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SAMMANFATTNING

Multipel skleros är en autoimmun neurologisk sjukdom som drabbar nerver i det centrala 
nervsystemet. Den drabbades sjukdomsförlopp är individuellt och kan leda till stora 
konsekvenser. Flera följd symptom på grund av sjukdomen kan uppstå och vissa kan 
behandlas farmakologiskt. I dag ser prognosen ljus ut för de som insjuknar eftersom 
medicinering, behandling, omvårdnad och rehabilitering utvecklats till det bättre. Syftet med 
denna uppsats var att ta reda på hur olika följdbesvär vid MS behandlas både farmakologiskt 
och icke farmakologiskt. Att se hur de olika förloppsmodifierande behandlingarna fungerar 
och genom att gå igenom olika studier komma fram till vilken av behandlingarna som är bäst. 
Förloppsmodifierande behandlingar introducerades på 1990-talet och har bidragit till att de 
som insjuknar i dag inte blir lika funktionsnedsatta som tidigare. Det finns fem olika preparat: 
Betaferon (interferon beta1-b), Avonex (Interferon beta 1-a), Rebif (interferon beta 1-a), 
Copaxone(glatirameracetat) och Tysabri(natalizumab) som undersökts i olika studier för att 
utreda deras effektivitet. Den effektivaste av dem är Tysabri men på grund av bieffekter som 
utvecklande av PML( Progressiv multifokal leukoencefalopati) ges den bara till patienter med 
hög sjukdomsaktivitet trots behandling med betainterferon eller till patienter med en snabb 
utveckling av svår skovvis fortlöpande MS. Nackdelen med interferoner är att risken finns att 
utveckla neutraliserande antikroppar (NAb). Då ser immunförsvaret läkemedlet som 
kroppsfrämmande och B-cellerna börjar producera antikroppar som fäster på interferonet och 
blockerar dess effekt. Om detta sker minskar eller uteblir effekten av läkemedlet.
Övriga behandlingar som finns är IVig, Mixtroantrone och blodstamcellstransplantation . Det 
pågår forskning runt olika läkemedelsbehandlingar och det kommer snart en oral behandling 
med substansen laquinimod. Den allra effektivaste behandlingen mot ”hög aggressiv” MS 
som finns i dag är blodstamcellstransplantation.
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Introduktion
Multipel skleros (MS) är en autoimmun neurologisk sjukdom som drabbar nerver i det 
centrala nervsystemet. MS drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män och debuterar vanligen i 
20-40 års åldern. Även om den exakta orsaken till MS är okänd, tyder forskning på att en 
kombination av både genetiska faktorer och miljöfaktorer är inblandade. Antalet nya fall i 
Sverige är ca 5/100 000/år och ca 12 000 personer har MS i Sverige [1]

Den egna kroppens immunförsvar angriper av ännu okänd orsak den egna nervvävnaden 
någonstans i centrala nervsystemet (CNS), som består av stora och lilla hjärnan, 
hjärnstammen och ryggmärgen. Det är det vita fettrika skiktet myelin som omsluter 
nervcellerna som drabbas. Dess uppgift är att påskynda överföringen av nervimpulser till och 
från olika delar av nervsystemet. Immunförsvaret misstar nervvävnaden för att vara 
främmande och inflammationer uppstår, vilket skadar och bryter ner myelinet. Detta påverkar 
eller förhindrar ibland helt överföringen av de elektriska impulserna vilket resulterar i olika 
symptom beroende på var och i vilka nervbanor skadan skett, samt på hur bra nervsystemet 
återhämtar sig när inflammationen läker. Dessa försämrings episoder kallas skov. Myelinet 
återbildas men om det drabbade området är stort så bildas ärr i nervvävnaden som försämrar 
nervimpuls hastigheten till det sämre. Vid kraftig inflammation kan nervtråden (axonet) gå av 
och skadan blir då oreparerbar. Detta ger då för den MS sjuke bestående sjukdomssymptom 
och bidrar till funktionsnedsättning. En ökad skovrisk finns vid infektioner och för att räknas 
som ett skov ska neurologiska symtom kvarstå i mer än ett dygn.

Vanliga debutsymptom:
Det första symtomet pga. MS kallas CIS (Clinically Isolated Syndrome) och kan visa sig i 
följande: synbesvär (vanligen synnervsinflammation), domningar, känselstörningar i 
extremitet, gång och balansrubbningar med uttröttbarhet i ben. Även förlamningar i armar, 
ben och ansikte förekommer samt talsvårigheter.
Neurospecialister ställer diagnosen baserad på sjukdomshistoria och neurologiska
undersökningar med magnetisk resonanskamera (MRI) av hjärnan och eventuellt ryggmärgen. 
Man använder sig ofta av kontrastförstärkaren Gadolinum-DPTA (Gd)som gör att man ser 
vissa lesioner starkare. Inflammerade områden blir mer markerade och det blir lättare att 
identifiera nya och aktiva lesioner. Bilderna man får kan vara antingen T1 viktad, vilket 
innebär en typ av MR bild där radiovågsimpulser ändras så att gamla lesioner blir mer 
framträdande och om kontrastmedel används kan även nya lesioner observeras. Bilderna kan 
också vara T2 viktade. Det är en typ av skanning där radiovågsimpulser ändras så att alla 
lesioner blir framträdande, både nya och gamla. Vätskefyllda områden ger en stark ljus 
signal.T2 viktade bilder används ofta vid diagnostisering av MS. Man gör även likvoranalys
(LP) där man vid MS kan se oligoklonala band och ett högt IgG index. Om inga tydliga 
förändringar ses kan tester med VEP/SEP (visual/somatosensory evoked potentials) göras. 
Det innebär att man med hjälp av elektroder mäter nervsignalernas hastighet

Sjukdomen delas in i olika former:
Godartad MS ger enstaka skov med känselstörningar genom livet som går tillbaka och 
lämnar inte några skador efter sig

Skovvis fortlöpande MS  s.k. relapsing-remitting (RR MS)
75 % av alla med MS börjar med denna form där skoven kommer med kortare eller längre 
perioder och går tillbaka självmant eller med hjälp av kortison behandling. De symptomfria 
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perioderna mellan skoven kan vara från några månader eller till flera år mellan attackerna. 
Vanligtvis ger skoven en viss funktionsnedsättning.

Progressiv MS 
De flesta personer med skov omväxlande med remissioner utvecklar senare sekundär 
progressiv MS (SPMS)där sjukdomen kommer med en mer smygande försämring. Den kan 
vara stabil under långa perioder och under andra medföra långsam försämring. Skovvis 
fortlöpande formen kan senare övergå till denna fas. En mindre del, cirka 15 % av de MS 
sjuka insjuknar i primär progressiva formen av sjukdomen (PPMS) och har inga initiala skov.

Benign MS med nästan inga besvär trots långvarig sjukdom.

Med tiden utvecklar flertalet MS sjuka olika grader av handikapp.
50% av de MS drabbade behöver gånghjälpmedel efter ca 15 år med sjukdomen [1]
Sjukdomen ser olika ut hos de drabbade så behandlingen anpassas utifrån varje individ. Inget 
botemedel finns ännu mot sjukdomen. Forskning pågår om varför vissa drabbas av 
sjukdomen. Om den gåtan löses skulle man kanske kunna hitta läkemedel som ger en 
effektivare och mer riktad behandling eller om det beror på en viss gen skulle den kunna 
behandlas så att inte sjukdomen skulle bryta ut. Kanske skulle man till och med kunna 
framställa ett botemedel. Behandlingar som i dag finns är symptomlindrande och 
förloppsförändrande.

SYFTE:
Att ta reda på hur olika följdbesvär vid MS behandlas både farmakologiskt och icke 
farmakologiskt och se hur de olika förloppsmodifierande läkemedlen fungerar. Genom att läsa 
om olika studier kunna se vilken förloppsmodifierande behandling som är bäst.

METOD:
Denna C-uppsats byggde på litteratursökning i böcker, vetenskapliga studier och offentliga 
rapporter på Internet. Datainsamlingen skedde via databasen Pubmed .Sökord som författaren 
använde var multipel skleros, multiple sclerosis, stem-cell, Avonex, Betaferon, Rebif, 
Glatiramer acetat.  Syftet med studierna framgick tydligt och urvalet var välbeskrivet, en 
tydlig beskrivning av analys och metod fanns samt att resultaten motsvarade studiernas syfte. 
Jag begränsade studierna till de som var publicerade mellan år 2000-2009 och handlande om 
förloppsmodifierande behandling vid multipel skleros.

Nyckelord: multipel skleros, multiple sclerosis, stem-cell, betaferon, Avonex, Tysabri,
Copaxone, Rebif
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SYMPTOM & BEHANDLING
Akut behandling vid försämring
Vid svåra skov kan pulsbehandling (kort kur) med steroider användas. Vanligen använder 
man Solu-Medol (Metylprednisolon) som ges polikliniskt 1gg/dag i 3 dagar. Att 
behandlingen förkortar skovet har visats i flera placebokontrollerade studier och en 
Cochranerapport. [1] Om inte behandlingen ger effekt vid kraftiga skov kan plasmaferes 
(plasmabyte) göras. Plasman filtreras och skadliga antikroppar rensas ut. Endast 1/3 av 
patienterna får en bra effekt av plasmaferes behandlingen.

Fatigue
De flesta med MS drabbas av denna återkommande trötthet som tilltar under dagen. Den 
förvärras av stress, tyngre fysisk eller mental ansträngning. Denna förlamande trötthet och 
utmattningskänsla ses som en av de jobbigaste effekterna med sjukdomen eftersom den 
inverkar på arbetsförmågan och livskvaliteten. Det viktigaste är att lära sig ”hushålla” med sin 
energi och spara på krafterna till det man tycker är viktigast. Att gå ner i arbetstid kan ge 
bättre ork för att klara vardagen i övrigt. Värme kan även förvärra tröttheten och då kan en 
sval dusch, fläktar inomhus eller speciella kylvästar hjälpa. Sjukgymnastik kan även vara till 
hjälp och förbättra energin. Vid allvarliga trötthetssymptom kan vakenhets höjande 
läkemedlet Modiodal (Modafinil) 100 mg 2-4 ggr/dag prövas.[1]

Kognitiv påverkan
Dessa symtom kommer smygande efter en tids sjukdom och kan relateras till 
sjukdomsprocessens utbredning i hjärnan som kan förändra avancerade hjärnfunktioner. 
Räkneförmåga, minne, tidsuppfattning och förmåga att ta och ge information är exempel på 
kognitiva funktioner. Neuropsykologer kan hjälpa till med att träna upp kognitiva funktioner 
och använder sig av olika tester för att se vad den drabbade behöver för sorts träning. Till 
vardags kan man lösa korsord, sudoku eller liknande. Ingen medicinskbehandling finns.

Smärta
Flera olika smärttyper kan finnas hos en och samma patient. Akut smärta t.ex. 
trigeminusneuralgi (tredelade femte hjärnnerven som ger ansiktssmärtor), toniska kramper 
eller radikulära smärtor (nervrötterna) behandlas ofta med karbamazepin 100-200 mg 
3ggr/dygn. Andra substanser är t ex Hermolepsin, Tegretol eller Trimonil. I andrahand kan 
substanserna gabapentin, fenytoin, baklofen eller lamotrigin prövas.[1]

Den kroniska dysestesismärtan som ger brännande och molande obehag i benen behandlas 
med Tryptisol (Amitriptylin) 10-25 mg 2-3 ggr/dag. Baklofen och bensodiazepiner kan 
även användas [3] Ländryggssmärtor behandlas med sjukgymnastik och NSAID läkemedel.

Vid invalidiserande smärttillstånd kan behandlingsalternativen vara att lindra smärtan med 
elektrisk nervstimulering, nervfiberdestruktion med hjälp av alkohol och fenol injektion, 
neurokirurgisk nervdestruktion eller insprutning av lokalbedövande medel i eller intill ett 
sympatiskt ganglion [3]
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Spasticitet
Spasticitet innebär en oförmåga att styra musklerna. Reflexerna är livliga och musklerna är 
spända. Rörelserna blir därmed ryckiga. Huvudsakligen är det benen som drabbas och det 
orsakas av ryggmärgsskada. För att behandla spasticiteten används främst sjukgymnastik.
Akupunktur har visat sig ha spasticitetsreducerande effekt hos en del
patienter. Vid behandlingen används s.k. tonusreglerande akupunkturpunkter.
TNS har också visats ha spasticitetsreducerande effekt. Muskelavslappnande läkemedel kan 
lindra muskelsmärtor eller kramper och leda till förbättrad rörlighet. Vanligaste läkemedlet är 
Baklofen 5-25 mg 3-4 ggr/dygn (individuell dosering). Diazepam 2-5 mg 1-3 ggr/dygn
används även men kan vara sederande. På licens finns även Tizanidin och Dantrolene. Vid 
svår spasticitet  kan intratekal baklofenterapi övervägas (inne i vätskerummet mellan 
hjärnornas hinnor). Det är en säker och kraftfull metod som ersatt kirurgiska och kemiska 
ingrepp. Lokal injektionsbehandling intramuskulärt med Botulinumtoxin vid påverkan av 
isolerade muskelgrupper är även en strategi som blockerar nervimpulser till muskeln som 
injicerats så att den slutar dra ihop sig. Behandlingarna ses ofta som ”för” effektiva eftersom 
gångförmågan försämras pågrund av muskelrelaxtionen. Spasticiteten gav ett visst stöd i 
gången som förloras.

Ataxi
Ataxi är bristande koordination beroende på skador i cerebellum eller på cerebellära banorna.
Sjukgymnastik och arbetsterapi behandling används men problemet är svårt att komma till 
rätta med. Farmakologiskt används Klonazepam 0-5mg 2ggr/dygn upp till 2mg 2-3 
ggr/dygn. Antiepileptika har liten effekt på ataxi och de substanser som används är:
karbamazepin, primidon och gabapentin.

Depression
Att få diagnosen MS är en chock och delvis en sorg för de drabbade. Ovissheten om hur 
framtiden kommer att se ut och hur hårt man blir drabbad är tung. Att leva med smärtor samt
att få ställa om sitt sätt att leva och behöva ändra sina egna mål i livet gör att vissa drabbade 
blir mer eller mindre deprimerade. 30-50% av MS sjuka drabbas av depression periodvis [3]
Vid läkemedels behandling används SSRI preparat t.ex. sertralin (Zoloft), citalopram 
(Cipramil), paroxetin (Seroxat) eller fluoxetin (Seroscand, Fontex). 

Urologiska besvär
Plötsliga urinträngningar, inkontinens eller svårigheter att tömma urinblåsan drabbar många 
MS sjuka. Det beror på bäckenbotten spasticitet. Detta kan leda till urinvägsinfektioner som 
drabbar njurarna. Kronisk njurbäckeninflammation med nedsättning av njurfunktionen var 
förr en vanlig dödsorsak hos MS-drabbade [3]. Även tarminkontinens kan förekomma på 
grund av sjukdomen.
För att öka blåskapaciteten kan antikolinerga prövas t ex. Detrusitol SR (tolterodin), 
Ditropan (oxybutynin), Emselex (darifenacin), Vesicare (solifenacin)
För tillfällig medicinering då det är brist på toaletter kan Desmopressin actavis nässpray 10 
mikrogram en dos i varje näsborre användas, eller en frystorkad munlöslig tablett t ex. 
Minirin (desmopressin) användas max 1gg/dygn.
Vid tömningssvårigheter används regelbundet kateter tömning 4-5 ggr/dag 
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Sexuella besvär
Inflammationer i lustcentra eller skadade nervbanor som går till könsorgan kan ge sexuella 
problem. Hos kvinnor kan även torra slemhinnor eller rädsla för urinläckage ge minskad 
sexuell lust. Hos män förekommer även potensproblem. Spasticitet och nedsatt sensibilitet 
kan även nedsätta den sexuella förmågan. Impotensen kan behandlas med potensläkemedel 
som finns i olika former.
Bondil (Alprostadil) uretralstift
Caverject (Alprostadil) injektion

Tabletter:
Viagra (Sildenafil)
Cialis (Tadalafil)

Tal och sväljförmåga
Med hjälp av en logoped kan man kompensera dysfunktioner. Olika tekniker finns för talet 
t.ex. använda pauser vid sluddrigt tal, överdriven artikulation, öka röstvolymen eller reducera 
fraslängden. Stretching kan förstärka muskelfunktionen och medvetna sväljningar kan tränas 
istället för reflexmässiga. Lämplig konsistens på mat och dryck dvs. lite tjockare är bra för att 
stimulera sväljreflexen.

Rehabilitering/sjukgymnastik
Man använder sig av symtomatisk behandling, kompensatoriska lösningar och träning i syfte 
att förbättra en funktion eller att lära in ett nytt sätt att utföra en aktivitet. Resultaten visar att 
en kortare period av sammanhållen rehabilitering leder till förbättringar, främst av 
aktivitetsförmåga och välbefinnande. Det är effekter som kan kvarstå i cirka ett halvår. 
Vanligen vistas man 3-6 veckor på rehabiliteringshem 

Sjukgymnastik är en viktig del i både förebyggande och symptomlindrande syfte. Följdskador 
av snedbelastning förhindras och problem med spasticitet, yrsel och balansproblem kan man 
förbättra. Sjukgymnast kan skriva ut en TENS apparat att ha hemma mot smärta. 
Akupunkturbehandling har liknande effekt. Egen träning är också viktig t.ex., träning i gym,
promenader och simning. I vatten kan balansen tränas upp utan risk för att man faller och 
skadar sig.

För att mäta hur MS-sjukdomen utvecklas med tiden använder man sig av metoden EDSS 
(Expanded Disability Status Scale)(se bilaga 2) med skalan 0-10 i olika graderingar. Normal 
funktion är 0. Vid 1,0–4,5 har patienten gångförmåga, men efter 3 har personen lindriga men 
tydliga funktionsstörningar. Vid 5 klarar personen att gå 200 meter utan att vila eller använda 
sig av hjälpmedel. Vid 7 är personen rullstolsbunden och vid 9,5 finns ett totalt hjälpbehov. 
Genom att mäta kroppens fysiska funktioner kan man mäta sjukdomsförlopp och effekt av 
behandlingen. Moderna bromsmediciner har visat på minskat antal skov och utveckling av 
funktionsnedsättning. Det har framkommit att det är viktigt att sätta in behandlingen i ett 
tidigt skede.
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Förloppsmodifierande behandling

Tidigare gav man diagnosen MS när man kliniskt kunnat bevisa två skov separerade i tid och 
rum. Idag vet man att sjukdomen har en inflammatorisk aktivitet som startar redan innan 
första skovet inträffat. En internationell läkargrupp har granskat de klassiska kriterierna och 
föreslog förändringar som gör det möjligt att ge diagnosen redan efter ett skov, enligt de så 
kallade McDonald-kriterierna (se bilaga 1).
Det går ut på att läkaren gör en värdering av symtom, MRT bilder och ryggmärgsvätskeprov. 
Det som krävs för att säkerställa diagnos är att det kan påvisas att sjukdomen har spridning i 
tid och rum dvs. man ser skador på centrala nervsystemet som sprids i tid (tecken på skador i 
det centrala nervsystemet vid olika tidpunkter) och i rymden (tecken på skador på minst två 
olika delar av det centrala nervsystemet). Samt att andra differentialdiagnoser uteslutits. 
Fördelen med tidig diagnos är möjligheten att påbörja behandlingen i ett tidigt stadium, 
eftersom det har betydelse för sjukdomsutvecklingen.

Interferon beta är ett naturligt förekommande protein, kallat cytokin med immunmodulerande 
och antivirala egenskaper. Läkemedel med substansen är komponerade av aminosyror och 
framställs på konstgjord väg. Tre läkemedel av denna typ finns i dag för skovvis fortlöpande 
MS. Betaferon (IFN-ß 1b) har nyligen blivit godkänd för att även kunna behandla 
indikationen sekundär progressiv MS. Verkningsmekanismen är inte helt känd men man tror 
att betaferonet sätter sig på en receptor i immunförsvarets celler och minskar därigenom 
inflammationen. Biverkningarna är vanligen influensaliknande symtom med feber, frossa och 
huvudvärk. Därför tar man förebyggande antipyretisk analgetika innan injektionen.
Interferon-beta reducerar aktiviteten av cytokrom P-450 beroende enzym. Därför bör man inte 
äta andra läkemedel som är beroende av cytokrom P-450 systemet för clearence t.ex.
antiepileptika och antidepressiva. Blod och leverstatus brukar undersökas månad 1,3 och 6 när 
man påbörjar behandling med interferon-beta och sedan vid uppföljande besök. Risken finns 
att utveckla neutraliserande antikroppar (NAb). Då ser immunförsvaret läkemedlet som 
kroppsfrämmande och B-cellerna börjar producera antikroppar som fäster på interferonet och 
blockerar dess effekt. Om detta sker minskar eller uteblir effekten av läkemedlet. Man testar 
om NAb utvecklats via blodprov som tas efter 12 och 24 månaders efter påbörjad behandling. 
Om testet är positivt tas ett nytt test efter 3-6 månader och är även det positivt bör man sätta ut 
inteferon-beta och byta till ett annat preparat t.ex. Copaxone som är ett glatirameracetat.
Depression och självmordstankar kan öka i omfattning vid behandling med interferon-beta
och bör inte ges till personer med depressiva tillstånd. Graviditet och amning är 
kontraindicerat. Risk för spontan abort föreligger.  

BETAFERON (IFN-beta-1b)
Betaferon registrerades i Sverige år 1995 och var det första interferon-beta preparatet. 
Läkemedlet injiceras subkutant var annan dag i underhudsfettet. Rekommenderade dosen är 
på 250 mikrogram men man börjar med 62,5 mikrogram varannan dag och höjer sedan 
långsamt dosen enligt ett schema i FASS. Betaferon är ett interferon beta -1b läkemedel.
Nekros risk föreligger och ca 30 % av patienterna får reaktioner på injektionsstället med 
missfärgning, svullnad, nekros, rodnad eller inflammation. Ca 70 % får influensaliknande 
symtom som minskar med tiden vid fortlöpande behandling. Patienter som fick Betaferon 
uppvisade en 30 % -ig reduktion både av skovfrekvens och svårighetsgrad för de kliniska 
skoven (En förlängning av den skovfria perioden noterades också)[4]. Betaferon har ej visats 
ha någon effekt på skovens längd eller på symptomen mellan skoven, och ingen signifikant 
effekt sågs på sjukdomens progress vid skovvis förlöpande multipel skleros.
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AVONEX (IFN-beta-1a)
Avonex är världens vanligaste läkemedel för behandling mot skovvis förlöpande MS. I 
Sverige registrerades det år 1997. Behandlingen kan på börjas redan efter ett skov om man 
genom MRT kan se förändringar i CNS. Behandlingen tas en gång i veckan intramuskulärt.
Standarddosen är på 30 mikrogram. Vanlig biverkan är influensaliknande symptom som: 
Huvudvärk, feber, frossa och muskelvärk de uppkommer eftersom läkemedlet påverkar 
immunförsvaret. Symtomen kommer 2-6 timmar efter injektionen och avtar inom ett dygn. 
Man rekommenderar att ta injektionen på kvällen och använda analgetika vid besvär. Risken 
att utveckla antikroppar mot Avonex är mindre än för liknande inteferon- beta behandlingar. 
Om detta sker minskar eller uteblir effekten av läkemedlet. Skoven minskas med 30 % enligt 
olika studier. Verksamma beståndsdelen är rekombinant interferon beta 1-a producerat från 
kinesisk hamsterovarie –(CHO) celler innehållande gener för humant interferon. Interferon 
beta 1-a består av 166 aminosyror och är ett glykosylerat protein [3]

REBIF (IFN-beta-1a)
Rebif är ett interferon beta 1-a läkemedel som tas via subkutan injektion tre gånger i veckan.
Det blev godkänt år 1998 i Sverige. Man börjar behandlingen med styrkan 8,8 mikrogram 3 
gånger per vecka i 2 veckor. Sedan tar man styrkan 22 mikrogram 3gånger i veckan i 2 
veckor. Efter det tar man fortsättningsvis 44 mikrogram 3ggr/vecka. Läkemedlet är framställt 
i mammalieceller (Kinesisk hamster ovarie) och är glykosylerat som det naturliga proteinet 
med rekombinant DNA teknik. Den exakta verkningsmekanismen är ännu inte fastställd. 
Genom studier har man sett att preparatet minskar skovfrekvensen med 30 % [4]

Risk finns för leverskada och nedsatt sköldkörtelfunktion. Prover tas därför regelbundet

COPAXONE (Glatirameracetat)
Registrerades i Sverige år 2001. Verksamma beståndsdelen Glatirameracetat är acetalsaltet av 
syntetiska polypeptider och innehåller 4 naturligt förekommande aminosyror (L-glutaminsyra, 
L-analin, L-tyrosin och L-lysin) vars sammansättning liknar myelin. Exakta 
verkningsmekanismen är ännu inte känd för preparatet men mängden Th2-celler ökar och de 
transporteras till hjärnan och dämpar inflammationen. Dosen är på 20 milligram och tas 
subkutant en gång dagligen. Vanligaste biverkningen är irritation av olika slag vid 
injektionsstället det är därför viktigt att byta injektionsställe varje dag . Kort efter injektionen 
kan eventuellt biverkningar uppstå som t.ex trånghetskänsla i bröstet, andfåddhet,
hjärtklappning och rodnad på bröst och i ansikte. Biverkningarna går över efter 10-30 minuter 
och är ofarliga. Preparatet minskar skov frekvensen med 30 %[4]

TYSABRI
Tysabri är ett selektivt immunosuppressivt läkemedel som ska användas i monoterapi.
Läkemedlet ges till MS-sjuka som inte svarar på behandling med beta-inteferon. Minst ett 
skov måste ha skett senaste behandlingsåret och minst 9 T2-hyperintesiva lesioner som 
påvisas på MRT eller minst en Gadoliniumladdad lesion är kraven för behandling, eller att 
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sjukdomen har en snabb utveckling vid skovvis fortlöpande MS med 2 eller fler 
funktionsnedsättande skov under ett år. Gadoliniumladdade lesioner eller ökade T2-lessioner 
jämförs med relativt nya MRT bilder. Verksamma substansen natalizumab binder till α4β1-
integrin som yttrycks på leukocyter och blockerar interaktionen med VCAM-1
(Vaskulärcelladhesionsmolekyl-1) och liganderna osteoponin, samt CS-1(connecting segment 
-1). Interaktionen mellan α4β7-integrin och MadCAM-1(Mucosal adressin cell adhesion 
molecule-1) blockeras även. Detta gör så att monekulära leukocyter inte kan ta sig genom 
endotelet till inflammationen i hjärnparenkymet. Man tror även att inflammationer i sjuk 
vävnad undertrycks genom hämning av interaktionen mellan α4 uttryckande leukocyter och 
liganderna i extracellulär matrix och på parenkymceller. Detta hämmar rekrytering av 
immunceller till inflammerade områden. Dosen är på 300 mg och ges intravenöst på sjukhus 
av en specialist en gång var 4:e vecka. Administreringen tar ca. en timme och efteråt stannar 
patienten en timme till för observation om eventuella överkänslighetsreaktioner uppkommer.
Vanliga biverkningar är: huvudvärk, feber, yrsel, kräkning, illamående, ledvärk, 
muskelstelhet, trötthet och nässelutslag. I en klinisk prövning som pågick i två år fick 4 %
överkänslighetsreaktioner och 1 % anafylaktiska reaktioner. Leverskador har även 
rapporterats. Tysabri registrerades i Sverige år 2004 men drogs tillbaka år 2005 efter 
allvarliga fall av sjukdomen PML (Progressiv multifokal leukoencefalopati) och 
återregistrerades år 2006 efter utvärdering. PML är en allvarlig, ofta fatal virusinfektion i 
hjärnan med JC-virus av typen polyomavirus. Papylomavirus bärs av 85 % av friska 
människor utan att ge några symtom.[7] ,men kan aktiveras vid immunosuppression. 
Regelbunden kontroll angående PML görs därför på patienter som behandlas med Tysabri 
(natalizumab). I de fall som rapporterats behandlades två av patienterna med en kombination 
av både natalizumab och interferon-beta och en patient med annat immunosupprimerande 
läkemedel p.ga Crohns sjukdom. Andra opportunistiska infektioner har även rapporterats och 
de uppkommer eftersom immunförsvaret är nedsatt vid behandling med Tysabri. Därför är 
följande läkemedel kontraindicerat med Tysabri behandling: immunosuppressiva läkemedel, 
interferon-beta, glatirameracetat och antineoplastiska läkemedel. I en tvåårig klinisk prövning 
fann man antikroppar mot natalizumab hos 10 % av patienterna och hos 6 % blev 
antikropparna kvarstående vilket leder till minskad effekt av läkemedlet och ökad 
överkänslighetsrisk[4]. Tysabri ges i dag till patienter med hög sjukdomsaktivitet trots 
behandling med betainterferon eller till patienter med en snabb utveckling av svår skovvis 
fortlöpande MS.

Tolkning av studier som jämför förloppsmodifierande behandlingar  

INCOMIN studien [8] utfördes från oktober år 1997 till och med juni år1999 och 
analyserades i slutet av år 2000. Studien gjordes av oberoende forskare för att se om olika 
interferon beta preparat hade likvärdig effekt eller om något av dem var fördelaktigare.
Studien var en två årig prospektiv, randomiserad, multicenter studie. Preparaten som 
jämfördes var Betaferon (IFN.beta 1-b) som gavs subkutant varannan dag i en dos på 150 
mikrogram och Avonex (IFN beta 1-a) som gavs i en dos på 30 mikrogram en gång i veckan.
Det var 188 personer med skovformad MS som deltog. För INF-beta 1-b(Betaferon) var n=96 
i början av studien. Antalet som behandlades och uppföljdes i 2 år var 72 personer och för 
IFN-beta 1-a (Avonex) var n=92 i början och 85 av patienterna behandlades och uppföljdes i 
2 år. Deltagarna låg på 1-3,5 på EDSS skalan och hade inte haft något skov eller blivit 
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behandlade med kortison 30 dagar innan studiens början. MRI undersökningar gjordes i 
början och under studien. Över studiens två år visade det sig att 51 % (49av 96) av Betaferon 
behandlade patienterna förblev skovfria jämfört med 36% (33 av 92) av Avonex behandlade 
patienter. Relativa skovrisken var 0.76;95 % CI 0.59-0.9; p=0.03 . Av Betaferon behandlade 
patienterna fick 42st(55 %) inga nya T2 lesioner jämfört med 19st (26 %) av Avonex 
behandlade patienter. Relativa risken för att få nya T2 lesioner beräknades till 0.6; 0.45-0.8; 
p<0,0003)
MRI undersökningar visade att Betaferon behandlade patienter hade färre nytillkomna 
förändringar i nervsystemet än de som behandlats med Avonex.

BECOME studien [9] var en liten forskar-initierad studie, singel centra, prövarblindad, 
randomiserad, prospektiv studie . Deltagarna var mellan 18-55 år med skovvis fortlöpande 
MS (RRMS) och låg på≤5,5 på EDSS skalan. Patienterna kategoriserades beroende på 
befintliga eller obefintliga lesioner vid baseline. Man jämförde Betaferon (IFN-ß 1b) 250 μg  
med Copaxone (Glatiramer acetat) 20 mg dagligen avseende förhindrande effekt på 
utvecklingen av nya hjärn lesioner genom att mäta MRI parametrar och kliniska fynd varje 
månad och föra protokoll på förändringar under 2 år. Man använde sig av 3-Tesla MRI med 
trippel-dos gadolinium. Antalet deltagare var 75 varav 36 patienter fick Betaferon och 39 st.
fick Copaxone. Det visade sig att antalet aktiva skov minskade under första året i de båda 
grupperna. Årlig skov frekvens visade ingen signifikant skillnad (p=0,80) . Resultatet av 
medianvärdena för grupperna avseende medel antal CALs per scan visade ingen signifikant 
skillnad (p = 0,45) (CALs = antal Gd-laddande lesioner plus antalet nya T2/flair lesioner).
Skovreduktion och förändringar i EDSS var likvärdiga.

 Utifrån denna studie verkar Betaferon och Copaxone vara likvärdiga i effekt.

REGARD studien [10] var en multicenter, randomiserad, komperativ, paralell-grupp, 
öppen studie, initierad och genomförd av Merck Serono som tillverkar Rebif. Syftet var att 
jämföra Rebif (IFN- ß 1a 44 μg subkutant 3ggr/vecka) med Copaxone (Glatiramer acetat) 20 
mg/dagligen vid skovvis förlöpande MS (RRMS) 764 personer deltog i 96 veckor varv 386 
fick Rebif och 378 st. fick Copaxone patienterna hade haft minst ett skov det senaste året och 
låg på ≤5,5 på EDSS skalan. Biverkningar monitorerades och labb tester togs vid screening, 
baseline och vecka 4,12,24,48,72 och 96. Mätning av neutraliserande antikroppar (NAbs) 
gjordes dag 1 och vecka 24,48,72 och 96. Medeltiden till första skovet var i stort sett lika 288 
och 287 dagar. Ingen skillnad mellan grupperna sågs på de flesta bas parametrarna förutom 
volymen av T1 intensiva lesioner, antal personer som haft flera skov föregående två år, antal 
personer som fått kortison föregående 6 månader innan studien. Detta var signifikant högre 
hos Copaxone behandlade patienter. Reduktionen av antal skov jämfördes med placebo och 
var lika för båda grupperna. Antal patienter som förblev skovfria var 62 % i båda grupperna
och 25 % upplevde bara ett skov under de 96 veckorna. Ingen skillnad i antal nya eller större 
T2 lesioner eller i nya hypointensiva T1 lesioner sågs. En statistisk signifikant skillnad 
(p<0.001) sågs i antal Gd-intensiva lesioner/patient/skanning till fördel för Rebif.
Reduktionen av hjärnvolym var signifikant lägre i Copaxone gruppen. Antal personer som 
inte fullföljde behandlingen under studien var 20.9% i Rebif gruppen och 13.6% i Copaxone 
gruppen

 Eventuellt visar det på antagandet att Glatiramer acetat förhindrar hjärnatrofi.
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BEYONDstudien [11] Finansierades av Bayer-Schering som tillverkar Betaferon. Målet
var att eventuellt kunna registrera Betaferon (IFN-ß 1b)500 μg efter studien. Det var den 
största randomiserade studien som hittills genomförts på skovvis fortlöpande MS (RRMS) 
patienter som låg på EDSS 0-5,0. Det var en multi center studie med 2244 deltagare från 198 
centran i 26 länder som varade i 24 månader. Deltagarna randomiserades enligt (2:2:1 ratio). 
Betaferon (IFN-ß 1b)500 μg (n=899), Betaferon (IFN-ß 1b)250 μg (n=897) båda 
administrerades subkutant varannan dag och Copaxone (Glatiramer acetate) (n=448) 20 mg 
subcutant dagligen. Patienterna hade haft minst ett skov föregående år och var i åldern 18-55 
år. Man ville undersöka om den högre Betaferon dosen på 500 μg var fördelaktigare än den 
rekommenderade Betaferon dosen på 250 μg och om dessa två doser var effektivare jämfört 
med Copaxone 20mg. Primära mätvariabler var: risk för skov, skovfrekvens, andel skovfria 
patienter och tid till första skov. Sekundära mätvariabler var: tid till försämring och 
utveckling på EDSS skalan, volym förändring i svarta hål och antal T2 lesioner med 
volymförändringar. De två Betaferon grupperna jämfördes dubbelblindat medans det inte var 
möjligt med Copaxone på grund av den annorlunda administrerings frekvensen. Neurologiska 
testerna utfördes däremot dubbelblindat. Mät metoden för skovfrekvens gjorde det möjligt att 
jämföra skovfrekvensen mellan individuella patienter. Risken för skov visade ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna. Antalet svåra skov sjönk med 80 % i alla grupperna. 
Ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna beträffande antal skovfria patienter, tid till 
första skov och funktions nedsättning. Antal patienter fria från sjukdomsaktivitet var 31.5% 
för Betaferon (IFN-ß 1b)500 μg, 25.6% för Betaferon (IFN-ß 1b)250 μg och 25.7% i 
Copaxone (Glatiramer acetate)20 mg gruppen. En signifikant skillnad till fördel för Betaferon 
(IFN-ß 1b)500 μg. På MRI sågs ingen signifikant skillnad i svarta hål, antal eller volym 
förändringar på T1 (Gd) lesioner. Antalet T2 lesioner och ökning i skovvolym som visade 
med T2 var signifikant högre för Copaxone jämfört med båda interferon grupperna. Men 
skillnaden var relativt liten.

Ingen jämförande studie mellan Betaferon och Tysabri har ännu utförts. Däremot har 
AFFIRM studien utförts som visar Tysabris effekt jämfört med placebo i monoterapi och 
SENTINEL studien där Tysabri kombinerades med Avonex (IFN beta 1-a) 

AFFIRMstudien[12] var en studie om Tysabri (natalizumab) i monoterapi. Det var en 
randominiserad studie i förhållandet 2:1. Tysabri 300 mg gavs var fjärde vecka och n=627. 
För placebo var n=315. Studien var dubbelblindad, placebokontrollerad och pågick i 120 
veckor. Patienterna med skovvis fortlöpande MS (RRMS) hade haft minst ett skov ett år innan 
studiens start och låg på 0-5 på EDSS skalan. Mediantid av sjukdom var fem år. Neurologiska 
undersökningar gjordes var tolfte vecka och vid eventuella skov. Årlig MRT undersökning av 
T1 och T2 viktade lesioner utfördes. Efter ett år var den årliga skovfrekvensen 0,805 för 
placebobehandlade patienter och 0,261 för de som behandlades med Tysabri. Antal skovfria 
patienter behandlade med placebo var 53 % jämfört med 76 % för de som behandlades med 
Tysabri [4]. Efter två år var den årliga skovfrekvensen 0,733 för placebobehandlade patienter 
och 0,235 för de som behandlades med Tysabri. Antal skovfria patienter behandlade med 
placebo var 41 % och för Tysabri blev 67 % skovfria. Efter tjugofyra veckor undersöktes 
andelen som utvecklat kvarstående funktionsnedsättning. Det var 23 % av de 
placebobehandlade jämfört med 11 % av de Tysabribehandlade. Medianen för producentuell 
förändring av T2 hyperintensiv lesions volym var +8,8 % för placebo gruppen och -9,4 % för 
Tysabri (p<0,001). Medelvärdet för nya/ nytillväxta T2 hypointensiva lesioner var 11,0 för 
placebo och 1,9 för Tysabri (p<0,001). Medelvärdet för T1 hypointensiva lesioner var 4,6 för 
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placebo och 0,1 för Tysabri. För kontrastladdande lesioner (Gid) var medelvärdet 1,2 för 
placebo och 0,1 för Tysabri.

SENTINELL studien[12,4] var en studie om kombinationsterapi med Tysabri 
(natalizumab)och Avonex (interferon beta 1-a)jämfört med Avonex i monoterapi. För Avonex 
+ placebo var n=582 och för Tysabri+Avonex var n=589. Patienterna med skovvis 
fortlöpande MS (RRMS) hade haft minst ett skov ett år innan studiens start och varit 
behandlade med interferon beta 1-a(Avonex). Efter två år var andelen som utvecklade 
progredierande funktionsnedsättning 29 % för Avonex i monoterapi och 23 % för 
kombinationsbehandling med Avonex + Tysabri. Den årliga skovfrekvensen efter 2 år var 
0,75 för Avonex och 0,34 för Avonex+ Tysabri. För kombinationen Avonex+ Tysabri 
minskades årliga skovfrekvensen 55 % jämfört med monoterapin med Avonex. På grund av 
fall av PLM kontraindicerades denna kombinations terapi och Tysabri är bara godkänt som 
monoterapi.
I både AFFIRM och SENTINELL studierna utvecklades neutraliserande antikroppar 
(NAb)hos 6 % av patienterna vilket ledde till minskad effekt av Tysabri.

Andra behandlingar

BLODSTAMCELLSTRANSPLANTATION
Denna metod har använts i andra länder i cirka tio år och grundar sig på att man tror att MS är 
en immunologiskt medierad neuroinflammation trots att vissa kriterier inte är uppfyllda.
Genom konditioneringsbehandling slår man ut det felprogrammerade immunsystemet. Sedan 
återtransplanteras patientens egna blodstamceller för att åstadkomma ett friskt immunsystem. 
Man använder oftast cyklofosfamid och granulocytkolonistmulerande faktor (G-CSF) för 
stamcellsmobilisering. Efter stamcellsskörd ges konditioneringsbehandling för att slå ut hela 
benmärgen(s.k. myeloablativ behandling)med BEAM (BCNU, etoposid, cytarabin och 
melfalan). Sedan återtransplanteras stamcellerna via perifera blodbanan. Därefter ges 
antitymocytglobulin (ATG) som supprimerar eventuella immunkompetenta T-celler som finns 
kvar i de transplanterade stamcellerna. ”Blodstamcellstransplantation har mycket påtaglig 
effekt på den inflammatoriska sjukdomsaktiviteten vid MS: Ingen annan åtgärd medför så 
slående och ihållande suppression av kontrast laddande aktivitet och tillkomst av nya T2-
lesionerpå MRT” enligt Jan Fagius docent och överläkare på neurologkliniken och Gunnar 
Öberg docent och överläkare på hematologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala[13]
Den kliniska nyttan har inte kunnat framhävas eftersom det i olika redovisade studier endast 
varit ett fåtal patienter med skovvis förlöpande MS som behandlats, de flesta patienter har haft 
långt gången sekundärprogressiv sjukdom där inflammations aktiviteten är mycket låg och 
oreparerbara skador i CNS redan finns. De få deltagande personer med skovvisfortlöpande 
MS har i studier visat stadigvarande förbättring efter transplantationen. Risken med 
behandlingen är i leukopenifasen efter konditioneringsbehandlingen då livshotande 
infektioner kan uppträda. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger dödligheten på<1%. 
Första Blodstamcellstransplantationen i Sverige utfördes våren 2004. Av de patienter som 
genomgått behandlingen har alla förbättrats och är utan sjukdomsaktivitet. Räknat i EDSS
skalan har de förbättrats: 7.0, 3.0, 3.5, och 1.0 steg. En är neurologiskt återställd, en förbättrad 
från rullstolsbundenhet till lång gångförmåga utan stöd men med kvarvarande ataxi. 
Ytterligare två har fått tillbaka gångförmågan.
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Följande kriterier för blodstamcellstransplantation vid MS har framtagits:

 Skovvis förlöpande MS
 Högaggressiv, ”malign” sjukdom
 Kort duration sedan sjukdomsdebut eller sedan övergång till högaggressivt förlopp 

inträffat
 Tydligt dokumenterad återhämtningsförmåga nyligen (3-6 månader)
 Låg grad av irreversibel skada i CNS

IVIG (intravenöst immunglobulin)
Metoden är bara godkänd för indikationen Guillain-Barrés syndrom i Sverige men används 
till en rad andra neurologiska sjukdomar till exempel MS. Det kan användas om betaferon
eller glatirameracetat inte gett tillräcklig effekt eller om patienten är intolerant mot dem.
Läkemedlet utvinns ur human plasma och produkten innehåller över 95 procent 
immunglobulin av G-typ, mindre än 2,5 procent A och små mängder M. Man renar produkten 
med inaktiverings och eliminationsprocesser för att eliminera virusöverföring. Det har prövats 
som sjukdomsmodifierande behandling vid MS. Olika studier har visat på minskad 
skovfrekvens, ökad andel som förblev skovfria och tendens till minskad 
handikappsutveckling. I två studier var det 17 respektive 35 procent färre patienter som fick 
ett nytt skov efter att ha behandlats i två år med intravenöst immunglobulin än de som 
behandlades med placebo. Skillnaderna var signifikanta i båda studierna. För 
sekundärprogressiva patienter har behandlingen inte visat sig ha effekt. Intravenöst ig kan 
användas till gravida och ammande som får skov. Eftersom interferon, glatiramer acetat och 
natalizumab är kontraindicerade vid graviditet och amning. I en dos av 2 g/kg kroppsvikt ökar 
IgG-nivån i plasma femfaldigt. Efter 3–5 dagar uppnås intra- och extravaskulär jämvikt. 
Biverkningar som rapporterats är: Huvudvärk, hudreaktioner, aseptisk meningit, anafylaktiska 
reaktioner, tromboemboliska komplikationer i form av stroke, hjärtinfarkt och lungemboli.
Dos och doseringsintervall har varierat i olika studier så behandlingseffekten är sämre 
dokumenterad än i övriga immunmodullerande studier.

MITOXANTRON (Novantrone) 
Läkemedlet är ett cytostatikum som även används vid aggressiv MS då otillräcklig effekt 
uppnåtts med andra förloppsmodifierande läkemedel. Mitoxantrone används vid svår skovvis
förlöpande MS eller snabbt progredierande sekundärprogressiv MS. Preparatet är starkt 
teratogent. Dosen är inte fastställd men ligger på 12 mg/m2 som intravenös infusion var tredje 
månad i två år, sammanlagt 8 kurer. Risk för hjärtsvikt föreligger så ultraljudsundersökning 
av hjärtat görs innan behandling och efter behandlingarna 4, 6, och 8. Man undersöker 
vänsterkammarfunktionen med (MUGA-scint eller hjärtekokardiografi) Blodstatuskontroll
görs före varje kur och om LPK(Leukocytantalet)< 3,5 reduceras eller uppskjuts kuren. 
Interferonläkemedel utsätts före Mitxantrone behandling. Rapporterade biverkningar är 
illamående vid infusion, lätt leukopeni och mild alopeci. Ungefär 1 % risk för sekundär 
leukemi (AML) föreligger. Sänkning av vänsterkammar ejektionsfraktion till <50% har 
förekommit . Behandlingen avbyts då tills värdet normaliseras. Totala dosen en patient kan ta 
under sin livstid är begränsad.
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ORALBEHANDLING AV MULTIPEL SKLEROS 
Den 12 februari år 2009 offentliggjorde Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NASDAQ: 
TEVA) och Active Biotech (NASDAQ  OMX  NORDIC: ACTI) att en ny substans 
Laquinimod i tablettform fått Fast Track-status från FDA.[14] Det kan innebära att 
registreringsprocessen kan komma att påskyndas och att läkemedlet blir tillgängligt tidigast i 
slutet av år 2011.
Följande är ett utdrag från pressmeddelandet [14]

” Om laquinimod 
Laquinimod är en ny immunmodulerande substans, utvecklad som en oral behandling (1 
tablett om dagen) vid RRMS. Active Biotech utvecklade laquinimod och utlicensierade det till 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd i juni 2004. En avslutad klinisk fas IIb-studie i 306 
patienter publicerades i juni 2008 i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Studien visade 
att daglig oral behandling med 0,6 mg laquinimod signifikant minskade sjukdomsaktiviteten -
mätt med magnetkamera (MRI) - med 60 procent uttryckt som medianvärde (51 procent 
medelvärde) jämfört med placebo hos patienter med RRMS. Dessutom visade studien en 
positiv trend beträffande både minskningen av antalet relapser (skov) per år och ökningen av 
antalet skovfria patienter, jämfört med placebo. Behandlingen tolererades väl med endast 
några enstaka övergående och dosberoende ökningar av leverenzym, utan kliniskt påvisbara 
leverskador. 
Utöver den effekt laquinimod visat i kliniska fas II-studier relaterade till RRMS, har 
laquinimod även uppvisat god effekt i prekliniska modeller av andra autoimmuna sjukdomar 
såsom Crohns sjukdom, reumatoid artrit, insulinberoende diabetes mellitus, Guillain Barrés 
syndrom och lupus. Den breda effektprofilen i experimentella modeller för inflammatoriska 
sjukdomar tyder på att laquinimod påverkar en central del i inflammation och autoimmunitet. 
Teva har initierat en klinisk studie för att utvärdera laquinimod i behandling av Crohns 
sjukdom och planerar inleda klinisk utveckling av laquinimod i lupus nefritis inom kort.
Två fas III studier pågår för närvarande ALLEGRO där oralt Laquinimods effektivitet, 
säkerhet och tolerabilitet för RRMS patienter utvärderas och jämförs med placebo.
Om fas III-programmet:
ALLEGRO(assessment of oral laquinimod in preventing progression of MS), en global, 
registreringsgrundande, 24/30-månaders, randomiserad, dubbelblind, klinisk fas III-studie, 
som syftar till att utvärdera effektiviteten, säkerheten och tolerabiliteten hos laquinimod 
jämfört med placebo, för behandling av RRMS, avslutade rekryteringen av fler än 1 000 
patienter vid 152 kliniker runtom i Nordamerika, Europa och Asien i november 2008. 

Bravo (benefit-risk assessment of Avonex
® 

and laquinimod) är en registreringsgrundande, 
global, 24-månaders, randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad fas III-studie med 
parallella grupper, utformad för att jämföra säkerheten och effekten av laquinimod jämfört 
med placebo och även ge ”risk benefit”-data gentemot en injicerbar behandling som finns på 
marknaden i dag. Detta globala kliniska program rekryterar för närvarande patienter på 
kliniker i både USA, Kanada, Europa och Israel. Planen är att rekrytera cirka 1200 patienter 
med RRMS.” 

DISKUSSION & SLUTSATS
De förloppsmodifierande behandlingarna är dyra (ca.100-200 000 per patient/år[17]) och det 
är svårt att påvisa deras egentliga effektivitet. Därför är studier som visar på minskad skov
frekvens och minskat antal lesioner på MRT-bilder till stor hjälp för att motivera läkare att ge 
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MS patienter den behandling de behöver. Det har i olika studier framkommit att det verkar 
vara viktigt att sätta in dessa behandlingar i ett tidigt skede av sjukdomen för att förhindra 
skov och framtida funktionsnedsättningar. Enligt olika studier är det bevisat att interferon beta 
och glatirameracetat ger en sänkning av skovfrekvensen med ca.30 % och reducerar 
utvecklingen av förändringar som ses på MRI-bilder[4]. Enligt jämförelse med placebo ska 
Tysabri reducera skovfrekvensen med ca.67 %.[4]

Enligt INCOMIN studiens resultat kan man tolka det som att 51 % av betaferon patienterna
förblev skovfria jämfört med 36 % av de Avonex behandlade patienterna. Dessutom fick 55 
% av betaferon behandlade patienterna inga nya T2 lesioner jämfört med 26 % av de som 
behandlats med Avonex. I denna studie visade sig Betaferon vara en effektivare behandling.

I BECOME studien undersöktes och utvärderades Betaferon och Copaxone. Resultaten visade 
ingen signifikant skillnad på de flesta parametrarna och enligt studien som bara hade 75 
deltagare verkar preparaten ha likvärdig effekt.

I REGARD studien jämfördes Rebif och Copaxone. Inga större skillnader kunde ses. En liten 
skillnad kunde ses i Gd intensiva lesioner som var fler för Copaxone till fördel för Rebif, men 
reduktion av hjärnvävnad var lägre för Copaxone. Andelen som fullföljde behandlingen var 
större för Copaxone vilket kan bero på större tolerans för läkemedlet och utvecklande av 
neutraliserande antikroppar (NAb) för patienter som behandlats med Rebif.

I BEYOND studien jämfördes Betaferon 500μg, Copaxone och Betaferon 250μg. Antal 
skovfria patienter var signifikant större för Betaferon 500μg och antal T2 lesioner och ökning 
av skovvolym var lite högre för Copaxone. Betaferon hade en liten fördel men de tre 
preparaten var i stort sett likvärdiga

AFFIRM studien visar att för Tysabri behandlade patienter förblev 67 % skovfria jämfört med 
41 % av placebobehandlade patienter efter två år. Kvarstående funktionsnedsättning som 
utvecklats blev 23 % för placebo och 11 % för Tysabri. Antal lesioner på T1, T2 och Gg var 
alla mycket lägre för Tysabri.

I SENTINELL studien visade det sig att för kombinationen Avonex+ Tysabri minskade årliga 
skovfrekvensen 55 % jämfört med monoterapin med Avonex. På grund av fall av PLM( 
Progressiv multifokal leukoencefalopati) kontraindicerades denna kombinations terapi och 
Tysabri är bara godkänt i monoterapi.

Det förloppsmodifierande preparat som visat sig vara mest effektivt enligt dessa studier är 
Tysabri, som reducerar skovfrekvensen med 67 %. Tyvärr ges det bara till patienter med hög 
sjukdomsaktivitet trots behandling med beta interferon eller till patienter med en snabb 
utveckling av svår skovvis fortlöpande MS.

Den exakta verkningsmekanismen för de olika preparaten är ännu okänt och det är därför 
svårt att veta vilket läkemedel som egentligen är effektivast. De flesta studierna har bara 
pågått i två år och det är ännu inte känt hur patienterna reagerar på långtidsbehandlingar. Den 
allra effektivaste behandlingen verkar vara Blodstamcellstransplantation. Ingen annan åtgärd 
medför så slående och ihållande suppression av kontrast laddande aktivitet och tillkomst av 
nya T2-lesionerpå MRT. Patienterna förbättrats och blir utan sjukdomsaktivitet och kan till 
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och med bli neurologiskt återställda . För att få en operation krävs MS med högaggressivt 
förlopp och särskilda krav enligt ovan.

TACK ORD
Ett stort tack till min handledare Staffan Andersson. Jag vill även tacka Lotta Frank för 

informationssökningskursen och personalen vid Luleå universitetsbibliotek.
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Bilaga 1

McDonald kriterier 
McDonald kriterier för att diagnostisera MS publicerades 2001 och reviderades 2005. I 

likhet med alla MS diagnoskriterier, syftar de till att skapa bevis för skador på centrala 
nervsystemet som sprids i tid (tecken på skador i det centrala nervsystemet vid olika 
tidpunkter) och som sprids i rymden (tecken på skador på minst två olika delar av det centrala 
nervsystemet). MR ger utförliga bevis för att bekräfta en MS-diagnos, tillsammans med 
lumbala punktion som ger bevis i vissa fall. De gör det möjligt för en MS-diagnos som skall 
göras på grundval av ett återfall, eftersom MRI bevis kan ses. Kriterier för att diagnosticera
MS är att: en attack eller återfall måste pågå i minst 24 timmar, måste vara en neurologisk 
störning typiska för MS och att det måste vara minst 30 dagar mellan uppkomsten av de första 
attacken och eventuella angrepp - även sett kliniskt eller bara på MR - för att räknas som två 
separata MS händelser. För närvarande kan personer med MS diagnostiseras med hjälp av 
dessa kriterier:

Klinisk presentation 
(person som visar att neurolog) 

Ytterligare uppgifter som behövs för MS-
diagnos 

Två eller flera attacker, med objektiva 
kliniska bevis för att två eller flera lesioner 

Ingen 

Två eller flera attacker, objektiva kliniska 
tecken på en lesion 

Spridning i rum på MRT 
eller
Upp till två MR upptäckta skador som är typiska

för MS, plus positiv cerebrospinalvätska 
eller
Avvakta ytterligare ett återfall som tyder på 

spridning i rymden (dvs. påverkar en annan del 
av kroppen) 

Ett angrepp, objektiva kliniska bevis för 
att två eller flera lesioner 

Spridning i tid framgår av MRI 
eller
En andra klinisk attack (skov) 

Ett angrepp, objektiva kliniska tecken på 
en lesion (känd som "kliniskt isolerat 
syndrom) 

Spridning i rymden framgår av MRI 
eller
Upp till två MR upptäckta skador som är typiska 

för MS plus positiv cerebrospinalvätska och
spridning i tiden som framgår av MRI 
eller
Spridning i tid framgår av MRI (dvs. nya 

lesionen ses på MRI minst 3 månader efter den 
ursprungliga skanningen) 
eller
En andra klinisk attack (skov) 

Smygande neurologisk progression som 
tyder på multipel skleros (typiska för 
primär progressiv MS) 

Positiv cerebrospinalvätska och spridning i 
rymden, som visas på MRT eller
Onormal synlig evoked potential plus onormal 

MRT och spridning i tiden som framgår av MRI 
eller
Fortsatt utveckling ett år framåt.
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Anpassad från Compson A, et al. McAlpine's Multiple Sclerosis. 4th ed. 2005.

Referens 
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Bilaga 2

Funktionsstörningsskattning vid MS
Kurtzkes EDSS
Expanded Disability Status Scale

EDSS-steg 0-4,5 avser patienter som förflyttar sig fritt och uppegående; den exakta nivån
avgörs av poängen i FunktionsSystemen, FS.
EDSS-steg från 5,0 och uppåt definieras av förmågan att förflytta sig; i dessa steg anges
också de FS-poäng som i regel föreligger på denna nivå.

0 Normalt nervstatus (grad 0 i samtliga FS).

1,0 Ingen funktionsinskränkning, minimala fynd i ett FS* (d.v.s. grad 1).

1,5 Ingen funktionsinskränkning, minimala fynd i mer än ett FS* (dvs. grad 1 i två eller
flera FS).

2,0 Minimal funktionsinskränkning i ett FS (grad 2 i ett FS, övriga 0 el 1).

2,5 Minimal funktionsinskränkning i två FS (grad 2 i två FS, övriga 0 el 1).

3,0 Måttlig funktionsinskränkning i ett FS (grad 3 i ett FS, övriga 0 el 1); eller mild
funktionsinskränkning i tre-fyra FS (grad 2 i tre-fyra FS, övriga 0 el 1), men patienten
förflyttar sig utan inskränkning.

3,5 Förflyttar sig fritt men måttlig funktionsinskränkning i ett FS (grad 3 i ett FS) och en två
FS grad 2;
eller två FS grad 3; eller fem FS grad 2 (övriga 0 el 1).

4,0 Förflyttar sig fritt utan hjälpmedel, oberoende, uppe och verksam omkring 12 timmar
per dag trots relativt svår funktionsinskränkning bestående av en FS grad 4 (övriga 0
el 1), eller kombinationer av lägre grader som överstiger gränserna för föregående steg;
kan gå 500 m utan hjälpmedel eller vila.

4,5 Förflyttar sig fritt utan hjälpmedel, uppe och verksam merparten av dagen, kan i
övrigt kräva minimal assistans; karakteriserad av relativt svår funktionsinskränkning,
vanligen bestående av en FS grad 4 (övriga 0 el 1) eller kombinationer av lägre
grader som överstiger gränserna för föregående steg (patienter med synfunktions grad
5–6, som förflyttar sig fritt, ingår i denna grupp); kan gå 300 m utan hjälpmedel eller
vila.

5,0 Kan gå 200 m utan hjälpmedel eller vila; funktionsinskränkning svår nog att försvåra
en hel dags aktivitet (t ex att arbeta en hel dag utan särskilda anpassningar). (Vanliga
FS-motsvarigheter är en ensam grad 5, övriga 0 el 1; eller kombinationer av lägre
grader som vanligen överstiger kriterierna för steg 4 – 4,5.)

5,5 Kan gå 100 m utan hjälpmedel eller vila; funktionsinskränkning svår nog att utesluta
en hel dags aktivitet (t ex att arbeta en hel dag utan särskilda anpassningar). (Vanliga
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FS-motsvarigheter är en ensam grad 5, övriga 0 el 1; eller kombinationer av lägre
grader som överstiger kriterierna för tidigare steg.)

6,0 Gånghjälpmedel (käpp, kryckkäpp) - bilateralt av och till eller unilateralt
kontinuerligt - erfordras för gång c:a 100 m med eller utan vila. (Vanlig FS motsvarighet
är kombinationer med mera än två FS i grad ≥ 3.)

6,5 Bilateralt gånghjälpmedel (käppar, kryckor, rollator) erfordras för gång c:a 20 m utan
vila. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer med mera än två FS i grad ≥ 3.)

7,0 Oförmögen att gå 5 m även med hjälp, väsentligen bunden till rullstol; kör denna
själv och flyttar sig självständigt från stolen; uppe och verksam i rullstolen omkring
12 timmar per dag. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer med mera än en FS i
grad ≥ 4; mycket sällsynt pyrmaidbanefunktion grad 5 enbart.)

7.5 Oförmögen att gå mera än ett par steg; rullstolsbunden; kan behöva hjälp att flytta sig
från stolen; kör stolen själv men orkar inte vara uppe i standardrullstol en hel dag.
Kan behöva elrullstol. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer med mera än en FS
i grad ≥ 4.)

8,0 Väsentligen bunden till stol; körs i rullstol av annan, men är ur sängen större delen av
dagen; flera funktioner för personlig ADL ("self-care funktions") bibehållna; i stora
drag användbara funktioner i armarna. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer, i
regel flera FS i grad ≥ 4.)

8,5 Väsentligen bunden till säng större delen av dagen; vissa armfunktioner bibehållna;
      några funktioner för personlig ADL ("self-care funktions") bibehållna. (Vanlig FS
motsvarighet är kombinationer, i regel flera FS i grad ≥ 4.)

9,0 Totalt hjälpbehov; kan kommunicera och äta. (Vanlig FS-motsvarighet är
kombinationer, de flesta FS i grad ≥ 4.)

9,5 Totalt hjälpbehov; oförmögen att kommunicera och äta/svälja. (Vanlig FS motsvarighet
är kombinationer, i regel alla FS i grad ≥ 4.)

10,0 Död som följd av MS.

* Grad 1 i FS mentala funktioner medför inte EDSS-steg.

För den svenska översättningen svarar docent Jan Fagius,
Neurologiska kliniken, Neurocentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala


