
ALAT- Avvikelser hos 213 MTX-behandlade RA-patienter

Bakgrund
Metotrexate (MTX) står för stor del av kontroll-
provtagning med dithörande uppföljning och  
åtgärder som görs inom reumatologin. För att 
eventuellt kunna förbättra dessa rutiner ville vi  
undersöka förekomsten av stegrade ALAT-värden 
hos MTX-behandlade RA-patienter.

Frågeställningar
Hur ser förekomst och tidpunkt av ALAT-stegring 
ut i relation till MTX-dos? Vilka riskfaktorer kan 
kopplas till ALAT-stegring? Hur är följsamheten  
till gällande provtagningsrutiner? Vilka åtgärder 
vidtas vid ALAT-stegring?

Metod
RA-patienter med MTX insatt jan 2005-april 2013 
på reumatologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
identifierades. Information om klinik och provtag-
ning inhämtades från journal till och med 2013-
09-30 samt via telefonenkät om alkoholintag och 
BMI. Oberoende T-test och chi2-test användes  
för jämförelser. 

Resultat
Totalt 213 patienter ingår i studien. Medelbehan-
dlingstiden med MTX var 225 veckor (8-456). 
ALAT-stegring (> övre referensvärde) sågs hos 
84 (39 %) patienter efter i medel 78 veckor (1-
379) (Tabell 1). Kvinnligt kön, BMI och tidigare 
känd ALAT-stegring var signifikant kopplat till 
risk för ALAT-stegring (Tabell 2). Följsamheten till 
provtagningsrutiner var sämst under första behan-
dlingsåret (64 % följde rutin) men förbättrades un-
der andra och tredje året (90 % följde rutin). Efter 
förhöjt värde genomfördes ett antal åtgärder utan 
struktur eller konsekvent koppling till uppmätt 
ALAT-värde (Tabell 3). 

Konklusion
Med dagens behandlingsregim är ALAT-stegring 
vanlig (39%) men leder sällan till utsättning av 
MTX. Stor spridning i tid för ALAT-stegring moti-
verar långtidsuppföljning. Behov finns för struk-
turering av åtgärder efter avvikande labsvar. 
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Tabell 1

Antal individer med minst ett ALAT>övre ref, n (%)          84 (39,4)
Antal individer med minst två ALAT>övre ref, n (%)          68 (31,9)
Antal individer med minst ett ALAT> 2 övre ref, n (%)         32 (15)
Antal som avbrutit MTX-behandling pga. avvikelse, n (%)       9 (11)
Behandlingsduration till första avvikelse, medel, (min-max), veckor   78 (1-379)
Dos vid första avvikelse, medel (min-max), mg/vecka         15,1 (7,5–25)

Åtgärder vid avvikande ALAT¹  Antal   ALAT-värde, medel (min- max)

Karaktäristika hos MTX     Utan >   ALAT >  p-värde ALAT >    p-värde

Tabell 2
    

 
Kvinnligt kön, antal (%)      77 (54)   66 (80)   <0,05  28 (88)   < 0,05
BMI, medel (min-max)      25,8 17-  27,6 (19,2- <0,05  28,7 (20-  <0,05
              (40,9)    43,5)        43,5)
Total alkohol, medel (min-max),   2,69    2,63    ns    2,95    ns 
enh/vecka           (0-14)   (2-12)       (0-7) 

Någonsin rökare, antal (%)    52 (40)   45 (54)   ns    14 (44)   ns

Känd ALAT-stegring före, antal (%) 14 (11)   20 (24)   <0,05  12 (38)   <0,05

COX-hämmare pågående beh    9 (7)    14 (17)   <0,05  5 (16)   ns 
vid uppmätt högsta ALAT, antal (%) 

– beh RA-patienter       ALAT   1 ggr       2 ggr 

Tabell 3
    

Antal ALAT-prover totalt²      5868 
Antal avvikande prov       496 
Ingen åtgärd           297    0,99 (0,65³-1,98)
Nytt prov            175    1,67 (0,79-9,8)
Nytt prov som enda åtgärd4     79     1,29 (0,79-2,2)
Dossänkning MTX        35     1,4 (0,65³-1,74)
Uppehåll MTX          48     2,5 (0,83-9,8)
Utsättning MTX          9     2,21(1,23-4,1)
Utsättning annat läkemedel     4     2,02 (1,36-3,76)
Utredning            50     2,28 (0,79-4,1)
¹Flera åtgärder kan förekomma samtidigt ²Uppgift om totala antalet prover saknas från en individ³Före ref värdes ändring 2005-10-03, därefter lägsta värde 0,76⁴ 37 (47%)normaliserade vid omkontroll
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