1 hämmare som anakinra samt IL-6 hämmare som t.ex. 
tocilizumab. TNF-alfa hämmare kan ge allvarliga biverkningar såsom tuberkulos och 
hjärtsvikt och eventuellt finns en ökad risk för utveckling av tumörer och lymfom. 
Biverkningar för IL-hämmarna innefattar främst ökad risk för infektion (2). 
 
Monoklonala antikroppar, t.ex. rituximab, verkar cytostatiskt på B-lymfocyter vilket 
leder till att de lyserar och sönderfaller. Rituximab hämmar även B-lymfocyternas 
cytokinproduktion. Biverkningar som ses är bl.a. allmän sjukdomskänsla med symtom 
som feber och illamående samt benmärgshämning (2). 
 
Behandlingen inleds vanligen med metotrexat samt ett NSAID-preparat. Initialt brukar 
även kortisontabletter ges i väntan på att metotrexat ska ge effekt (10), vilket tar 6-8 
veckor (2). Därefter utvärderas behandlingen och om metotrexat ensamt inte leder till 
remission kan detta kombineras med ett eller flera andra DMARDs, t.ex. sulfasalazin. 
Studier har visat att en kombination av DMARDs kan ge bättre effekt än monoterapi, 
utan att öka biverkningarna. Biologiska läkemedel används i de fall där 
kombinationsterapi med DMARDs inte leder till remission (10). 
 
Behandlingens effektivitet ses genom påverkan på inflammationsparametrarna SR och 
CRP. Genom röntgen, magnetkameraundersökning eller ultraljudsundersökning kan 
eventuell bromsning av ledbrosknedbrytningen ses (10). 
 
De läkemedel som används vid RA kan ge många biverkningar som påverkar blodet och 
funktionen hos vissa organ. För att kunna undvika och upptäcka allvarliga biverkningar 
får patienten regelbundet lämna blod- och urinprover så att behandlingen kan justeras 
(10). 

1.6 Tofacitinib 
 
Hos människan finns fyra stycken januskinaser (JAK): JAK1, JAK2, JAK3 och 
tyrosinkinas 2 (Tyk2) (11). Dessa är tyrosinkinaser vars uppgift är att mediera 
signaltransduktionen från cytokinreceptorer. Cytokinreceptorerna styr lymfocyternas 
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aktivering och funktion vilket innebär att en hämning av JAK blockerar cytokinernas 
signalering och dämpar inflammation och immunsvar (12).  
 
Tofacitinib är en JAK-hämmare som främst verkar på JAK3 och JAK1. JAK3-hämning 
påverkar funktionen av cytokinerna IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 samt IL-21 medan en 
hämning av JAK1 leder till blockering av effekten hos cytokinerna IL-6, IL-10, IL-13, 
IL-22, granulocyte colony-stimulating factor och interferoner. Resultatet av tofacitinibs 
effekt vid RA blir minskad synovit och minskad leddestruktion (11). 
 
I november 2012 godkändes tofacitinib under namnet Xeljanz av Food and Drug 
Administration (FDA) i USA för behandling av vuxna med måttlig till svår RA som haft 
otillräcklig effekt av, eller som är intoleranta mot, metotrexat (13). Den 
rekommenderade dosen är 5 mg två gånger dagligen (14). Godkännandet baserades på 
sju kliniska studier som visat att tofacitinibs effekt är överlägsen placebo. Studierna 
visade dock också att tofacitinib kan leda till en rad allvarliga biverkningar såsom 
opportunistiska infektioner, tuberkulos, lymfom, cancer, förhöjt kolesterol samt 
förhöjda leverenzymer. Godkännandet följdes av en Risk Evaluation and Mitigation 
Strategy (REMS) som innebär att det ansvariga läkemedelsföretaget Pfizer Inc. ska 
informera patienter och sjukvårdspersonal om läkemedlets säkerhet (13). Eventuella 
biverkningar rapporteras till Pfizer som i sin tur rapporterar vidare till FDA. Målet med 
REMS är att fastställa huruvida effekten av tofacitinib överväger riskerna. 
Utvärderingen planeras pågå fram till år 2017 (14). 
 
I Europa avslogs godkännandet för tofacitinib av European Medicines Agency (EMA) i 
april 2013. Grunden till avslaget var fem studier på tofacitinib som visat på förbättrade 
symtom, men som inte kunde visa att läkemedlet minskade sjukdomsaktivitet och 
leddestruktion. Vidare bedömdes att säkerhetsprofilen för tofacitinib inte var helt 
klarlagd och att de allvarliga biverkningar som visades i studierna inte med säkerhet 
kunde hanteras på ett adekvat sätt inom vården (15). I juli samma år överklagade Pfizer 
beslutet och bad om en omvärdering efter att de tagit bort påståendet att tofacitinib 
minskade leddestruktion. EMA ansåg dock fortfarande att effekten inte med säkerhet 
kunde anses överväga riskerna och stod fast vid sitt avslag (16). 
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2. Syfte 

EMA och FDA har kommit fram till olika slutsatser gällande godkännandet av 
tofacitinib och besluten är fattade för cirka två år sedan. Sedan dess har ett antal nya 
studier tillkommit som kan förtydliga nyttan och riskerna med behandlingen. Syftet 
med denna studie är att genom att även väga in nyare studier undersöka huruvida 
tofacitinib är ett effektivt och säkert val av läkemedel vid RA genom att besvara följande 
frågeställningar: 

 Hur effektivt är tofacitinib i jämförelse med placebo? 
o Med avseende på måtten ACR20, DAS28 (ESR/CRP), SHS och HAQ-DI 

poäng. 

 Hur effektivt är tofacitinib i jämförelse med andra RA-läkemedel? 
o Med avseende på måtten ACR20, DAS28 (ESR/CRP), SHS och HAQ-DI 

poäng. 

 Vilka är de vanligaste biverkningarna vid behandling med tofacitinib? 

 Är allvarliga biverkningar vanligare vid behandling med tofacitinib än med 
andra RA-läkemedel? 

 Är allvarliga biverkningar vanligare vid behandling med tofacitinib än med 
placebo? 

 Är tofacitinib kopplat till specifikt ökad risk för allvarliga infektioner och cancer 
jämfört med andra RA-läkemedel och placebo? 
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3. Metod 

Detta är en litteraturstudie som baseras på originalartiklar inhämtade från databasen 
PubMed. 
 
Tabell 2. Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar 
Valda 

referenser 

150128 
Tofacitinib 
rheumatoid 

arthritis 

Humans, 
English, 

Swedish, Clinical 
trial 

20 
1, 8, 9, 17, 18, 

19, 20, 21 

150128 

"Arthritis, 
Rheumatoid" 

[Mesh] 
tofacitinib 

Humans, 
English, 

Swedish, Clinical 
trial 

17 
1, 8, 9, 17, 18, 

19, 20, 21 

150208 Cp-690,550 

Humans, 
English, 

Swedish, Clinical 
trial 

40 
1, 8, 9, 17, 18, 

19, 20, 21 

 
Samtliga sökningar resulterade i ungefär samma artiklar med fokus på reumatoid 
artrit. Genom att läsa abstract exkluderades studier som inte undersökte både effekt 
och säkerhet av tofacitinib. Vidare exkluderades studier som inte uppfyllde de uppsatta 
kriterierna att studien skulle ha pågått under minst sex månader och vara utförd på 
minst 100 personer. Dessa kriterier sattes upp för att försäkra ett visst mått av kvalitet 
på de inkluderade studierna. Denna process resulterade i åtta stycken originalartiklar 
som detta arbete baseras på.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras sammanfattningar inklusive resultat från de åtta analyserade 
originalstudierna.  
 

Studie 1 

4.1 Tofacitinib versus methotrexate in rheumatoid 
arthritis (2014) (1) 
 
Detta var en randomiserad och dubbelblind parallellgruppsstudie i fas 3 utförd på 151 
center runt om i världen. Syftet var att under 24 månader undersöka effekt och 
biverkningar vid behandling (monoterapi) med tofacitinib eller metotrexat hos 
patienter med måttlig till svår RA som inte tidigare behandlats med metotrexat. 958 
deltagare randomiserades i en 2:2:1 ratio till en av tre behandlingsregimer: tofacitinib 5 
mg två gånger dagligen, tofacitinib 10 mg två gånger dagligen eller metotrexat i startdos 
10 mg per vecka med upptrappning till måldosen 20 mg efter åtta veckor. Primära och 
sekundära endpoints som utvärderades vid månad sex var bl.a. medelförändringen från 
baseline i SHS (röntgenförändringar), ACR20-respons (20% förbättring i antalet ömma 
och svullna leder), DAS28-4 (ESR)<2,6 (sjukdomsaktivitet, remission) och HAQ-DI 
(funktionsnedsättning). 
 
Tofacitinib visades ge signifikant bättre resultat jämfört med metotrexat med avseende 
på SHS, ACR20-respons, DAS28 <2,6 och HAQ-DI poäng. En sammanställning av 
resultaten presenteras i tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammanställning av resultaten vid månad sex vid jämförelse mellan två 
olika doser av tofacitinib och metotrexat. p<0,001 för samtliga jämförelser om inte 
annat anges i tabellen. 

Effektmått 2*5 mg 2*10 mg Metotrexat 
Andel som uppnått 
ACR20-respons (%) 

71,3 76,1 50,5 

Andel som uppnått 
DAS28-4 (ESR) <2,6 (%) 

14,6 
(p≤0,05) 

21,8 7,6 

Medelförändring i SHS 
från baseline 

0,2 <0,1 0,8 

Medelförändring i HAQ-DI poäng från 
baseline 

-0,8 -0,9 -0,6 

 
De vanligaste typerna av biverkningar var infektioner och gastrointestinala besvär. 
Andelen patienter som rapporterade biverkningar var ungefär lika stor i alla grupper 
(79-84%), likaså andelen som fick allvarliga biverkningar (10,7-11,8%) och allvarliga 
infektioner (2-3%). Herpes zoster-infektioner var vanligare i tofacitinib-grupperna 
(4,0%) än i metotrexat-gruppen (1,1%). Sex fall av cancer rapporterades, två i 5 mg-
gruppen (non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi), tre i 10 mg-gruppen 
(prostatacancer, burkitts lymfom och koloncancer) samt ett fall i metotrexat-gruppen 
(gastritcancer). 
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Studie 2 

4.2 Tofacitinib in combination with nonbiologic disease-
modifying antirheumatic drugs in patients with active 
rheumatoid arthritis: a randomized trial (2013) (17) 
 
Detta var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie som pågick 
under 12 månader på 114 center i 19 länder. Syftet var att utvärdera effekt och säkerhet 
av tofacitinib när det kombineras med icke-biologiska DMARDs hos patienter med 
aktiv RA som tidigare haft otillräcklig effekt vid behandling med DMARDs.  
 
792 deltagare randomiserades i en 4:4:1:1 ratio till en av fyra behandlingsregimer: 
tofacitinib 5 mg två gånger dagligen, tofacitinib 10 mg två gånger dagligen, placebo med 
blind övergång till tofacitinib 5 mg två gånger dagligen eller placebo med blind 
övergång till tofacitinib 10 mg två gånger dagligen. De patienter i placebogrupperna 
(totalt 49,1%) som inte svarade på behandlingen (definierat som mindre än 20% 
minskning från baseline i svullna och ömma leder) fick vid månad tre övergå till aktiv 
behandling, övriga patienter i placebogrupperna övergick till aktiv behandling vid 
månad sex. Samtliga deltagare behandlades med icke-biologiska DMARDs, främst 
metotrexat, under hela studietiden. 
 
Tre primära endpoints utvärderades; andelen patienter som uppnått ACR20-respons 
och DAS28-4 (ESR) <2,6 efter sex månader samt medelförändringen från baseline i 
HAQ-DI poäng vid månad tre. Vidare bedömdes säkerheten av tofacitinib jämfört med 
placebo under 12 månaders behandling. Vid månad sex var ACR20-responsen 
signifikant större i tofacitinib-grupperna än i den kombinerade placebogruppen. Även 
medelförändringen mätt i HAQ-DI vid månad tre och andelen som uppnådde DAS28-4 
(ESR) <2,6 vid månad sex var större i tofacitinib-grupperna än i placebogrupperna. 
Resultaten presenteras i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Överblick över resultaten vid jämförelse mellan två olika dosregimer av 
tofacitinib och placebo. p<0,001 för samtliga jämförelser om inte annat anges i 
tabellen. 

Effektmått 2*5 mg 2*10 mg Placebo 
Andel som uppnått ACR20-

respons vid månad 6 (%) 
52,1 56,6 30,8 

Medelförändring i HAQ-DI 
poäng från baseline vid månad 3 

-0,44 -0,53 -0,16 

Andel som uppnått DAS28-4 
(ESR)<2,6 vid månad 6 (%) 

8,5 
(p=0,005) 

12,5 2,6 

 
Biverkningar förekom hos 69% i 5 mg-gruppen, 67% i 10 mg-gruppen och 62% i 
placebogruppen. De vanligaste biverkningarna under hela studien i tofacitinib-
grupperna var övre luftvägsinfektion och nasofaryngit. Allvarliga biverkningar 
rapporterades av 3,8% i placebogruppen och 5,8% i båda grupperna som behandlades 
med tofacitinib. I tofacitinib-grupperna förekom totalt fyra stycken opportunistiska 
infektioner (herpes zoster, lunginflammation orsakad av kryptokocker samt två fall av 
lungtuberkulos) varav samtliga ansågs vara behandlingsrelaterade. Under de första tre 
månaderna förekom fyra fall av allvarliga infektioner i 10 mg-gruppen (två fall av 
lunginflammation och ett fall vardera av fotinfektion vid diabetes och bronkiektasier) 
och två fall i 5 mg-gruppen (bronkit och herpes zoster). Inga fall av allvarliga 
infektioner rapporterades i placebogruppen. Under månad 6-12 rapporterades tre fall 
av allvarliga infektioner i 10 mg-gruppen (lungtuberkulos, peritonit och 
kryptokockorsakad lunginflammation).  
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Studie 3 

4.3 Tofacitinib (CP-690,550) in patients with rheumatoid 
arthritis recieving methotrexate: twelve-month data from 
a twenty-four-month phase III randomized radiographic 
study (2013) (18) 
 
Detta var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad parallellgruppsstudie i 
fas 3 utförd under 24 månader på 111 center runt om i världen. Syftet var att undersöka 
tofacitinibs påverkan på strukturella skador hos patienter med otillräcklig effekt av 
metotrexat.  
 
797 deltagare randomiserades i en 4:4:1:1 ratio till en av fyra behandlingsregimer: 
tofacitinib 5 mg två gånger dagligen, tofacitinib 10 mg två gånger dagligen, placebo med 
övergång till tofacitinib 5 mg två gånger dagligen eller placebo med övergång till 
tofacitinib 10 mg två gånger dagligen. De deltagare i placebogrupperna (49,3%) som 
inte svarade på behandlingen övergick till tofacitinib efter tre månader, övriga 
placebobehandlade deltagare övergick till aktiv behandling efter sex månader. Samtliga 
deltagare behandlades med stabila doser av metotrexat under hela studien. 
 
Primära endpoints var att jämföra de två doserna av tofacitinib med placebo genom 
andelen deltagare som uppnådde ACR20-respons vid månad sex, medelförändringen 
från baseline i SHS vid månad sex, medelförändringen från baseline i HAQ-DI poäng 
vid månad tre och andelen som uppnådde DAS28-ESR <2,6 vid månad sex. 
 
Tofacitinib 10 mg två gånger dagligen gav signifikant bättre resultat jämfört med 
placebo med avseende på samtliga primära endpoints, tofacitinib 5 mg två gånger 
dagligen var signifikant avseende ACR20-respons vid månad sex, för övriga endpoints 
var denna dosregim antingen icke-signifikant eller så redovisades inte signifikansen i 
studien. Medelförändringen i HAQ-DI poäng förbättrades något till månad sex i både 
2*5 och 2*10 mg-grupperna. En sammanställning av resultaten redovisas i tabell 5. 
 
Tabell 5. Sammanställning av resultaten vid jämförelse mellan placebo och två olika 
dosregimer av tofacitinib. p<0,0001 om inte annat anges i tabellen. 

Effektmått 2*5 mg 2*10 mg Placebo 
Andel som uppnått ACR20-respons 

vid månad 6 (%) 
51,5 61,8 25,3 

Medelförändring i SHS från baseline 
vid månad 6 

0,12 
(icke-signifikant) 

0,06 
(p≤0,05) 

0,47 

Medelförändring i HAQ-DI poäng 
från baseline vid månad 3 

-0,40 
(signifikans ej 

redovisad) 
-0,54 -0,15 

Andelen som uppnått DAS28-4 
(ESR)<2,6 vid månad 6 (%) 

7,2 
(signifikans ej 

redovisad) 
16,0 1,6 

 
Under de första tre månaderna rapporterades behandlingsrelaterade biverkningar med 
ungefär samma frekvens (c:a 50% av deltagarna) i alla grupper. Under månad 3-6 
rapporterade 35,1-45,2% av deltagarna i tofacitinib-grupperna biverkningar och mellan 
månad 6-12 var frekvensen lika för båda tofacitinib-grupperna och något lägre för 
grupperna som övergått från placebo till tofacitinib. 
 
De vanligaste biverkningarna under månad 0-12 var infektioner, infestationer, 
gastrointestinala besvär och onormala labbvärden. Frekvensen över allvarliga 
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biverkningar var lika över alla grupper mellan månad 0-12. Sex deltagare upplevde 
icke-fatala kardiovaskulära och cerebrovaskulära händelser och nio deltagare 
diagnostiserades med carcinom, varav samtliga 15 deltagare ingick i tofacitinib-
grupperna. Frekvensen över allvarliga infektioner under de första tre månaderna var 
0,6% i båda tofacitinib-grupperna och 0% i placebogruppen. Sju opportunistiska 
infektioner rapporterades, varav tre var allvarliga och fyra icke-allvarliga. Samtliga 
förekom i tofacitinib-grupperna. 
 

Studie 4  

4.4 Tofacitinib (CP-690,550) in combination with 
methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis 
with an inadequate response to tumour necrosis factor 
inhibitors: a randomised phase 3 trial (2013) (19) 
 
Detta var en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad parallellgruppsstudie 
i fas 3 som utfördes under sex månader på 82 center i 13 länder. Syftet var att 
undersöka effekten och säkerheten av tofacitinib i kombination med metotrexat hos 
vuxna patienter med aktiv RA som haft otillräcklig respons av TNF-hämmare. 399 
patienter randomiserades i en 2:2:1:1 ratio till en av fyra behandlingsregimer: 
tofacitinib 5 mg två gånger dagligen, tofacitinib 10 mg två gånger dagligen, placebo med 
övergång till tofacitinib 5 mg två gånger dagligen efter tre månader eller placebo med 
övergång till tofacitinib 10 mg två gånger dagligen efter tre månader. Samtliga 
deltagare behandlades med stabila doser av metotrexat under hela studiens gång. 
 
Vid månad tre utvärderades tre primära endpoints; andelen patienter som uppnått 
ACR20-respons, medelförändringen från baseline i HAQ-DI poäng samt andelen 
patienter som uppnått DAS-4 (ESR) <2,6. 
 
För samtliga primära endpoints vid månad tre gav tofacitinib signifikant bättre resultat 
jämfört med placebo, med något bättre resultat för 10 mg-gruppen jämfört med 5 mg-
gruppen. Under månad 3-6 bibehölls eller förbättrades resultaten. En sammanställning 
av resultaten presenteras i tabell 6. 
 
Tabell 6. Sammanställning av resultaten vid månad tre vid jämförelse mellan två 
dosregimer av tofacitinib och placebo. p=0,0001 om inte annat anges i tabellen. 

Effektmått 2*5 mg 2*10 mg Placebo 

Andel som uppnått ACR20-respons (%) 
41,7 

(p=0,0024) 
48,1 24,4 

Medelförändring från baseline i HAQ-DI 
poäng 

-0,43 -0,46 -0,18 

Andel som uppnått DAS28-4(ESR) <2,6 (%) 
6,7 

(p=0,0496) 
8,8 

(p=0,0105) 
1,7 

 
Under de första tre månaderna var frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar 
lika över alla behandlingsgrupper (53,4-56,8%). De vanligaste biverkningarna var 
diarré, nasofaryngit, huvudvärk och urinvägsinfektion i tofacitinib-grupperna och 
illamående i placebogrupperna. Allvarliga biverkningar uppkom hos fyra (1,5%) 
respektive sex patienter (4,5%) i tofacitinib-grupperna och placebogrupperna. Inga 
allvarliga infektioner rapporterades. 
 
Under månad 3-6, när placebogrupperna övergått till aktiv behandling, minskade 
biverkningsfrekvensen något (36,4-43,3%) i alla grupper. Frekvensen av allvarliga 
biverkningar var 3,8% i placebogruppen och 4,1% i tofacitinib-grupperna. De vanligaste 
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biverkningarna under denna period var övre luftvägsinfektion, nasofaryngit och 
bronkit. Fem deltagare rapporterade allvarliga infektioner, två i 5 mg-gruppen 
(pannikulit och bronkiell lunginflammation), två i 10 mg-gruppen (pyelonefrit och 
divertikulit) samt en i placebogruppen som övergått till tofacitinib 5 mg 
(aspirationspneumoni). Inga opportunistiska infektioner och inga maligniteter 
rapporterades. 
 

Studie 5 

4.5 Tofacitinib or adalimumab versus placebo in 
rheumatoid arthritis (2012) (20) 
 
Detta var en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie i fas 3 som 
utfördes på 115 center runt om i världen under 12 månader. Syftet var att undersöka 
den kliniska effekten av tofacitinib jämfört med placebo. 717 deltagare randomiserades 
i en 4:4:4:1:1 ratio till en av fem behandlingsregimer: tofacitinib 5 mg två gånger 
dagligen, tofacitinib 10 mg två gånger dagligen, adalimumab 40 mg varannan vecka, 
placebo med övergång till tofacitinib 5 mg två gånger dagligen efter tre eller sex 
månader eller placebo med övergång till tofacitinib 10 mg två gånger dagligen efter tre 
eller sex månader. Vid månad tre fick deltagarna i placebogrupperna som inte svarade 
på behandlingen övergå till aktiv behandling, övriga i placebogruppen övergick till aktiv 
behandling efter sex månader. Samtliga patienter behandlades samtidigt med 
metotrexat. 
 
Primära endpoints var ACR20-respons (20% förbättring i ömma och svullna leder) vid 
månad sex, medelförändring från baseline i HAQ-DI poäng (funktionsnedsättning) i 
månad tre samt andel deltagare som uppnådde DAS28-4 (ESR) <2,6 
(sjukdomsaktivitet) vid månad sex. Vidare var målet att undersöka säkerheten med 
tofacitinib jämfört med placebo under 12 månader. 
 
Vid månad sex uppnådde en signifikant större andel av deltagarna som fick aktiv 
behandling ACR20-respons och DAS28-4 (ESR) <2,6 jämfört med placebo. Likaså var 
medelförändringen i HAQ-DI poäng vid månad tre större i tofacitinib- och 
adalimumab-grupperna än i placebogrupperna. Resultaten presenteras i tabell 7. 
 
Tabell 7. Sammanställning över resultaten vid jämförelse mellan två doser tofacitinib, 
adalimumab och placebo. p<0,001 om inte annat anges i tabellen. 

Effektmått 2*5 mg 2*10 mg Adalimumab Placebo 
ACR20-respons månad 6 (%) 51,5 52,6 47,2 28,3 
DAS28-4 (ESR) <2,6 månad 

6 (%) 
6,2 

(p<0,05) 
12,5 

6,7 
(p<0,057) 

1,1 

Medelförändring i HAQ-DI 
poäng från baseline till 

månad 3. 
-0,55 -0,61 -0,49 -0,24 

 
Frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar var lika över alla grupper både 
under månad 0-3 (46,8-52,0%) och under månad 0-6 (40,7-43,6%). De vanligaste 
biverkningarna under hela studien var infektioner och infestationer med frekvens runt 
17% i grupperna som fick aktiv behandling och 9% i placebogrupperna. Allvarliga 
biverkningar och infektioner förekom under månad 0-3 i högre frekvens i tofacitinib-
grupperna jämfört med placebo och adalimumab, med en skillnad på maximalt fyra 
procentenheter. Fyra fall av cancer och carcinom rapporterades, varav tre förekom i 
tofacitinib-grupperna och ett i adalimumab-gruppen. Två fall av lungtuberkulos 
rapporterades i 10 mg-gruppen men inga andra opportunistiska infektioner förekom. 
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Studie 6 

4.6 Placebo-controlled trial of tofacitinib monotherapy in 
rheumatoid arthritis (2012) (8) 
 
Detta var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad parallellgruppsstudie 
i fas 3 som pågick under sex månader på 94 center runt om i världen. Syftet var att 
utvärdera effekt och säkerhet av tofacitinib i monoterapi hos vuxna med aktiv RA som 
haft en otillräcklig respons av DMARDs. 611 deltagare randomiserades i en 4:4:1:1 ratio 
till en av fyra behandlingar: tofacitinib 5 mg två gånger dagligen i sex månader, 
tofacitinib 10 mg två gånger dagligen i sex månader, placebo i tre månader med 
övergång till tofacitinib 5 mg två gånger dagligen i tre månader eller placebo i tre 
månader med övergång till tofacitinib 10 mg två gånger dagligen i tre månader. 
 
Fokus låg på tre primära endpoints där tofacitinib jämfördes med placebo vid månad 
tre: andel deltagare som uppnådde ACR20-respons, medelförändringen från baseline i 
HAQ-DI poäng och andel deltagare som uppnådde DAS28-4(ESR) <2,6. 
 
Vid månad tre gav tofacitinib signifikant bättre resultat än placebo med avseende på 
ACR20-respons och HAQ-DI poäng. Skillnaden mellan placebo och tofacitinib i andel 
som uppnådde DAS28-4 (ESR) var inte signifikant varken i månad tre eller sex. De 
deltagare som övergick till tofacitinib från placebo i månad tre uppnådde liknande 
resultat i ACR20-respons och HAQ-DI poäng i månad sex som tofacitinib-grupperna 
uppvisade i månad tre. Resultaten presenteras i tabell 8. 
 
Tabell 8. Resultaten från studiens tre primära endpoints vid jämförelse mellan två 
doser av tofacitinib och placebo i månad tre. 

Effektmått 2*5 mg 2*10 mg Placebo 
ACR20-respons (%) p<0,001 59,8 65,7 26,7 

Medelförändring i HAQ-DI poäng från 
baseline p<0,001 

-0,50 -0,57 -0,19 

DAS28-4 (ESR) <2,6 (%) Ej signifikant 5,6 8,7 4,4 
 
Allvarliga infektioner var vanligare i tofacitinib-grupperna än i placebogrupperna. 
Totalt rapporterades sju allvarliga infektioner under studien, ett fall av cellulit i 5 mg-
gruppen, leverabscess, bronkit, tuberkulös pleurit och pyelonefrit i 10 mg-gruppen 
samt två fall av cellulit hos en patient i placebogruppen (varav det ena efter bytet till 
tofacitinib). 
 
Under månad 0-3 var frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar lika över alla 
grupper (totalt 54,1%). De vanligaste biverkningarna var övre luftvägsinfektion, 
huvudvärk och diarré. Allvarliga biverkningar förekom i större utsträckning i 
placebogruppen (4,9%) jämfört med tofacitinib 5 mg (0,4%) och 10 mg (2,0%). Även 
under månad 3-6 var frekvensen av biverkningar lika över alla grupper (totalt 40%) och 
de vanligaste biverkningarna var övre luftvägsinfektion och huvudvärk. Allvarliga 
biverkningar rapporterades hos 1,6% i placebogruppen med övergång till tofacitinib 5 
mg och hos 2,1% respektive 2,4% i tofacitinib 5 och 10 mg-grupperna. Ett fall av cancer 
konstaterades i 10 mg-gruppen och två deltagare i samma grupp fick hjärtsvikt. 
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Studie 7 

4.7 A phase IIb dose-ranging study of the oral JAK 
inhibitor tofacitinib (CP-690,550) versus placebo in 
combination with background methotrexate in patients 
with active rheumatoid arthritis and an inadequate 
response to methotrexate alone (2012) (9) 
 
Detta var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie i fas 2 utförd 
under 24 veckor på 72 center runt om i världen. Syftet med studien var att undersöka 
effekt, säkerhet och tolerabilitet av sex olika doser tofacitinib i jämförelse med placebo 
hos patienter med aktiv RA som samtidigt behandlades med metotrexat, men som haft 
otillräcklig effekt av endast metotrexat. 509 deltagare randomiserades i lika stora 
grupper till tofacitinib 1 mg två gånger dagligen, 3 mg två gånger dagligen, 5 mg två 
gånger dagligen, 10 mg två gånger dagligen, 15 mg två gånger dagligen, 20 mg/dag eller 
placebo. De patienter som behandlades med tofacitinib 1 mg två gånger dagligen, 3 mg 
två gånger dagligen, 20 mg/dag och placebo och som inte svarat på behandlingen vid 
vecka 12 övergick blint till tofacitinib 5 mg två gånger dagligen under resterande 12 
veckor. En primär endpoint var att mäta förbättringen enligt ACR20 vid vecka 12. 
 
ACR20-responsen vid vecka 12 var signifikant högre hos de deltagare som behandlades 
med ≥ 3 mg tofacitinib två gånger dagligen jämfört med placebo, denna effekt höll i sig 
till vecka 24. Vid vecka 12 sågs också att de deltagare som behandlades med 3, 10 och 15 
mg tofacitinib två gånger dagligen samt 20 mg/dag i signifikant större utsträckning 
uppnådde en poäng <2,6 i DAS28 (baserat på tre variabler och CRP) än 
placebobehandlade deltagare. I vecka 24 gällde motsvarande för samtliga 
tofacitinibdoser ≥2*3 mg . Resultaten presenteras i tabell 9. 
 
Tabell 9. Sammanställning av resultaten vid jämförelse mellan placebo och fem olika 
dosregimer av tofacitinib (resultaten för tofacitinib 2*1 mg var ej signifikanta och visas 
därför inte i tabellen) vid vecka 12. p≤0,05 om inte annat anges i tabellen. 

Effektmått 
2*3  
mg 

2*5 mg 2*10 mg 2*15 mg 
20 

mg/dag 
Placebo 

ACR20-
respons (%) 

52,9 50,7 58,1 56,0 53,8 33,3 

DAS28 (CRP) 
<2,6 (%) 

23,1 
ej  

signifikant 
27,5 

(p<0,001) 
29,2 

(p<0,001) 
20,8 6,1 

 
Över alla tofacitinib-grupper var frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar 
66,7% under hela studien. Deltagarna som behandlades med tofacitinib 15 mg två 
gånger dagligen rapporterade högst frekvens av biverkningar (76.0%). De vanligaste 
biverkningarna mellan vecka 0-12 var huvudvärk, diarré, illamående, 
urinvägsinfektion, övre luftvägsinfektion, nasofaryngit, influensa, hosta samt förhöjda 
nivåer av leverenzymer. 21 deltagare rapporterade allvarliga biverkningar, med högst 
incidens bland gruppen som behandlades med tofacitinib 15 mg två gånger dagligen.  
 
Andelen infektioner var större i tofacitinib-grupperna än i placebogruppen, men ingen 
skillnad sågs mellan de olika doserna av tofacitinib. De vanligaste infektionerna var 
bronkit, nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion och oral 
herpesvirusinfektion. Fem allvarliga infektioner rapporterades, varav samtliga förekom 
i tofacitinib-grupperna (lunginflammation n=3, urinvägsinfektion och 
luftvägsinfektion). 
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Studie 8 

4.8 Phase IIb dose-ranging study of the oral JAK inhibitor 
tofacitinib (CP-690,550) or adalimumab monotherapy 
versus placebo in patients with active rheumatoid arthritis 
with an inadequate response to disease-modifying 
antirheumatic drugs (2012) (21) 
 
Detta var en dubbelblind , randomiserad och placebokontrollerad parallellgruppsstudie 
som pågick under 24 veckor på 63 center runt om i världen. Syftet var att jämföra 
effekten mellan fem olika dosregimer av tofacitinib genom att mäta ACR20-respons. 
Sekundära endpoints var att undersöka hur varaktig effekten var och hur säkerheten 
såg ut under 24 veckor samt att jämföra tofacitinib med adalimumab under 12 veckor 
och undersöka huruvida övergång från adalimumab till tofacitinib var säkert. 
 
386 deltagare randomiserades i lika stora grupper till en av sju behandlingsregimer; 
tofacitinib 1, 3, 5, 10 eller 15 mg två gånger dagligen, adalimumab 40 mg varannan 
vecka i 10 veckor med övergång till tofacitinib 5 mg två gånger dagligen i 12 veckor eller 
placebo. De deltagare som behandlades med tofacitinib 1 eller 3 mg och placebo som 
inte svarat på behandlingen under de första 12 veckorna övergick blint till tofacitinib 5 
mg två gånger dagligen under resterade 12 veckor. 
 
Vid vecka 12 var ACR20-responsen signifikant högre i de grupper som behandlades 
med tofacitinib ≥3 mg två gånger dagligen, jämfört med placebo. Vid vecka 24 var 
ACR20-responsen signifikant högre i de grupper som behandlades med tofacitinib ≥5 
mg två gånger dagligen, jämfört med placebo. Hos deltagarna i adalimumab-gruppen 
som inte svarat på behandlingen sågs en signifikant ökning i andelen som uppnådde 
ACR20-respons vid vecka 24 (när de övergått till tofacitinib) jämfört med vecka 12. Hos 
deltagarna som svarat på adalimumab sågs istället en liten minskning i andelen som 
uppnådde ACR20-respons vid vecka 24 jämfört med vecka 12. När förbättringen 
bedömdes enligt DAS28-4(ESR) <2,6 var andelen som uppnådde målet signifikant 
högre vid vecka 12 i tofacitinib-grupperna med doser ≥2*10 mg jämfört med placebo 
och i vecka 24 bibehölls dessa resultat för doser ≥2*10 mg och en signifikant skillnad 
mellan placebo och grupperna med 3 respektive 5 mg två gånger dagligen kunde ses. 
Medelförändringen från baseline i HAQ-DI poäng var från baseline till vecka 24 
signifikant större i behandlingsgrupperna med tofacitinibdoser ≥5 mg jämfört med 
placebo. Resultaten presenteras i tabell 10. 
 
Tabell 10. Sammanställning av resultaten vid jämförelse mellan placebo och fyra olika 
dosregimer av tofacitinib (resultat för 2*1 mg och adalimumab var ej signifikanta och 
visas därför inte i tabellen). p<0,0001 om inte annat anges i tabellen. 

Effektmått 2*3 mg 2*5 mg 2*10 mg 2*15 mg Placebo 
ACR20-respons 

vecka 12 (%) 
39,2 

(p≤0,05) 
59,2 70,5 71,9 22,0 

ACR20-respons 
vecka 24 (%) 

ej 
signifikant 

51,0 
(p≤0,05) 

65,6 66,7 25,4 

DAS28-4 
(ESR)<2,6 

vecka 12 (%) 

ej 
signifikant 

ej 
signifikant 

14,8 
(p≤0,05) 

19,3 
(p≤0,05) 

3,6 

Medelförändring 
från baseline i 
HAQ-DI poäng 

vecka 12 

ej 
signifikant 

-0,51 
(P≤0,05) 

-0,66 -0,82 -0,25 
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Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades av totalt 53,7% i tofacitinib-
grupperna och frekvensen sågs vara dosrelaterad med högre andel i de grupper som 
behandlades med högre doser. De vanligaste biverkningarna var urinvägsinfektion, 
diarré, huvudvärk, bronkit, illamående, övre luftvägsinfektion, yrsel och nasofaryngit. I 
placebogruppen rapporterade 47,1% av deltagarna biverkningar och varav 
urinvägsinfektion var den vanligaste. I adalimumab-gruppen var bronkit och klåda de 
mest förekommande biverkningarna. Allvarliga biverkningar förekom med frekvensen 
2,9% i tofacitinib-grupperna, jämfört med 5,9% i placebogruppen och 1,9% i 
adalimumab-gruppen (under vecka 0-12 innan de övergick till tofacitinib). 
 
Under studiens gång var frekvensen av infektioner 29,7% (tofacitinib 1 mg), 20,6% 
(tofacitinib 3 mg), 34,7% (tofacitinib 5 mg), 34,4% (tofacitinib 10 mg) och 33,3% 
(tofacitinib 15 mg) jämfört med 17,6% i placebogruppen. I adalimumab-gruppen 
rapporterades infektioner med frekvenserna 18,9% under första 12 veckorna och 25,0% 
under vecka 12-24. I tofacitinib-grupperna var de vanligaste infektionerna 
urinvägsinfektion, lunginflammation och sinuit. Inga opportunistiska infektioner 
förekom. Allvarliga infektioner rapporterades hos fem patienter; två fall av 
lunginflammation (tofacitinib 1 mg), och ett fall vardera av pneumokockorsakad sepsis 
(tofacitinib 15 mg), akut pyelonefrit (adalimumab) och fotledsinfektion (placebo). En 
patient diagnostiserades med carcinom efter övergången från adalimumab till 
tofacitinib. 

4.9 Sammanfattning av vetenskapliga studier 
 
På följande sida presenteras en sammanställning över resultaten med avseende på 
effekt och biverkningar för tofacitinib i doser om 5, 10 och 15 mg två gånger dagligen 
samt 20 mg en gång dagligen (tabell 11). Generellt ses att tofacitinib ger bättre resultat 
jämfört med metotrexat och placebo, att dosen 2*10 mg ger bättre resultat än 2*5 mg 
och att behandling med tofacitinib ökar risken för allvarliga infektioner och cancer. 
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Tabell 11. Sammanfattande tabell över resultaten i de olika studierna. 

Studie 
Undersökt 
läkemedel 

Placebo-
kontrol. 

Kombination 
metotrexat 

Dosa 

(mg) 
ACR20 

(%)b 
DAS28 

(%)c SHSd HAQ-
DIe Skillnadf 

Biverkningar 
Infektionerg Cancerh 

1 (1) 
Tofacitinib, 
metotrexat 

Nej Nej 
5 71,3 14,6 0,2 -0,8 

Ja Nej Ja 
10 76,1 21,8 <0,1 -0,9 

2 (17) Tofacitinib Ja Ja 
5 52,1 8,5 - -0,44 

Ja Ja Ja 
10 56,6 12,5 - -0,53 

3 (18) Tofacitinib Ja Ja 
5 51,5 7,2 0,12 -0,40 

Endast 
ACR20 Ja Ja 

10 61,8 16,0 0,06 -0,54 Ja 

4 (19) Tofacitinib Ja Ja 
5 41,7 6,7 - -0,43 

Ja Ja Nej 
10 48,1 8,8 - -0,46 

5 (20) 
Tofacitinib, 
adalimumab 

Ja Ja 
5 51,5 6,2 - -0,55 

Ja Ja Ja 
10 52,6 12,5 - -0,61 

6 (8) Tofacitinib Ja Nej 
5 59,8 5,6 - -0,50 Ja, dock 

inte 
DAS28 

Ja Ja 
10 65,7 8,7 - -0,57 

7 (9) Tofacitinib Ja Ja 

5 50,7 Ej sign. - - 
Endast 
ACR20 

Ja Nej 
10 58,1 27,5 - - 

Ja 15 56,0 29,2 - - 

20 53,8 20,8 - - 

8 (21) 
Tofacitinib, 
adalimumab 

Ja Nej 
5 59,2 Ej sign. - -0,51 

Ja, dock 
inte 

DAS28 Ja Ja 
10 70,5 14,8 - -0,66 

Ja 
15 71,9 19,3 - -0,82 

aDos tofacitinib en (20 mg) eller två gånger dagligen. bAndel deltagare i tofacitinib-grupperna som uppnått ACR20-respons. cAndel deltagare i tofacitinib-grupperna 
som uppnått en DAS28-poäng<2,6 (remission). dMedelförändring från baseline i SHS i tofacitinib-grupperna. eMedelförändring i HAQ-DI poäng från baseline i 
tofacitinib-grupperna. fSignifikant skillnad jämfört med placebo eller metotrexat? gÖkad risk för allvarliga infektioner vid behandling med tofacitinib jämfört med 
placebo och andra RA-läkemedel? hÖkad risk för cancer vid behandling med tofacitinib jämfört med placebo och andra RA-läkemedel? 
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5. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida tofacitinib är ett effektiv och säkert 
val av läkemedel vid RA genom att besvara ett antal frågeställningar; hur effektivt är 
tofacitinib i jämförelse med placebo? Hur effektivt är tofacitinib i jämförelse med andra 
RA-läkemedel? Vilka är de vanligaste biverkningarna vid behandling med tofacitinib? 
Är allvarliga biverkningar vanligare vid behandling med tofacitinib än med andra RA-
läkemedel? Är allvarliga biverkningar vanligare vid behandling med tofacitinib än med 
placebo? Är tofacitinib kopplat till specifikt ökad risk för allvarliga infektioner och 
cancer jämfört med andra RA-läkemedel och placebo? 
 
För att kunna besvara dessa frågeställningar har åtta stycken originalartiklar använts 
och arbetet utformades som en litteraturstudie. Med tanke på arbetets syfte var 
litteraturstudie den enda rimliga metoden att använda.  
 
Viktigt att påpeka angående studierna som inkluderats i detta arbete är att samtliga är 
sponsrade av Pfizer. Det är Pfizer som har utvecklat tofacitinib och eftersom att det är 
ett relativt nytt läkemedel är det ganska naturligt att de flesta studier som finns 
tillgängliga är sponsrade av det företag som vill få läkemedlet godkänt för försäljning. 
De studier som ingår i detta arbete har bedömts vara av god kvalitet och har valts 
utifrån ett antal kriterier avseende studielängd och deltagarantal samt att de skulle 
undersöka både effekt och säkerhet av tofacitinib. 
 
En brist med detta arbete är att det inkluderar för få studier som jämför tofacitinib med 
andra läkemedel för att kunna dra några troliga slutsatser. Endast en inkluderad studie 
(1) jämförde tofacitinib med metotrexat och två studier (20, 21) med adalimumab. 
Detta beror på att det fanns väldigt få tillgängliga studier i PubMed som undersökte 
just detta. Ett alternativ hade varit att inkludera studier som jämför dessa läkemedel 
med placebo och genom detta kunna jämföra resultat för tofacitinib och 
metotrexat/adalimumab mellan olika studier. Detta hade dock gett upphov till en del 
felkällor då skillnader i studieupplägg kan påverka resultaten. Vidare valdes detta 
alternativ bort p.g.a. arbetets relativt korta tidsomfattning.  
 
I och med den första frågeställningen undersöktes hur effektivt tofacitinib är i 
jämförelse med placebo. Med utgångspunkt från måttet ACR20, som innebär minst 
20% förbättring i bl.a. antalet ömma och svullna leder samt smärta, ses i samtliga 
studier (8, 9, 17, 18, 19, 20, 21) här att tofacitinib i doser över 3 mg två gånger dagligen 
ger bättre resultat än placebo. De olika studierna rapporterar effekten vid olika 
tidpunkter i behandlingen, och utifrån både enskilda studier och genom 
sammanvägning av samtliga studier verkar effekten av tofacitinib i doser om minst 2*5 
mg vara ihållande åtminstone upp till sex månader. Två studier (9, 21) hade fler än tre 
behandlingsgrupper, de inkluderade även doserna 2*1 mg, 2*3 mg och 2*15 mg samt 
ena studien (9) också 20 mg/dag. I båda dessa studier sågs att tofacitinib 2*1 mg inte 
var signifikant mer effektiv än placebo, medan övriga dosregimer var mer effektiva än 
placebo. Vad gäller skillnaden mellan olika doser av tofacitinib ser doser om 2*10 mg ut 
att ge en något större frekvens av ACR20-respons bland deltagarna i jämförelse med 
2*5 mg. Angående dosen 2*15 mg visar ena studien (21) att den ger en ytterst liten 
högre respons än 2*10 mg, medan den andra studien (9) visar det motsatta. Skillnaden 
mellan resultaten i dessa två behandlingsgrupper är så liten att den troligtvis inte är 
statistiskt signifikant, varför slutsatsen av resultaten i detta arbete blir att dessa två 
doser är likvärdiga med avseende på ACR20-respons. Endast en studie (9) undersökte 
effekten av tofacitinib i dos om 1*20 mg/dag. I den gruppen sågs en något lägre 
frekvens av ACR20-respons än i grupperna med 2*10 mg och 2*15 mg men i och med 
att detta arbete bara inkluderar en studie med denna dos är det svårt att dra en slutsats. 
Eventuellt ger 20 mg/dag lite sämre effekt, vilket kan bero på att tofacitinib då bara 
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administreras en gång istället för två gånger dagligen vilket kan resultera i 
fluktuationer i plasmakoncentrationen och därmed sämre effekt. Sammantaget ses i 
dessa studier att tofacitinib i doser om 2*5-15 mg och 20 mg/dag ger en ihållande högre 
ACR20-respons än placebo och att det är tveksamt ifall doser över 2*10 mg ger någon 
ytterligare effekt. De två studier (9, 21) som undersökte fler dosregimer var båda fas 2-
studier medan de övriga var fas 3. Möjligtvis har de som utformat fas 3-studierna 
baserat sitt val av dosregimer på resultaten i fas 2-studierna och endast inkluderat 
doser om 2*5 och 2*10 mg då övriga doser antingen inte haft tillräckligt bra effekt eller 
inte visat tillräckligt mycket bättre effekt. 
 
Vidare undersöktes tofacitinibs effekt i jämförelse med placebo med avseende på hur 
stor andel av deltagarna som uppnådde DAS28<2,6 (remission). I en av de sju 
studierna som jämförde tofacitinib med placebo (9) användes DAS 28 (CRP) baserat på 
tre variabler. I denna studie var andelen som uppnådde remission vid vecka 12 
signifikant större än placebo i behandlingsgrupperna 3, 10 och 15 mg tofacitinib två 
gånger dagligen samt i tofacitinib 20 mg/dag. Dessa resultat är dock betydligt bättre än 
motsvarande DAS28-4 (ESR)-resultat i övriga studier, vilket tyder på att dessa mått 
inte är jämförbara. Med tanke på detta kommer följande diskussion om DAS28 att 
fokusera på de övriga sex studierna som använde samma effektmått.  
 
I fem av dessa studier (17, 18, 19, 20, 21) uppnådde en signifikant större andel av 
deltagarna i 2*10 mg-gruppen remission jämfört med placebo, mätningarna var utförda 
antingen i vecka 12 eller vecka 24, vilket tyder på att effekten är ihållande upp till 
åtminstone sex månader. Av de sex studierna visar hälften (17, 19, 20) att tofacitinib 
2*5 mg har bättre effekt än placebo, två (8, 21) visar att det inte finns någon signifikant 
skillnad och i en studie (18) har signifikansen inte redovisats. Av de studier som visar 
på skillnad var två (17, 20) mätta i vecka 24 och en (19) i vecka 12, de två studier som 
inte visar skillnad var mätta i vecka 12 och den studie som inte redovisar signifikansen 
var mätt i vecka 24. En av studierna (21) där ingen skillnad sågs vid vecka 12, visade att 
efter 24 veckor var 2*5 mg signifikant bättre än placebo. Dessa resultat pekar åt olika 
håll, men det verkar som att tofacitinib i doser om 2*5 mg har begränsad effekt 
gällande att uppnå remission under behandlingsperioder om 12 veckor, medan det är 
möjligt att effekten sätter i senare och kan ses först efter 24 veckors behandling.  
 
Något som är viktigt att ta i beaktning är att även om resultaten för tofacitinib i många 
studier är signifikanta i jämförelse med placebo, så är resultaten inte särskilt bra med 
frekvenser runt 10-15% av deltagarna som uppnår remission. De resultat som 
presenteras i detta arbete med avseende på DAS28 är endast andelen som uppnått en 
poäng <2,6 (remission). I många studier har dock även andelen som uppnått en poäng 
<3,2 (låg sjukdomsaktivitet) redovisats och denna är troligen högre än andelen som 
uppnått remission, så det är möjligt att tofacitinib ändå har en god effekt gällande att 
minska antalet svullna och ömma leder, sänka SR och minska sjukdomsaktiviteten. 
Vidare presenterar detta arbete endast resultaten vid vecka 12 och 24, vilket innebär att 
det är möjligt att tofacitinib leder till att en högre andel patienter uppnår remission 
efter en längre tids behandling, t.ex. ett år. Det finns studier som pågått under längre 
tid än sex månader, varav några är inkluderade i detta arbete. Resultaten från dessa 
studier har dock exkluderats p.g.a. arbetets korta tidsomfattning. 
 
Med utgång från medelförändringen från baseline i måttet SHS (röntgenförändringar 
med avseende på erosioner och minskad ledspringa) jämfördes effekten av tofacitinib 
med placebo i en studie (18). Här sågs att resultaten vid behandling med 5 mg två 
gånger dagligen inte gav signifikant bättre resultat än placebo, medan gruppen som 
behandlades med 10 mg två gånger dagligen fick bättre resultat. Det är svårt att dra en 
slutsats utifrån endast en studie men det verkar som att tofacitinib 10 mg två gånger 
dagligen ger god effekt avseende att bromsa förloppet av röntgenförändringar vid RA, 
medan motsvarade effekt för 2*5 mg är tveksam. I artikelsökningen hittades ytterligare 
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en studie som undersökte tofacitinibs effekt på röntgenförändringar, denna studie 
exkluderades dock då den inte uppfyllde de uppsatta inklusionskriterierna. 
 
Förändringar i HAQ-DI poäng från baseline till vecka 12 vid tofacitinibbehandling 
jämfört med placebo undersöktes i sex studier (8, 17, 18, 19, 20, 21). I samtliga studier 
visades dosen 2*10 mg motverka funktionsnedsättning kraftigare än placebo och i fem 
(8, 17, 19, 20, 21) av de sex studierna sågs att även dosen 2*5 mg gav bättre resultat i 
förhållande till placebo. I den sista studien (18) redovisades inte signifikansen för 2*5 
mg, men resultatet var i klass med motsvarande resultat i de övriga studierna. I 
samtliga sex studier sågs att den högre dosen om 2*10 mg gav större förändring än 2*5 
mg. En studie (21) jämförde även doserna 3 och 15 mg tofacitinib två gånger dagligen, 
här var den lägre dosen inte signifikant jämfört med placebo medan den högre dosen 
ledde till större förändring från baseline än både placebo och tofacitinib i doser om 5 
och 10 mg två gånger dagligen. Dessa resultat kan tolkas som att tofacitinib i doser 
≥2*5 mg motverkar funktionsnedsättning i större utsträckning jämfört med placebo 
och att ju högre dos av tofacitinib, desto bättre resultat på funktionsnedsättningen 
inom de undersökta dos-områdena. 
 
I och med den andra frågeställningen jämfördes effekten av tofacitinib med andra RA-
läkemedel, mer specifikt metotrexat och adalimumab. Med avseende på ACR20 
jämförde endast en av studierna (1) här tofacitinib med metotrexat och i denna studie 
sågs att en betydligt större andel av deltagarna i tofacitinib-grupperna uppnådde 
ACR20-respons i vecka 24 jämfört med metotrexat-gruppen. Två studier (20, 21) 
jämförde istället med adalimumab och dessa gav olika resultat. I den ena studien (20) 
sågs att ACR20-responsen vid vecka 24 var nästan lika hög i adalimumab-gruppen som 
den var i tofacitinib-grupperna. I den andra studien (21) var resultatet vid 
adalimumabbehandling inte signifikant i jämförelse med placebo i vecka 12, medan 
tofacitinibdoser över 2*3 mg var signifikanta. Detta innebär i förlängningen att 
tofacitinib gav bättre resultat i ACR20-respons än adalimumab, särskilt i högre doser 
om minst 2*5 mg. Den första studien (20) rapporterade endast resultaten från vecka 
24, medan den andra (21) endast rapporterade resultaten för adalimumab från vecka 
12, p.g.a. att samtliga deltagare i den gruppen övergick till tofacitinib efter 12 veckor. 
Dessa två studier visar olika resultat, vilket kan tolkas som att adalimumab inte ger 
effekt på ACR20-kriterierna efter endast 12 veckor, utan att längre tids behandling 
krävs för att kunna se denna effekt. Utifrån dessa tre studier kan det sägas att 
tofacitinib 5-10 mg två gånger dagligen verkar ha en markant bättre effekt än 
metotrexat och att tofacitinib verkar ge bättre resultat än adalimumab, åtminstone vid 
kortare tids behandling upp till 12 veckor. 
 
Tofacitinib jämfördes med andra läkemedel med avseende på DAS28-4(ESR)<2,6 
(remission) i tre studier (1, 20, 21). En av dessa (1) jämförde med metotrexat och visade 
att tofacitinib i doser om 5 och 10 mg två gånger dagligen ledde till att en signifikant 
större andel av deltagarna uppnådde remission jämfört med metotrexat efter 24 veckor. 
Två studier jämförde tofacitinib med adalimumab. I den ena studien (20) sågs i vecka 
24 att både tofacitinib 5 och 10 mg och adalimumab gav signifikant bättre effekt än 
placebo, att dosen 2*10 mg ledde till högre frekvens som uppnådde remission och att 
adalimumab och dosen 2*5 mg var ungefär likvärdiga. Den andra studien (21) visade 
att tofacitinib i doser om 10 och 15 mg två gånger dagligen var signifikanta, medan 
varken doserna 2*3 och 2*5 mg eller adalimumab kunde bevisas ha bättre effekt 
jämfört med placebo. Detta innebär att tofacitinib ≥2*10 mg ledde till att betydligt 
större andel av deltagarna uppnådde DAS28-definerad remission jämfört med 
adalimumab. Slutsatsen som dras utifrån resultaten i detta arbete är att tofacitinib ger 
bättre effekt än metotrexat och troligen även adalimumab, åtminstone i doser ≥2*10 
mg. 
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En studie (1) jämförde medelförändringen i SHS, d.v.s. röntgenförändringar, mellan 
tofacitinib och andra läkemedel, i detta fall metotrexat. Studien visade att båda doser 
av tofacitinib (5 och 10 mg två gånger dagligen) var signifikant mer effektiva än 
metotrexat gällande att bromsa röntgenförändringar. 
 
I en studie (1) jämfördes medelförändringen i HAQ-DI poäng (funktionsnedsättning) 
från baseline mellan tofacitinib och metotrexat. Förändringen vid vecka 24 var 
signifikant större i båda tofacitinib-grupper (5 och 10 mg två gånger dagligen) jämfört 
med metotrexat. Två studier jämförde med adalimumab, i den ena (21) var resultaten 
för adalimumab inte signifikanta jämfört med placebo, medan tofacitinib i doser ≥2*5 
mg gav signifikant större medelförändring i jämförelse med placebo. I den andra (20) 
sågs att tofacitinib 2*5 mg gav en lite större förändring än adalimumab medan dosen 
2*10 mg gav större förändring jämfört med adalimumab. Resultaten i detta arbete leder 
till slutsatsen att behandling med tofacitinib resulterar i en större medelförändring i 
HAQ-DI poäng jämfört med metotrexat och adalimumab. 
 
Med avseende på den tredje frågeställningen undersöktes vilka de vanligaste 
biverkningarna vid behandling med tofacitinib är. Med tanke på att tofacitinib dämpar 
immunförsvaret kan en del biverkningar förväntas, bl.a. infektioner, mag-
tarmbiverkningar och ökad risk för cancer (22). I de flesta studier (1, 8, 17, 18, 19, 20, 
21) var biverkningsfrekvensen ungefär lika över alla behandlingsgrupper. Endast i en 
studie (9) sågs att behandling med tofacitinib gav upphov till större andel biverkningar 
än placebo. Biverkningsfrekvensen verkar utifrån de flesta inkluderade studier ligga 
omkring 50% under de första tre behandlingsmånaderna för att sedan minska något 
under månad 3-6. De vanligaste biverkningarna av tofacitinib över samtliga studier är 
infektioner och gastrointestinala besvär. Deltagarna rapporterade infektioner såsom 
övre luftvägsinfektion, nasofaryngit, urinvägsinfektion och bronkit och 
gastrointestinala besvär såsom diarré och illamående. I tre studier (8, 9, 21) 
återkommer huvudvärk som en vanlig biverkning och i två studier (9, 18) var 
förändrade labbvärden en vanlig biverkning.  
  
Den fjärde frågeställningen handlade om huruvida allvarliga biverkningar är vanligare 
vid behandling med tofacitinib jämfört med andra RA-läkemedel. Allvarliga 
biverkningar innefattar bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, organsvikt, infektioner och cancer. I 
studien som jämförde tofacitinib med metotrexat (1) var frekvensen av allvarliga 
biverkningar lika i alla grupper. Av de två studier som jämförde med adalimumab 
visade den ena studien (20) att tofacitinib gav upphov till större andel allvarliga 
biverkningar än adalimumab-gruppen med en skillnad på några procentenheter. Den 
andra studien (21) visade att frekvensen av allvarliga biverkningar under hela 24-
veckors perioden var någon procent högre i tofacitinib-grupperna än i adalimumab-
gruppen och att frekvensen ökade i adalimumab-gruppen efter övergången till 
tofacitinib. Utifrån detta verkar det som att tofacitinib och metotrexat är likvärdiga 
gällande frekvens av allvarliga biverkningar, medan resultaten för tofacitinib jämfört 
med adalimumab tyder på att tofacitinib ger upphov till något större andel allvarliga 
biverkningar än adalimumab. Skillnaden mellan dessa frekvenser var dock bara några 
procentenheter, vilket leder till frågan huruvida skillnaden verkligen var signifikant. 
Signifikansen redovisas inte i studierna, men utifrån detta är en trolig slutsats att 
tofacitinib ger upphov till minst lika stor andel allvarliga biverkningar som 
adalimumab, om inte större. 
 
I och med den femte frågeställningen undersöktes huruvida allvarliga biverkningar är 
vanligare vid behandling med tofacitinib jämfört med placebo. I tre studier (8, 19, 21) 
sågs att placebogruppen hade något högre frekvens av allvarliga biverkningar jämfört 
med tofacitinib-grupperna, medan tre studier (9, 17, 20) visar det motsatta. I en studie 
(18) var frekvensen lika över alla grupper. Resultaten är något motstridiga, men 
skillnaderna mellan grupperna var inte mer än cirka 4%, varför det är oklart huruvida 
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de är signifikanta. Sammantaget verkar frekvensen av allvarliga biverkningar utifrån 
detta vara ungefär lika mellan tofacitinib och placebo. 
 
Den sjätte frågeställningen handlade om huruvida tofacitinib är kopplat till specifikt 
ökad risk för allvarliga infektioner och cancer jämfört med andra RA-läkemedel och 
placebo. I de flesta inkluderade studier (8, 9, 17, 18, 19, 20, 21) ses att allvarliga 
infektioner rapporterats med störst frekvens hos de deltagare som behandlats med 
tofacitinib. I studien som jämförde med metotrexat (1) var frekvensen lika mellan alla 
grupper, men herpes zoster-infektioner var vanligare i tofacitinib-grupperna. I två 
studier (8, 17) sågs att andelen allvarliga infektioner var dosrelaterade, med fler 
infektioner i gruppen som behandlades med 10 mg jämfört med den som behandlades 
med 5 mg. I de andra studierna observerades inget sådant samband. I de studier där 
opportunistiska infektioner förekom (17, 18, 20), rapporterades samtliga från deltagare 
i tofacitinib-grupperna. I studien som jämförde med metotrexat (1) förekom ett fall av 
cancer i metotrexat-gruppen och fem fall i tofacitinib-grupperna. I de två studierna som 
jämförde med adalimumab förekom i den ena studien (20) tre cancerfall i tofacitinib-
grupperna och ett fall i adalimumab-gruppen. I den andra studien (21) rapporterades 
ett fall av cancer i adalimumab-gruppen efter övergång till tofacitinib. I andra studier 
(8, 17, 18) där cancer förekom rapporterades samtliga fall från deltagare i tofacitinib-
grupperna, ingen av studierna rapporterade cancerfall i placebogruppen. Utifrån dessa 
resultat kan slutsatsen dras att tofacitinib ökar risken för allvarliga infektioner, 
opportunistiska infektioner och cancer. 
 
EMA och FDA har fattat olika beslut angående huruvida effekten av tofacitinib 
överväger riskerna. Syftet med denna studie var att utvärdera effekt och säkerhet 
genom att inkludera studier som tillkommit sedan dessa beslut togs. Det visade sig 
dock vara svårt att identifiera vilka studier som dessa myndigheter baserade sina beslut 
på, varför det är troligt att många av de studier som inkluderats här även ingick i 
utvärderingarna gjorda av EMA och FDA. Utifrån resultaten i denna studie är det 
förståeligt att dessa myndigheter fattat olika beslut, då studien visar att tofacitinib har 
god effekt både på patienter som inte tidigare behandlats med metotrexat och på de 
som haft otillräcklig effekt av olika antireumatiska läkemedel, men att behandlingen 
kommer med allvarliga biverkningar. En aspekt som bör beaktas är att RA är en 
allvarlig och komplicerad sjukdom som påverkar livskvaliteten för den drabbade och 
att det finns patienter som inte får tillräcklig effekt av andra antireumatiska läkemedel. 
För dessa patienter kan de allvarliga biverkningarna som kopplas till 
tofacitinibbehandling vara risker de är villiga att ta för att få behandling med ett 
läkemedel som bromsar sjukdomsaktiviteten och höjer livskvaliteten. Med denna 
utgångspunkt kan det vara läge för EMA att göra en ny utvärdering då tofacitinib, trots 
vissa risker, kan vara ett bra alternativ för patienter som inte får tillräcklig effekt av 
andra tillgängliga antireumatiska läkemedel. 
 

6. Slutsats 

Slutsatsen som dras utifrån denna studie är att tofacitinib har en effekt vid RA som är 
bättre än placebo med avseende på samtliga effektmått som presenterats. Tofacitinib 
2*10 mg ser ut att ge goda resultat på samtliga mått och ge bättre effekt än både 2*5 mg 
och 1*20 mg. Dosen 2*15 mg ger en likvärdig ACR20-respons som 2*10 mg, men verkar 
i övrigt ge bättre effekt än samtliga andra doser med avseende på måtten DAS28 och 
HAQ-DI. Dosen 2*5 mg har också visats ge goda resultat, främst avseende att minska 
antalet ömma och svullna leder, smärta och funktionsnedsättning, men med något 
lägre respons än de högre doserna och det verkar krävas en längre behandlingstid än 12 
veckor för att patienten ska uppnå remission. Vidare är det tveksamt ifall 2*5 mg har 
tillräckligt god effekt avseende att bromsa de röntgenförändringar som sker vid RA. 
Gällande tofacitinibs effekt i jämförelse med andra läkemedel verkar det ha bättre 
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effekt än metotrexat och även adalimumab, åtminstone i doser ≥2*10 mg och iallafall 
under kortare tids behandling upp till 12 veckor. De vanligaste biverkningarna av 
tofacitinib är infektioner och gastrointestinala besvär. Allvarliga biverkningar (bortsett 
från cancer och allvarliga infektioner) förekommer inte oftare med tofacitinib än med 
metotrexat men tofacitinib verkar ge en något större frekvens av allvarliga biverkningar 
jämfört med adalimumab. Resultaten för allvarliga biverkningar med tofacitinib 
jämfört placebo tyder på att frekvensen drabbade patienter är ungefär lika vid de båda 
behandlingarna. Tofacitinib har i detta arbete setts öka risken för allvarliga infektioner 
och cancer jämfört med placebo, metotrexat och adalimumab. Sammanfattningsvis 
verkar tofacitinib ha god effekt på sjukdomsförloppet vid RA, dock inte helt utan risker. 
EMA och FDA har fattat olika beslut angående huruvida effekten överväger riskerna, 
och utifrån resultaten i denna studie är detta förståeligt. Med tanke på att RA är en 
allvarlig sjukdom som påverkar livskvaliteten och att det finns patienter som inte får 
tillräcklig effekt av andra antireumatiska läkemedel kan det vara läge för EMA att göra 
en ny utvärdering då tofacitinib, trots vissa risker, kan vara ett bra alternativ för dessa 
patienter. 
 

7. Tack 

Jag vill ge ett stort tack till min handledare David Andersson för bra synpunkter och 
goda råd. 



24 
 

8. Referenser 

1. Lee EB, Fleischmann R, Hall S, Wilkinson B, Bradley JD, Gruben D, et al. Tofacitinib 
versus methotrexate in rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2014,370(25),2377-86. 
 
2. Ericson E, Ericson T. Medicinska sjukdomar. 4e upplagan. Lund: Studentlitteratur 
AB; 2012. s. 663-666, 669-676.  
 
3. Lindahl G. Reumatoid artrit (RA). internetmedicin.se. Internetmedicin AB. Hämtat 
från: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=301, [uppdaterad 2014-08-24, 
citerad 2015-02-07]. 
 
4. Colmegna I, Ohata BR, Menard HA. Current understanding of rheumatoid arthritis 
therapy. Clin Pharmacol Ther. 2012,91(4),607-20. 
 
5. Schelin Å. Ledgångsreumatism. 1177.se. Inera AB, Sveriges landsting och regioner. 
Hämtat från: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ledgangsreumatism/, 
[uppdaterad 2014-05-19, citerad 2015-02-07] 
 
6. Saladin K. Anatomy and physiology: the unity of form and function. 6th ed. New 
York: McGraw-Hill; 2012. p.307. 
 
7. Ordlista för Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Socialstyrelsen.se. 
Hämtat från: 
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar/ordlist
a, [citerad 2015-02-21]. 
  
8. Fleischmann R, Kremer J, Cush J, Schulze-Koops H, Connell CA, Bradley JD, et al. 
Placebo-controlled trial of tofacitinib monotherapy in rheumatoid arthritis. N Engl J 
Med. 2012,367(6),495-507. 
 
9. Kremer JM, Cohen S, Wilkinson BE, Connell CA, French JL, Gomez-Reino J, et al. A 
phase IIb dose-ranging study of the oral JAK inhibitor tofacitinib (CP-690,550) versus 
placebo in combination with background methotrexate in patients with active 
rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate alone. Arthritis 
Rheum. 2012,64(4),970-81. 
 
10. Schelin Å. Läkemedel vid ledgångsreumatism. 1177.se. Inera AB, Sveriges landsting 
och regioner. Hämtat från: http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Rad-om-
lakemedel/Lakemedel-vid-ledgangsreumatism/, [uppdaterad 2014-08-11, citerad 2015-
02-07]. 
 
11. Lundquist M, Cole SW, Sikes ML. Efficacy and safety of tofacitinib for treatment of 
rheumatoid arthritis. World J Orthop. 2014,5(4),504-11. 
 
12. Krishnaswami S, Kudlacz E, Wang R, Chan G. A supratherapeutic dose of the janus 
kinase inhibitor tasocitinib (CP-690,550) does not prolong QTc interval in healthy 
participants. J Clin Pharmacol. 2011,51(9),1256-63. 
 
13. FDA approves Xeljanz for rheumatoid arthritis. FDA.gov. Hämtat från: 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm327152.htm, 
[uppdaterad 2012-11-13, citerad 2015-02-07]. 
 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=301
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ledgangsreumatism/
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar/ordlista
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar/ordlista
http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-ledgangsreumatism/
http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-ledgangsreumatism/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm327152.htm


25 
 

14. Risk evaluation and mitigation strategy (REMS). FDA.gov. Hämtat från: 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformation
forPatientsandProviders/UCM330290.pdf, [uppdaterad 2015-02, citerad 2015-02-07]. 
 
15. Refusal of the marketing authorisation for Xeljanz (tofacitinib). ema.europa.eu. 
Hämtat från:  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-
_Initial_authorisation/human/002542/WC500142485.pdf, [publicerad 2013-04-25, 
citerad 2015-02-07]. 
 
16. Refusal of the marketing authorisation for Xeljanz (tofacitinib): Outcome of re-
examination. ema.europa.eu. Hämtat från: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-
_Initial_authorisation/human/002542/WC500146629.pdf, [publicerad 2013-07-26, 
citerad 2015-02-07]. 
 
17. Kremer J, Li ZG, Hall S, Fleischmann R, Genovese M, Martin-Mola E, et al. 
Tofacitinib in combination with nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs in 
patients with active rheumatoid arthritis: a randomized trial. Ann Intern Med. 
2013,159(4),253-61. 
 
18. van der Heijde D, Tanaka Y, Fleischmann R, Keystone E, Kremer J, Zerbini C, et al. 
Tofacitinib (CP-690,550) in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate: 
twelve-month data from a twenty-four–month phase III randomized radiographic 
study. Arthritis Rheum. 2013,65(3),559-70. 
 
19. Burmester GR, Blanco R, Charles-Schoeman C, Wollenhaupt J, Zerbini C, Benda B, 
et al. Tofacitinib (CP-690,550) in combination with methotrexate in patients with 
active rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor 
inhibitors: a randomised phase 3 trial. Lancet. 2013,381(9865),451-60. 
 
20. van Vollenhoven RF, Fleischmann R, Cohen S, Lee EB, García Meijide JA, Wagner 
S, et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo in rheumatoid arthritis. N Engl J 
Med. 2012,367(6),508-19. 
 
21. Fleischmann R, Cutolo M, Genovese MC, Lee EB, Kanik KS, Sadis S, et al. Phase IIb 
dose-ranging study of the oral JAK inhibitor tofacitinib (CP-690,550) or adalimumab 
monotherapy versus placebo in patients with active rheumatoid arthritis with an 
inadequate response to disease-modifying antirheumatic drugs. Arthritis Rheum. 
2012,64(3),617-29.  
 
22. Immunosuppressive medications. The Johns Hopkins lupus center. Johns Hopkins 
medicine. Hämtat från: http://www.hopkinslupus.org/lupus-treatment/lupus-
medications/immunosuppressive-medications/, [citerad 2015-03-06]. 
 
 

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/UCM330290.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/UCM330290.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002542/WC500142485.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002542/WC500142485.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002542/WC500146629.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002542/WC500146629.pdf
http://www.hopkinslupus.org/lupus-treatment/lupus-medications/immunosuppressive-medications/
http://www.hopkinslupus.org/lupus-treatment/lupus-medications/immunosuppressive-medications/


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


	Sammanfattning
	1. Introduktion
	1.1 Symtom
	1.2 Patogenes
	1.3 Diagnos
	1.4 Effektmått
	1.5 Behandling
	1.6 Tofacitinib

	2. Syfte
	3. Metod
	4. Resultat
	4.1 Tofacitinib versus methotrexate in rheumatoid arthritis (2014) (1)
	4.2 Tofacitinib in combination with nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs in patients with active rheumatoid arthritis: a randomized trial (2013) (17)
	4.3 Tofacitinib (CP-690,550) in patients with rheumatoid arthritis recieving methotrexate: twelve-month data from a twenty-four-month phase III randomized radiographic study (2013) (18)
	4.4 Tofacitinib (CP-690,550) in combination with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: a randomised phase 3 trial (2013) (19)
	4.5 Tofacitinib or adalimumab versus placebo in rheumatoid arthritis (2012) (20)
	4.6 Placebo-controlled trial of tofacitinib monotherapy in rheumatoid arthritis (2012) (8)
	4.7 A phase IIb dose-ranging study of the oral JAK inhibitor tofacitinib (CP-690,550) versus placebo in combination with background methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate alone (2012) (9)
	4.8 Phase IIb dose-ranging study of the oral JAK inhibitor tofacitinib (CP-690,550) or adalimumab monotherapy versus placebo in patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to disease-modifying antirheumatic drugs (2012) (21)
	4.9 Sammanfattning av vetenskapliga studier

	5. Diskussion
	6. Slutsats
	7. Tack
	8. Referenser

