
Hepatit B infektion hos patienter behandlade med biologiska läkemedel för reumatisk sjukdom - svenska fall 1999-2011 

Johanna Karlsson Sundbaum Reumatologkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå  

Elizabeth Arkema Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska universitetssjukhuset/institutet, Stockholm  

Nils Feltelius Läkemdelsverket, Enheten för reumatologi, Institutionen för medicin, Karolinska 
universitetssjukhuset/institutet, Stockholm  

Eva Baecklund Enheten för reumatologi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet  

Johan Askling Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska universitetssjukhuset/ Karolinska Institutet, Stockholm, 
Sektionen för reumatologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm  

Bakgrund 

I slutet av 1990-talet introducerades TNF-hämmarna i behandlingen av reumatologiska sjukdomar. TNF är ett centralt 
cytokin vid den inflammatoriska processen vid t.ex. reumatoid artrit (RA), men också viktigt i vårt immunförsvar bl. a vid 
hepatit B (HBV) infektioner, där det kan påverka såväl virusreplikationen som det HBV-specifika T-cellssvaret. 
Internationellt har det uppmärksammats patientfall där reaktivering av latent HBV-infektion skett efter att TNF-
hämmarbehandling insatts. Reaktivering av HBV-infektion finns också rapporterat vid rituximabbehandling av hematologisk 
malignitet. I Sverige finns inga fall publicerade och osäkerhet råder kring problemets storlek och vad som karaktäriserar 
reumatiska patienter med HBV-reaktivering. Mål Att identifiera de fall av HBV-reaktivering som inträffat vid biologisk terapi 
av reumatisk sjukdom i Sverige, samt via journalgenomgång få detaljerad kännedom om kliniska karaktäristika, 
laboratorieparametrar och förlopp. Att beräkna risk för reaktivering av HBV-infektion hos biobehandlade RA patienter i 
jämförelse med icke-biobehandlade samt friska kontroller.  

Metod 

Identifiering av spontanrapporterade fall via Läkemedelsverkets biverkningsssystem (SWEDIS) och Svensk reumatologis 
kvalitetsregister (SRQ)/ARTIS. Systematisk fallidentifiering via länkningar mellan SRQ (RA med TNF-hämmare), 
patientregistret (kod för HBV), smittskyddsinstitutets hepatitregister samt läkemedelsregistret (uttag av läkemedel mot 
HBV). Strukturerad genomgång av fallens journaler. Riskberäkningar baserat på registerdata. 

Resultat 

I SWEDIS och ARTIS har sammanlagt två patienter spontanrapporterats för misstänkt HBV-reaktivering efter biostart 
perioden 1999-juni 2011(båda med spondartrit och TNF-hämmare). Bland RA patienter identifierades sammanlagt sex 
misstänkta fall av reaktiverad HBV efter start av TNF-hämmare (två via patientregistret och ytterligare fyra via 
läkemedelsregistret). Resultat från journalstudier och riskberäkningar inväntas. 

Sammanfattning 

Risk för reaktivering av latent HBV-infektion kan vara ökad vid behandling med biologiska läkemedel. Fallidentifiering 
(spontanrapportering och registerlänkningar) indikerar att detta inte är ett stort problem bland patienter med reumatisk 
sjukdom i Sverige. Resultat i denna studie (inkl journalgenomgång och riskberäkningar) kan bidra med underlag för 
utarbetande av nationella riktlinjer för hepatitscreening vid biologisk behandling och för det kliniska omhändertagandet av 
denna patientgrupp. 

 


