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Efter en helt grön och tämligen varm höst kom så kyla
och en liten mängd dekorativ snö till mellandagarna.
Uppsala hade glädjen att vid Gastrodagarna i maj ta
emot en bred representation av svensk gastroenterologi,
vilket kändes extra bra när nu mötet med kollegor blir
sällsynt på de internationella kongresserna, för de få
som åker till dessa!
Jag har inte upptäckt några avgörande nyheter de
senaste månaderna, men lägger en viss tyngd vid hälsoekonomi som diskuteras i några aktuella arbeten.

MÅNADENS REDAKTÖR

Anders Rönnblom

Anders Rönnblom

Docent, Överläkare
OTM-divisionen
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kostnaden för-IBDvården
Få hälsoekonomiska studier har kommit sedan behandling
av IBD med biologiska läkemedel införts, och en förhoppning
har funnits om att den höga läkemedelskostnaden ska motsvaras av en reduktion av övriga kostnader.
Olga Niewiadomski och medarbetare (1) har studerat
sjukvårdskostnaderna för 96 patienter, med UC och 146
med Crohn, vilka diagnosticerats 2007–2008 och 2010–
2013 (2). Resultatet redovisas i Australiensiska dollar, men
omräknat blir det 3433 Euro i mediankostnad för första året
med UC och 4267 Euro för Crohnpatienterna. När man
undersökte vad som orsakade kostnaderna för respektive
diagnos, så utgjorde läkemedelskostnaden 39 % för UC och
32 % för CD.
UC läkemedlen dominerades helt av 5-ASA preparat (37 %),
men dessa var även en viktig post för Crohnpatienter (15 %).
Däremot utgjorde de biologiska läkemedlen en ringa andel
av UC-kostnaden (1 %) till skillnad från kostnaden för Crohn
(16 %). I diskussionen konstateras följdaktligen att under det
första året med IBD-diagnos, så är läkemedelskostnaden den

största posten i vården. Huruvida detta kommer att löna sig
i längden lämnar man öppet, men man konstaterar att
ECCO-Epicom (som de redovisade patienterna ingår i (4)),
inte visat att operationsbehovet sjunkit under de tre första
åren efter diagnos (presenterades som föredrag i Barcelona
oktober 2015).
En studie med ett helt annan design kommer från K T Park
och medarbetare (3) och gäller förhållanden i USA.
De totala sjukvårdskostnaderna för 5090 Crohnpatienter
som påträffats i register och utvärderats mellan 2011
och 2013 redovisas. Medel och medianålder var 42 år
och den genomsnittliga kostnaden (omräknad valuta) var
17197 Euro/år. Läkemedelskostnaden utgjorde 46 %
och anti-TNF 29,5 % av den totala summan.
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Kostnaden för IBD-vården, forts
Kommentar:
Dessa båda studier är upplagda på helt olika sätt och i olika
sjukvårdsmiljöer. Studien från Australien gäller det första året
med sjukdomen diagnosticerad, den amerikanska studien
redovisar inte hur länge patiententerna varit sjuka, men av
medelåldern att döma så borde det vara cirka 5 år.
”Kronikervården” av Crohnpatienter var således fyra gånger
dyrare i USA än diagnosåret i Australien!!
En anmärkningsvärd skillnad var att Crohnpatienter i
Australien så ofta fick 5-ASA, i USA utgjorde kostnaden
för denna läkemedelsgrupp bara 3,8 %. Anti-TNF var föga
förvånande den stora utgiftsposten, i Australien behandlades
1 % av UCpatienterna med detta och 8 % av Crohnpatienterna, andelen redovisades inte från USA. Den fråga
som ofta diskuteras och som ingen av studierna svarar på,
är huruvida kostnaden sjunker med tiden.
Den mest relevanta studien av den frågan publicerades
2006 och gäller den europeiska EC-IBDstudien som undersöker patienter med diagnos 1991–1993 (5). Den studien
visar att kostnaderna för det första året är i särklass störst,
därefter ligger det stabilt under följande 9 år. Det som alla
studier visar, både gamla och nya, är att kostnaderna är
mycket ojämnt fördelade inom patientgruppen, en liten
andel svårt sjuka patienter svarar för en stor andel av
den totala kostnaden.

Benmärgstransplantation
vid Mb Crohn
En studie av svårt sjuka patienter i åldern 18–50 år där
kirurgi inte skulle hjälpa och som tidigare behandlats med
tre eller fler immunosuppressiva läkemedel eller biologiska
läkemedel och steroider, randomiserades till behandling med
autolog benmärgstransplantation eller konventionell behandling, och där kontrollgruppen erbjöds transplantation ett år
senare (6).
Av 132 screenade patienter kom 23 att randomiseras till tpx
och 22 till standardbehandling. Resultatet utvärderades efter
ett år och primär endpoint var en kombination av; CDAI<150
+ ingen aktiv behandling under de sista 3 månaderna + inga
erosioner eller ulcerationer någonstans i magtarmkanalen.
Studien avbröts i förtid pga komplikationer inklusive ett
dödsfall i transplantationsgruppen. Man hade planerat för
48 patienter med fick nöja sig med 45 evaluerbara individer.
Primär endpoint erhålls hos 2/23 i behandlingsgruppen och
1/22 bland kontrollerna, dvs ej signifikant.

1. Niewiadomski O, Studd, Hair C, Wilson J, McNeill J,
Knight R, et al. Health Care Cost Analysis in a Populationbased Inception Cohort of Inflammatory Bowel Disease
Patients in the First Year of Diagnosis. J Crohns Colitis
2015;9(11):988-96.
2. Niewiadomski O, Studd C, Hair C, Wilson J, Ding NS,
Heerasing N, et al. Prospective population-based cohort of
inflammatory bowel disease in the biologics era:
Disease course and predictors of severity. J Gastroenterol
Hepatol 2015;30(9):1346-53.
3. Park KT, Colletti RB, Rubin DT, Sharma BK, Thompson A,
Krueger A. Health Insurance Paid Costs and Drivers of Costs
for Patients With Crohn’s Disease in the United States. Am J
Gastroenterol 2015.
4. Burisch J, Vardi H, Pedersen N, Brinar M, Cukovic-Cavka
S, Kaimakliotis I, et al. Costs and resource utilization for
diagnosis and treatment during the initial year in a European
inflammatory bowel disease inception cohort: an ECCOEpiCom Study. Inflamm Bowel Dis 2015;21(1):121-31.
5. Odes S, Vardi H, Friger M, Wolters F, Russel MG, Riis L,
et al. Cost analysis and cost determinants in a European
inflammatory bowel disease inception cohort with 10 years of
follow-up evaluation. Gastroenterology 2006; 131(3):719-28.

Kommentar:
Kriteriet för lyckad behandling måste sägas ha varit synnerligen strängt, och när man ser utfallet bland sekundära
endpoints (tex behov av aktiv behandling) så nog fanns det
skillnader mellan grupperna. Författarna diskuterar även om
en fortsatt immunosuppressiv behandling hade kunnat bevara
en remission, eller om patienterna skulle ha kommit att svara
på den behandling som sviktat, och som medförde att man
inkluderades i studien. I Uppsala benmärgstransplanterades
en kvinna med blodsjukdom och samtidig Crohn för många
år sedan, och hennes tarmsjukdom läkte ut fullständigt. Ett
senare, betydligt svårare Crohnfall med tidigare omfattande
kirurgisk behandling och som sviktat på all tänkbar farmakologisk terapi, lät vi behandla med benmärgstransplantation för
ett 10-tal år sedan, och där kunde vi inte se någon effekt.
Vi har även diskuterat ett aktuellt fall med en ung kvinna
med svår Crohn, men detta fall kompliceras även av att så
många i hennes familj liksom hon själv drabbats av sjukdomen i unga år, så rimligen är den genetiska komponenten
i sjukdomsprocessen ovanligt tungt vägande, och att då
återställa immunsystemet till ursprungsnivån kanske har sämre
förutsättningar att få effekt?
6. Hawkey CJ, Allez M, Clark MM, Labopin M, Lindsay JO,
Ricart E, et al. Autologous Hematopoetic Stem Cell Transplantation for Refractory Crohn Disease: A Randomized Clinical
Trial. JAMA 2015;314(23):2524-34.
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Appendix och UC

Viktigt metodarbete

Ett kärt ämne diskuteras i denna översikt (7). Inledningsvis
konstateras att föreställningen om appendix som en evolutionär rest är ifrågasatt, och en hypotes är att appendix
är en bakteriell reservoir som är viktig för återställande av
normal tarmflora efter en infektion.

Laura E Targownik och Samy Suissa har skrivit ett viktigt
metodarbete (8) som berör tolkningen av farmakoepidemiologiska studier. Sådana studier kommer att få ökad betydelse
i framtiden då konventionella randomiserade kontrollerade
studier exkluderar en stor del av de patienter som vi möte i
vardagen.

Den första publikationen som påvisade ett samband mellan
appendektomi och UC kom redan 1987 (i SJG!) men detta
väckte inte någon större uppmärksamhet förrän det bekräftades i mitten på 90-talet.
Totalt har 38 case-kontrollstudier publicerats (varav 9 år
2010 eller senare) på sammanlagt 15114 UCpatienter
och de flesta visar på att appendektomi skyddar mot UC
(odd-ratio 0,39, CI: 0,29-0,52).
Kan appendektomi påverka sjukdomsförloppet vid UC?
Iakttagelsen att upp till 70 % av patienter med proktit eller
vänstersidig colit har inflammation runt appendixmynningen
har stimulerat denna tanke. En aktuell översikt inkluderande
2532 patienter har visat gynnsam effekt i de flesta studier,
men ingen av studierna har utförts på ett kontrollerat sätt.

Begreppet ”immortal-time bias” syftar på den tid en patient
inte är exponerad för en viss behandling, mellan diagnosen
och insättandet av terapin. Om inte den tiden hanteras rätt i
utvärderingen av en viss behandlingseffekt, så blir ofta den
beskrivna effekten alldeles för stor.
Med räkneexempel visas olika typer av utfall, och författarna
citerar sedan arbeten där detta hanterats felaktigt, bla hur
mortaliteten vid behandling med infliximab underskattats
respektive hur nyttan av azathioprin överdrivits.
8. Targownik LE, Suissa S. Understanding and Avoiding
Immortal-Time Bias in Gastrointestinal Observational Research.
Am J Gastroenterol 2015;110(12):1647-50.

Men författarna till översikten genomför just nu en kontrollerad studie, där patienter behandlas till remission och sedan
randomiseras till appendektomi eller fortsatt standardbehandling. Resultatet blir spännande!
7. Sahami S, Kooij IA, Meijer SL, Van den Brink GR,
Buskens CJ, Te Velde AA. The Link between the Appendix
and Ulcerative Colitis: Clinical Relevance and Potential
Immunological Mechanisms. Am J Gastroenterol 2015.
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Svenska Crohnstudien

Betydelsen av nya behandlingar

Så har äntligen resultatet från denna studie kommit (9), den
första randomiserade studien där behandlingen av ileocecal
Crohn med farmakologisk terapi jämförs med kirurgisk och
där uppföljningstiden är 5 år. Patienterna inkluderades
1999–2007 och 36 kunde randomiseras. Efter 5 år hade
5/18 fullföljt medicinsk behandling (=induktion med budesonid
åtföljt av azathioprin 2–2,5 mg/kg kv) och 7/18 kirurgisk
terapi (ileal eller ileocecal resektion med 2–5 cm fri marginal).

I en översiktsartikel (10) redovisar medlemmar i ECCOs
Epidemiologiska kommitté (EpiCom) sina slutsatser av en
litteraturgenomgång (tom 30 juni 2015) där man belyser
hur modern IBD-behandling påverkat behov av hospitalisering, kirurgi, infektioner, cancer och mortalitet. Med modern
behandling avses såväl den ökade användningen av
traditionella immunhämmande läkemedel som anti-TNF,
samt kombinationer av dessa. Följande framkom;

Det visade sig svårt att inkludera patienter och under tiden
registrerades även Remicade som kom att användas den
enda tillåtna farmakoterapin i studien mellan diagnos och
inklusion var antibiotika. Primär end-point var CDAI över tid
uttryckt som AUC vid 1,3 och 5 år. Ingen skillnad vad gäller
utfall mellan behandlingarna kunde ses.

Hospitalisering
Det visar sig mycket svårt att bedöma denna fråga
(sällsynt med populationsbaserade studier, svårt att avgöra
sjukdomsassocierad inläggning eller orsakat av läkemedelsbiverkningar, förändrad IBD-prevalens etc). De studier
som belyser frågan är mycket heterogena i sin design och
resultaten spretar.

Kommentar:
En lovvärd studie som dock var svår att genomföra.
Incidensen av Crohn ökar men proportionen ileocecal Crohn
(=L1 i Montrealklassifikationen) har samtidigt minskat över tid,
så det har knappast blivit fler patienter att inkludera.
Flera aktuella studier redovisar en operationsfrekvens mellan
10–15 % under det första året efter diagnos (och den siffran
har varit tämligen konstant under en 20-årsperiod), och
av dessa opereras en icke obetydlig andel redan vid
diagnostillfället.
Författarn informerar dock läsaren om att en ny studie
benämnd LIR!C pågår, där laparoskopisk kirurgi jämförs med
infliximab. (Se protokoll BMC Surg 2008;8:15, där jag dock
känner en tvekan kring inklusionskriteriet, dom flesta vill nog i
en ickeakut situation först prova med de läkemedel som finns,
innan man väljer kirurgi).
9. Gerdin L, Eriksson AS, Olaison G, Sjodahl R, Strom M,
Soderholm JD, et al. The Swedish Crohn Trial: A Prematurely
Terminated Randomized Controlled Trial of Thiopurines or
Open Surgery for Primary Treatment of Ileocaecal Crohn’s
Disease. J Crohns Colitis 2016;10(1):50-4.
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Operationsbehov
Här vågar man sig på slutsatsen att den minskade frekvensen
kirurgi har ett samband med läkemedelsbehandlingen, och
man avvisar tanken på att en förbättrad diagonstik skulle
vara en avgörande förklaringsfaktor.
Infektioner
Här blir resultatet beroende på vilken typ av studie man
undersöker. Kliniska prövningar visar inte på ökad infektionsrisk, men kohortstudier gör det. Förklaringen är enkel, vid
kliniska prövningar exkluderas riskpatienter. Risken är särskilt
ökad hos äldre patienter.
Cancer
Thiopuriner ökar risken för icke-melanomcancer i huden, samt
till en del lymfoproliferativa sjukdomar. Den ökade risken är
dock liten och nyttan överväger. Man har inte visat ökad risk
vid anti-TNF, men påpekar att observationstiden i den längsta
studien som undersöker detta inte är mer än 3 år.
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Betydelsen av nya
behandlingar, forts

Naturalförloppet av UC
bland barn

Mortalitet
Ingen säker slutsats kan dras, men tills vidare finns inga
övertygande belägg för att mortaliteten ökar.

Detta är den första över översiktsartikeln som behandlar detta
ämne (11), och man har hittat 26 studier som håller måttet,
utförda på 18 patientkohorter i 10 länder, och här återfinns
3 svenska studier.

Kommentar:
Slutsatserna är påfallande försiktiga, men känns övertygande.
När det gäller thiopuriner så har dessa använts i IBD-vården
sedan 70-talet och trots omfattande ansträngningar är det
först på de allra senaste åren som man lyckats visa att de
ökar malignitetsrisken, om än i ringa omfattning. Hur ser
erfarenheterna med biologisk behandling ut efter 40 år?
10. Vito A, Dana D, Corinne GR, Tine J, Ebbe L. Impact of
New Treatments on Hospitalisation, Surgery, Infection, and
Mortality in IBD: a Focus Paper by the Epidemiology
Committee of ECCO. J Crohns Colitis 2015.

Man konstaterar att barn oftare har en mer utbredd sjukdom
än vuxna och extraintestinala manifestationer är minst lika
vanliga. En övergående tillväxthämning kan ses, men långsiktigt påverkas inte tillväxt eller pubertet. Cirka 50 %
behandlas med azathioprin.
Kommentar:
Författarna påpekar att nästan inga data härrör från den
”biologiska eran”, och att vi får vänta på resultaten av
modern terapi för barn. De colectomi-siffror som redovisas
(15 % efter 5 år och 20 % efter 10 år) är överraskande höga
och kan jämföras med de senaste prebiologiska siffrorna i
blandade åldersklientel (cirka 10 % efter 10 år).
I Uppsalaregionen ligger aktuella colectomisiffror för patienter med diagnos <17 års ålder på cirka 5 %, efter 5 års
sjukdom, dvs i samma storleksordning som aktuella data från
Stockholm (som författarna inte fått med i översiktsartikeln).
11. M Fumery, D Duricova et al. Review article: the natural
history of paediatic-onset ulcerative colitis in population-based
studies. APT 2015 Nov 18. doi: 10.1111/apt.13478. [Epub
ahead of print].

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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IBD NYHETSBREV 2016
– från Ferring Läkemedel AB

Efter en mörk, snöfattig vinter känns det skönt att ljuset nu
återvänder och utanför fönstret skiner solen från en klarblå
MÅNADENS REDAKTÖR
himmel, men frosten på bilrutorna avslöjar att temperaturen
ännu inte är så hög. Vad man tycker om vädret är som mycket
annat i livet, relativt till hur det varit tidigare och de förväntningar man har. Det gäller även behandling av IBD.
Treat to target och tight control är viktiga koncept vid medicinsk
behandling. De förutsätter dock att man definierat ett tydligt,
mätbart mål som är viktigt för att uppnå och bibehålla
sjukdomskontroll. Målet vid behandling av IBD rör sig hela
tiden i takt med att behandlingsarsenalen medger tuffare mål,
Henrik Hjortswang
från symtomlindring till symtomfrihet, till steroidfrihet, till slemMag-tarmmedicinska kliniken,
hinneläkning och – någonstans i fjärran – bot. Ulcerös kolit
Docent, Överläkare
ligger före Crohn på denna resa. I början av den biologiska
Universitetssjukhuset, Linköping
eran var målet vid Crohn symtomlindring. Nu talar vi om
steroidfri remission med endoskopisk ”slemhinneläkning” även vid Crohn, samtidigt som histologisk
och immunologisk remission börjar bli begrepp vid ulcerös kolit. Denna gång har jag valt ut artiklar
från de senaste två månadernas publikationer, som i huvudsak på olika sätt värderar ”gammal” och ny
biologisk behandling från effekt vid insättande till risk för skov vid utsättande, men vi börjar med
en artikel om värdet av histologisk remission. Jag hoppas det ger en trevlig och inspirerande läsning!
Henrik Hjortswang

Är histologisk remission en bättre prediktor på
skov än endoskopisk remission vid ulcerös kolit?
Mycket talar för att det är prognostiskt gynnsamt vid IBD att
uppnå så god sjukdomskontroll som möjligt, men samtidigt
innebär ökad antiinflammatorisk behandling kostnader, risk
för biverkningar och en belastning för patienten med risk för
sämre följsamhet och livskvalitet. Endoskopisk remission är
sedan länge ett etablerat mål vid ulcerös kolit. Hos patienter
i klinisk remission har studier tidigare visat att även mild
endoskopisk aktivitet ökar risken för kliniskt skov i närtid.
Frågan är om histologisk remission ytterligare skulle förbättra prognosen jämfört med endoskopisk remission.

8
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I en studie från Oxford, Storbritannien, ville man jämföra hur
histologisk respektive endoskopisk remission predikterade fortsatt sjukdomsförlopp vid ulcerös kolit. Man använde ett äldre
material där man värderat klinisk sjukdomsaktivitet (SCCAI),
endoskopisk aktivitet (Baron score) och histologi (Truelove and
Richard’s index) vid ett tillfälle på 91 patienter med ulcerös
kolit som utgångspunkt för en longitudinell studie. Sex år
senare gjordes en retrospektiv genomgång av patienternas
journaler och man noterade användning av orala steroider,
behov av sjukhusvård för svårt skov, samt kolektomi.
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Är histologisk remission en bättre prediktor på skov än
endoskopisk remission vid ulcerös kolit?, forts
I median följdes patienterna i 72 månader (IQR 54-75) efter
den initiala värderingen.
Det förelåg en måttlig konkordans mellan endoskopisk och
histologisk remission vid baseline. 24 % hade kvarvarande
aktiv histologisk inflammation trots endoskopisk remission
(Baron grad 0 och 1) och 11 % hade utseende som vid
endoskopisk aktivitet (Baron ≥2), men var i histologisk
remission. Histologisk remission predikterade användning
av orala steroider och sjukhusvård för svårt skov under
uppföljningsperioden, men det gjorde inte endoskopisk
remission. Ingetdera predikterade kolektomi, men det kan
bero på få händelser (n=11) i ett litet material. ”Komplett
remission”, definierat som endoskopisk och histologisk
remission, innebar lägre risk för oral kortisonbehandling
och sjukhusvård för svårt skov under uppföljningstiden,
jämfört med de som hade endoskopisk remission, men
med kvarvarande histologisk inflammation (43 % vs. 78 %
(p=0,02) resp. 12 % vs. 36 % (p=0,04)). Materialet var för
litet för att tillåta analys av striktare endo-skopisk remission
(Baron 0).
Författarnas slutsats är att definitionen ”komplett remission”
vore användbart både i studier och klinisk praxis eftersom
det bättre predikterar fortsatt sjukdomsförlopp.
Kommentar:
Studien bygger på ett konsekutivt tvärsnittsmaterial, initialt
insamlat för annat syfte, kompletterat med en retrospektiv
journalgenomgång, vilket förstås innebär svagheter. Måtten
på skov blir grova och man missar de skov som behandlats
framgångsrikt med höjd 5-ASA och/eller lokal steroidbehandling. Det borde kunna röra sig om relativt många
med tanke på att 30 % hade proktit, 49 % distal och endast
21 % hade extensiv kolit. Man värderar inte heller betydelsen
av ändrad underhållsbehandling över tid. Materialet är
litet och varken endoskopi eller histologi värderades med
validerade mått med tydlig definition på remission. Bortsett
från det så är det intressanta data som återigen understryker
värdet av att verkligen uppnå immunologisk sjukdomskontroll.

Uppföljningstiden i studien var sex år och det är intressant att
utvärdering vid ett tillfälle predikterade utfallet under så lång
tid. Det talar för att om man lyckas få sjukdomen under strikt
kontroll så är chansen god att man kan undvika nya skov
långsiktigt. Det understryker i så fall värdet av att arbeta utifrån
”treat to target” och se till att alla patienter verkligen uppnår
komplett remission. Arbetsinsatsen för att nå detta skulle kunna
betala sig genom att patienterna sedan är i stabil remission
under lång tid och då i gengäld behöver mindre resurser.
Det är inte alla som rutinmässigt skoperar patienter efter skov
för att fastställa endoskopisk remission och ännu färre, om
någon, som använder histologi i klinisk rutinuppföljning av
skov. Skulle F-kalprotektin kunna vara ett enklare sätt att i
dentifiera de med kvarvarande histologisk aktivitet trots
endoskopisk remission? En studie av Guardiola J. et al.
2014 talar för att F-kalprotektin skulle kunna vara av värde,
men överlappningen är betydande och det är svårt att i
dentifiera en skarp cut-off i klinisk praxis som rätt klassificerar
patienter i ”komplett remission”. I den studien var 155 µg/g
den nivå som gav bäst sensitivitet och specificitet (78 % resp
71 %) för histologisk remission.
Frågan är då i vilken mån vi lyckas uppnå ”komplett
remission” med de behandlingsprinciper vi använder idag
och om man använder målet symtomfrihet. Hur många skulle
behöva gå upp i behandlingstrappan till immunmodulerande
och/eller biologisk behandling för att nå ända fram till målet
komplett remission. Skulle värdet av att uppnå ”komplett
remission”, med lägre risk för skov, stå i relation till risk för
komplikationer och kostnader? För att besvara det behövs
en prospektiv studie.
Bryant VB, et. al. Beyond endoscopic mucosal healing in
UC: histological remission better predicts corticosteroid
use and hospitalisation over 6 years of follow-up.
Gut 2016;65:408-414
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Kan interindividuella skillnader i nivån på anti-TNF i tarmslemhinna
vid TNF-hämmarbehandling förklara varför en del inte svarar?
Tidigare studier har visat ökade nivåer av cytokinen Tumour
Necrosis Factor (TNF) i inflammerad vävnad vid ulcerös kolit
(UC) och Crohn (CD) och att nivån korrelerar positivt med
ökande inflammationsgrad. Anti-TNF-behandling är effektiv
vid IBD, men en del svarar inte på behandlingen och andra
förlorar effekten efter en tid. Det kan bl.a. bero på otillräcklig nivå av anti-TNF p.g.a. konsumtion av höga TNF-nivåer,
förlust ut i tarmlumen genom inflammerad tarm p.g.a ökad
permeabilitet eller bildning av antikroppar som neutraliserar
anti-TNF. Många av de som inte svarar eller förlorar effekten
har dock vad som anses vara terapeutisk S-anti-TNF-nivå.
Förklaringen till det skulle kunna vara att andra inflammationsvägar än TNF-beroende är aktiva. En ytterligare möjlighet
är att S-anti-TNF inte nödvändigtvis korrelerar med vävnadsanti-TNF och att det senare kanske vore ett bättre mått på
terapeutisk nivå.
I en tvärsnittsstudie från USA på 30 IBD-patienter (24 CD och
6 UC) på underhållsbehandling med infliximab (n=12) eller
adalimumab (n=18) presenteras data på korrelationen mellan
anti-TNF i serum och tarmslemhinna, samt jämförelse mot
endoskopisk aktivitet och TNF-nivå. Vid ileokoloskopi bedömdes endoskopisk aktivitetsgrad och biopsier togs från inflammerad och icke inflammerad slemhinna. Sjutton patienter
hade aktiv inflammation.
Hos de med två biopsier icke-inflammerad slemhinna förelåg
ingen signifikant skillnad i anti-TNF-nivå dem emellan, medan
de med inflammerad slemhinna hade högre nivå i den inflammerade slemhinnan jämfört med den icke-inflammerade.
Anti-TNF-nivån i vävnad korrelerade med ökad TNF-nivå i
vävnad och ökad grad av endoskopisk inflammation.
Anti-TNF-nivån var lägst i icke-inflammerad slemhinna (0,93),
lätt stegrad vid mild och svår inflammation (2,17 resp 2,2)
och kraftigt ökad vid måttlig inflammation (13,71).
TNF-nivån var lägst i icke-inflammerad vävnad (0,36) och
högst i måttligt och svårt inflammerad vävnad (6,9 resp 5,3).
Kvoten mellan anti-TNF och TNF i vävnad var högst i ickeinflammerad vävnad (17,8) och lägst i svårt inflammerad
vävnad (2,0) (nådde dock inte signifikans p g a få observationer).

Patienter med aktiv inflammation hade i högre grad normal/
hög S-anti-TNF (6,1-33,1) samtidigt med låg vävnads-anti-TNF
än de som var i endoskopisk remission (11/15 (73,3 %) vs.
5/15 (33,3 %), p=0,03).
Författarnas slutsats är att slemhinneinflammation karakteriserad av hög TNF-nivå leder till konsumtion av anti-TNF
och de föreslår att en del patienter med hög S-anti-TNF har
aktiv sjukdom p.g.a. att de har för låga nivåer av anti-TNF i
vävnad för att kunna neutralisera de ökade TNF-nivåerna i
inflammerad vävnad.
Kommentar:
Detta är en intressant studie som kan bidra med ytterligare
någon pusselbit till hur vi skall förstå uteblivet eller förlorat
svar vid terapeutisk S-anti-TNF-nivå. Begränsningar med
studien är att det är få observationer, att man inte använder
validerad endoskopigradering, saknar histologisk bedömning
av inflammation och att det är oklart när i behandlingscykeln
(tid mellan given dos och nästa dos) proverna tagits.
Frågan är hur vi egentligen skall tolka resultaten i denna
studie. Varför ökar inte anti-TNF i vävnad ännu mer när
nivåerna i serum trots allt är höga och vad kan vi kliniskt göra
åt denna situation? Skulle ytterligare tillförsel av anti-TNF leda
till högre vävnadsnivåer av anti-TNF och bättre inflammationskontroll eller bör vi i detta läge välja andra behandlingsvägar? Det känns som om studien gör en förvirrad på en
högre nivå och att det behövs ytterligare några pusselbitar
för att förstå bilden. Det skulle t.ex. vara intressant att veta
hur anti-TNF-nivå i serum och vävnad varierar över en
behandlingscykel och inte minst just före nästa dos.
Utifrån nuvarande kunskapsläge skulle vi vid aktiv inflammation trots terapeutisk S-anti-TNF byta till annan läkemedelsklass. Kan vi i denna grupp av anti-TNF-failures ändå hitta en
subgrupp som borde behandlas på annat sätt genom att mäta
vävnads-anti-TNF? Det får framtida studier utvisa.
Yarur AJ, et. al. The association of tissue anti-TNF drug levels
with serological and endoscopic disease activity in inflammatory bowel disease: the ATLAS study. Gut 2016;65:249-255

Anti-TNF-nivån i serum och tarmslemhinna korrelerade signifikant i icke-inflammerad vävnad (r=0,50), men inte i inflammerad (r=0,19).
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Kan man förutse vilka som kommer att recidivera efter utsättande
av TNF-hämmarbehandling vid ulcerös kolit?
Tidigare studier på utsättande av TNF-hämmarbehandling
vid IBD har visat att risken för recidiv inom ett år är hög,
ca 50 %. Tarminflammationen bör vara under kontroll
endoskopiskt (mucosal healing) och biokemiskt (normalt Hb,
CRP och F-kalprotektin) vid utsättandet för att minska risken
för recidiv. Frågan är om mRNA-uttryck på cytokinproduktion
i läkt slemhinna kan bidra ytterligare till selektion av patienter
lämpliga för utsättande.
I en norsk studie inkluderades 45 patienter med steroidberoende/refraktär ulcerös kolit som gått i steroidfri klinisk
och endoskopisk remission på induktionsbehandling med
TNF-hämmare (2–3 doser infliximab (IFX) vecka 0, 2 och 6).
Man mätte mRNA-uttryck med qRT-PCR för olika cytokiner i
tarmslemhinnebiopsier från tidigare svårast inflammerade
tarmavsnitt 2–6 veckor efter senast givna IFX. Därefter sattes
IFX ut och patienterna följdes fram till skov eller som längst
104 månader. Klinisk remission definierades som Mayoscore
<3 med endoskopigradering 0–1. Skov definierades som
Mayo score >3 med endoskopigradering >1 (framgår inte
var man placerade de med Mayoscore 3, men rimligen som
skov). Tjugo personer utan IBD utgjorde kontrollgrupp för
mRNA-nivåer.
Tjugo av 45 patienter (44 %) hade normaliserad nivå på
mRNA för TNF vid tidpunkten för mucosal healing, medan
35/42 (83 %) hade normal IL17A-nivå och 31/36 (86 %)
hade normal IFN–nivå. Mediantid till skov var 8 månader
(range anges som 4–12 mån, men det stämmer rimligen inte).
Hos de med normaliserat mRNA för TNF var mediantiden
från utsättande av IFX till skov 20 månader (range 1–39
mån) jämfört med 5 månader (range 3–7 mån) för de med
ökat TNF-genuttryck. Nivån av genuttryck för IL17A, IL23,
IFN, TGF eller IL6 i tarmslemhinna predikterade inte långsiktig remission (>12 månader). Även kvinnligt kön visade
sig innebära lägre risk för skov. Författarnas konklusion var
att normalisering av genuttryck (mRNA) för TNF predikterar
långsiktig remission efter avslutad IFX-behandling.

Kommentar:
Detta är en liten, men välgjord studie med tydlig klinisk
anknytning och en standardiserad klinisk handläggning.
Det är svårt att veta om en person med IBD i klinisk och
endoskopisk remission är det p.g.a. pågående antiinflammatorisk behandling som håller inflammationen i schack trots
att immunförsvaret hela tiden triggas av antigen eller om
immunförsvaret helt enkelt inte längre är triggat och att
man då skulle kunna trappa ner den anti-inflammatoriska
behandlingen. Idag kan man i princip bara ta reda på hur
det förhåller sig genom att sätta ut behandlingen och se om
patienten får ökad inflammatorisk aktivitet.
I denna studie var ökat mRNA för TNF ett tecken på ökad
risk för skov efter att anti-TNF-behandlingen avslutades. Kan
mRNA för TNF vara ett tidigt mått i inflammationskaskaden
på att immunförsvaret håller på att triggas hos patienter i
endoskopisk remission på pågående anti-TNF-behandling?
Så fort anti-TNF tas bort skulle i så fall TNF-nivåerna stiga
och inflammationen sätta fart. Frånvaro av stegrat mRNA för
TNF skulle å andra sidan vara tecken på att immunförsvaret
inte längre är triggat och att det finns god chans att remission
bibehålls även utan behandling, vilket resultaten i denna
studie talar för.
Problemet är bara att immunförsvaret när som helst kan bli
triggat på nytt med kliniskt skov som följd, vilket också skedde
för patienterna i denna studie. Mer än 80 % av patienterna
recidiverade även i gruppen med normalt TNF-mRNA, men
det dröjde i median 15 månader längre än för de med förhöjt
värde. Ulcerös kolit är en livslång sjukdom. Frågan är om
denna biomarkör även lämpar sig för uppföljning och att man
vid tendens till stegrat TNF-mRNA kan återinsätta behandlingen innan kliniskt skov uppkommit.
Olsen T, et al. Normalisation of mucosal tumor necrosis
factor: A new criterion for discontinuing infliximab therapy
in ulcerative colitis. Cytokine 2016;79:90-95.
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Är ustekinumab ett alternativ vid behandlingsrefraktär Crohn?
Även om infliximab, adalimumab och vedolizumab varit
mycket viktiga tillskott i behandlingsarsenalen vid Crohn så
är det många patienter som inte får effekt eller får avbryta
behandlingen p.g.a. förlorad effekt eller intolerans.
Det behövs därför fler behandlingsalternativ.
Ustekinumab (UST), är en biologisk behandling riktad mot
p40-subenheten, som är gemensam för både IL-12 och IL-23
(vilket beskrivs annorlunda i artikeln). Den är godkänd för
behandling av psoriasis och psoriasisartrit och har visat
lovande resultat även vid Crohn. I denna artikel redovisas
resultaten från en retrospektiv journalgenomgång vid två
universitetssjukhus i USA.
Fyrtiofem TNF-refraktära Crohn-patienter (100 % hade fallerat
en och 98 % minst två TNF-hämmare) erhöll behandling med
UST 90 mg subcutant (s.c.) vecka 0, 4 och 12. Vid utebliven
respons vecka 8 gavs 270 mg som boosterdos s.c., vilket var
aktuellt i 87 % av fallen (39/45). Som underhållsbehandling gavs 90 mg s.c. var 8:e vecka. 71 % (32/45) stod
på steroider och 65 % (29/45) på immunmodulerande vid
behandlingsstart.
Av de som hade tillgängliga variabler före och efter behandlingsstart uppnådde 46 % (17/37) klinisk respons (minskning
av Harvey-Bradshaw index (HBI) med minst 3 poäng) och
35 % (13/37) klinisk remission (HBI ≤3) efter minst 90 dagars
behandling. 76 % (26/34) uppnådde endoskopisk respons
och 24 % (8/34) komplett endoskopisk remission. Sex
patienter genomgick IBD-relaterad kirurgi och tre patienter
avslutade behandlingen, en p g a patientönskemål och
två p g a bristande effekt. Biverkningsprofilen rapporteras
som god. En patient fick allergiska besvär, men kunde
fortsätta med premedicinering med kortison och antihistamin
inför varje injektion.

Kommentar:
I den aktuella studien har man använt en enhetlig behandlingsstrategi och gjort en någorlunda standardiserad värdering med åtminstone delvis validerade mått, vilket gör detta
till ett värdefullt bidrag, speciellt mot bakgrund av den
begränsade samlade erfarenheten av denna nya behandling.
Samtidigt finns det förstås en del brister. Det är en retrospektiv, okontrollerad och öppen studie med kort uppföljning
på ett litet antal patienter. Baselinedata inkluderar data upp
till 6 mån före behandlingsstart och utan specificerat slutdatum minst 90 dagar efter start, vilket gör uppföljningslängden oklar. Uppföljningen är i vilket fall kort och värdering
efter 6 och 12 månader hade varit av stort värde. Man tycks
ha valt en tuffare remissionsgräns för HBI på ≤3p än brukligt
(<5) utan att närmre kommentera detta. Å andra sidan anger
man inte om det handlar om steroidfri remission. Endoskopivärdering gjordes utifrån global värdering av tillgängliga
endoskopidata och inte utifrån validerat mått.
Resultaten i sammanställningen är övertygande, men hur
står de sig mot placebokontrollerade, randomiserade studier
på UST?
En blindad, randomiserad, placebokontrollerad studie (RCT)
på UST vid Crohn publicerad 2008 visade ingen signifikant
effektskillnad mot placebo, men i en post-hoc analys hade
tidigare TNF-behandlade signifikant bättre effekt. I en andra
RCT på Crohn som inte svarat eller fått ihållande effekt med
TNF-hämmare (CERTIFI, 2012) gavs UST i dosen 1, 3 eller
6 mg/kg i.v. vid ett tillfälle med utvärdering efter 6 veckor.
Respons (CDAI-minskning med ≥100 poäng) sågs hos
36,6 %, 34,1 %, respektive 39,7 % på de tre doserna UST
jämfört med 23,5 % på placebo (p=0.005 jämfört med
6mg-gruppen) efter 6 veckor.

Slutsatsen författarna drar är att det doseringsschema de
använt för UST i klinisk praxis varit framgångsrikt för att uppnå förbättring av sjukdomsaktivitet vid svår, refraktär Crohn.
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Är ustekinumab ett alternativ vid behandlingsrefraktär Crohn?, forts
Det var ingen skillnad i klinisk remission efter 6 veckor.
De som svarat efter 6 veckor randomiserades till placebo
eller 90 mg UST s.c. vecka 8 och 16. Vid vecka 22 sågs
signifikant bättre respons (69,4 % vs 27,4 %) och remission
(41,7 % vs 27,4 %) med UST jämfört med placebo.
Två nyligen avslutade RCT på UST vid Crohn har presenterats
i abstractform på kongresser hösten 2015 (UNITI-1 (TNFfailure (n=741) och UNITI-2 (TNF-naiva (n=627))). I båda
studierna gavs UST i.v. antingen som 130 mg eller ca 6 mg/
kg (vikt≤55 kg: 260 mg, 55–85 kg: 390 mg och >85 kg:
520 mg). Primär endpoint i UNITI-1, klinisk respons (CDAIreduktion 100 poäng eller CDAI <150) vecka 6, uppnåddes
hos 33,7 % respektive 34,3 % i UST-grupperna jämfört med
21,5 % på placebo (p<0.01). Klinisk remission (CDAI<150)
vecka 8 sågs hos 20,9 % på 6mg/kg och 7.3% på placebo.
I UNITI-2 uppnådde 51,7 % respektive 55,5 % klinisk
respons, på 130 mg resp. 6mg/kg, vecka 6 jämfört med
28,7 % på placebo (p<0.001). Vecka 8 hade 30,6 % resp.
40,2 % uppnått klinisk remission på 130mg resp. 6 mg/kg,
jämfört med 19,6 % på placebo (p<0.001).

också med tidigare resultat i Gemini-studierna med Entyvio.
Det är ännu oklart vilken dosering och administrationssätt som
är bäst vid Crohn. Det som är tillgängligt just nu är s.c.
beredning för psoriasis. I 87 % av fallen behövdes boosterdos p.g.a. utebliven respons vecka 8 i den aktuella studien.
Majoriteten av de som svarade gjorde det således efter
denna boosterdos. Det talar för att det antingen behövs hög
initial dos eller att det tar det längre tid än 8 v innan effekt
ses hos majoriteten av patienterna. Utifrån resultaten i
UNITI-studierna så är det sannolikt det första som är fallet,
men IM-UNITI kommer att ge ytterligare fakta i målet.

Responders vecka 8 från dessa båda studier kunde sedan
gå in i uppföljningsstudie (IM-UNITI) där resultaten ännu inte
presenterats.

Feagan B. et. al., A Multicenter, double-blind, placebocontrolled phase3 studyof ustekinumab, a human IL-12/23P40
mAB, in moderate-severe Crohn’s disease naive to anti-TNF:
UNITI-2. UEGW 2015

Resultaten i denna öppna, retrospektiva genomgång stämmer
väl med resultaten i dessa RCT. Resultaten från UNITI-1 och
UNITI-2 med signifikant bättre effekt än placebo i båda
studierna, men med bättre effekt hos TNF-naiva stämmer

Harris AK et. al. Patients with refractory Crohn’s disease
successfully treated with Ustekinumab. Inflamm Bowel Dis
2016;22:397-401
Sandborn W. et. al. A Multicenter, double-blind, placebocontrolled phase3 studyof ustekinumab, a human IL-12/23P40
mAB, in moderate-severe Crohn’s disease refractory to antiTNF: UNITI-1.Inflamm Bowel Dis 2016;22:Suppl 1:S1
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Oralt anti-TNF – fungerar det?
Cytokinen TNF har en viktig roll i inflammationskaskaden
vid inflammatorisk tarmsjukdom och biologiska läkemedel
som binder TNF är effektiva och centrala i behandlingen
då konventionell behandling sviktar. Även om läkemedlen i
allmänhet är väl tolererade så kan den systemiska immunsuppressiva effekten leda till ökad risk för infektioner,
malignitet och autoimmuna tillstånd. Frågan är om man
med bibehållen effekt på tarmen skulle kunna minska den
systemiska effekten med lokal behandling i tarmen med
oralt anti-TNF-preparat.
AVX-470 är ett oralt läkemedel innehållande polyklonalt
immunglobulin (Ig), f.f.a. IgG, som är renframställt från
kolostrum från kor som immuniserats med humant TNF.
Ca 0,3 % av Ig i AVX-470 är specifika mot humant TNF.
Det ges i kapslar per oralt med fristättning vid pH 6,0,
d v s. motsvarande distal tunntarm. Doserna är valda utifrån
resultat i musmodeller, där man sett god effekt av bovina
antikroppar mot mus-TNF, med motsvarande mekanismer
som vid infliximab och adalimumab vid IBD. Upptaget i
inflammerad mustarm var god, men det var inget upptag i
frisk mustarm. Hos människa är upptaget i både tarmslemhinna och till serum mycket dåligt vid normal permeabilitet
och ca 1/3 av bovint Ig återfinns intakt i avföring.
Data från en dubbel-blind placebo-kontrollerad fas2-studie
på patienter med aktiv ulcerös kolit (UC)(Mayo score 5–12
med endskopiscore ≥2) som behandlats med AVX-470 (0,2 g,
1,6 g eller 3,5 g dagligen) eller placebo under 4 veckor
presenteras i två artiklar. Det primära målet med studien var
säkerhetsdata och i andra hand farmakodynamik och immunogenicitet. Klinisk (Mayo score) och endoskopisk (UCEIS)
respons och remission värderades som explorativa parametrar, men studien hade inte power att visa statistiska skillnader avseende detta. Dessutom fördjupade man sig i
immunologiska mekanismer och värderade cytokiner mätt
med immunhistokemi och mRNA-nivå (qRT-PCR) m.m. i biopsier från fem olika segment i kolon, vilket presenterades i den
andra artikeln.
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Trettiosju patienter randomiserades, 36 påbörjade studieläkemedel och 33 fullföljde. Antal eller typ av biverkningar
skiljde inte mellan de som fått AVX-470 eller placebo. Bovint
Ig som band TNF återfanns i avföringen, samtidigt som bovint
Ig i serum var lågt utan induktion av humana antikroppar mot
bovint antigen. I vävnad förelåg redan innan behandling hög
bovin Ig-nivå i tarmvävnad (p.g.a. intag av vanliga mejeriprodukter) och den ökade inte under behandling med AVX470. Däremot påverkades förekomsten av bovint Ig i avföring
av behandlingen med mer än 60 % positiva i de två högre
dosgrupperna och ca 15 % i placebogruppen. Man saknade
metod för att värdera förekomst av anti-TNF-specifika Ig i
tarmslemhinna. Intressant var att bovint Ig fanns rikligt i både
inflammerad och icke inflammerad colon till skillnad från
friska kontroller, vilket talar för att permeabiliteten är ökad i
hela colon oavsett utbredning vid UC, åtminstone i samband
med skov.
25,9 % på AVX-470 svarade på behandling (≥3 p och minst
30 % förbättring av Mayo) jämfört med 11,1 % på placebo.
Man konstaterar att en större andel, 14,3 %, i 3,5 g-gruppen
uppnådde klinisk (Mayo ≤2) och endoskopisk remission
(Mayo ≤1) jämfört med 0 % i placebo-gruppen. CRP tenderade att förbättras i 3,5 g-gruppen jämfört med placebo, men
F-calprotectin visade ingen förbättring.
Inflammationsmarkörer i tarmslemhinna var förhöjda vid
baseline och man såg en tydlig sänkning av f.f.a. TNF-nivån i
3,5 g-gruppen efter 4 veckors behandling mätt med immunhistokemi. Däremot sågs inte detta i mRNA-nivåer, även om
det fanns vissa trender vid subanalyser. S-TNF var förhöjda
vid baseline och påverkades inte av behandlingen.
Författarna drar slutsatsen att AVX-470 är säker och väl
tolererad med tendens till klinisk, endoskopisk och biomarköreffekt på högsta dosen, 3,5 g per dag, jämfört med placebo
vid moderat-svår ulcerös kolit. Analyser i tarmslemhinna talar
för behandlingseffekt av AVX-470 och man anser att högre
doser och längre behandlingstid kan öka effektiviteten i
kommande studier.
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Oralt anti-TNF – fungerar det?, forts
Kommentar:
Detta är onekligen en intressant teknologi för framställning
av läkemedel och ett nytt sätt att behandla. Samtidigt är det
en mycket liten studie med aktiv behandling under kort tid.
Resultaten är mestadels deskriptiva. Det går inte att uttala
sig om klinisk effekt, vilket författarna är medvetna om, men
ändå tenderar de att delvis övertolka resultaten. Man anger
procentsiffror för respons och remission, men det underliggande antalet är väldigt lågt. 14,3 % i klinisk och
endoskopisk remission i 3,5 g-gruppen jämfört med 0 % i
placebogruppen låter inte så olikt en del andra studier som
publicerats på senare år. Problemet är att av de 29 patienter
som fick AVX-470 var det egentligen bara en enda patient i
hela studien som gått i klinisk och endoskopisk remission.
Man blandar dessutom patienter med distal kolit och total
kolit vid beräkning av förbättring av biomarkörer i vävnad
och endoskopiscore i olika segment. Man anger med stort
intresse att inflammationsmarkörer vid baseline låg högre i
distala colonsegment jämfört med proximala, men man
verkar inte reflektera över att bara knappt hälften av patienterna hade extensiv kolit.
De fyra grupperna var jämförbara avseende Mayo-score
vid baseline, medan andelen med tidigare eller pågående
medicinering med TNF-hämmare, immunmodulerande eller
kortison var betydligt större i placebogruppen jämfört med
3,5 g-gruppen. 4/9 stod på kortison i placebogruppen mot
1/7 i 3,5 g-gruppen. Dessutom hade en högre andel extensiv
kolit i placebogruppen (78,7 %) jämfört med de med aktiv
behandling (37,0 %). Det talar för att det vid randomiseringen inte blivit en jämn fördelning mellan grupperna utan
placebogruppen har underliggande svårare sjukdom. Det var
ingen tydlig dos-responsekurva i klinisk effekt. Klinisk respons
sågs hos 7/29 patienter med aktiv behandling varav tre hade
den lägsta dosen, 0,2 g/dag, två hade 1,6 g och två 3,5 g.

Man förklarar frånvaron av effekt på F-calprotectin med att
man inte systematiskt tagit prov från första avföring per dag,
men det borde snarare ge falskt låga värden. Man menar
vidare att den höga variabiliteten gör att det behövs ett större
patientunderlag för att kunna använda F-calprotectin, men i
klinisk vardag använder vi det på enskild patient.
Sammantaget är det en intressant ny behandling som verkar
säker och tolererbar, men studien är för liten för att man skall
kunna dra slutsatser avseende effekt. Även om det finns en del
data som kan tala för viss klinisk effekt så är resultaten med
dessa doser och denna behandlingslängd inte imponerande.
Förhoppningsvis blir det bättre resultat med högre dosering
under längre tid.
Harris, MS, et al. AVX-470, an Orally Delivered Anti-TNF
Antibody for Treatment of ActiveUlcerative Colitis: Results of
a First-in-Human Trial. JCC (Jan 2016) (Epub ahead of print)
Harris, MS, et al. Effects of AVX-470, an Oral, Locally Acting
Anti-TNF Antibody, on Tissue Biomarkers in Patients with
Active Ulcerative Colitis. JCC (Jan 2016) (Epub ahead of print).

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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IBD NYHETSBREV 2016
– från Ferring Läkemedel AB

Vad har hänt inom forskningen och IBD under mars och
april? Massor! Som vanligt är det omöjligt att redogöra för
allt som hänt och därför speglar min redogörelse det jag
tycker är intressant och vill veta mer om. Det finns ytterligare
över 700 artiklar att fördjupa sig i för den som vill.

MÅNADENS REDAKTÖR

I diagrammet kan ni se hur många artiklar som publicerats
under mars-april varje årtionde. Det finns hopp för våra
patienter!
Maria Elmberg

Maria Elmberg

Överläkare, PhD
Ersta sjukhus, Stockholm

Jag har valt fyra intresseområden för min genomgång.
Hoppas ni är intresserad av samma ämnen som jag är.
•
•
•
•

Psoriasis och IBD
Det finns likheter mellan psoriasis och Crohns sjukdom (CD).
Flera studier har under senare tid studerat Ustekinumab som
behandling vid CD. Henrik Hjortswang redogjorde i förra
nyhetsbrevet för den senaste och ett abstract över en fas
3-studie på Ustekinumab. Behandlingen påverkar i korthet de
två proinflammatoriska cytokinerna IL-12 och IL-23 som har
betydelse för psoriasis men även för IBD. Att sjukdomarna IBD
och psoriasis ibland förekommer samtidigt är sedan tidigare
visat. Däremot saknas data om risk att utveckla psoriasis efter
IBD-diagnos och vice versa. I mars publicerades en utmärkt
studie från Danmark där man undersökt om det finns en
association mellan IBD och psoriasis.
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Psoriasis och IBD
Slemhinneläkning-endoskopi, markörer?
Vitamin D och IBD
Anti-TNF dosoptimering, anti-TNF och
metotrexat postoperativ

Association between psoriasis
and inflammatory bowel
disease – a Danish nationwide
cohort study.
5 554 100 danskar över 18 år identifierades i danska
nationella register mellan 1/1-1997 – 31/12 2012.
Individer med psoriasis eller IBD vid studiestart exkluderades.
Under uppföljningstiden identifierades alla incidenta fall
med psoriasis eller psoriasisartrit via diagnoskoder och
läkemedelsförskrivning. Patienterna grupperades beroende
på svårighetsgrad av psoriasis.
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Patienter med IBD identifierades via sluten- och öppenvårdsregister med hjälp av ICD-koder. Under uppföljningstiden
diagnosticerades 75 209 incidenta patienter med psoriasis
och 41 619 patienter med IBD. Störst association sågs hos
svårt sjuka psoriasispatienter medan en förhöjd risk att insjukna

				Risk of UC (95 % CI)
Any psoriasis			
1.72 (1.56 - 1.90) 		
Mild psoriasis			
1.49 (1.32 - 1.68)		
Severe psoriasis (hospital)		
1.56 (1.22 - 2.00)		
Severe psoriasis (medication)
1.96 (1.36 - 2.83)		
Psoriatic arthritis			
2.43 (1.86 - 3.17) 		
Kommentar:
En väl genomförd studie där nationella register använts på
bästa sätt. Patienter med IBD identifierades via sluten- och
sjukhusansluten öppenvård men det framgår inte om patienter
med psoriasis som diagnosticerats hos allmänläkare eller vid
privata mottagningar finns med i studien. Om dessa patienter
inte ingår i studien finns det en risk för att riskestimaten i realiteten kan skilja sig något från de som presenteras i studien.
Författarna har använt sig av data från förskrivningsregister
(läkemedel) och man har gjort analyser av behandling med
retinoider men dessvärre presenteras inga resultat vad gäller
anti-TNF behandling. Det skulle ha varit oerhört värdefull
information eftersom vi alla vet att patienter med IBD som

Patienter kan utveckla psoriasis vid anti-TNF behandling.
Det är däremot ofta oklart psoriasis är en biverkan av
medicineringen eller ett delfenomen i patientens autoimmunitet. I denna multicenter fall-kontrollstudie från Spanien har
man valt att studera just den paradoxala effekt vi ibland ser
vid behandling med anti-TNF.

Incidence, Clinical Characteristics, and Management of
Psoriasis Induced by Anti-TNF
Therapy in Patients with
Inflammatory Bowel Disease:
A Nationwide Cohort Study.

2 0 1 6

i IBD fanns även bland patienter med mild psoriasis. I tabellen
nedan ses en sammanställning av resultaten. Behandling av
psoriasis med retinoider påverkade inte riskestimatet för att
insjukna i IBD.

Risk of CD		
1.94 (1.66 - 2.26)		
1.28 (1.03 - 1.59)		
2.56 (1.87 - 3.50)		
2.85 (1.72 - 4.73)		
3.42 (2.36 - 4.95)		

Ever smoker (CD)
2.43 (1.86 - 3.17)
1.56 (1.07 - 2.29)
2.61 (1.51 - 4.50)
3.26 (1.46 - 7.27)
5.57 (3.23 - 9.61)

behandlas med anti-TNF kan utveckla läkemedelsassocierad psoriasis. Ingen kommentar finns om varför en
sådan analys inte gjorts men jag förmodar att danskarna
har samma problem som vi svenskar har med att identifiera
vem som får eller fått behandling anti-TNF.
Association between psoriasis and inflammatory bowel
disease – a Danish nationwide cohort study. Egeberg A et
al. Br J Dermatol. 2016 Mar 9. doi: 10.1111/bjd.14528.
[Epub ahead of print].

7415 spanska patienter med IBD och anti-TNF behandling,
registrerade fram till mars 2015, studerades retrospektivt.
Patienter som utvecklade psoriasis (fall) jämfördes med
patienter som inte utvecklade psoriasis vid behandling med
anti-TNF(kontroller). Målet med studien var att identifiera
prediktiva faktorer för insjuknande i psoriasis efter behandling med anti-TNF.
125 patienter utvecklade psoriasis (1,7 %; 95 % CI,1.42–
2.00). 77 behandlades med infliximab (IFX) och 48 med
adalimumab (ADA). Dosantal före psoriasisdiagnos var 8
(median) (range 4–16) för IFX och 23 (range 12–52) för
ADA (p= 0.05) Ingen signifikant skillnad med avseende på
mediantiden sedan behandlingsstart sågs för IFX eller ADA.
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Kumulativ incidens för att utveckla psoriasis under anti-TNF
behandling var 1 % efter 1 år, 2,5 % efter 5 år och 4,5 %
efter 10 års behandling. Behandling av psoriasis med lokala
steroider var effektiv (78 % svarade). Vid switch till annat
anti-TNF återinsjuknade 60 %. Fyrtiofem patienter avslutade
anti-TNF (37 %) pga. psoriasis.
Kvinnligt kön och rökning var förenat med ökad risk för
psoriasis (HR 1.9; 95 % CI, 1.3 - 2.9) och (HR 2.1; 95 %
CI, 1.4 - 3.3). I författarnas konklusion framgår att ingen
signifikant skillnad för psoriasisinsjuknande sågs för ålder
vid behandlingsstart, IBD-typ, Montreal Classification eller
val av anti-TNF vid behandlingsstart.
Kommentar:
Viktiga resultat. Återigen önskar jag att föregående studie
hade analyserat riskestimat för IFX- behandling före psoriasisinsjuknande. Författarna hävdar i den spanska studien att
bara rökning och kvinnligt kön var förenat med ett förhöjt
riskestimat för anti-TNF orsakad psoriasis. Däremot visar de
tydligt i sin tabell att OR för psoriasis vid CD är 1.9 (1.1–3)
och för UC 0.6 (0.4–0.9). Det borde innebära att det är
högre risk för en patient som behandlas med anti-TNF att

Slemhinneläkning-endoskopi,
markörer?
F- Calprotectin har verkligen fått betydelse för möjligheten
att utvärdera våra patienter och de behandlingar vi ger dem.
Alla prover har sina fördelar och sina nackdelar. Falskt negativt resultat vad gäller f-Calprotectin är problem i handläggningen av patienter. För att öka träffsäkerhet kan man ibland
kombinera två olika prover för att öka resultatets sensitivitet
och specificitet men mig veterligen har vi ännu inte något
sådant prov att tillgå.
I denna studie utvärderas a Faecal chitinase 3-like 1’s
(CHI3L1) tillförlitlighet jämfört med f-Calprotectin för att
upptäcka endoskopisk verifierad inflammatorisk aktivitet.
F-CHI3L1 är ett glykoprotein som är uppreglerat i kolonocyterna och i makrofagerna i lamina propria i inflammerad
slemhinna.

18

nyhetsbrev_2017_NEW.indd 18

E L M B E R G

2 0 1 6

drabbas av psoriasis om IBD-diagnosen är CD och det torde
vara skyddande att ha IBD-diagnosen UC. Resultaten talar
också för att ileokolisk lokalisation resulterar i ett högre
riskestimat medan utbredning L1 och L4 genererar ett skydd.
Jag har försökt hitta en förklaring till varför de data som
presenteras i tabellen inte stämmer med konklusionen men
jag har inte lyckats. Läs och skapa er egen uppfattning.
Wlodarczyk et al. World J Gastroenterol. 2014;20:7019–
7026 har visat att patienter med CD och psoriasis har högre
nivåer av IL-23 i serum än patienter utan psoriasis. Det vore ju
oerhört intressant att ge alla patienter som utvecklar psoriasis
på basis av anti-TNF Ustekinumab. I artikeln som jag redogjort för framgår det snarast som en parentes att 8 patienter
med psoriasis efter anti-TNF behandling med Ustekinumab.
Två patienter svarade inte på behandling men 6 patienter
(75 %) förbättrades.
Incidence, Clinical Characteristics, and Management of
Psoriasis Induced by Anti-TNF Therapy in Patients with
Inflammatory Bowel Disease: A Nationwide Cohort Study.
Guerra I et al. Inflamm Bowel Dis. 2016 Apr;22(4):894-901.

Faecal chitinase 3-like 1 is a
reliable marker as accurate as
faecal calprotectin in detecting
endoscopic activity in adult
patients with inflammatory
bowel diseases.
IBD patienter som konsekutivt genomgick koloskopi under
sju månader 2014–2015 utvärderades med CDEIS vid CD
eller Mayo endoscopic subscore vid UC. Samtliga patienter
lämnade avföringsprov dagen före koloskopi för analys av
f-CHI3L1 och f-Calprotectin.
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86 patienter med IBD inkluderades i studien (CD=52, UC=32).
Mha ROC-kurva bestämdes cut-off värde för F-CHI3L1 till 15
ng/g för både CD och UC.
Medelvärde av f- CHI3L1 var 15 gånger högre vi CD och
ulcerationer än hos dem utan ulcerationer. Vid UC och endoskopisk aktivitet sågs 11 gånger högre värden jämfört med
dem med ”mucosal healing”. För f-Calprotectin sågs en
dubblering hos CD och ulcerationer och vid UC fyra gånger
högre värde hos dem med aktivitet.

Sammanställning av resultat:
Detecting endoscopic ulceration, in CD
Sensitivity
Specificity
Test
Calprotectin
90,5 %		
59,1 %		
CHI3L1		
100 %		
63,6 %		

Detecting endoscopic activity
Sensitivity
Test		
Calprotectin
86,4 %		
CHI3L1
81,8 %		
*Negativt prediktivt värde
** Positivt prediktivt värde

NPV* PPV**
86,7 % 67,9 %
100 % 72,4 %

Mayo endoscopic subscore ≥2 in UC
Specificity
NPV* PPV**
80,0 %		
72,8 % 90,5 %
80,0 %		
66,7 % 90,0 %

Kommentar:
Vid UC ökar inte f-CHI3L1 träffsäkerheten vad gäller inflammation nämnvärt. Sensitivitet och specificitet är i stort sett
densamma som för Calprotectin. Däremot kan f-CHI3L1 användas till att utesluta förekomst av endoskopiska ulcerationer
vid CD eftersom både sensitivitet och PPV är 100 %. Det
innebär att 100 % av alla med CD och ulcerationer faktiskt
testar positivt vid värde > 15 ng/g och 100 % av de som har
ett värde < 15 ng/g verkligen saknar ulcerationer. Förhoppningsvis kommer ett kompletterande test som fungerar bra
även falskt negativt f-Calprotectin vid UC så att vi kan följa
även dessa patienter med enklare metoder än endoskopi.
Faecal chitinase 3-like 1 is a reliable marker as accurate as
faecal calprotectin in detecting endoscopic activity in adult
patients with inflammatory bowel diseases. Buisson A et al.
Aliment Pharmacol Ther. 2016 Mar 8. doi: 10.1111/apt.
13585. [Epub ahead of print]
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Association Between Fecal Calprotectin Levels and Small-bowel
Inflammation Score in Capsule Endoscopy: A Multicenter
Retrospective Study.

Alla konsekutiva patienter som från 5 akademiska centra i
UK, Finland, Sverige, Canada och Israel som januari 2010
till december 2013 genomgick kapselendoskopi p g a.
misstänkt eller känd tunntarms CD inkluderades i studien.

Kommentar:
Jag tror många av oss redan har konstaterat att f-Calprotectin
speglar inflammation i tunntarmen dåligt. Oerhört viktigt
att också få det bekräftat i studieform. Sensitivitet 59 % och
specificitet 41 % är inte bra. Ole, dole, doff kan nog fungera
lika bra som f-Calprotectin på dessa patienter. Jag kan ju inte
låta bli att undra hur resultaten hade blivit om man använt
sig av andra avföringsprover som t.ex. f-CHI3L1 som ju i
föregående studie visade sig vara en bra markör för just CD.

Kapselendoskopi och f-Calprotectin hos 333 patienter analyserades. Kapselendoskopibilder graderades enligt Lewis score
(LS) i 3 grupper: (1) normal eller kliniskt obetydlig inflammation (2) mild inflammation och (3) moderate-till-svår inflammation.

Association Between Fecal Calprotectin Levels and
Smallbowel Inflammation Score in Capsule Endoscopy:
A Multicenter Retrospective Study. Koulaouzidis A et al. Dig
Dis Sci. 2016 Mar 23. [Epub ahead of print].

Hur bra är egentligen f-Calprotectin vid bedömning av inflammation i tunntarm? I denna retrospektiva multicenterstudie där
svenska patienter ingår har författarna undersökt korrelation
mellan graden av inflammation i tunntarm och f-Calprotectin.

Med hjälp av ROC-kurva bestämdes cut-off för kliniskt
signifikant inflammation till 76 μg/g med sensitivitet 59 %
och specificitet 41 %. Man kunde därmed konstatera att
f-Calprotectin och inflammation mätt i LS korrelerar dåligt och
f-Calprotectin kan inte användas som en tillförlitlig markör för
inflammation i tunntarm.

Vitamin D och IBD
Det är visat att vitamin D brist kan spela roll i vissa immunmedierade sjukdomar såsom RA, SLE och IBD. Vitamin D har
visats ha betydelse för reglering av det innata- och adaptiva
immunförsvaret. Vitamin D-receptorer finns på immunologiska
celler. Receptorerna reglerar uttryck av vissa cytokiner och
vitamin D brist är associerat med både uppreglering av proinflammatoriska cytokiner (bla TNF-alfa) och nedreglering
av anti-inflammatoriska cytokiner. Man har tidigare visat att
substitution med D-vitamin kan prognostiskt ha goda effekter.
Här följer en studie där man har studerat effekterna av biologisk behandling på Vitamin D nivåer.
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Vitamin D deficiency in patients
with either rheumatic diseases
or inflammatory bowel
diseases on biologic therapy.
Data sammanställdes från patienter i Italien med reumatisk
sjukdom eller IBD under vår till höst 2014. Endast data från
patienter i remission inkluderades. De var alla naiva för
D-vitamin substitution. Vitamin D brist definierades som <50
nmol/l och insufficiens 51–74 nmol/l. Patienter stratifierades
beroende på biologisk behandling.
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Tvåhundra patienter inkluderades, 136 med reumatisk sjukdom och 64 med IBD. Totalt 119 patienter fick biologisk
behandling.
Vitamin D brist/insufficiens såg hos totalt 63,5 % av alla
patienter, 61.8 % vid reumatisk sjukdom och 67,2 % vid IBD.
Prevalensen av vitamin D brist/insufficiens var totalt signifikant högre dem som behandlades med biologiska läkemedel
jämfört med annan behandling (78,3 vs 43,2 % p < 0,0001).
Vid IBD med eller utan biologisk behandling (75 % vs 50 %,
p = 0.03). Behandling med biologiska läkemedel vid IBD
var förenat med ett OR för vitamin D-brist på 4.61 (95 % CI,
1.91–11.1).
Kommentar:
Italien. Soligt. Allt för stora slutsatser kan inte dras med tanke
på studiens design men resultaten är spännande. Nog har
vi alla många patienter med låga D-vitamin nivåer. Värden
kring eller under 30 nmol/l är inte ovanligt. Det framgår

2 0 1 6

inte hur D-vitamin värden ser ut i bakgrundsbefolkningen
i Italien. Skillnaden inom IBD populationen dvs mellan
dem med biologisk behandling och dem utan är stor.
Dessutom var ju dessa patienter i remission varför man inte
kan skylla på inflammatorisk aktivitet eller behandling med
kortikosteroider. Förvisso kan de haft en period med svår
sjukdom innan de gick i remission men hur ser värdena
då ut vid aktiv sjukdom. Så låga nivåer som brist kan ju
vara förenat med icke-välmående orsakat av bristen i sig
och oavsett betydelse för inflammation så finns en indikation för substitution. Om D-vitamintillskott dessutom efter
ytterligare studier visar sig har positiv effekt mot inflammation är det bara ett plus.
Vitamin D deficiency in patients with either rheumatic
diseases or inflammatory bowel diseases on biologic
therapy. Bruzzese V et al. Intern Emerg Med. 2016 Mar 3.
[Epub ahead of print].

Association of Vitamin D Level With Clinical Status in
Inflammatory Bowel Disease: A 5-Year Longitudinal Study.
Hur går det för patienterna som har låga D-vitamin nivåer?
I denna studie försökte författarna analysera betydelsen av
vitamin D på prognosen/ den kliniska utvecklingen av IBD.
IBD patienter med IBD från Pittsburgh följdes under 5 år från
1 januari 2009 till 31 december 2013. 25-OH vitamin D
kontrollerades vid studiestart. Definition för brist/ insufficiens
var densamma som i föregående studie. Patienterna delades
in i 3 grupper; vitamin D brist, vitamin D insufficiens och
normala nivåer.

Läkemedelsbehandling, sjukvårdskonsumtion, biokemiska
markörer för inflammation och disease activity scores
registrerades. Läkemedel som registrerades var kortikosteroider, tiopuriner, metotrexat, anti-TNF och opioider.
Totalt 965 IBD patienter (61,9 % CD, 38,1 % UC) deltog i
studien. Det fanns ingen signifikant skillnad i D-vitamin nivå
vid CD eller UC. Vid studiestart hade 8.9% av patienterna
D-vitamin brist och 33,1 % D-vitamin insufficiens. Av de
patienter som fick behandling med D-vitamin hade 67,9 %
normal D-vitamin nivå vid studiens slut.

De som hade vitamin D brist/ insufficiens fick behandling
med 50,000IU varje eller varannan vecka under åtminstone
12 veckor följt av ny provtagning.
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Under uppföljningen behövde patienter med lågt D-vitamin
signifikant oftare behandling med kortikosteroider, anti-TNF
och opioider. De utreddes oftare med CT, besökte oftare
akuten och behövde mer sjukhusvård och kirurgi jämfört
med patienter med normala D-vitamin nivåer (P<0.05).
Dess-utom hade patienter med låga D-vitamin nivåer mer
smärta, högre poäng i disease activity scores och sämre
livskvalitet (P<0.05). De patienter som fick behandling
med D-vitamin hade lägre sjukvårdskonsumtion.
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Kommentar:
Då var det klart. Låga D-vitaminnivåer är vanliga och associerade med högre morbiditet. Bättre resultat ses hos de som
får substitution. Dags att börja ta prover och behandla.
Association of Vitamin D Level With Clinical Status in
Inflammatory Bowel Disease: A 5-Year Longitudinal Study.
Kabbani TA et al. Am J Gastroenterol. 2016 Mar 8. doi:
10.1038/ajg.2016.53. [Epub ahead of print].

Serum vitamin D and colonic vitamin D receptor in
inflammatory bowel disease.
I en annan studie om D-vitamin och IBD har författarna
studera hur vitamin-D nivåer korrelerar till kronisk inflammation och vitamin D-receptor- (VDR) uttryck i kolonslemhinnan.
Mekanismen hur cirkulerande D-vitamin reglerar VDR-uttryck i
kolon är inte känd men man har kunnat visa att vitamin D har
skydd-ande och reglerande effekter på epitelbarriären och
även på immunsystemet. 25-OH-D vitamin har en halveringstid på ca 3 veckor varför det är den bästa biomarköre
för vitamin D i kroppen. Den aktiva formen av vitamin D
1,25(OH)2D3 (calcitriol) binder till vitamin D receptorer.
Vuxna patienter med IBD som genomgick koloskopi på
Universitetssjukhuset i Puerto Rico på basis av IBD inkluderades i studien. Vuxna individer som genomgick koloskopi av annan anledning än IBD inkluderades som
kontroller. Alla var naiva för D-vitamin substitution.
Kolonbiopsi togs från alla. En från aktiv inflammation och en
från för ögat normal slemhinna. Inflammation graderades.
0: ingen inflammation 1: mild 2: moderat 3: svår inflammation.
25-OH-D vitamin kontrollerades vid inklusion. 10 patienter
med IBD (7 CD, 3 UC) och 10 kontroller inkluderades. 40 %
av patienterna hade D-vitamin brist (< 20 ng/ml) vs. 20 %
hos kontroller. 70 % av IBD patienterna hade D-vitamin
< 30 ng/ml vs 50 % hos kontroller.
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I korthet kunde man konstatera att: VDR-uttryck korrelerar
negativt till inflammationsgrad i kolon hos IBD patienter, dvs
ju mer inflammation desto mindre uttryck av VDR. VDR-uttryck
i normal slemhinna från kontroller och patienter med IBD
korrelerar positivt till vitamin D nivåer.
Kommentar:
Givet att 25-OH-D vitamin är ett bra mått stärker studien
biologiska belägg för D-vitaminets effekt hos patienter med
IBD. Dessvärre var studiepopulationen liten och man lyckades
inte matcha patienterna och kontrollerna vare sig för kön eller
ålder vilket är synd, särskilt som man kunde visa att D-vitamin
nivåer är positivt korrelerade till ålder. Dessutom var inte
kontrollerna på något sett friska. 2 kontroller hade genomgått
levertransplantation och 1 hade HIV, diagnoser som i sig och
med behandlingar kan påverka immunförsvaret och därmed
kanske resultaten vid analyserna. Även patienterna är en
brokig skara med olika utbredning och behandling. Idén
är god men populationen som man studerar är a och o för
studiens slutresultat.
Serum vitamin D and colonic vitamin D receptor in inflammatory bowel disease. Abreu-Delgado Y et al. World J Gastroenterol. 2016 Apr 7;22(13):3581-91.
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Anti-TNF dosoptimering, anti-TNF och metotrexat postoperativ
Optimizing Anti-TNF-α Therapy: Serum Levels of Infliximab and
Adalimumab Are Associated With Mucosal Healing in Patients
With Inflammatory Bowel Diseases.
Läkemedelskoncentrationer av Infliximab (IFX) och Adalimumab
(ADA) går att mäta. Ibland leder resultatet till dosändringar
men kunskapen om var koncentrationen ska ligga för bästa
effekt av medicinen är inte helt känd. I denna studie, har man
försökt identifiera vilken läkemedelskoncentration man bör
eftersträva för att få bäst effekt mot inflammation hos patienter
med IBD samt eventuell vinst av en ökning av läkemedelskoncentrationer vad gäller inflammation.
145 patienter i Israel med IBD som behandlades med IFX
(n=78) eller ADA (n= 67) från 2009 till 2014 studerades.
Koloskopiresultat, nivåer av IFX och ADA, HBI (CD) och
SCCAI (UC) och CRP samlades in retrospektivt. Slemhinneläkning definierades som ”simple endoscopic score” <3 eller
Mayo score ≤1 och HBI<5 och SCCAI 5 definierades som
klinisk remission.
47 % av patienterna med IFX och 33 % av patienterna med
ADA och erhöll kombinationsbehandling med annat immunomodulerande läkemedel. All utbredning av UC och CD fanns
representerad och fördelningen av olika fenotyp av IBD var
påtagligt lik i IFX- och ADA-gruppen. Tidigare behandling
med anti-TNF förekom 4 ggr mer i ADA-gruppen.
Median koncentrationer av IFX och ADA var signifikant högre
hos patienter med slemhinneläkning än hos patienter med
aktiv endoskopisk inflammation (ADA: 4.3 vs 1.7 μg/ml,
p= 0,0002)( IFX: 6.2 vs 3.1 μg/ml, p= 0.01). Patienter med
slemhinneläkning identifierades med en specificitet på 85 %
vid ett cut-off värde > 5 μg/ml för IFX och > 7.1 μg/ml för
ADA. Vid IFX-koncentration över 8 μg/ml sågs endast en
minimal tilläggseffekt vad gäller förekomst av slemhinneläkning medan man vid behandling med ADA såg en ökad
förekomst av slemhinneläkning upp till koncentrationen 12
μg/ml. 40 % av ADA- och 49 % av IFX-behandlade patienter
utvecklade antikroppar. Hos patienter med förekomst av antikroppar sågs lägre prevalens av slemhinneläkning jämfört
med dem utan förekomst av antikroppar (16 % vs 50 %,
p = 0,003) vid samma läkemedelskoncentration. Högre läkemedelskoncentrationer var associerade till normalisering av
CRP men ej lägre poäng i utvärdering med Harvey-Bradshaw
index och SCCAI oavsett typ av anti-TNF.

Kommentar:
Studien talar för att det finns ett samband mellan läkemedelskoncentration och effekt, något som inte känns främmande.
Koncentrationen av ADA bör enligt studien vara 7,1–12,0 μg/ml
och 5–8 μg/ml för IFX. Studiens design är retro-spektiv crosssectional vilket ger oss en ögonblicksbild, om än så viktig, över
hur det ser ut i just denna population av IBD patienter. Fördelningen av fenotyp och utbredning av ffa CD är slående lik i
IFX- och ADA-gruppen. Fördelningen liknar snarare den man
ser vid randomiserade studier varför jag undrar om författarna
på något sätt selekterat de patienter som de studerat. Förhoppningsvis följer randomiserade studier med avseende på vilken
läkemedelskoncentration av anti-TNF som är att föredra för att
uppnå endoskopisk slemhinneläkning. Vad gäller HBI och SCCAI visas här återigen att vi inte kan lita på dem när det gäller
utvärdering av medicinering. I studien har man analyserat
förekomst av antikroppar trots förekomst av läkemedel i blodet.
Den analysen är inte tillgänglig i min kliniska vardag men jag
måste medge att jag inte saknar analysen. Däremot har jag stor
nytta av anti-kroppsanalys vid avsaknad av koncentration av
läkemedel och aktiv sjukdom.
Optimizing Anti-TNF-Therapy: Serum Levels of Infliximab and
Adalimumab Are Associated With Mucosal Healing in Patients
With Inflammatory Bowel Diseases. Ungar B et al. Inflammatory
Bowel Dis. 2016 Mar;22(3):638-47.
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Metaanalyser har visat att 1/3 av patienter med CD som
genomgått en tarmresektion behöver receceras på nytt inom
10 år. På senare tid har studier talat för att metronidazolbehandling kan minska risken för recidiv. I studien nedan
har man studerat effekten av behandling med IFX och
placebo mot postoperativt recidiv av inflammation.

Infliximab Reduces Endoscopic,
but not Clinical, Recurrence
of Crohn’s Disease Following
Ileocolonic Resection.
I en randomiserad multinationell, multicenter, dubbelblind,
placebokontrollerad studie från PREVENT-gruppen inkluderades 297 patienter med CD som inom 45 dagar genomgått
ileocekalresektion, november 2010- maj 2012. Krav för
inklusion var frånvaro av inflammation makroskopiskt, <10 år
sedan diagnos, CDAI<200 och förekomst av minst en riskfaktor för återfall. Riskfaktorerna var en tidigare operation
pga. CD inom 10 år, stor tunntarmsresektion, resektion pga.
abscess eller fistel, anamnes på perianal fistel eller rökning
>10 cigaretter/dag i 1 år. Randomiseringen var stratifierad
för antal riskfaktorer enligt ovan och pågående immunosuppression. Patienterna randomiserades 1:1 till IFX (5
mg/kg) eller placebo var 8;e vecka i 200 veckor. Vecka
76 genomgick alla koloskopi. Läkemedelskoncentration och
antikroppar mot IFX mättes vid inklusion och v 72.
Primärt studerades kliniskt återfall som definierades som
CDAI >200 och >=70-poängökning från den vid inklusion
och Rutgeerts score i2, d.v.s. minst >5 aftösa sår eller
anast-omossår <1 cm eller ny fistel eller försämring av
fistelsymptom. Sekundärt studerades endoskopiskt återfall
vecka 76 definierat som Rutgeerts ≥i2 i anastomos eller GI
kanalen, ny fistel eller försämring av fistelsymptom. Studien
avbröts i förtid, efter 104 istället för 208 veckor. Av de 297
patienterna behandlades 20 % med immunosuppressiva.
Kliniskt återfall före eller vecka 76 var 12,9 % för inflixmab
– jämfört med 20,0 % för placebogruppen, en absolut
riskreduktion (ARR) som inte var signifikant 7,1 % (p= 0,097).
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Signifikant färre patienter med IFX (30,6 %) fick jämfört med
placebogruppen (60,0 %) endoskopiskt återfall. Den absoluta
riskreduktionen (ARR) var signifikant p< 0,001. Om man bara
såg till endoskopifynd var ARR ännu större. Patienter som
ej var naiva för anti-TNF eller hade genomgått >1 tidigare
resektion löpte större risk för recidiv i sin sjukdom. Vid jämförelse av anti-TNF och placebo hos patienter med gravare
endoskopiska förändringar var ARR 63 %. Av de 73 patienter
som inte hade någon inflammation vid endoskopi vecka 76
tillhörde 74 % IFX- och 26 % placebogruppen.
Efter 104 veckor sågs i princip oförändrad ARR för kliniskt
återfall vid behandling med IFX (7,6 %, p=0,098) jämfört
med vecka 76. Ingen signifikant skillnad sågs vid behov
av sjukhusvård eller kirurgi mellan grupperna vecka 104.
Däremot avslutade fler patienter i IFX-gruppen behandlingen
pga. ”adverse event” Median dalvärde IFX-koncentration var
2.18 μg/ml vecka 72. Hos dem med immunomodulerande
behandling sågs högre median dalvärde än hos dem med
singelterapi (4.89 μg/ml vs 1.83 μg/ml).
Kommentar:
En strålande studie som ger oss mycket och viktig information.
Nu har studie på studie visat att vi inte kan lita på kliniska
utfallsmått vid utvärdering av behandling. I studien ses en
tydlig effekt av anti-TNF efter operation på endoskopiskt
graderad inflammation. Dessutom ses större effekt hos sjukare
patienter. Glädjande nog har man selekterat en grupp sjukare
patienter och därmed blir studien mycket kliniskt relevant
och resultaten generaliserbara på många av våra patienter.
Studien avslutades i förtur, efter 104 månader istället för efter
208 månader, för att det primära målet med studien inte
visade någon skillnad i resultat. Det var synd. Få patienter får
symptomgivande recidiv inom 2 år efter ileocekalresektion
men fler drabbas inom 4 år. Resultaten från studien tidigare
i genomgången om hur vi bör optimera anti-TNF behandling
talar dessutom för att IFX-koncentrationen hos patienterna i
denna studie kan ha varit för låg.
Infliximab Reduces Endoscopic, but not Clinical, Recurrence
of Crohn’s Disease Following Ileocolonic Resection. Regueiro
M et al.; PREVENT Study Group.Gastroenterology. 2016 Mar 2.
[Epub ahead of print].
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Preoperative Use of Methotrexate and the Risk of Early Postoperative Complications in Patients with Inflammatory Bowel Disease.
Metotrexat används allt mer vid behandling av IBD med god
effekt. Däremot är kunskapen låg om behandlingen medför
ökade risker i samband med operation. Jag hade hoppats
på att få svar i denna studie....
I en retroaktiv genomgång av journaler på patienter med IBD
som genomgick abdominell kirurgi pga. IBD 1993–2012
försökte författarna svara på detta. Information om behandling med metotrexat (MTX), azatioprin(AZA)/6-merkaptopurin (6-MP), anti-TNF och kortikosteroidbehandling före
operation inhämtades samt information om tidiga postoperativa komplikationer (inom 30 dagar) inklusive död
septiska- och icke septiska komplikationer.
180 patienter genomgick bukkirurgi. Femton patienter behandlades med MTX monoterapi eller som kombinationsbehandling. 10 fick oral beredning övriga subcutaninjektion. Endast
en fick monoterapi MTX, övriga MTX+ anti-TNF (n=7), MTX+
kortikosteroider (n=3) och MTX+anti-TNF+kortikosteroider (4).
Tidiga postoperativa komplikationer inträffade hos 71 (39 %)
patienter varav 5 behandlades med tablett MTX. 51 (28 %)
patienter drabbades av septiska komplikationer och 20 (11 %)
av icke septiska komplikationer. Ingen signifikant riskökning
sågs för tidiga postoperativa komplikationer vid behandling
med MTX jämfört med patienter utan MTX OR=0.75 (95 % CI,
0.25–2.29). Inte heller behandling med AZA/6-MP var
förenat med en signifikant förhöjd risk jämfört med dem
utan sådan behandling (OR 1.48 (95 % CI, 0.77–2.84)).
Riskestimatet för septisk komplikation hos patienter med
MTX var 0.58 (95 % CI, 0.09–3.73)

Kommentar:
Jag erkänner, jag förstår ingenting. 15 patienter med MTX
studeras. Endast 1 fick monoterapi. Ändå analyseras de som
en grupp där exponering är MTX. Jämförelsegruppen har inte
MTX men i tabellen över alla patienters läkemedel framgår
det att alla patienter har någon form av immunomodulerande
behandling. Författarna jämför alltså egentligen behandling
med MTX+ någon annan immunoterapi med patienter med
enbart någon annan immunoterapi. Som jag ser det är
MTX inte exponeringen i denna studie utan en soppa av
immunomodulerande medel jämförs med en annan soppa.
Resultaten är långt ifrån signifikanta men ändå går man
vidare och justerar för BMI. Om resultaten inte är tillförlitliga
ojusterade så blir de inte signifikantare om man splittrar upp
analysen mer, snarare mer insignifikanta. Intressant för övrigt
att man väljer att justera just för högt BMI (>25) när 40 % är
överviktiga medan 60 % av patienterna med MTX röker. Som
grädde på moset blir summan av patienterna i tabellen över
typ av behandling dessutom fler än de som deltar i studien.
Konklusionen blir av författarna: ”Preoperative MTX use does
not seem to be associated with early postoperative
complications in IBD”. Tror ni jag litar på den?
Preoperative Use of Methotrexate and the Risk of Early
Postoperative Complications in Patients with Inflammatory
Bowel Disease. Afzali A et al. Inflamm Bowel Dis. 2016 Apr 6.
[Epub ahead of print].

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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IBD NYHETSBREV 2016
– från Ferring Läkemedel AB

I detta månadsbrev förmedlas en snabb resumé av ett
axplock av ett par hundra IBD artiklar som presenterats
i maj och juni 2016.
Intressanta data om utfallet av låg dos Azatiorpin i
kombination med Allopurinol på ett stort material från
Birmingham, nya rön om appendektomins betydelse vid
IBD samt en stor studie som visar att extra-gastrointestinala
symtom är mindre vanligare än man tror hos patienter
med IBD är några av månadens höjdpunkter.
Hoppas ni hittar något att ta med i klinikens vardag i höst.
Men först njut av sommaren!

MÅNADENS REDAKTÖR

Pontus Karling

Överläkare
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Pontus Karling

Är kombinationen med låg dos Azatioprin och Allopurinol
framtidens tiopurinbehandling?
En retrospektiv observations studie från Birmingham på 300
patienter som behandlas med kombination med låg dos
Azatioprin och Allopurinol presenteras i det senaste numret
av ”Inflammatory Bowel Disease” (Pavilidis et al Inflamm
Bowel Dis 2016).
De presenterar för första gången resultat för patienter som
inleder sin tiopurinbehandling med denna komboterapi (110
patienter) men även på patienter som börjat behandling på
grund av bristande effekt på Azatioprin (116 patienter) eller
på de patienter med biverkningar på Azatioprin (74 patienter).
Medianuppföljningstiden var 12 månader och alla tre grupperna svarade bra på behandlingen (”Clinical response” för
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respektive grupper var för CD; 79 %, 66 %, 60 % och för
UC; 64 %, 48 %, 60 %. ”Clinical remission” för respektive
grupper var CD; 61 %, 48 %, 45 % och för UC; 53 %, 53
%, 45 %). Även CRP (CD patienter) sjönk i alla grupper. Av
de patienter med biverkningar på Azatioprin så tålde 66
av 74 patienter kombinationsbehandlingen (89 %). Genom
att höja allopurinoldosen (från 100 till 300 mg) så fick alla
patienter med transaminasstegring normala transaminaser.
Författarna menar att genom att använda TPMT guidad
kombinationsterapi (25 % reduktion av Azatioprindos för
normal TPMT aktivitet, och 12,5 % för heterozygoter) så
behövs ej metabolitbestämning utan behandlingen kan styras
med hjälp av vanlig kemlab rutin (blodstatus och leverprover).
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Behandling med Statiner
skyddar mot debut av
inflammatorisk tarmsjukdom
En amerikansk retrospektiv matchad fall-kontroll studie (9617
fall och 46665 kontroller) visade att om man någon gång
hade behandlats med statiner så hade man lägre risk att
insjukna i IBD (OR 0.68; 95 % CI 0.64-0.72). Starkast var
skyddet mot debut av Crohns sjukdom i högre ålder.

Nyheter om sambandet mellan
appendektomi och Ulcerös Kolit
Två artiklar publicerade i Gut bidrar med ny information om
sambandet mellan appendektomi och Ulcerös kolit.
En dansk studie (Nyboe-Andersen et al Gut 2016) där man
utgick från en stor databas (Nationellt register) och sökte upp
individer som blivit appendektomerade. Man fann att individer som hade en förstagradssläkting som blivit appendektomerad före 20 års ålder hade en minskad risk att utveckla
ulcerös kolit (RR 0.90; 95 % CI 0.86-0.95).
Detta samband stärktes ytterligare om man bara tog med
individer med ärftlighet för ulcerös kolit (RR 0.66; 95 % CI
0.51-0.83). Författarna argumenterar att deras fynd talar för
att den skyddade effekten av tidig appendektomi för ulcerös
kolit, beror på ärftliga eller miljöfaktorer och inte på den
tidigare föreslagna hypotesen att det är inflammation vid
appendicit som skyddar kolon från ulcerös kolit.
Den andra studien är från Nordamerika (Parian et al, Gut
2016) och även den en registerstudie. De undersökte sambandet mellan appendektomi och sjukdomsförlopp vid ulcerös
kolit. Deras huvudhypotes var att appendektomi ger ett mer
fördelaktigt sjukdosmförlopp jämfört om man har appendix
kvar. De jämförde 111 appendektomerade UC patienter med
2603 icke-appendektomerad UC patienter. Som ”primary
end-point” användes kolektomifrekvens. 21,8 % av de
appendektomerade UC patienterna och 14,0 % av de ickeappendektomerade patienterna hade kolektomerats
för kronisk UC (p=0.02).
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I en multipel logistisk regressionsanalys fann de att appendektomi (OR 1.87; 95 % CI 1.12-3.14), tidigare rökare (OR
1.44; 95 % CI 1.05-1.98), extensiv sjukdom (OR 4.58; 95
% CI 2.44-8.58) och förekomst av minst en extra gastrointestinal komplikation (OR 1.73; 95 % CI; 1.33-2.25) var
associerad till en ökad risk för kolektomi. När de delade upp
de appendektomerade patienterna utifrån om de genomgått
appendektomin innan eller efter UC diagnos så fann de att
det var bara de patienter som genomgått appendektomin
efter UC diagnos som hade en ökad risk för att genomgå
kolektomi (OR 2.22; 95 % CI 1.10-4.49).
Författarna konkluderade att appendektomi oavsett när i tid,
INTE är associerad med en bättre prognos, utan snarare
sämre prognos (för de som appendektomerades efter UC
diagnos). Som del i artikeln finns även en metaanalys som
konfirmerar deras resultat.

Biomarkörer vid inflammatorisk
tarmsjukdom
Det finns flera studier publicerade under maj/juni som berör
biomarkörer vid IBD. En intressant studie från Kanada (Starr
AE et al Gut 2016) har undersökt protein biomarkörer i
kolonbiopsier från pediatriska IBD patienter. De analyserade
peptiderna med mass-spektometri (Orbitrape Elite mass
spectometer) och kunde ta fram en panel (5 proteiner) som
kunde skilja mellan inflammatorisk och icke inflammatorisk
slemhinna och en panel (12 proteiner) som kunde skilja
mellan ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Exempel på andra intressanta fekala markörer känsliga för
inflammation (med bättre korrelation för inflammation jämfört
med kalprotektin) som presenterats är fekalt neutrofil myeloperoxidas, fekalt Interleukin 1Beta (Peterson et al Scand J
Clin Lab Invest 2016) och fekalt ”human neutrophil peptides”
(Kanmura et al Digestion 2016). Vid analys av kolonbiopsier
från en studie från Japan så fann man att kvoten IL-17A/IL-17F
korrelerade väl med synlig inflammation vid endoskopi
(Iboshi Y et al J Gastroenterol 2016).
I tidskriften ”Inflammatory Bowel Disease” så publicerades en
studie som förespråkar en kombinerad klinisk, genetisk och
epigenetisk modell för att värdera dysplasier i kolonbiopsier
(Garrity-Park MM et al Inflamm Bowel Dis 2016). Genom att
analysera DNA från områden med misstänkt dysplasi och
kombinera det med kliniska variabler så kunde de detektera
neoplasier med 82 % sensitivitet och 91 % specificitet.
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Extragastrointestinala komplikationer vid IBD är mindre
vanligt än tidigare beskrivet i litteraturen
Tidigare studier som undersökt extragastrointestinala komplikationer vid IBD bygger till stor del på data från tertiära
center och väldigt få studier har jämfört med kontroller.
En intressant stor registerstudie från Storbritanien har jämfört frekvensen av extra gastrointestinala komplikationer hos
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom med köns och
åldersmatchade kontroller (5 kontroller per patient). Det unika
med studien är att de sökt diagnoser ur ett primärvårds-

register (The Clinical Practice Research Datalink). I nedan
tabell sammanfattar jag de viktiga fynden av studien. Huvudresultatet var att ledbesvär är vanliga hos IBD patienter men
också hos kontroller (30 % vs 24 %). Författarna konkluderar
att den ”sanna” frekvensen av de traditionella extragastrointestinala fynden (Primär skleroserande cholangit, uveit,
eryotema nodusum, pyoderma gangrenosa och ankolyseriande spondylin/sacroileit) sammantaget endast är 6 %.

				IBD patienter		
Kontroller
Odds ratio
				(n=56097)		(n=280382)
(95 % confidence interval)
Uveit
			3,4 %			1,2 %		2.81 (2.65-2.98)
Primär skleroserande cholangit
0,6 %			
0 %		
188 (90-386)
Erytema Nodusum			1,5 %			0,3 %		5.95 (5.38-6.59)
Pyoderma Gangrenosum		
0,5 %			
0 %		
29.2 (20.9-40.8)
Ankylserande Spondylit		
1,1 %			
0,2 %		
7.07 (6.24-8.01)
Sakroileit			0,7 %			0,2 %		2.79 (2.45-3.17)
Annan inflammatorisk artrit		
1,4 %			
0,5 %		
2.66 (2.44-2.91)
Någon av ovan			
8,1 %			
2,3 %		
3.70 (3.55-3.85)
Alla typer av ledbesvär		
30,0 %			
23,8 %		
1.47 (1.43-1.50)
”Rött öga”			21,6 %			18,4 %		1.21 (1.18-1.24)
Psoriasis				5,1 %			3,8 %		1.36 (1.30-1.42)
Multipel skleros			0,5 %			0,3 %		1.45 (1.26-1.67)
Ischemisk hjärtsjukdom		
9,2 %			
7,9 %		
1.21 (1.17-1.26)

Tidpunkten för sista Infliximab
dos innan kirurgi för IBD har
ingen betydelse avseende
postoperativa komplikationer
En retroskopektiv studie (Alsaleh A et al Dig Dis Sci 2016)
där man undersökte om tidpunkten för sista infliximabdosen
spelade roll för eventuella komplikationer för kirurgi. De fann
att varken ålder, kön, sjukdomstyp, steroider, tidpunkter för
infliximab, typ av kirurgi eller kirurg var associerad till
komplikationer. Studien var relativt liten (n=47).

Aktiv CMV infektion är vanligt
hos patienter nydiagnostiserade med IBD
En prospektiv observationsstudie från Uppsala (Thörn M et
al Scand J Gastroenterol 2016) undersökte nyinsjuknade
patienter med IBD avseende CMV infektion. På 67 patienter
med IBD jämfördes mot kontroller CMV serologi och CMV
DNA (i plasma, biopsier och avföring). Biopsierna undersöktes också med immunohistokemi. I serologi fann man
att CMV IgM var mer vanligare hos patienter med IBD än
kontroller (21 % vs 3 %).
CMV DNA förekomsten i minst en av testerna var hos IBD
patienterna 18 % och hos kontrollerna 0 %. För de patienter
som nyligen var diagnostiserade med IBD och stod på
steroider så var andelen CMV positiva 38 %. I 4 av 5
patienter som behövde kirurgi såg man man CMV DNA
positivitet. Slutsatsen av studien var att låga CMV-DNA
nivåer hos icke immunosupprimerade inte var en riskfaktor
för sjukdoms-progression men däremot om patienter får
reaktivering när de står på immunosuppression så kan det
eventuellt vara en negativ prognostisk faktor.
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Publicerade metaanalyser
Flera intressanta metaanalyser har publicerats under maj/juni 2016. I nedan tabell sammanfattas huvudbudskapen av dessa.
Referens

Huvudbudskap

Underhållsbehandling med peroral 5-ASA vid ulcerös kolit

Wang Y et al Cochrane Database
Syst Rev 2016

5-ASA var bättre än Placebo
(59 % vs 42 % behöll remission).
Sulfasalazin var något bättre än
5-ASA. De högre 5-ASA doserna
var bättre än de lägre. Det var
ingen statistisk signifikant skillnad
i biverkningar mellan 5-ASA och
Placebo.

5-ASA en gång om dagen eller
uppdelad dos

Li W et al Colorectal Dis 2016

5-ASA en gång per dag är
lika effektiv och säker som
uppdelad dos.

Underhållsbehandling med Azatioprin och 6-Mercaptopurin vid
ulcerös kolit

Timmer et al Cochrane Database
Syst Rev 2016

Azatioprin var bättre än Placebo
att bibehålla remission (56 % vs
35 %). Studierna på 6-MP var
för små för att man ska kunna
dra slutsatser.

Endoskopisk läkt slemhinna som
prediktor för sjukdomsförlopp.

Reinink et al Inflamm Bowel Dis
2016

Slemhinneläkning är en stark
prediktor för långtidsremission,
mindre sjukhusvistelser och
mindre kirurgi.

Franska Gastroenterologers konsensus för behandling
av Ulcerös Kolit
I Digestive and Liver Disease publiceras i dagarna de
franska gastroenterologernas nationella konsensus hur
ulcerös kolit bör behandlas (Peyrin-Biroulet et al Dig
Liver Dis 2016). För att ta fram riktlinjerna så har de
använt ”The nominal group technique” som bygger på
kvantitativ och kvalitativ datainsamling i grupp.

I framtagandet av riktlinjer deltog 37 gastrotenterologer
specialiserade på behandling av ulcerös kolit. Besluten
bygger på anonym röstning där 2/3 majoritet behövs
för konsensus. I artikeln presenteras algoritmer för måttligt och svårt skov av ulcerös kolit, för ulcerös proktit
och för ulcerös pouchit.

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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IBD NYHETSBREV 2016
– från Ferring Läkemedel AB

Nu när sommarsemestrarna lider mot sitt slut passar det
bra att få igång den intellektuella delen av hjärnan med
hjälp av lite aktuell forskning inom IBD-området presenterat
i Ferrings nyhetsbrev.
Min sommar har varvats med träning, golf, bärplockning
och vistelse bland bergen i Lofoten och jag känner mig redo
för en höst med intressant gastroenterologi, både kliniskt
och forskningsmässigt.
IBS-lika symtom hos barn och ungdomar med IBD,
möjligheten att använda TNF-hämmare på IBD patienter
med tidigare cancersjukdom, övre GI-engagemang vid
nydebuterad IBD, risker för spädbarn som exponerats för
TNF-hämmare under fostertiden och pekskärmar i väntrummen för registrering av symtom är ett axplock av ämnen i
aktuella artiklar som jag valt att referera i detta nummer
av Ferrings nyhetsbrev.

MÅNADENS REDAKTÖR

Hans Strid

Docent, Överläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Hans Strid

IBS-lika symtom vid
IBD även hos barn
Sammanfattning:
IBS-lika symtom är vanliga bland vuxna patienter med IBD
och förekomsten i olika studier varierar mellan 20–50 %.
Data för barn och ungdomar med IBD inom detta område är
sparsamma. En holländsk studie har undersökt förekomsten av
IBS-symtom med hjälp av Rom III formulär, hos 183 barn och
ungdomar med IBD (123 Crohn, 61 UC) i åldrarna 4–18 år.
Sjukdomsaktivitet mättes med biomarkörer (CRP, fekalt
cal-protectin) och sjukdomsindex (förkortad PCDAI, PUCAI).
Förekomsten av IBS-symtom var lägre än det som visats
tidigare i den vuxna IBD populationen. Prevalensen varierade
beroende på hur remission definierades, för barn i klinisk remission; 6,4 % (95 % CI 2,5–11,1 %, CD 4,5 %, UC 10,8 %) och
för barn i biokemisk remission (fekalt calprotectin <250 µg/g);
16,1 % (95 % CI 7,6–25,8 %, CD 16,7 %, UC 10,8 %). Patienter
i klinisk remission med och utan IBS-lika symtom uppvisade
ingen skillnad i nivåer av fekalt calprotectin och CRP.
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Kommentarer:
Författarna drog slutsatsen att förekomsten av IBS-lika symtom
var lägre hos vuxna, inte associerad till inflammation och
varierade beroende på definitionen av icke aktiv sjukdom.
Tidigare studier på vuxna patienter med IBD som visat en
hög prevalens av IBS-symtom har inkluderat patienter med
förhöjda nivåer av fekalt calprotectin där endoskopisk utvärdering inte har utförts. Vår grupp har nyligen publicerat en
studie på vuxna patienter med UC (publicerad online i IBD)
som utvärderades noga med biomarkörer och endoskopi
avseende inflammatorisk aktivitet. Patienter i djup remission
hade en lägre prevalens av IBS-lika symtom, 20 % jämfört
med vad man tidigare funnit. De IBS-lika symtomen var i
likhet med den aktuella pediatriska studien inte associerade
till inflammatorisk aktivitet.
Artikel:
Diederen et al. The prevalence of irritable bowel syndrometype symptoms in paediatric inflammatory bowel disease,
and the relationship with biochemical markers of disease
activity.
Aliment Pharmacol Ther 2016;44:181–188
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Canceråterfall efter immunmedierad behandling vid
inflammatorisk systemsjukdom – är det något att vara rädd för?
Sammanfattning:
Vi ställs alla inför frågan om immunosuppressiv behandling
till IBD patienter som tidigare har haft cancersjukdom kan
återinsättas. Nu har ett franskt och amerikanskt samarbete
lett fram till en metaanalys publicerad och kommenterad i
Gastroenterology, som kanske rätar ut en del frågetecken och
ger en fingervisning om när vi kan använda TNF-hämmare på
denna patientgrupp. En stor databassökning med sökorden;
immunmedierad sjukdom, immunsuppressiv behandling och
canceråterfall ledde fram till 16 inkluderade studier (9 RA,
8 IBD, 1 psoriasis) med totalt 11 702 patienter bidragande
till 31 258 patientår. Canceråterfallen var lika bland
patienter som erhållit TNF-hämmare (33,8 per 1000
patientår), immunmodulerare (36,2 per 1000 patientår)
och ingen immunosuppressiv behandling (37,5 per 1000
patientår).
Numeriskt fann man en högre prevalens vid kombinationsbehandling (54,5 per 1000 patientår), men skillnaden var
inte signifikant. De olika sjukdomsgrupperna skiljde sig inte åt
oavsett om behandlingen introducerades före eller efter 6 år
efter debuten av index cancern.

Kommentar:
Meta-analysen visar att risken för canceråterfall efter återinsättning av TNF-hämmare, konventionell immunmodulerande
behandling eller en kombination av dessa inte är ökad.
Tidsintervallet för återinsättning är emellertid inte klarlagd
och prospektiva studier behövs. I ledaren till artikeln betonas
vikten av individualisering och multidisciplinärt samarbete
vid återinsättning, samt att rädslan för återinsättning av läkemedel kan leda till suboptimal behandling.
Artikel:
Shelton et al. Cancer Recurrence Following Immune Suppressive Therapies in Patients With Immune Mediated Diseases:
A Systematic Review and Metaanalysis. Gastroenterology
2016;151:97–109
Editorial:
Geoffrey Nguyen. First Do No Harm: Is It Safe to Use
Immunosuppressants in Inflammatory Bowel Disease Patients
With Prior Cancer? Gastroenterology 2016;151:22-24.

Detekterbar läkemedelskoncentration hos spädbarn exponerade
för biologiska läkemedel – hur hanterar vi det?
Sammanfattning:
Koncentrationen av TNF-hämmare vid födseln och under
första året samt risker för spädbarn som under fostertiden har
exponerats för TNF-hämmare har studerats i en internationell
multicenterstudie. Serumnivåer av adalimumab och infiximab
mättes i navelsträngsblod, hos barnen var 3:e månad under
första levnadsåret, samt hos modern vid förlossningen. Dessa
nivåer relaterades till hur TNF-hämmarna hade getts under
graviditeten. Födelsevikt, missbildningar, Apgar score och i
nfektioner under första året registrerades. Tiden från sista
TNF-hämmardosen korrelerade negativt till TNF-koncentrationen i navelsträngen. Barnen hade högre nivåer av
läkemedlet än mamman vid födseln med en medelkvot barn/
mamma på 1,21 (95 % CI 0,94 – 1,49) för adalimumab
och 1,97 (95 % CI 1,50 – 2,43) för infliximab. Medeltiden
för läkemedlet att försvinna från barnet var något kortare
för adalimumab, 4 månader jämfört med infliximab, 7,3
månader och efter 12 månader hade inga barn detekterbara
nivåer. Bakteriella infektioner drabbade 4 % av barnen och
virusinfektioner 20 %, samtliga godartade. Antalet infektioner
var signifikant fler hos barn vars mödrar behandlats med
kombinationsbehandling jämfört med de som fått monoterapi.

Kommentarer:
Denna studie bekräftar tidigare resultat att spädbarn exponerade för TNF-hämmare har högre koncentration i blodet än
mamman. Läkemedlet försvinner dock långsammare än vad
man tidigare har trott och det finns en skillnad mellan olika
TNF-hämmare, sannolikt farmako-kinetiskt betingat. Kombinationsbehandling under graviditeten ökar risken för infektioner
hos barnen, om än godartade. Författarna rekommenderar att
vaccination med levande vaccin skall undvikas under första
levnadsåret och att mamman skall informeras om den ökade
risken för infektioner hos barnet vid kombinationsbehandling
av hennes IBD.
Artikel:
Julsgaard et al. Concentrations of Adalimumab and Infliximab
in Mothers and Newborns, and Effects on Infection. Gastroenterology 2016; 151: 110–119.
Editorial:
Kathpalia et al. Detectable Drug Levels in Infants Exposed to
Biologics: So What?
Gastroenterology 2016;151:25-26.
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Övre GI-engagemang vid
Crohns sjukdom hos vuxna
– vanligare än vi trott
Sammanfattning:
Förekomsten av övre GI-engagemang är väldokumenterad
i den pediatriska IBD populationen och oftast hos vuxna
patienter med redan etablerad IBD, men inte hos vuxna med
nydebuterad IBD. I en studie från Holland har patienter med
misstänkt IBD undersökts med både koloskopi och gastroskopi
med biopsier. Totalt inkluderades 152 patienter(108 CD,
44 UC). Makroskopiska förändringar i övre GI-kanalen sågs
endast vid CD (60 av 108, 55 %). Däremot uppvisade både
patienter med CD och UC histologiska förändringar, med
dominans för CD. Övre GI-engagemang av IBD-sjukdomen
(+L4) definierades som både endoskopiska och histologiska
förändringar och sågs hos 44 patienter med CD (41 %),
men inte hos någon patient med UC. Av dessa 44 patienter
uppvisade 14 st (32 %) mag-tarmsymtom.

2 0 1 6

Modern utveckling av IBD
läkemedel – en översikt
Sammanfattning:
Den kommande ordföranden för ECCO, Silvio Danese
och den nuvarande, Julian Panes har författat en intressant
översiktsartikel om utvecklandet av nya IBD läkemedel. De
beskriver hur man identifierar av olika ”targets” för läkemedel, för- och nackdelar med djurförsök, konventionella
och nya metoder för utveckling av IBD läkemedel. Artikeln
behandlar svårigheterna vid utvecklandet av nya läkemedel vid IBD och en förståelse för tiden det tar från tanke till
färdig produkt.
Artikel:
Danese S, et al. Drug development in IBD: from novel
target identification to early clinical trials.
Gut August 2016, Vol 65, No 8:1233-1239.

Kommentarer:
Förekomsten av övre GI-engagemang vid nydebuterad CD
är relativt hög, men de flesta patienter är asymtomatiska.
På grund av att longitudinell uppföljning saknas i studien är
det svårt att avgöra om förändringarna har betydelse för det
kliniska förloppet. Precis som författarna skriver bör symtomatiska patienter med CD och patienter med obestämbar IBD
med nydebuterad sjukdom genomgå gastroskopi.
Artikel:
Talabur Horje et al. Prevalence of Upper Gastrointestinal
Lesions at Primary Diagnosis in Adults with Inflammatory
Bowel Disease.
Inflamm Bowel Dis 2016;22:1896–1901.
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Tarmfloran kan ha betydelse
för behandlingssvaret vid
anti-TNF behandling
Sammanfattning:
Anti-TNF behandling är effektiv vid IBD, men långt ifrån
alla svarar på behandlingen. I bästa fall upplever 2/3 av
patienterna ett kliniskt svar och ca 1/3 uppnår klinisk
remission. Orsakerna till det uteblivna behandlingssvaret är
flera och de flesta är ofullständigt kända. Vår forskningsgrupp
i Göteborg undersökte betydelsen av antimikrobiella peptider
(medfödda immunsystemet) och tarmfloran vid behandling
av patienter med UC med anti-TNF. Totalt deltog 56 patienter
med UC naiva för anti-TNF. Serum och biopsier från inflammerad slemhinna togs innan behandlingsstart och avföringprover lämnades vid behandlingsstart, vecka 2 och vecka 6.
Behandlingssvar utvärderadess efter 12–14 veckor. Analys
av det insamlade materialet avseende proteiner, tarmflora,
antimikrobiella peptider och cytokiner utfördes. Vid baseline
uppvisade patienter som svarat på anti-TNF ett ökat uttryck
av de antimikrobiella peptiderna; defensin 5 och eosinofilt
katjoniskt protein, jämfört med de som inte svarat på behandlingen. När det gäller tarmfloran uppvisade patienter med
behandlingssvar ett lägre dysbiosindex och ökad förekomst
av F. prausnitzii.
Kommentarer:
Resultatet av studien är intressant, då det visar att tarmfloran
och det medfödda immunsystemet kan ha betydelse för hur
patienterna svarar på behandling med anti-TNF. Detta är
så vitt vi vet en av de första studierna som visar detta möjliga
samband. Det finns många andra faktorer som är av betydelse för behandlingssvaret. Det viktiga budskapet är att
tarmens ekologi möjligen kan ha betydelse för behandlingen
och individualiserad terapi vid IBD.
Artikel:
Magnusson et al. Anti-TNF Therapy Response in Patients
with Ulcerative Colitis Is Associated with Colonic Antimicrobial
Peptide Expression and Microbiota Composition. Journal of
Crohn’s and Colitis, 2016, 943–952.
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Patientens och gastroenterologens inställning till behandling av inflammatorisk
tarmsjukdom
Sammanfattning:
I Schweiz har en grupp undersökt eventuella skillnader mellan
patienter och gastroenterologer när det gäller inställningen
till risker och fördelar med behandling av IBD. Man använde
sig av fyra fallbeskrivningar (2 UC fall och 2 CD fall) med
fokus på behandlingens effekt och risker. Fallen diskuterades
under två timmars tid i tre fokusgrupper bestående av gastroenterologer (7 st), IBD patienter (8 UC och 6 CD), moderatorer, psykologer, forskare och antropologer. Diskussionerna
i fokusgrupperna spelades in och nedtecknades för kvalitativ
analys. Patienter med UC accepterade oftare än patienter
med CD de behandlingsförslag som gastroenterologen kom
med. Både CD och UC patienter ansåg att azatioprin var
den behandling där riskerna övervägde gentemot fördelarna.
Vid anti-TNF behandling var patienterna mest rädda för att
förlora effekten av läkemedlet. Gastroenterologerna hade
en mer långsiktig målsättning med behandlingen, medan
patienterna fokuserade mer på stresshantering, nutritionsråd
och behandlingseffekter.
Kommentarer:
Studien visar att patienten och doktorn i stort sett har samma
uppfattning om behandlingens risker och fördelar. Läkaren
föreföll dock mer inriktad på vetenskapligt grundad remission, medan patienten fokuserade på livskvalitet och socialt
utfall i samband med behandlingen. Som läkare är det viktigt
att känna till att patienten ofta har andra funderingar och
förväntningar på den behandling som förskrivs, speciellt nu
när behandlingsarsenalen ständigt ökar.
Artikel:
Vaucher et al. Patients and gastroenterologists’ perceptions
of treatments for inflammatory bowel diseases: do their
perspectives match? Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2016 Vol. 51, no. 9, 1056–1061.
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Pekskärmar i väntrummet
– viktigt verktyg för vården
av IBD patienten

Naturalförloppet av Crohns
sjukdom vid debut efter
70 års ålder

Sammanfatting:
Den digitala tekniken under det senaste decenniet har
revolutionerat vårt samhälle och sjukvården är inget undantag. Journalhantering är datoriserad till 100 %. Pekskärmar
i väntrummen för inmatning av symtom och andra data har
funnits på reumatologiska mottagningar sedan länge. Denna
teknik har nu kommit till IBD-mottagningar och en nyligen
etablerad IBD databas i delar av Danmark använder sig av
pekskärmar i väntrummen för inmatning av data. I Ålborg
ville man jämföra inmatning via pekskärmar med registrering
via pappersformulär.

Sammanfattning:
Via ett populationsbaserat IBD-register, EPIMAD visade en
fransk grupp nyligen att patienter med CD debuterande efter
60 års ålder (åå) tenderade att ha ett mildare sjukdomsförlopp än om sjukdomen debuterade före 60 åå. Sjukdomsförloppet och rädslan för biverkningar återspeglade sig i en
lägre användning av immunosuppressiva läkemedel i den
äldre åldersgruppen. Författarna har nu gått vidare och
jämfört sjukdomsförloppet hos patienter med nydebuterad
CD äldre än 70 år med patienter där sjukdomen debuterar
mellan 60 och 70 åå. Incidensen av CD var likvärdig mellan
grupperna, 2,6/100 000/år vid debut av CD efter 70 åå
och 2,3/100 000/år vid debut mellan 60–70 åå. Lokalisation i kolon var vanligare vid debut efter 70 åå. Inflammatorisk sjukdom var vanligast i båda grupperna. Behandling
med tiopuriner var mindre förekommande i den äldre
gruppen, men i övrigt skiljde sig inte behandlingen åt.

Totalt deltog 128 patienter med IBD (74 med CD, 54 med
UC). Patienterna fyllde i Short Health Scale (SHS), Simple
Clinical Colitis Activity Index (SSCAI) och Harvey–Bradshaw
Index (HBI). Pappersformulär och pekskärmsversioner
användes i slumpvis ordning och metoderna jämfördes.
Överenstämmelsen mellan pappers- och pekskärmsversionen
var mycket god för alla tre formulären (SHS, SCCAI, HBI)
oavsett vilken statistisk metod som användes. Frekvensen
”Missing data” var lägre vid inmatning via pekskärm,
sannolikt beroende på att man inte kom vidare utan att fylla
i data. Det var få patienter äldre än 65 år, men bland dessa
såg man en del missuppfattningar och felaktigheter jämfört
med yngre patienter. Antalet äldre var dock för litet för att
man skulle kunna dra några slutsatser.
Kommentarer:
Författarna konkluderade att införande av peksärmar kan
införas på IBD-mottagningar utan problem. De är i stort
sett självinstruerande. Äldre patienter utan datorvana kan
behöva viss introduktion. I Sverige pågår sedan drygt 5 år
tillbaka introduktion av ett nationellt IBD-register, SWIBREG.
Styrgruppen för registret arbetar med att ta fram inmatningsmöjligheter digitalt via hemmet och i väntrummen till våra
IBD-mottagningar. Av den anledningen är resultaten från
denna studie uppmuntrande.

Kommentarer:
Författarna bekräftar med studien att debut av Crohns sjukdom i hög ålder medför ett mildare sjukdomsförlopp. Samma
sak har visats för ulcerös kolit, där debut sent i livet också
medför ett lugnare sjukdomsförlopp. Resultaten i studien är
viktiga för oss som kliniker och medför att den initiala behandlingen kan startas med läkemedel med färre biverkningar.
Studien ger dock inte svar på vilka utav de äldre som riskerar
ett svårare sjukdomsförlopp och ytterligare forskning krävs.
Artikel:
Fumery et al. Natural History of Crohn’s Disease in Elderly
Patients Diagnosed Over the Age of 70 Years: A PopulationBased Study. Inflamm Bowel Dis 2016;22:1698–1707.

Artikel:
Larsen et al. Touch screens as a tool in patient care in the IBD
outpatient clinic. Scandinavian Journal of Gastroenterology,
2016 Vol. 51, no. 9, 1106–1110.
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Monocyters och makrofagers
roll vid IBD – en översiktsartikel
Sammanfattning:
Avslutningsvis vill jag rekommendera en läsvärd översiktsartikel om monocyter och makrofager och deras roll vid
Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Båda cellpopulationerna
är aktiva i det medfödda immunsystemet som utgör första
linjens försvar mot patogener. Monocyter verkar i blodbanan
och makrofager i slemhinnan och de angriper patogener via
fagocytos och/eller inflammatoriska ämnen. I nuläget finns
inga läkemedel som direkt verkar på dessa cellpopulationer,
men alla nuvarande läkemedel påverkar båda celltyperna.
En av författarna till den intressanta artikeln, Olof Grip är
också redaktör för Ferrings Nyhetsbrev.
Artikel:
Gren S, Grip O. Role of Monocytes and Intestinal
Macrophages in Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis.
Inflamm Bowel Dis 2016;22:1992–1998.

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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IBD NYHETSBREV 2016
– från Ferring Läkemedel AB

Vi kommer att få en ökande komplexitet med flera nya IBD
läkemedel på väg där effekterna av enskilda preparat är
relativt beskedliga. Men sannolikt kan nyttan av preparaten
förbättras om vi på individnivå kan förstå de sjukdomsdrivande mekanismerna. Olika preparat kan också göra
nytta vid olika tider i sjukdomsförloppet. Det är därför
väsentligt att vi utvecklar bättre hjälpmedel som på individnivå kan klassificera aktuellt sjukdomsstatus. Vi kommer
också sannolikt på sikt behöva gå ifrån den bristfälliga
indelningen av inflammatorisk tarmsjukdom i enbart Crohns
sjukdom och ulcerös kolit och istället försöka klassificera
sjukdomarna baserat på de bakomliggande orsakerna.
I denna sammanställning har jag valt ut studier som tar upp
frågeställningar som har diskuterats tidigare och nu bidrar
med ny kunskap i hopp om att även ni finner dem intressanta.

MÅNADENS REDAKTÖR

Olof Grip

Docent, Överläkare
Gastrosektionen,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

God fortsättning på hösten!
Olof Grip, Malmö

Molekylär klassificering av
Crohns sjukdom
I denna studie kunde författarna med hjälp av genexpressionsdata identifiera två subtyper av Crohns sjukdom som
molekylärt särskiljer sig, en kolon-liknande och en ileumliknande. Det genetiska uttrycksmönstet inom dessa klasser
visar på stora skillnader i immunsvaret och i aspekter av
cellulär metabolism och kan förknippas med olika kliniska
fenotyper som beskriver sjukdomsbeteende, såsom rektal
sjukdom och behovet av kolektomi. Författarna menar att
resultatet tyder starkt på att dessa molekylära signaturer
definierar två kliniskt relevanta former av Crohns sjukdom.
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Kommentar:
I takt med att vi får nya läkemedel för inflammatorisk tarmsjukdom uppstår kravet på att bättre särskilja olika former av IBD
i hopp om att kunna gå mot individbaserad behandling.
Önskan är att kunna prediktera behandling beroende på
vilken form av IBD individen har. I framtiden kommer vi
sannolikt gå ifrån den klassiska IBD-indelningen och i stället
dela in inflammatorisk tarmsjukdom baserat på sjukdomsgenererande mekanismer.
Weiser M et al. Gut. 2016 Oct 14. pii: gutjnl-2016-312518
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Större andel T-lymfocyter mot
kommensal tarmmikrobiota hos
patienter med Crohns sjukdom
har Th17 profil
I denna studie undersöktes T-lymfocyters reaktion mot kommensala mikrobiella tarmantigen med hjälp av genexpression och
nivåer av inflammationsmolekyler. Därefter studerades effekten på odlade tarmepitelceller av CD4(+) T-celler riktade mot
kommensala antigen. De kunde visa att patienter med Crohns
sjukdom har fler kommensalspecifika T-lymfocyter vilka har en
Th17 fenotyp som producerar Th1 och Th17 cytokiner. Dessa
T-lymfocyter ökade också kemokinuttrycket i tarmepitelcellerna.
Kommentar:
Hypotesen om att patofysiologin bakom inflammatorisk tarmsjukdom är orsakad av en förlust av tolerans mot kommensal
tarmmikrobiota baseras i huvudsak på en ökad seroreaktivitet
mot ett flertal mikrobiella proteiner. I denna studie kunde
författarna visa att det föreligger specifika T-hjälparceller mot
dessa antigen. En riktad behandling mot dessa T-lymfocyter
kan vara en ny möjlig terapeutisk strategi.
Calderón-Gómez E et al. Gastroenterology.
2016 Sep;151(3):489-500.e3.
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Autoimmun pankreatit
kopplad till kolon-IBD
Mayokliniken gick igenom sin databas och fann 31 patienter
med definitiv och 12 patienter med sannolik idiopatisk ductcentrerad kronisk pankreatit (IDCP), även känd som typ 2 autoimmun pankreatit (AIP) vilken är en ovanlig undertyp av AIP.
Vanligen presenterade sig sjukdomen som en akut pankreatit
(60 % varav 30 % hade återkommande pankreatiter) och
bukspottkörtelmassa/obstruktiv gulsot (35 %). Knappt hälften
(44 %, n=19) hade IBD diagnos (ulcerös kolit 14/19, Crohns
sjukdom 3/19, IBD-U 2/19).
De flesta fick sin IBD diagnos innan eller samtidigt som AIP.
För UC patienterna var det vanligare med pankolit och
samtliga CD patienter hade enbart kolonengagemang.
Den kumulativa återfallsfrekvensen var 10 % efter 3 år.
I konsensus för att kunna ställa diagnosen IDCP rekommenderas pankreashistologi och/eller att samtidig IBD föreligger.
Då det saknas biomarkörer för att ställa diagnosen IDCP,
IgG4 fattas i serum och infiltrerar inte organen som vid
typ 1 AIP, baseras diagnosen istället på bilddiagnostik av
pankreas, histologi när detta finns tillgängligt och svar på
steroider. Genomgången från Mayokliniken styrker förfarandet att diagnosen IDCP kan sättas utan pankreasbioposering om en samtidig kolon-IBD föreligger.
Hart PA et al. Gut. 2016 Oct;65(10):1702-9.

Kombination av genetiska
markörer kan prediktera
svaret på anti-TNF
Resultatet av anti-TNF på patienter med Crohns sjukdom
bedömdes i denna studie utifrån om de svarat primärt,
bibehållit svaret eller om de förlorat det över tid.
Av 359 patienter bedömdes 10 % vara primära nonresponders (PNR). PNR hade längre sjukdomsduration och
var oftare rökare. Författarna fann femton risk alleler vilka
var associerade med PNR. Patienter som var PNR hade
signifikant högre genetiskt riskscore. Sexton olika singel
nukleotid polymorfismer kunde förutse ett varaktigt svar
med ett högre genetiskt riskscore.

Kommentar:
Författarna visar här att genotypning kan prediktera de som
inte svarar och de som har ett varaktigt svar av anti-TNF
behandling. Går data att replikera kan detta vara en väg
mot individanpassad medicinering, där vi kan med större
sannolikheten avgöra om patienterna kommer att svara på
behandlingen innan den sätts in.
Barber GE et al. Am J Gastroenterol.
2016 Sep 6. doi: 10.1038/ajg.2016.408.

Ferring Läkemedel AB Box 4041 203 11 Malmö 040-691 69 00 www.ferring.se
nyhetsbrev_2017_NEW.indd 37

37

2017-03-22 11:44

O L O F

N R

6

G R I P

O K T O B E R

Statiner kan skydda mot
insjuknande i IBD
I registerdata från USA på 9 617 fall och 46 665 matchade
kontroller såg man att behandling med statiner var associerat
med en skyddande effekt mot nyinsjuknande både i Crohns sjukdom (odds ratio 0.64, 95 % CI 0.59–0.71) och i ulcerös kolit
(OR 0.70, 95 % CI 0.65–0.76) mellan åren 2008–2012. Störst
skyddande effekt hade statiner hos äldre patienter (>60 år).
Kommentar:
Pleiotrofa effekter av statiner har diskuterats och behandlingsstudier har genomförts både på etablerad ulcerös kolit och
Crohns sjukdom där resultaten har varit tveksamma. I denna
studie tittade författarna istället på om statiner kan skydda
mot insjuknande och kunde då påvisa en positiv effekt.
Om vi kan identifiera de personer som har hög risk för IBD,
t. ex. via genotypning eller hereditet, kan statiner bli aktuella
som primär preventiv behandling, i synnerhet då statiner har
en gynnsam säkerhetsprofil.
Ungaro R et al. Am J Gastroenterol.
2016 Oct;111(10):1416-1423.

Ingen effekt av maskägg från
grisar som behandling vid
Crohns sjukdom
I en randomiserad, placebokontrollerad studie med levande
embryonala ägg av Trichuris suis (TSO), en rundmask från
grisar, testades säkerhet och effekt vid Crohns sjukdom.
252 patienter med aktiv sjukdom lottades till placebo eller
3 olika doser av TSO var annan vecka i 12 veckor.
Jämfört mot placebo sågs ingen skillnad i antalet som kom
i remission (CDAI<150) och man kunde heller inte påvisa
någon reduktion av inflammatoriska parametrar. Behandlingen verkar säker då inga allvarliga biverkningar kunde
ses och inte heller kom det fram några farhågor för ickeallvarliga biverkningar.
Kommentar:
Intresset för behandling med parasiter för att återskapa en
immunologisk balans i tarmen har varit aktuellt sedan ett
flertal år tillbaka. För mer än ett decennium påvisade man
en positiv effekt av TSO i en placebokontrollerad studie på
ulcerös kolit, men därefter har det varit trögt och farhågor
har rests om säkerheten. Den nu aktuella studien på Crohns
sjukdom kommer sannolikt göra att intresset för TSO behandling avtar.

2 0 1 6

Hög frekvensen av subklinisk
primär skleroserande kolangit
vid långvarig IBD
I denna norska studie screenade man med MRCP 322 IBD
patienter 20 år efter diagnos (222 med ulcerös kolit och
100 med Crohns sjukdom). De fann då att 7,5 % hade PSC
liknande förändringar varav enbart 2,2 % var redan kända
PSC-fall. Även om det förekom PSC vid enstaka patienter
med proktit, vänstersidig kolit och ileit var PSC vanligare vid
extensiv kolit och kolektomerade. PSC var också vanligare
vid kroniskt aktiv sjukdom.
Kommentar:
Prevalensen var 3 ggr högre för de screenade patienterna
än för tidigare kända PSC fall. Frågan är hur subklinisk PSC
progredierar och om risken för malignitet är lika hög. Studien
visade också att PSC var lika vanligt hos kvinnor som män men
att kvinnor oftare var subkliniska. Författarna spekulerar här
om hormonella faktorer kan ha en skyddande effekt vid PSC
och att detta potentiellt kan leda till nya PSC behandlingar.
Lunder AK et al. Gastroenterology.
2016 Oct;151(4):660-669.e4.

Barnen till pappor som
exponerats för anti-TNF
mår bra vid födseln
I en dansk studie tittade författarna på hur det gått för barnen
där fädrarna exponerats för anti-TNF inom 3 månader före
konception. Registerdata togs fram från alla som föddes
mellan åren 2007–2013 och de kunde identifiera 372 barn
som exponerats och jämförde mot 399 498 som inte exponerats. De utfallsmått som studerades var kongenitala missbildningar, förtidig födsel och om de var små i förhållande till fostertidens längd (SGA). Inga signifikanta skillnader kunde ses.
Kommentar:
Resultaten är lugnande när det gäller säkerheten för utfallsmått som mäts vid födseln. Det vi fortfarande saknar är hur
det gått för barnen på längre sikt vars föräldrar exponerats
för anti-TNF före konception, graviditet och vid amning.
Larsen MD et al. Am J Gastroenterol.
2016 Sep 13. doi: 10.1038/ajg.2016.405.

Schölmerich J et al. J Crohns Colitis.
2016 Oct 5. pii: jjw184.
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Preoperativ behandling med anti-TNF ökar inte risken för
komplikationer vid bäckenreservoir-kirurgi
I denna kanadensiska studie från Mount Sinai i Toronto tittade
man på 773 patienter med ulcerös kolit som genomgått ileo
pouch-anal anastomosering (IPAA), 196 patienter som fått
anti-TNF preoperativt och 562 patienter som inte fått anti-TNF.
De fann ingen skillnad mellan grupperna avseende läckage
(13 vs 12 %), sårinfektioner (15 vs 14 %) och bäckenabcesser (20 vs 17 %). Tidsintervallet från senaste anti-TNF
exponering till kirurgi studerades också och de fann ingen
skillnad i läckage mellan de som fått anti-TNF inom 15 dagar,
15–30 dagar eller 31–180 dagar.

Kommentar:
Trots att data är retroperspektiva talar detta för att det inte
finns någon ökad risk för infektioner eller läckage av anti-TNF
behandling preoperativt och eventuell anti-TNF terapi ska inte
styra tidpunkt för kirurgi. Däremot visade även denna studie
att kortikosteroider ökar risken för läckage, abcesser och
infektioner vilket styrker tidigare uppfattning att kortikosteroider bör helst undvikas.

Utfallet av endoskopisk
dilatation av anastomosstriktur
vid Crohns sjukdom förbättras
av intensivare medicinsk
behandling

God korrelation mellan kalprotektin och den endoskopiska
bilden postoperativt vid Crohns
sjukdom

Denna studie är en genomgång av totalt 54 patienter från
St Mark’s i London som hade dilaterats endoskopiskt 151
ggr mellan åren 2004–2009 med uppföljning fram till 2014.
Dilatationen behövdes upprepas för 70 % av patienterna med
en mediantiden på 23 månader till den första upprepade
dilatationen. Strikturlängd > 40mm predikterade för behovet
av upprepad dilatation [hazard ratio (HR) 1,38]. Däremot
fann de ingen association mellan kön, ålder, sjukdomsduration, endoskopisk sjukdoms-aktivitet och behovet för ny
dilatation. Anti-TNF behandling (HR 0,36) och kombinationsbehandling med anti-TNF och immunomodulator (HR 0,26)
var associerat med minskad risk för upprepad dilatation.
Efter dilatation gick 18 % av patienterna vidare till kirurgi.
Hög endoskopisk sjukdomsaktivitet (diffus inflammation med
stora djupa sår i anastomosen) var den faktor som predikterade för kirurgi (HR 4,55). Totalt sågs 1 perforation vilken
upptäcktes inom 24 timmar efter dilatationen. Denna behandlades med resektion av anastomosen och en temporär ileostomi
som lades ner 12 månader senare.

Zittan E et al. Inflamm Bowel Dis.
2016 Oct;22(10):2442-7.

I denna prospektiva studie följdes 99 patienter som genomgått
ileocekalresektion p.g.a Crohns sjukdom. Fekalt kalprotektin
och laktoferrin mättes och jämfördes mot Rutgersscore och
modifierat Rutgersscore. Mediantiden mellan kirurgi och koloskopi var 87,5 månader. De fann en god korrelation mellan
den endoskopiska bilden och faecesnivåerna av både kalprotektin och laktoferrin.
Kommentar:
I dag rekommenderas en kontrollkoloskopi 6–12 månader
efter tarmresektion för att bestämma fortsatt behandling vid
Crohns sjukdom. Denna studie visar att kalprotektin är ett bra
surrogatmått och kan sannolikt selektera de patienter som
behöver genomgå endoskopisk undersökning.
Lopes S et al. Inflamm Bowel Dis.
2016 Sep;22(9):2173-81.

Resultaten visar att anastomosstrikturer vid Crohns sjukdom
kan behandlas framgångsrikt med dilatation och att vi bör
optimera den medicinska behandlingen om det föreligger en
anastomosinflammation för att minska behovet av upprepad
dilatation eller kirurgi.
Ding NS et al. J Crohns Colitis.
2016 Oct;10(10):1172-8.

Ferring Läkemedel AB Box 4041 203 11 Malmö 040-691 69 00 www.ferring.se
nyhetsbrev_2017_NEW.indd 39

39

2017-03-22 11:44

O L O F

N R

6

G R I P

O K T O B E R

2 0 1 6

Allogena mesenkymala stamceller visar positiv effekt vid
komplex, perianal fistulerande Crohns sjukdom
I denna randomiserade, dubbelblind, placebokontrollerade
studie på 212 patienter med behandlingsrefraktär Crohns
sjukdom utförd på 49 sjukhus i Europa och Israel, testades
mesenkymala stamceller deriverade från fettvävnad (Cx601),
vid komplex perianal sjukdom. Hälften fick aktiv behandling
lokalt installerat och hälften fick placebo. Efter 24 veckor
utvärderades antalet som gick i remission (stängning av yttre
fistelöppningar och avsaknad av anhopningar >2 cm mätt
med MRI).

Kommentar:
Slutsatsen författarna drar är att Cx601 är en effektiv och
säker behandling för komplexa fistlar som inte tidigare har
svarat på konventionell och/eller biologisk behandling.
Preparatet är ett välkommet tillskott för dessa patienter som
ofta annars måste genomgå upprepad kirurgi med risk för
skada på sfintermuskulaturen ledande till faecesinkontinens,
och där ett flertal av dessa patienter har också varit i behov
av proktektomi.

Signifikant fler som fick Cx601 gick i remission jämfört med
placebo [53 av 107 (50 %) vs 36 av 105 (34 %)]. 17 % i
gruppen som fick Cx601 versus 29 % placebogruppen upplevde behandlingsrelaterade biverkningar, den vanligaste
av dessa var anal abscess (sex i Cx601 gruppen vs nio i
placebo grupp) och proktalgi (fem mot nio).

Panés J et al. Lancet.
2016 Sep 24;388(10051):1281-90. no. 9, 1106–1110.

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och
ansvarar därför inte för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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CORTIMENT® (budesonid)
Beredningsform: Depottablett 9 mg Indikation: Induktion av remission hos vuxna patienter med
lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA behandling haft otillräcklig effekt. Kontraindikation:
Överkänslighet mot den aktiva substansen, sojaolja, jordnötsolja eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: Cortiment tabletter ska användas med försiktighet hos patienter med
infektioner, hypertoni, diabetes mellitus, osteoporos, magsår, glaukom eller katarakter, eller
med hereditet för diabetes eller glaukom eller med något annat tillstånd där användning av
kortikosteroider kan få oönskade effekter. När behandlingen ska avbrytas, kan det vara lämpligt
att successivt minska dosen enligt behandlande läkares ordination. ATC-kod: A07EA06. Rx, (F).
Begränsningar: Subventionernas endast för patienter som av biverkningsskäl inte är lämpliga för
behandling med oralt prednisolon och inte kan behandlas med enbart rektalt budesonid.
SPC uppdaterad: 2014-12-04. För ytterligare information och pris, se fass.se.
Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se
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IDnr: OTH20170308. Upplaga: 300 st. Rehn & Co

PENTASA® (mesalazin)
Beredningsform och styrka: Depottablett 500 mg och 1 g, rektalsuspension 1 g, suppositorium 1 g,
depotgranulat 1 g, 2 g och 4 g. Indikation: Pentasa depottabletter och Pentasa depotgranulat:
Mild till medelsvår ulcerös kolit. Pentasa rektalsusp: Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och
proktosigmoidit. Pentasa supp: Behandling av aktiv ulcerös proktit. ATC-kod: A07EC02.
Rx, F. SPC uppdaterad: 2016–06–22. För ytterligare information och pris, se fass.se
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