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MÅNADENS REDAKTÖRHöstens UEGW-möte i Wien visade hur få svenska 
kollegor som numera reser på gastrokongresserna. 
Jag hade dock själv möjlighet att få resa denna gång 
och höstens stora IBD-nyhet är förstås att tofacitinab 
blivit registrerat för behandling av ulcerös colit. 
Man får nog strängt taget anse detta vara det första 
deciderade perorala UC-medlet på 77 år, då 
5-ASA preparat är varianter på salazopyrin och både 
steroider och antimetaboliter ju är mer generella 
läkemedel. Inte illa för att vara ett nytt läkemedel, 
och i Wien presenterades flera postrar som bekräftar 
den initiala studien om god effekt och få biverkningar.

Anders Rönnblom

Att kombinera biologiska 
läkemedel
I och med tillkomsten av nya biologiska läkemedel infinner 
sig frågan om dessa kan kombineras på ett klokt sätt. För IBD- 
vården är detta ett nytt område, men inom reumatologin har 
principen tillämpats en tid liksom inom dermatologin. 
Det finns en randomiserad och kontrollerad studie där 79 
Crohnpatienter behandlades med infliximab + natalizumab 
eller placebo, och det fanns en trend till kombinationens 
fördel utan att biverkningsfrekvensen ökade. Utöver detta rör 
det sig om några fallbeskrivningar. Författarna konkluderar 
att man inom gastroenterologin har en fördel med det tarm-
selektiva vedolizumab som kan utgöra en bas för att kom-
binera med andra preparat. Det stora potentiella hotet med 
kombinationer är förstås biverkningsriskerna.

Kommentar
Vi har inte någon erfarenhet av kombinationsbehandling i 
Uppsala, och man kan väl även vända på resonemangen 
och konstatera att när nya preparat kommer så kanske 
behovet av kombinationer blir mindre.

HIRTEN RP ET AL. CHG 2018;16:1374-1384

Uppdatering av klinisk praxis-
thiopurinbehandling av IBD
En skolmässig uppställning kring vad författarna menar vara 
aktuella sanningar i ämnet. Man menar att koncentrations-
bestämningar av läkemedlen för att styra behandlingen har 
svagt vetenskapligt stöd. Asymptomatisk stegring av amylas 
förutsäger inte pankreatit. Budskapet när det gäller levande
vaccin är motsägelsefullt. Man menar å ena sidan att lev-
ande vaccin är kontraindicerat när thiopurinbehandling väl 
påbörjats, men med referens till the Infectious Disease Society 
of America att levande vaccin kan ges om man samtidigt ger 
mindre än 20 mg prednisolon.

Kommentar 1
Editorial i samma tidning, från the Thiopurine Working 
Group. Med referens till en aktuell fransk studie framförs
att den ökade lymfomrisken med thiopuriner finns men är
liten och i samma storleksordning som den med anti-TNF 
behandling. Att kombinera ökar dock risken mer påtagligt.

Kommentar 2
Från författaren till IBD-brevet. Påminnelsen om att regel-
mässiga amylaskontroller är onödig uppskattas, och när
det gäller koncentrationsbestämningar så nyttjar jag dock 
detta praktiskt taget bara för att verifiera complicance.
Det är för mig svårbegripligt hur en labkollega ska kunna
avgöra vilken läkemedelsdosering som är den rätta!

HANAUER S ET AL. GASTROENTEROLOGY 2019;156:36-42
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Sjukdomar som imiterar IBD
Detta är en text som skulle kunna vara hämtad ur en lärobok, 
och ett viktigt vardagsproblem behandlas. Bland exogena 
faktorer nämns NSAID och immunbaserad kemoterapi. 
Ipilimumab används vid metastaserande melanom och är 
en antikropp mot CTLA-4 vilket leder till en aktivering av 
kroppens immunsystem. Resultatet kan bli en svår colit.

Kommentar
Jag skulle önska att man behandlade ämnet IBD+samtidig 
infektion ur ett mer praktiskt perspektiv. Personligen är jag 
inte främmande för att vid osäkerhet ge steroider i väntan 
på odlingssvar, min gamla tumregel är att den enda infektion 
som inte får steroidbehandlas är amöbadysenteri. Bland de 
infektioner som behandlas i texten kan nämnas EHEC där 
vi hade några IBD-lika fall i höstas (Enköping var en särskilt 
drabbad ort) men även shigella som kan vara mycket svår 
att odla fram, och som kan vara väldigt ulcerosalik i kliniken, 
jämför det gamla svenska namnet rödsot (=blodig diarré).

SHIVASHANKAR R ET AL. IBD 2018;24:2315-2321

Endoskopisk remission 
vid Crohn
Artikeln är en personligt hållen kommentar där bristerna
med nuvarande skalor framhålls. En mycket krävande
process beskrivs där man till sist enligt författarna måste
visa att denna remission är av värde för patienten!

Kommentar
Det är alltid uppmuntrande att läsa kommentarer som bekräftar 
den egna ståndpunkten, detta är en sådan. Det är egentligen 
ganska märkligt hur obevisade påståenden (att eftersträva 
mucosal healing som mål även om patienten mår bra utan 
denna healing) kan upprepas som vore de självklarheter. 

BOSSUYT P ET AL. JCC 2018:1245-1248

Naturalförloppet av Crohn 
under de första 5 åren efter 
diagnos
I en snabb takt presenteras resultaten från Epi-IBD kohorten 
som rekryterades från 29 centra under 2010. Av 488 patienter 
blev 22 % tarmresecerade och 2 dog i sepsis efter kirurgi. 
Författarna konkluderar att trots att 30 % fick biologisk 
behandling så blev inte behandlingsresultaten bättre än vid 
historiska jämförelser, man menar dock att immunomodula-
torer minskade behovet av kirurgi.

Kommentar
Resultat och slutsatser av denna studie är anmärkningsvärda. 
Trots modern och konstnadskrävande behandling skulle slut-
resultatet dock inte påverkas i jämförelse med tidigare behand-
lingsmöjligheter. Den förklaring som framförs i diskussionen, 
att studien är populationsbaserad, övertygar inte. I studien 
över förhållandena i vår egen region var resektionsbehovet 
efter 5 år 14,8 % (SJG 2017;52:81-86) så visst kan sjukdoms-
förloppet påverkas. Man redovisar inte bortfallet i kohorten 
vilket förvånar.

BURISCH J ET AL. GUT ONLINE 2018;0:1-11 DOI:10, 1136/
GUTJNL-2017-315568

Naturalförloppet av ulcerös 
colit under de första 5 åren 
efter diagnos
Samma författargrupp har under året även redovisat resul-
taten för 717 patienter med ulcerös colit. Resultat och slutsatser 
påminner om varandra i dessa studier; 6 % blir colectomer-
ade och resultaten ser ut som de från äldre rapporter. Även 
här påvisas en fördel med immunomodulatorer: behovet av 
slutenvård minskar. När olika geografiska områden jäm-
fördes fann man att operationsfrekvensen var större i väst- än 
östeuropa (7 % vs 2 %, p<0,05), en olikhet som man menar 
försvinner vid multivariansanalys.

Kommentar
Jag tror att skillnaderna i t ex operationsfrekvens skulle kunna 
förklaras om man tittade mer i detalj på hur patienterna 
handläggs. Det finns exempelvis skilda uppfattningar om 
hur länge en medicinsk behandling kan eller bör fortgå 
innan det är dags att operera.

BURISCH J ET AL. JCC 2018, 1-11 DOI:10.1093/ECCO-JCC/JJY154
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Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.

Regionala skillnader i använd-
ning av anti-TNF och kirurgi vid 
IBD-behandling i Norge
Data från det norska patientregistret gällande 2829 patienter 
med Crohn och 5428 med UC som diagnosticerats 2008–
2015 utvärderades med avseende på biologisk behandling 
och kirurgi. Sammanfattningsvis kan sägas att man fann ett 
omvänt förhållande för båda sjukdomsgrupperna: ju mer anti-
TNF som användes, desto färre patienter behövde opereras. 
Colectomifrekvens för UC efter 3 år varierade mellan 4,6 % 
och 6,9 % (p=0,011).

Kommentar
Således en aktuell studie som stöder antagandet att modern 
behandling kan påverka sjukdomsförloppet.

LIRHUS S ET AL. SJG 2018;8:952-957

Läkemedelsbiverkningar vid 
IBD-behandling
Den schweiziska IBD-kohorten (Swiss IBD Cohort) studerades 
med avseende på biverkningar som medförde att läkemedlet
måste seponeras. Inte mindre än 66,7 % av de 3192 pati-
enterna uppgav sig ha drabbats av detta. Azathioprin och
6–mercaptopurin toppade med 25 % respektive 30 %, 
förvånansvärt få rapporterade steroider (4,7 %).

Kommentar
Anmärkningsvärt var att aminosalicylater oftare angavs 
(7,9 %) än steroider, vilket rimligen får förklaras med att 
steroider används kortare perioder. Inte mindre än 0,3 % 
uppgavs ha slutat med aminosalicylater pga nefrit, vilket 
känns som en hög siffra med tanke på hur allvarlig denna 
biverkan är och hur mycket av detta läkemedel som används. 
Man påpekar att kohorten inte är populationsbaserad och 
således den externa validiteten osäker. Riktigt intressant vore 
med en studie som från samma patientkohort rapporterade 
både farmakologiska och kirurgiska komplikationer, men en 
sådan lär vi få vänta på.

GODAT S ET AL. EJG 2018;30:612-620

Patientupplevelsen av testning 
med fecalt calprotectin

585 patienter från olika länder fick besvara en enkät om 
hur det är att lämna prov för calprotectin i feces. Cirka 1/3 
upplevde svårigheter med testningen och huvudproblemet var 
själva tagandet av feces. När man jämförde obehaget mellan 
blodprov, fecesprov och skopi visade detta på tilltagande 
obehag. Särskilt svårt var fecesprovet för yngre personer
med kortare sjukdomstid.

Kommentar
Utfallet av enkäten kanske inte är så förvånande, själv har 
jag dock en begränsad erfarenhet av hur mina patienter 
upplever provet då jag endast sällan använder det.

KALLA R ET AL. SJG HTTPS://DOI.ORG/10.1080/00365521.2018.1527394

J A N U A R I  2 0 1 9

A N D E R S  R Ö N N B L O M



Ferring Läkemedel AB   Box 4041  203 11 Malmö   040-691 69 00   www.ferring.se 6

– från Ferring Läkemedel AB
IBD NYHETSBREV 2019

M A R S – A P R I L  2 0 1 9

I Skåne har det varit en fin och tidig vår. Inte minst 
påskhelgen var solig och härlig, vilket gav ny energi.
I detta nyhetsbrev ges en kort överblick av några 
artiklar inom området inflammatorisk tarmsjukdom 
(IBD) som publicerats under mars och april 2019. 
Artiklarna berör bl a Clostridium vid IBD, kirurgi 
under den biologiska eran, effekter på mäns fertilitet 
och sexuella funktion av deras IBD och behandlingar, 
incidensen av mikroskopisk kolit, anemi vid IBD, 
5-ASA behandling samt prognostiska faktorer samt 
ekonomiska effekter av tidig diagnos och behandling. 

Lina Vigren

Vi vet att inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en oberoende 
riskfaktor för Clostridium difficile infektion och risken är kopp-
lad till sjukdomens svårighetsgrad. I en Grekisk studie tittade 
man retrospektivt på 6932 patienter med Clostridie odling-
ar som gjorts under 2016 på alla större sjukhus i landet. 
12,9 % var positiva för clostridier och 4,9 % även för toxin. 
401 ( 5,8 %) av dessa 6932 patienter hade inflammatorisk 
tarmsjukdom. Hos dessa IBD-patienter var 15,5 % positiva för 
Clostridium difficile och 7,5 % toxinpositiva vilket var signi-
fikant fler positiva än bland andra sjukhusvårdade patienter 
där odling togs. Hos patienter som testat positivt både för 
Clostridium difficile och toxin och dessutom hade inflamma-
torisk tarmsjukdom såg man att prevalensen av Clostridier 
var signifikant högre hos patienter som behandlades med 
Azatioprin i monoterapi.  

Kommentar
Detta påminner oss än en gång om vikten av att tänka 
på Clostridium difficile-infektioner hos våra patienter 
med inflammatorisk tarmsjukdom, inte minst de som sjuk-
husvårdas enligt denna studie. Prevalensen av Clostridium 
difficile infektion har åter konstaterats vara högre hos 
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och i denna 
studie såg man också en koppling till en ökad risk hos 
patienter med Azatioprin behandling.

PREVALENCE OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION AMONG HOSPITAL-
IZED INFLAMMATORY BOWEL DISEASE PATIENTS IN GREECE, VIAZIS N ET 
AL, EUR J GASTROENTEROL HEPATOL. 2019 APR.

Lina Vigren
Verksamhetschef, Verksamhetsområdet 

Akut och Medicin, 

Lasarettet Trelleborg

MÅNADENS REDAKTÖR

Prevalensen av Clostridium 
difficile infektioner hos 
sjukhusvårdade IBD patienter 
i Grekland.
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Kirurgi under den 
biologiska eran
När våra första biologiska läkemedel kom i bruk i slutet av 
1990 talet revolutionerade dessa behandlingen för patienter 
med inflammatorisk tarmsjukdom. Författarna tittar i denna 
översikt på hur kirurgi hos patienter med inflammatorisk tarm-
sjukdom påverkats av att biologiska läkemedel introducerats.  
Initialt trodde många att kirurgin skulle minska kraftigt eller 
förhindras helt men med tiden har man sett att resektionski-
rurgi vid Crohn och kolektomi av ulcerös kolit möjligen minskat 
något kortsiktigt men egentligen inte över tid.

Tidslinje för introduktionen och FDA (Food and Drug Admini-
stration) godkännande av biologiska läkemedel. (Tidslinje 
fritt översatt från artikeln). 

Artikelförfattarna konstaterar att biologiska läkemedel möj-
ligen har reducerat behovet av tidig kirurgi vid Crohn men 
den kraftiga minskningen som visades i introduktionsstudi-
erna aldrig kunnat visas kliniskt och heller inte minskning 
av det långsiktiga behovet av kirurgi hos dessa patienter. 
Artikelförfattarna tittade på om biologiska läkemedel förebyg-
ger återkommande kirurgi och såg sammantaget en fördel i 
den biologiska gruppen för postoperativ behandling jämfört 
med placebo. I jämförelse mot Azatioprin kunde de dock 
inte påvisas någon skillnad hos postoperativt behandlade 
högriskpatienter. De påpekar också vikten av att planera för 
en tidig start, ofta redan inom 4 veckor postoperativt hos 
högrisk patienter och konstaterade att så tidig återinsättning 
av behandling efter kirurgi inte ökar risken för komplika-
tioner postoperativt. De tittade också på om biologiska 
läkemedel ökar risken för perioperativa komplikationer hos 
Crohn patienter och såg en viss ökad risk hos patienter som 
preoperativt behandlats med biologiska läkemedel. Det var 
framförallt infektionskomplikationer som ökade (OR1,5) och 
de fann också en misstanke om fler anastomoskomplikationer 
(OR 1,2) även om man i litteraturen inte var ense om detta. 

En svårighet i studierna som de lyfter är att patienterna inte 
sällan även haft kortison eller immunmodulerande behandling 
som kan ha påverkat risken. Man tittade också specifikt på 
perianal Crohn och där var data spretiga men de såg en 
fördel med kombinationsterapi med biologiska läkemedel 
och kirurgiskt dränage och författarna trodde att pågående 
studier, där resultat finns inom kort, kanske bättre kan besvara 
denna fråga. 

När det gäller patienter med ulcerös kolit konstaterar de att 
biologiska läkemedel kan senarelägga kolektomi men då 
kolektomifrekvensen även av andra skäl minskat på senare 
år menar författarna att man inte säkert kunnat påvisa att 
långtidsrisken för kolektomi kunnat ändras. Man kan heller 
inte se att typen av operation hos ulcerös kolit-patienterna 
förändrats med biologiska läkemedel. Fortfarande strävar 
man efter elektiv två stegs-kirurgi och total kolektomi är fort-
farande vanligaste kirurgiska strategin. När det gäller periop-
erativa komplikationer och koppling till biologisk behandling 
vid ulcerös kolit menar de att kopplingen är svagare än vid 
Crohn.         

Kommentar
Initialt trodde många av oss att kirurgi skulle minska kraftigt 
eller förhindras helt när nya biologiska läkemedel ett efter ett 
introducerades. Biologiska läkemedel har ju på många sätt 
förändrat våra behandlingsmöjligheter och komplikationer 
men kanske på annat sätt än vi först trodde. Med tiden har 
resektionskirurgi vid Crohn och kolektomi av ulcerös kolit 
minskat något, åtminstone kortsiktigt men inte säkert över tid. 
Det känns därför viktigt att vi följer resultatdata från patienter 
avseende nya behandlingar. Tittar på fördelar och risker i 
relation till kirurgisk behandling och drar lärdom för framtida 
patienter.

SURGERY IN THE AGE OF BIOLOGICS, WONG ET AL, GASTROENTEROL 
REP. APR 2019.

1982 Rekombinant insulin Humulin godkänns a 1987 
Muromonab godkänt av FDA för akut rejektion av njur-
transplantat a1997 Infliximab studie vid Crohn a 1998 
FDA godkännande för infliximab vid Crohn a 2002 
infliximab godkänt för ulcerös kolit a 2006 Natalizum-
ab vid Crohn får ok av FDA a 2007 CHARM studien 
visar effekt av adalumimab vid crohn och FDA godkän-
ner detta år Adalumimab och Centroluzimab a 2014 
Vedolizumab och Golimumab får FDA godkännande för 
IBD & anti-TNF biosimilarer börjar användas i Europa 
a Ustekinumab får FDA godkännande och biosimilarer 
godkänns i USA a ….



Ferring Läkemedel AB   Box 4041  203 11 Malmö   040-691 69 00   www.ferring.se 8

M A R S – A P R I L  2 0 1 9

L I N A  V I G R E N

Effektivt och säkert att samla 
hela dosen mesalazin till en 
gång per dag vid ulcerös kolit 
I en meta-analys av publicerade artiklar mellan 1990 och 
november 2018 undersöktes eventuella skillnader i effekt och 
säkerhet med att dosera mesalazin en gång dagligen mot 
två gånger per dag hos patienter med mild till måttlig ulcerös 
kolit. 3495 patientbehandlingar jämfördes och man fann 
ingen skillnad avseende klinisk och endoskopisk remission, 
antalet och svårigheten på behandlingsrelaterade händelser.

Kommentar
Idag vet vi att antalet doseringstillfällen av mesalazin inte 
påverkar varken effekt eller säkerhet. Vi kan istället välja pre-
parat utifrån patientens preferenser. Att ha ett doseringstillfälle 
per dag ökar dessutom ofta följsamheten och patienten kan 
själv välja om morgon eller kväll fungerar bäst och hitta en 
egen rutin för detta.

EFFICACY AND SAFETY OF ONCE DAILY VERSUS TWICE DAILY MESALAZINE 
FOR MILD-TO-MODERATE ULCERATIVE COLITIS: A META-ANALYSIS OF RAND-
OMIZED CONTROLLED TRIALS. MEDICINE 2019 APR.

Incidensen av mikroskopisk 
kolit i Sverige 1995–2015
Detta är en nationell kohortstudie av biopsisvar från 1995–
2015 där incidens kunde beräknas. 13 844 patienter med 
mikroskopisk kolit identifierades. 67 % hade lymfocytär 
kolit (LK) dvs 9238 patienter. 33 % (4606) hade en kollagen 
kolit (KK). Medelåldern vid diagnos var 60 år (59 år för LK 
och 63 år för KK). Livstidsrisken att insjukna i mikroskopisk 
kolit som är den övergripande termen för LK och KK var 
0,87 % hos kvinnor och 0,35 % hos män. 2006 insjuknade 
ca 10,5 /100 00 personer varje år där 72 % var kvinnor. 
Under 2006–2015 ökade incidensen signifikant med ca 1 % 
årligen hos kvinnor. Liknande ökning sågs även hos män men 
skillnaden var hos män inte statistiskt signifikant.  

Kommentar
Ny svensk epidemiologisk registerstudie avseende de nyare 
typerna av inflammatorisk tarmsjukdom. Mikroskopisk kolit 
tycks, framförallt hos kvinnor under en tioårsperiod, ha ökat. 
Incidensen är annars som alltid vid mikroskopisk kolit särskilt 
hög hos kvinnor i 75–79-års åldern. En av 115 kvinnor kom-
mer någon gång under livet drabbas och en av 286 män 
enligt författarna vilket ger oss lite perspektiv på risken. 

A NATIONWIDE COHORT STUDY OF THE INCIDENCE OF MICROSCOPIC 
COLITIS IN SWEDEN. BERGMAN ET AL. ALIMENT PHARMACOL THER. 
2019 APR.

M A R S – A P R I L  2 0 1 9
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Sexuell dysfunktion och 
fertilitetsproblem hos män med 
inflammatorisk tarmsjukdom.
Författarna diskuterar hur olika läkemedel vid IBD kan leda 
till negativa effekter på sexuella funktioner och leda till bla 
sexuell dysfunktion och infertilitet hos män. Artikeln berör 
också olika rekommendationer vid planerad graviditet. De 
rekommenderar utsättning av sulfasalazin pga risk för negativa 
fostereffekter samt effekter vid planerad familjebildning. Ett al-
ternativ till utsättning kan också vara byte till annat 5-ASA pre-
parat minst 3 månader före. Sulfasalazin kan bl a  ge erektil 
dysfunktion, färre spermier, sämre spermierörlighet men dess 
bättre är alla dessa effekter reversibla vid utsättning. Övriga 
5-ASA preparat är inte kopplade till samma negativa effekter. 
Kortison är säkert men ska helst begränsas till kortare kur. 
Metotrexat kan vara ett teratogent läkemedel och då prepara-
tet har negativa effekter på spermiekvaliteten, kan ge erektil 
dysfunktion, ge färre spermier och påverka spermatogenesen 
ska preparatet sättas ut i mycket god tid eller helst undvikas 
helt om patienten har tankar på snar familjebildning eller 
är i ålder där detta kan bli aktuellt. Frågan bör åtminstone 
diskuteras så patienten kan vara delaktig i preparatval. När 
det gäller moderna biologiska läkemedel skriver författarna 
att det saknas bra information kring effekter på mäns sexuella 
funktion och refererar till de aktuella data som finns som är 
lite motsägelsefulla. De skriver också om andra faktorer utöver 
IBD läkemedel som kan påverka sexuella funktionen hos män 
såsom kirurgi, sjukdomsaktivitet, det psykosociala måendet, 
alkohol- och tobaksvanor samt dess effekter.

Kommentar
IBD drabbar inte sällan unga individer i reproduktiv ålder. 
Många studier fokuserar på kvinnans fertilitet och graviditet 
men denna artikel fokuserar på effekten hos män med IBD. 
Det är viktigt att diskutera sjukdomens och läkemedels even-
tuella effekter på potens, lust och ha en kontinuerlig dialog 
kring eventuella planer på familjebildning. Hos patienter i 
familjebildande ålder bör man oavsett aktuella planer ha en 
tanke på detta vid val av medicinsk och kirurgisk behandling 
samt informera om effekter som alkohol, tobak och nutrition 
kan innebära. 

SEXUAL DYSFUNCTION AND FERTILITY PROBLEMS IN MEN WITH INFLAM-
MATORY BOWEL DISEASE; YONG EUN PARK  ET AL; WORLD J MENS 
HEALTH. 2019. 

Förekomst riskfaktorer och 
etiologi till anemi hos ny-
diagnostiserade IBD patienter
I en studie tittade man nyligen på prevalens, riskfaktorer och 
etiologi för anemi hos nydiagnostiserade patienter med IBD. 
136 nydiagnostiserade patienter inkluderades. 65 % av 
patienterna hade en anemi (57 % hos dem med ulcerös kolit 
och 43 % hos dem med Crohn) Det var signifikant fler kvinnor 
som drabbades (60 %) och det var också signifikant vanlig-
are hos Crohnpatienter med ileokolisk engagemang (71 % 
vs 57 %) jämfört med annan Crohn. Risken för anemi ökade 
också vid mer utbredd sjukdom hos ulcerös kolit patienterna. 
65 % vid total kolit  jämfört med 35 % vid begränsad sjukdom. 
Patienter med anemi vid diagnos vårdades också signifikant 
längre än patienter utan anemi. (8 dagar jmf med 6 dagar vid 
Crohn och 9 dagar jmf med 2 dagar för ulcerös kolit).

Kommentar
Anemi är den vanligaste extraintestinala manifestationen av 
inflammatorisk tarmsjukdom och vi vet från tidigare studier 
att den har en negativ effekt på livskvaliteten. I denna studie 
var det ganska svårt sjuka patienter vilket förklarar de höga 
siffrorna men även vid mildare sjukdom bör vi vara uppmärk-
samma på anemi. 

THE PREVALENCE, CHARACTERISTICS, AND DETERMINANTS OF ANAEMIA 
IN NEWLY DIAGNOSED PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE. 
WOŹNIAK ET AL. PRZ GASTROENTEROL. 2019.
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Kliniska och biologiska 
prediktorer för att förutspå 
behandlingssvar i en pediatrisk 
grupp av nyinsjuknade IBD 
patienter – PROTECT studien
Evidensbaserade data på utfall saknas avseende vilken 
behandlingsregim man ska välja hos barn med nydiagnostise-
rad inflammatorisk tarmsjukdom. Detta är utgångspunkten för 
PROTECT studien som är en multicenterinception kohortstudie 
som nyligen publicerades i Lancet.  De rekryterade pedia-
triska patienter mellan 4–17 års ålder med nydiagnostiserad 
ulcerös kolit från 29 centra i USA och Canada. De fick initialt 
standardiserad behandling med mesalazin eller kortison och 
följde uppsatta kriterier för eskalering till immunmodelatorer 
som tiopuriner eller anti-TNF terapi. De gjorde RNA sekven-
sering och karaktäriserade mikrobiota. Slutpunkt var 52 veck-
ors steroidfri remission utan något mer än mesalazinbehan-
dling.  Studien pågick juli 2012- april 2015. 467 patienter 
rekryterades och 428 startade medicinsk behandling. 93 % 
fullföljde (400 patienter) varav 386 utan att bryta protokollet. 
150 (38 %) av 400 nådde målet att vara kortisonfria v52 
varav 98 hade mesalazin och 2 % inte hade någon medicin 
alls. 19 % eskalerades enligt protokollet till immunmodulerare 
enbart, 31 % till anti-TNF och 6 % dvs 25 patienter genom-
gick första året en kolektomi. Positiva prognostika faktorer 
som identifierades var låggradig klinisk aktivitet, högt Hb 
och klinisk remission vecka 4 då de var mer sannolika att nå 
kortisonfri remission v52. Förekomst av Ruminococcaceae och 
Sutterella var oberoende associerade med bättre prognos dvs 
kortisonfri remission v52. 

Kommentar
Att hitta och definiera prognostiska faktorer vid insjuknande 
av Inflammatorisk tarmsjukdom skulle tillåta oss kunna skräd-
darsy och prediktera vilken individuell behandling patienten 
behöver och i förlängningen kanske kunna förebygga skov 
och sjukdomsaktivitet

CLINICAL AND BIOLOGICAL PREDICTORS OF RESPONSE TO STANDARD-
ISED PAEDIATRIC COLITIS THERAPY (PROTECT): A MULTICENTRE INCEPTION 
COHORT STUDY. HYAMS JS ET AL. LANCET. 2019.

M A R S – A P R I L  2 0 1 9
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Kliniska och ekonomiska 
fördelar med en tidig diagnos 
och behandling av 
inflammatorisk tarmsjukdom
Inflammatorisk tarmsjukdom ökar i prevalens i västvärlden 
och så gör även kostnaderna för vård hälso- och sjukvård.  
Artikelförfattarna menar att genom att identifiera faktorer som 
förbättrar kliniska resultatet kan sjukdomskostnaderna i USA 
minskas med 20 % eller mer.

Kommentar
Kostnaderna för hälso- och sjukvård har i många år skenat 
och figurerar i politisk och medial debatt allt mer. Att tidig 
diagnos och behandling kan vara en framgångsfaktor ekon-
omiskt kan vara viktigt men ännu viktigare är att man då 
förhoppningsvis kan minska lidande och komplikationer hos 
patienterna. 

ILLUMINATING AN INVISIBLE EPIDEMIC: A SYSTEMIC REVIEW OF THE CLINI-
CAL AND ECONOMIC BENEFITS OF EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT 
IN INFLAMMATORY DISEASE AND RELATED SYNDROMES. WYLEZINSKI ET 
AL. J CLIN MED. 2019 APR. 

M A R S – A P R I L  2 0 1 9
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Betydelse och riskfaktorer för 
patienter med lågaktiv ulcerös 
kolit att inte följa planerad 
5-ASA behandling evaluerat av 
ett elektroniskt uppföljnings-
system.
Här studerade man betydelse, riskfaktorer hos patienter med 
lågaktiv ulcerös kolit som inte är följsamma till sin 5-ASA 
behandling och om det medför risk för skov. En observations-
studie där en kohort av 274 patienter med ulcerös kolit som 
varit i remission minst 6 månader på monoterapi med 5-ASA 
följdes avseende uthämtat preparat från apotekens elektroniska 
system. Gräns för följsamhet sattes till att åtminstone 80 % av 
dosen hämtas ut under en uppföljningsperiod på 2 år. Hälften 
av patienterna var kvinnor (51 %) och alla patienter var i 
median 38 år. Hela 41 % var inte följsamma till sin 5-ASA be-
handling! Risken för skov var signifikant lägre (36 %) hos dem 
som hämtade ut sin medicin jämfört med de som var sämre 
på detta (54 %) . OR= 0,48. Man såg också att följsamheten 
var sämre om man var yngre eller inte hade annan samtidig 
medicinering. 

Kommentar
Man blir lika förvånad varje gång. Samtidigt kan man förstå 
att unga friska patienter utan annan medicin snabbt tenderar 
att glömma hur sjuka de var och riskerar slarva med medicin-
eringen. Vi kan dock vid återbesök, framförallt hos dem med 
frekventa återfall, ta upp frågan och påtala vikten av förebyg-
gande behandling och risk för skov. Med modernare system 
har vi nu med patientens medgivande också möjlighet att 
kontrollera receptuttag. 

IMPACT AND RISK FACTORS OF NON-ADHERENCE TO 5-AMINOSAL-
ICYLATES IN QUIESCENT ULCERATIVE COLITIS EVALUATED BY AN ELEC-
TRONIC MANAGEMENT SYSTEM.  BALLESTER ET AL, INT J COLORECTAL 
DIS. 2019. 

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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Pontus Karling
Överläkare 

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

MÅNADENS REDAKTÖR

Ingen minskning av sjukhusin-
läggningar och kirurgi för IBD 
efter det att anti-TNF marknads-
fördes på 2000-talet.

I en populationsbaserad studie i provinsen Ontario i Kanada 
undersöktes hur sjukvårdskonsumtion och kirurgi hade påver-
kats utav införandet av anti-TNF behandling för IBD. Ontario 
har cirka 13 miljoner invånare och i studien inkluderades de 
patienter där IBD behandling i provinsen finansierats av offen-
tliga medel (cirka 40 % av IBD patienterna i provinsen). Data 
samlades in från olika sjukvårdsregister 6 år före införandet 
av infliximab (6 juni 2001 för CD och 10 mars 2006 för UC) 
till och med sista mars 2012. 1743 patienter med CD och 
585 patienter med UC hade använt infliximab i cohorten.
Redan innan infliximab introducerades var det en trend för 
minskad sjukhusinläggning och en minskad trend för GI 
kirurgi för patienter med CD men studien kunde förvånade 
nog inte påvisa att denna trend påverkades ytterligare av 
att infliximab fanns tillgänglig för behandling. För patienter 
med UC fann man en liten minskande trend än förväntat för 
sjukhusinläggning efter det att infliximab fanns tillgänglig
men ingen minskad trend i kolektomifrekvens.

Kommentar
Resultatet är en besvikelse men flera faktorer kan ha påver-
kat. De patienter med CD som valdes ut under tidsperioden 
för behandling kan ha varit patienter med långt gången 
sjukdom med redan etablerade strikturer och fistlar. Idag 
används anti-TNF tidigare i förloppet. Under studieperioden 
tillämpades inte heller dalvärdesmätningar av infliximab 
för att styra och effektivisera behandlingen. Dessutom var 
de patienter som ingick i studien överrepresenterade av en 
population med lägre socioekonomisk status vilket också kan 
ha bidragit. Författarna konkluderar att under den studerade 
tidsperioden gavs infliximab i större utsträckning sannolikt  
till fel CD patienter och i för liten utsträckning till patienter 
med UC.

MURPHY SK ET AL, GUT JUN 12. PII: GUTJNL-2019-318440. DOI: 10.1136/
GUTJNL-2019-318440

I detta nyhetsbrev refereras artiklar inom området 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som publicerats i 
maj och juni 2019. Stor noceboeffekt vid läkemedels-
behandling vid IBD, IL-17a hämmare inducerar ulcerös 
kolit samt vedoluzimab tycks sakna effekt vid primär 
skleroserande kolangit är några exempel på budskap i
detta nyhetsbrev. Vidare berörs anti-TNF behandling 
betydelse för graviditet och barnafödandet samt en 
rapport från Kanada som förmedlar hur introduceringen
av infliximab på 2000-talet påverkat sjukhusinläggningar 
och kirurgi vid IBD.

God läsning och ha en riktig skön sommar!

Pontus Karling

M A J – J U N I  2 0 1 9
– från Ferring Läkemedel AB
IBD NYHETSBREV 2019
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Ökad risk att utveckla Ulcerös 
Kolit vid behandling med anti 
IL-17-a.
Läkemedel med antikroppar riktade mot Interleukin 17-a 
receptorn (secukinumab (Cosentyx®), ixekizumab (Taltz®), 
brodalumab (Kyntheum®)) samt fosfodiestras 4-hämmare 
(PDE4i) har börjat användas mera frekvent vid kroniska 
inflammatoriska tillstånd som till exempel ankyloserande 
spondyloartrit, reumatoid artrit, psoriasis och psoriasis artrit.
I en retrospektiv kohortstudie plockades patienter med 
kroniska inflammatoriska sjukdomar (negativa för känd IBD) 
fram ur ett stort amerikanskt dataregister och jämfördes med 
individer utan kronisk inflammatorisk sjukdom. I studien iden-
tifierades 355 patienter som fått behandling med anti IL-17a, 
2195 patienter som fått behandling med PDE4i, 424767 
patienter som var naiva för all biologisk behandling samt 
56317 patienter som fått biologisk behandling. 
Ett års incidensen för nydiagnostiserad IBD var för anti-IL17a 
behandlade patienter 1.41 %, för PDE4i behandlade 0.68 
%, för patienter naiva för biologisk behandling 0.47 %, för 
patienter med biologisk behandling 0.51 % samt för kontrollerna 
0.25 %. Oddsen för att få ulcerös kolit var mer än tre 
gånger högre för de patienter som fått anti IL-17a jämfört 
med de pati-enter med kronisk inflammatorisk sjukdom som 
var naiva för biologisk behandling (OR 3.76; 95th CI 1.38-
10.19). Skillnaden för patienter som utvecklade Crohns sjuk-
dom blev inte statistiskt signifikant. Det var ej heller statistiskt 
skillnad i IBD incidens mellan patienter som fått  PDE4i och de 
patienter som var naiva för biologisk behandling.

Kommentar
Reumatologer, dermatologer och gastroenterologer bör vara 
uppmärksamma på den ökade risken för IBD (framförallt UC) 
som behandling med anti IL-17a medför. Mycket talar för att 
patienter med kronisk inflammatoriska tillstånd som blir insatta 
på anti IL-17a bör kartläggas och följas för förekomst av IBD 
samt att behandlingen bör undvikas vid känd ulcerös kolit.

EMOND ET AL, CURR MED RES OPIN. 2019 MAY 20:1. DOI: 
10.1080/03007995.2019.1620713

Stor noceboeffekt vid läke-
medelsbehandling för IBD. 
Noceboeffekt definieras som negativa konsekvenser av en 
prövad behandling som inte är associerade till läkemed-
let utan till situationen av att starta en ny behandling och 
patientens förväntningar för denna. Genom att studera rap-
porterade biverkningar av placebo i kontrollerade studier 
så kan noceboeffekten studeras. 
I majnummret av Journal of Crohn and Colits så publiceras 
en systematisk översikt av noceobeffekten vid randomis-
erade kontrollerade studier vid IBD (Ma C et al JCC 2019). 
Metaanalysen inkluderade 124 RCTs på Crohns sjukdom 
och 71 RCTs på ulcerös kolit.
I placebo armen rapporterade 70 % av patienterna med 
Crohns sjukdom och 50 % av patienterna med ulcerös kolit 
minst ett ”adverse event” och en av tio av Crohn patienter-
na samt en av femton av patienterna med ulcerös kolit rap-
porterade minst ett ”severe adverse event” (Tabell 1). Denna 
höga ”bakgrundsförekomst” av rapporterade biverkningar 
ger power problem när det gäller att upptäcka skillnader i 
biverkningar mellan testade läkemedel och placebo i ran-
domiserade placebo kontrollerade studier. Denna stora meta-
analys kunde inte finna några kliniskt relevanta skillnader 
avseende ”adverse events” mellan patienter som fick aktiv 
behandling och de som fick placebo. Studier på patienter 
med ulcerös kolit var något bättre att urskilja skillnader i 
biverkningar än studier på patienter med Crohns sjukdom. 
Parenteral placebo behandling visade högre noceboeffekt 
men också högre placebo effekt än till exempel peroral 
behandling. Om patienten innan studien får information 
om potentiella biverkningar så ökar också noceboeffekten. 
Den höga noceboeffekten i IBD studier förklaras till stor del 
av att IBD är en kronisk sjukdom och att många ”adverse 
event” är konsekvenser av sjukdomarnas naturalförlopp 
(pågående inflammation i mag-tarmkanalen). Detta kan exem-
plifieras i det faktum att fler ”adverse events” rapporteras om 
patienten vid start av studien har mer symtombörda. Även 
andra läkemedelsbiverkningar från till exempel steroider 
och immunomodulerare kan bidra till noceboeffekten men 
författarna skriver att effekten av dessa läkemedel är oklar 
och sannolikt liten. 

Kommentar
För att få en klarare bild över ett aktivt läkemedels biverknin-
gar i den kliniska verkligheten samt för att även kunna finna 
mer ovanliga biverkningar så fungerar uppgifter från 
randomiserade kontrollerade studier dåligt och det krävs 
långsiktiga prospektiva studier för att bättre uttala sig om 
biverkningar. Registerstudier är värdefulla i detta avseende.

IBD NYHETSBREV 2019
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Tabell 1. ”Pooled proportions” för biverkningar i randomiserade kontrollerade studier på patienter med IBD.

MA C ET AL, J CROHNS COLITIS. 2019 MAY 3. PII: JJZ087. DOI: 10.1093/ECCO-JCC/JJZ087

 

Studier på patienter med Crohns Sjukdom

Något ”adverse event” 70.6 [65.8, 74.9] 70.8 [65.7, 75.3] -0.2 [-1.5, 1.2]

Allvarligt ”adverse event” 10.4 [9.1, 11.9] 9.5 [8.3, 11.0] -0.1 [-1.1, 0.8]

Avslutat studien 
på grund av  
behandlingen  7.7 [6.5, 9.2] 8.2 [7.1, 9.4] 1.2 [-0.1, 2.4]

Infektioner 15.3 [11.9, 19.4] 15.9 [12.6, 19.9] 1.0 [0.4, 1.7]*

Försämring av Crohn 
sjukdomen 12.5 [10.0, 15.5] 7.7 [6.0, 10.0] 3.2 [-4.8, -1.5]*

Studier på patienter med Ulcerös kolit

Något ”adverse 
event” 54.5 [48.5, 60.4] 56.5 [50.0, 62.9] 1.6 [0.1, 3.1]*

Allvarligt ”adverse 
event” 6.3 [5.1, 7.9] 5.7 [4.6, 7.0] -0.3 [-1.1, 0.1]

Avslutat studien på 
grund av 
behandlingen 7.6 [5.9, 9.8] 5.3 [4.1, 6.8] -1.1 [-2.2, 0.0]

Infektioner 16.7 [13.0, 21.2] 19.9 [15.5, 25.1] 2.9 [1.4, 4.4]*

Försämring av 
ulcerös kolit 15.0 [10.8, 20.5] 9.9 [7.0, 13.9] -3.7 [-5.7, -1.8]*

*Statistiskt signifikant

Skillnad i risk mellan 
aktiv behandling 
och placebo (%)

Aktiv behandling (%)Placebo (%)

M A J – J U N I  2 0 1 9
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Ingen ökad risk för ny cancer 
vid behandling av immun-
modulerare på patienter med 
IBD och tidigare cancer utanför 
kolon. 

En nationell retrospektiv observationsstudie från den spanska 
forskningsgruppen GETECCU studerade patienter med IBD 
och som tidigare behandlats för cancer utanför kolon. 520 
av dessa patienterna var naiva för immunomodulerare och 
dessa patienter följdes avseende ny cancer. Under uppfölj-
ningstiden så blev 89 insatta på immunomodulerare i mono-
terapi och 52 patienter i komboterapi (immunomodulerare 
och anti-TNF). Endast fem patienter hade anti-TNF monoter-
api. Behandlingen hade startat i mediantid 60 månader 
från ursprungliga cancer diagnosen. Incidensen av ny cancer 
under uppföljningstiden var för monoterapigruppen 8.0 %, för 
komboterapigruppen 5.5 % och för de som ej behandlats alls 
med immunomodulerare 7.1 %. För återfall av den tidigare 
cancer var motsvarande incidens 6.0 %, 11.5 % och 8.0 %. 
Ingen statistisk skillnad förelåg.
Icke-melanom hudcancer och prostata cancer var vanligare 
i den behandlade gruppen och bröstcancer var vanligare i 
den icke exponerade gruppen. 

Kommentar
Även om materialet är det största hitintills som publicerats 
på denna grupp patienter så finns flera felkällor i studien. 
Till exempel var patienterna som icke var exponerade till 
behandling signifikant äldre och hade längre uppföljnings-
tid än de patienter som fick immunomodulerare. Dessutom 
saknas uppgifter om specifik orsak till varför patienterna 
fick och inte fick behandling. Men studien ger visst stöd att 
immunomodulerare kan sättas in om indikation finns även på 
patienter med tidigare genomgången cancer utanför kolon.

MANOSA M ET AL AM J GASTROENTEROL 2019;114:771-776

Ångest och depression vanligt 
förekommande hos patienter 
med IBD.

Det är känt att prevalensen av ångest och depressioner 
är hög hos patienter med IBD (Mikocka-Walus et al 2016). 
I en stor nationell studie i Sydkorea (Choi et al 2019) har 
man nu studerat nyinsjuknade i ångest och depression åren 
efter IBD diagnos. I studien inkluderades 15 569 patienter 
med IBD och 46 707 köns- och åldersmatchade kontroller. 
Nyinsjuknandet i ångest under uppföljningstid på 6 år var 
signifikant högre hos patienter med IBD jämfört med kon-
troller (12.2 % vs 8.7 %; p<0.001). Motsvarande siffror för 
nyinsjuknande i depression var (8.0 % vs 3.7 %; p<0.001). 
Risken var högst första året efter diagnos och planade sen 
ut. Män med Crohns sjukdom hade högre risk än kvinnliga 
patienter men för ulcerös kolit var det ingen könsskillnad. 
Intressant visade det sig att i subgruppen patient med samti-
dig dyslipidemi och hypertoni gav inte IBD en ökad risk för 
ångest/depression jämfört med kontrollerna. Inte heller de 
patienter som inom ett år efter diagnos startade immunomod-
ulerare eller biologisk terapi hade en ökad risk.

Kommentar
Studien speglar att få en IBD diagnos innebär påverkan på 
den psykiska hälsan. Intressant att gruppen som behandlades 
mer aktivt hade ingen ökad risk jämfört med kontrollerna att 
få en ångest/depressions diagnos. Studien redovisar inte hur 
eventuella socioekonomiska faktorer inverkar.

CHOI ET AL J CLIN MED 2019 MAY 10;8(5). PII: E654. DOI: 10.3390/JCM8050654
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Kan man avsluta tiopurin-
behandling hos patienter med 
kombinationen adalimumab 
och tiopuriner?

I en Japansk randomiserad öppen studie (DIAMOND2 
studien) testades om patienter som var i remission (minst 6 
månader) på kombinationsbehandling adalimumab (ADA) 
(40 mg varannan vecka) och tiopurinbehandling kunde 
avsluta den senare. 23 patienter lottades till att fortsätta 
kombinationsbehandlingen och 29 patienter lottades till att 
avsluta tiopuriner. Efter 52 veckor var de flesta patienter i 
bägge armarna i klinisk remission och ingen skillnad förelåg 
mellan grupperna (96 % i kombogruppen vs 93 % i ADA 
gruppen; p=1.0). Andelen som var i endoskopisk remission 
(läkt slemhinna) skiljde sig inte heller mellan grupperna (vid 
baseline 63 % vs 58 %; p=0.771 och vid 52 veckor 30 % 
vs 32 %; p=1.0). Dalvärden av ADA vid v.52 skiljde sig inte 
signifikant mellan grupperna (7.08 vs 6.48; p=0.515) och 
inte heller andelen som utvecklat ADA antikroppar (10 % vs 
20 %; p=0.437).

Kommentar
Studien är intressant, men begränsas framförallt av att antalet 
inkluderade patienter blev mindre än förväntat. Det var 
även förvånansvärt lite kvinnor i studien (endast 20 %). 
Det var också många patienter som försämrades endo-
skopiskt i bägge armarna och kanske är dosen adalimumab 
40 mg sc varannan vecka för låg för dess syfte.

HISAMATSU ET AL, J GASTROENTEROL  APRIL 2019 DOI: 10.1007/S00535-019-
01582-W.

Ingen effekt av Vedoluzimab 
på sjukdomen primär skleros-
erande kolangit.

Två arbeten publicerades i maj som studerat om vedoluzimab 
även kan ha en effekt på sjukdomen primär skleroserande 
kolangit (PSC).
I en fransk retrospektiv observations multicenterstudie (utförd av 
GETAID) studerades 75 patienter med aktiv IBD och samtidig 
PSC som behandlats med vedoluzimab (Caron et al 2019). 
Leverprover studerades vid v.30 och vid v.54. 21 patienter 
avslutade innan vecka 30 (19 på grund av bristande effekt 
och 2 på grund av malignitet). Ingen effekt kunde påvisas 
på ALP och transaminaser under studieperioden. Under upp-
följningstiden (median 1.6 år) så drabbades 9 patienter 
av maligniteter (7 koloncancer och 2 kolangiocarcinom).
I den andra publicerade studien från den internationella 
PSC forskningsgruppen (International PSC Study Group) 
som också var retrospektiv studerades 102 patienter med 
aktiv IBD och PSC som fått åtminstone tre doser vedoluz-
imab (Lynch et al 2019). Inte heller denna studie kunde se 
någon effekt på ALP och transaminaser hos de behandlade 
patienterna. En subgrupp av patienterna (cirka 20 %) uppvis-
ade en 20 % reduktion i ALP. Författarna diskuterar att en 
subgrupp av patienterna eventuellt skulle kunna ha en effekt 
av vedoluzimab men kommenterar också att variationer över 
tid i ALP nivåer är vanligt förekommande i PSC populationen.

Kommentar
Tyvärr verkar inte vedoluzimab ha någon uppenbar effekt 
mot PSC. De presenterade studierna är båda retrospektiva 
och de inkluderade patienterna uppvisar stor heterogeni-
citet. Studier som testar vedoluzimab prospektivt och i väl 
definierade subgrupper kan därför fortfarande vara värde-
fulla att göra.

CARON ET AL, J CROHN AND COLITIS MAY 6. PII: JJZ088. DOI: 10.1093/ECCO-JCC/
JJZ088. LYNCH ET AL, CLIN GASTROENTEROL HEPATOL 2019 MAY 14. PII: S1542-
3565(19)30523-3. DOI: 10.1016/J.CGH.2019.05.013.  
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Anti-TNF behandlingens under 
graviditet och dess påverkan 
på sjukdomsaktivitet och 
födelsevikt.

I en internationell studie på gravida kvinnor med IBD i Dan-
mark, Australien och Nya Zeeland (Julsgaard et al 2019) 
studerades om avslut av anti-TNF behandling före vecka 
30 påverkade skovfrekvens och födelsevikt. 169 kvinnor 
(175 graviditeter) med IBD som var under behandling med 
infliximab eller adalimumab tillfrågades att delta. Vid 153 
av dessa graviditeter (87 %) fanns besvarade elektroniska 
enkäter. Median tidpunkten för den sista anti TNF dosen var 
för infliximab vid v.30 och för adalimumab v.34 (p<0.0001). 
54 kvinnor (35 %) avslutade anti-TNF före vecka 30. Sam-
mantaget var 111 kvinnor (73 %) i remission under hela 
graviditeten, 32 kvinnor (18 %) fick skov före vecka 30 och 
17 kvinnor (11 %) fick skov efter v.30. 17 kvinnor (11 %) 
hade skov vid tidpunkten för förlossningen. 83 kvinnor (53 %) 
förlöste med kejsarsnitt varvid 60 av dessa kvinnor gjorde 
kejsarsnitt på indikationen IBD. Nästan alla kvinnor som haft 
perianal kirurgi förlöstes med kejsarnitt (25/28). Det förelåg 
ingen statistisk signifikant skillnad i utvecklande av skov 
under graviditet mellan de kvinnor som avslutat anti-TNF före 
vecka 30 och de kvinnor som fortsatte behandlingen efter 
vecka 30 (1/46 vs 8/74; p=0.08). I studien var generellt de 
rapporterade förlossningskomplikationerna få. Medianvik-
ten på det nyfödda barnet var 3374 g. Andelen av barnen 
som vägde <3400 g var högre hos de kvinnor som fortsatt 
med anti-TNF behandling efter v.30 men skillnaden var inte 
statistisk signifikant (58/99 vs23/54; p=0.058). Inget barn 
som föddes prematurt avvek från gestationsåldern. I en mul-
tivariatanalys fann man att de kvinnor som utvecklade skov 
under graviditet (p=0.001) och anti-TNF behandling efter 
v.30 (p=0.007) var associerat till lägre födelsevikt hos det 
nyfödda barnet. I en subgruppsanalys av de kvinnor som var 
i remission under hela graviditeten var anti-TNF behandling 
efter v.30 också associerat till en lägre födelsevikt (p=0.003). 
Nio av tio kvinnor var nöjda med vården under graviditet 
och kunde tänka sig att ha en ny graviditet under anti-TNF 
behandling.

Kommentar
För kvinnor i remission verkar det säkert att avsluta anti-TNF 
före vecka 30 men författarna rekommenderar att vid avslut 
fortsätta övervaka för sjukdomsaktivitet (F-kalprotektin). För kvin-
nor med sjukdomsaktivitet just före konceptionen eller i tidig 
graviditet föreslås fortsatt behandling med anti-TNF efter v.30.

JULSGAARD ET AL, INFLAMM BOWEL DIS. 2019 MAY 29. PII: IZZ110. DOI: 10.1093/
IBD/IZZ110.

Var femte patient med låggra-
dig dysplasi i kolon utvecklar 
mer avancerad dysplasi eller 
kolorektal cancer inom 15 år. 

Från det holländska patologregistret (PALGA) identifierades 
4284 patienter med IBD och låggradig dysplasi i kolon 
mellan åren 1991–2010. Medianuppföljningstiden var 6,4 
år men 1301 patienter följdes upp mer än 10 år. I kohorten 
utvecklade 211 patienter (4,9 %) höggradig dysplasi  och 
315 patienter utvecklade kolorektal cancer  (7,4 %). Av de 
som utvecklade höggradig dysplasi eller kolorektal cancer så 
hade 378 patienter UC, 126 CD, och 22 IBD-U diagnos och 
medianålder vid upptäckande av mer avnacerad dysplasi 
var 62 år. Mediantiden från det att den låggradiga dysplasin 
var diagnostiserad till utveckling av mer avancerad dysplasi 
var 3,6 år. Den kumulativa incidensen för någon form av 
avancerad dysplasi var vid 1 år 3,6 %, vid 5 år 8,5 %, vid 
10 år 14,4 % samt vid 15 år 21,7 %. För kolorektalcancer 
var motsvarande siffror 2,1 %, 4,9 %, 8,5 % samt 14,0 %. 
Manligt kön (Hazard ratio 1.38; 95 % konfidensintervall 
1.15-1.67) och ålder över 55 år vid diagnos av låggradig dys-
plasi (Hazard ratio 1.72; 95 % konfidensintervall 1.44-2.05) 
var riskfaktorer för att utveckla mer avancerad dysplasi.

Kommentar
Denna studie talar för att vid fynd av låggradig dysplasi bör 
patienterna genomföra övervakningskoloskopi årligen.

DE JONG ET AL, J CROHNS COLITIS, 2019 JUN 7. PII: JJZ114. DOI: 10.1093/ECCO-
JCC/JJZ114
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Uppdatering kring bieffekter 
av tofacitinib. 

Janus kinas (JAK) inhibitor har bevisad effekt för induktion 
av remission hos patienter med ulcerös kolit och Crohns sjuk-
dom samt för bibehållande av remission hos patienter med 
ulcerös kolit. En översiktsartikel presenterar en uppdatering av 
behandlingseffekt och biverkningar för JAK inhibitorer vid IBD 
utifrån de randomiserade studier som publicerats (Ma C et al 
2019). I dessa studier var infektionsrisken 2.0-2.7 per 100 
patientår. Drygt 6 % av alla patienterna drabbas av Herpes 
Zoster. I en sammanställning av studier på tofacitinib såg 
man en stegring av blodfetter (HDL, LDL och total kolesterol) 
hos patienter behandlade med tofacitinib (Sands et al 2019). 
Tromboembolism har associerats till tofacitinibbehandling 
och försiktighet att föreslagits hos patienter med tidigare 
tromboembolism. Två stora metaanalyser på patienter med 
reumatoid artrit behandlade med tofacitinib kunde inte visa 
på någon signifikant risk vare sig för kardiovaskulär sjukdom 
(Xie et al 2019) eller tromboembolism (Desai et al 2019) av 
tofacitinib jämfört med förväntat.

Kommentar
Som andra immunomodulerande behandling uppvisar tofacitinib 
en ökad infektionsrisk. Även om den numeriska antalet av 
tromboemboliska händelserna är ökat hos patienter behand-
lade med tofacitinib är inte denna risk statistisk säkerställd. 
Slutligen för att hänvisa till artikeln om noceboeffekten vid 
randomiserade studier på IBD (se ovan), är uppgifterna som 
finns om tofacitinib ännu begränsade på grund av den korta 
uppföljningstiden.

MA ET AL, ALIMENT PHARMACOL THER. 2019 MAY 23. DOI: 10.1111/APT.15297
SANDS ET AL, CLIN GASTROENTEROL HEPATOL. 2019 MAY 8. PII: S1542-
3565(19)30491-4. DOI: 10.1016/J.CGH.2019.04.059. 
XIE ET AL, ANN RHEUM DIS. 2019 MAY 14. PII: ANNRHEUMDIS-2018-214846. DOI: 
10.1136/ANNRHEUMDIS-2018-214846
DESAI ET AL, ARTHRITIS RHEUMATOL, 2019 JUN;71(6):892-900. DOI: 10.1002/
ART.40798.

Kombinationen av fekalt 
kalprotektin och fekalt Hb för 
att upptäcka inflammation hos 
patienter med UC.

I Umeå undersökte vi om kombinationen av fekalt kalpro-
tektin (FC) och fekalt hb (FHb) kunde förbättra diagnostiken 
av inflammation i kolon. 93 patienter med UC fick lämna 
avföringsprov innan förberedelsen för koloskopin och graden 
av inflammation graderades av endoskopist och av patolog 
båda ovetande om FC och FHb svaret. 
Kombinationen av testen förbättrade något känsligheten för 
att upptäcka inflammation vid tillämpning av en liberal defini-
tion av remission (Mayo score<2 och histologisk inflammation 
<2) (Tabell 2). Varken FC CALPRO® och/eller FHb kunde 
tillräckligt bra prediktera djup remission (normal endoskopi 
och normal histologi).
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  Sensitivitet Specificitet NPV PPV

Endoscopisk inflammation 
(Mayo score >1):
FC>186 µg/g (n=88) 73 % 87 % 87 % 54 % 
Positivt FHb (n=69) 85 % 83 % 96 % 57 %
Positivt FHb och/eller  92 % 69 % 97 % 43 % 
FC>186 µg/g (n=64) 

Histologisk inflammation (>1): 
FC>75 µg/g (n=88) 95 % 62 % 98 % 41%
Positivt FHb (n=69) 69 % 79 % 92 % 43 % 
Positivt FHb och/eller  100 % 60 % 100 % 36 %
FC>75 µg/g (n=64)

 
Endoscopisk (Mayo score>1) och/ 
eller Histologisk inflammation (>1):
FC>75 µg/g (n=88) 84 % 70 % 89 % 61%
Positivt FHb (n=69) 74 % 86 % 90 % 67 %
Positivt FHb och/eller FC>75  94 % 65 % 97 % 52 %
µg/g (n=64) 
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Kommentar
Studien visar en ökad känslighet att upptäcka inflammation 
vid en kombination av FC och FHb, men vinsten i sensitivitet 
var relativt måttlig.

KARLING ET AL, SCAND J CLIN LAB INVEST. 2019 JUN 4:1-6. DOI: 
10.1080/00365513.2019.1622148

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

Tabell 2. Sensitiviteten, specificiteten, det negative prediktiva värdet (NPV) och det positiva 
prediktiva värdet (PPV) att prediktera inflammation. Cut-off värden på FC är baserade på ROC 
analyser. 
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Nonivasive methods for 
assesing inflammatory bowel 
disease activity in pregnancy: 
A systematic review. 
Eftersom blodprover som CRP, hemoglobin och albumin kan 
påverkas av graviditeten i sig ville författarna utvärdera 
andra icke-invasiva tester för att kvantifiera IBD-aktivitet under 
graviditet. Man inkluderade 13 studier i sin genomgång. 
Sjukdomsaktivitet definierades utifrån gängse scoringsystem, 
Harwey-Bradshaw respektive Mayo score för Crohns sjukdom 
respektive ulcerös colit.

Man fann att endast fekalt kalprotektin korrelerade till sjuk-
domsakvitet under samtliga trimestrar under graviditeten.

Kommentar
Man behöver inte krångla till saker och ting. Förutom en 
god anamnes är kalprotektin tillräckligt för att kvantifiera 
inflammatorisk aktivitet under graviditeten.

TANDON P ET AL. J CLIN GASTROENTEROL 2019 JUL 12, 
EPUB AHEAD OF FPRINT.

Hormone therapy for cancer 
is a risk factor for relapse of 
inflammatory bowel diseases.
Könshormoner är en känd riskfaktor för utveckling av inflam-
matorisk tarmsjukdom. Denna vetskap ledde författarna till 
att studera huruvida hormonbehandling mot bröstcancer och 
prostatacancer påverkar risken för att drabbas av ett skov 
av Crohns sjukdom eller ulcerös colit. Man inkluderade 447 
patienter med IBD (Crohns sjukdom 44 %, ulcerös kolit 53 % 
IC 3 %), 78 % av patienterna hade bröstcancer och 22 % 
hade prostatacancer. Den största delen, 400 stycken hade 
inaktiv sjukdom och 47 aktiv sjukdom vid tidpunkten för 
cancerdiagnos. 

Under hormonbehandlingens gång drabbades 112 st (28 %) 
av ett skov. De patienter som tidigare behandlats med 
glukokortikoider, immunomodulerare och biologiska läke-
medel löper en ökad risk att drabbas av ett skov. Hormon-
behandling ensamt eller i kombination med cytostatika ökade 
risken för skov, HR 2,00(1.21-3.29) respektive HR 1,86(1,01-
3,43). Å andra sidan gick 14 av de patienter som hade ett 
pågående skov i remission under den tid de behandlades för 
sin tumörsjukdom. Författarnas slutsats är att patienter med 
IBD som p g a hormonbehandling mot bröst- eller prostata-
cancer löper en ökad risk att drabbas av ett skov under 
behandlingens gång.

Mikael Lördal
Överläkare, med dr, 

Sektionschef Gastro, Medicinkliniken, 
Danderyds Sjukhus

MÅNADENS REDAKTÖRSommaren har passerat och de flesta av oss har
arbetat några veckor.
Tidsskriftsredaktörerna tar dock inte sommarlov.
Under den gångna sommaren har det publicerats 
flera intressanta artiklar.
Jag har gjort ett personligt färgat urval bland det 
jag hittat vid genomgång av det som publicerats
under juli och augusti.
Jag hoppas att ni finner nyhetsbrevet läsvärt.

Mikael Lördal

– från Ferring Läkemedel AB
IBD NYHETSBREV 2019 J U L I – A U G U S T I  2 0 1 9
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Kommentar
Var extra vaksam om Din patient med IBD skall genomgå 
hormonbehandling p g a bröst- eller prostatacancer. Be 
dem att vara observanta och höra av sig tidigt vid symtom.

AXELRAD J ET AL. CLIN GASTROENTEROL HEPATOL 2019 JUL 11. EPUB 
AHEAD OF PRINT. 

Association of Hidradenitis 
suppurativa with inflammatory 
bowel disease: A systematic 
review and meta-analysis.
Hidradenitis suppurativa (HS) och inflammatorisk tarmsjuk-
dom (IBD) är inflammatoriska sjukdomar som har vissa 
gemensamma genetiska och immunologiska kännetecken, 
men länken dem emellan är oklar. Därför gjordes denna 
meta-analys för att närmare studera hur HS och IBD är 
associerade med varandra. Man identifierade fem case-
control studier, två cross-section studier och en cohortstudier, 
i vilka sammanlagt 93 601 patienter inkluderats. 

Hos patienter med HS fann författarna en klart ökad risk 
för IBD generellt, för Crohns sjukdom och ulcerös colit.

Författarnas slutsats är att hos patienter med hidradenitis 
suppurativa skall man var uppmärksam på symtom som kan 
indikera bakomliggande inflammatorisk tarmsjukdom. Vid 
behandling av HS är det viktigt att man också behandlar 
även bakomliggande inflammatoriska tillstånd.

Kommentar
Den här studien dök upp ungefär samtidigt som vi på vår 
klinik fick in en patient med känd ulcerös kolit som visade  
sig ha både pyoderma gangrenosum och hidraadenitis 
suppurativa. Vid inläggningstillfället hade han också ett 
pågående skov i sin ulcerosa. Han behandlas nu med 
anti-TNFα-antikroppar, kortison och leukocytaferes.
Pyoderma- och HS-lesionerna läker så sakteliga och ulce-
rosan är på väg in i remission.

CHEN WT, CHI CC. JAMA DERMATOL JUL 10. EPUB AHEAD OF PRINT.

High incidence and morbidity 
of Clostridium Difficile infection 
among hospitalized patients 
with inflammatory bowel 
disease – Prospective observa-
tional cohort study.
Studien är en prospektiv studie i vilken man följde 230 
patienter med nydebuterad inflammatorisk tarmsjukdom (77 
med ulcerös kolit och 153 med Crohns sjukdom). Patienterna 
med ulcerös kolit var infekterade med clostridium difficile 
(CD) i större utsträckning än de med Crohns sjukdom, 24.7 %
versus 8.5 %. Hos patienterna med UC var långdraget sjuk-
domsförlopp, tidigare sjukhusvård, hög sjukdomsaktivitet och 
medicinering med protonpumpshämmare riskfaktorer för infek-
tion med CD. Hos patienterna med ulcerös kolit resulterade 
CD-infektionen i längre vårdtid och ökade risken för kirurgi. 
För patienterna med Crohns sjukdom ledde CD-infektionen 
till ökad risk för kirurgi på både kort och lång sikt.

Kommentar
I denna studie från Kina visas att infektion med clostridium 
difficile gör förloppet vid Crohns sjukdom och ulcerös colit 
mer komplicerat. Resultaten är en påminnelse om att det är 
viktigt att screena för infektion med CD, enligt min mening, 
inte bara vid nyinsjuknande.

CHEN X ET AL. J DIG DIS 2019 JUL 6. EPUB AHEAD OF PRINT.

Effect of single-dose injection 
of vitamin D on immune 
cytokines in ulcerative colitis 
patients: a randomized 
placebo-controlled trial.
Syftet med denna studie var att undersöka hur D-vitamin på-
verkar serumkoncentrationen av olika cytokiner hos patienter 
med ulcerös colit. Designen var dubbel blindad, randomis-
erad och placebokontrollerad. Nittio patienter med mild till 
måttligt aktivt skov av ulcerös kolit randomiserades till antin-
gen intramuskulär injektion av 7.5 mg vitamin-D3 eller 1 ml 
NaCl (placebo). Tre månader senare mättes serumkoncentra-
tionen av Interleukin 4 (IL-4), interleukin 10 (IL-10), interleukin 
12p70 (IL-12p70), interferon-ϒ och TNF-α.

Jämfört med placebo gav D-vitamin upphov till sänkta nivåer 
av IL-12p70, IFN-ϒ och TNF-α. Däremot påverkades inte 
nivåerna av IL-4 och IL-10. 

Författarnas slutsats är att D-vitamin hämmar Th1-immunsvar 
men inte Th2-svar.
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Kommentar
Resultaten bidrar till att förklara den kända nord-sydgradi-
enten för inflammatoriska tarmsjukdomar. Brist på D-vitamin, 
vilket påvisats vid både Crohns sjukdom och ulcerös kolit, 
skulle i så fall leda till minskad hämning av Th1-svaret och 
högre nivåer av de proinflammatoriska cytokinerna IL-12p70, 
IFN-ϒ och TNF-α. Resultaten uppmuntrar till att mer systema-
tiskt studera huruvida tillförsel av D-vitamin påskyndar läkning 
av skov.

SHARIFI A ET AL. APMIS 2019 JUL 5. EPUB AHEAD OF PRINT.

Comparative assessment 
of budesonide-MMX and 
mesalamine in active, mild-to 
moderate ulcerative colitis: 
a systematic review and 
network meta-analysis.
I denna studie inkluderades 15 randomiserade prövningar, 
med sammanlagt 4 083 patienter, med mild till måttligt aktivt 
skov av ulcerös kolit, som behandlats med budesonid-MMX 
eller mesalamin versus placebo eller budesonid-MMX versus 
mesalamin, eller olika olika dosnivåer, med målet induktion 
av remission. Det visade sig att budesonid-MMX 9 mg per 
dag var lika effektivt som mesalamin > 2,4 g/dag, båda 
överlägsna placebo, att mesalamin >2,4 g/dag var bättre 
än mesalamin 1,6-2.4g/dag. Man skriver också att mesala-
min > 2,4 g/dag hade bättre säkerhet och tolerabilitet.

Kommentar
Eftersom budesonid-MMX inte har någon roll i underhålls-
behandling av ulcerös kolit torde mesalamin vara att föredra 
när man skall behandla ett skov, åtminstone om man tänker 
sig att patienten är i behov av underhållsbehandling. Istäl-
let för att byta preparat blir det istället fråga om att justera 
mesalamindosen.

BONOVAS S ET AL. BR J PHARMACOL 2019 JUL 3. EPUB AHEAD OF PRINT.

Increased risk of developing 
Crohn’s disease or ulcerative 
colitis in 17 018 patients while 
under treatment with anti-TNFα 
agents, particularly etanercept, 
for autoimmune diseases other 
than inflammatory bowel 
disease.
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns 
en ökad risk att drabbas av Crohns sjukdom eller ulcerös colit 
om man behandlas med anti-TNFα läkemedel på annan indi-
kation än IBD. Upprinnelsen är iaktagelsen att dessa läkeme-
del kan orsaka insjuknande i andra autoimmuna sjukdomar, 
t ex psoriasis och autoimmun hepatit.

Studien är en registerstudie utförd i Danmark och omfattade 
alla patienter som behandlats med anti-TNFα läkemedel 
på annan indikation än IBD. Totalt identifierades 17 018 
individer med autoimmun sjukdom som behandlats med 
anti-TNFα, de allra flesta med infliximab, adalimumab eller 
etanercept. Kontrollgruppen utgjordes av 63 308 individer 
som inte behandlats med anti-TNFα läkemedel. Man fann 
att patienter som behandlats med etanercept löpte en ökad 
risk att drabbas av ulcerös colit eller Crohns sjukdom, HR 
2,0 (1,5-2,8) respektive 2,0 (1,4-2,8). Författarnas slutsats är 
att de som behandlas med etanercept löpte en ökad risk att 
drabbas av ulcerös colit eller Crohns sjukdom, jämfört med 
de som behandlats med infiximab eller adalimumab.

Kommentar
Kan man kalla detta en epidemiologisk anka? Etanercept 
ökar sannolikt inte risken för IBD. Till skillnad från infliximab 
och adalimumab har Etanercept ingen effekt mot IBD och 
därför kommer nyinsjuknade inte att ha ngn hjälp. För de 
som nyinsjuknar under behandlling med infliximab eller 
adalimumab demaskeras sjukdomen av behandlingen.

KORZENIK J ET AL. ALIMENT PHARMACOL THER 2019 JUL 2. EPUB AHEAD 
OF PRINT.
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Gender differences and other 
factors associated with weight 
gain following initiation of 
infliximab: A post hoc 
analysis of clinical trials.
Upprinnelsen till studien är författarnas erfarenhet att kvinnor 
ofta rapporterar oönskat stor viktuppgång i samband med 
behandling med infliximab. De hävdar att det inte finns någon 
studie som undersökt viktförändring under behandling med 
anti-TNFα-läkemedel.

Man extraherade viktdata från studierna ACCENT I, AC-
CENT II, ACT 1 och SONIC, i vilka patienter behandlats 
med infliximab, induktions- eller underhållsbehandling, för 
ulcerös colit och Crohns sjukdom. Patienter som behandlats 
med azatioprin men inte infliximab utgjorde kontrollgrupp. 
I studien inkluderades 1 273 patienter, 81 % hade Crohns 
sjukdom och hälften var kvinnor. 

Afroamerikanskt ursprung, Crohndiagnos, högt CRP, lågt 
albumin och låg hematokrit var samtliga associerat med 
viktuppgång. Tvärtemot författarnas ursprungliga erfarenhet 
visade det sig att männen snarare än kvinnorna var de som 
gick upp i vikt. 

Kommentar
Författarnas påstående att förhållandet mellan infliximab-
behandling och viktutveckling inte har studerats tidigare 
stämmer inte. Från Karolinska Huddinge visade vi för flera 
år sedan på ett samband mellan viktuppgång och behand-
ling med infliximab, och att viktuppgången skedde ober-
oende av huruvida patienterna gick i remission eller inte.
 I den aktuella studien redovisas inte viktdata relaterat till 
remission eller inte. Att de med biokemiska markörer för 
mer intensiv inflammation, högt CRP och lågt albumin och 
hematokrit, var de som gick upp i vikt kanske betyder att 
de också hade högre nivåer av TNFα.

CHRISTIAN KE ET AL. INFLAMM BOWEL DIS 2019 JUL 2. EPUB AHEAD 
OF PRINT.

Is home monitoring of inflam-
matory bowel disease feasible? 
A randomized controlled study.
180 patienter randomiserades till monitorering av sjukdoms-
aktivitet med antingen kalprotektin och symtomregistrering 
var annan månad och vid försämring (interventionsgruppen) 
eller enbart symtomregistrering vid inklusion samt 6 resp 12
månader senare (kontrollgruppen). Studien pågick i tolv 
månader.

Det visade sig att följsamheten till studieprotokollet var låg
i interventionsgruppen men att patienter med stor symtom-
börda var mer följsamma än de med låg symtombörda. 
Patienterna i interventionsgruppen hade färre kontakter med 
mottagningen än de i kontrollgruppen. I slutänden visade 
det sig inte vara någon skillnad i sjukdomsförlopp mellan de 
två grupperna. Författarnas slutsats var att hemmonitorering 
kan möjliggöra en mer individualiserad behandling men att 
följsamheten är en begränsande faktor.

Kommentar
Hälsan tiger still. De som mådde bra upplevde uppenbarligen 
inget behov av att vare sig fylla i frågeformulär eller lämna 
avföringsprov. Kan vara värt att tänka på när vi allt oftare 
diskuterar olika lösningar för patientmedverkan i monitorering 
av sjukdomsaktivitet.

POULANNE AM ET AL. SCAND J GASTROENTEROL 2019 JUL 2. EPUB 
AHEAD OF PRINT.

Therapeutic drug monitoring to 
improve outcome of anti-TNF 
drugs in pediatric inflammatory 
bowel disease.
I denna publikation diskuteras nyttan av att följa koncentra-
tionen av infliximab i en pediatrisk patientpopulation. 
Författarnas slutsats är att det finns konsensus om att högre 
koncentration innebär större chans till behandlingsframgång 
och att koncentrationsbestämning tidigt i behandlingsförlop-
pet kan förutse långsiktigt behandlingsresultat. De påpekar 
dock att det råder oklarheter gällande tidpunkt för koncentra-
tionsbestämning och adekvata nivåer för koncentrationen. 
De efterlyser tillräckligt stora prosepektiva studier för att räta 
ut dessa oklarheter..

Kommentar
Om man har nytta av koncentrationsbestämning hos vuxna 
borde man väl ha det även hos barn.

FRANCA R ET AL. EXPERT OPIN DRUG METAB TOXICOL 2019;15:527-539.
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Kommentar
Egentligen samma kommentar som jag skrev om substansten 
galangin. Förhoppningsvis får vi se studier på människa. 

HE R ET AL. INT IMMUNOPHARMACOL 2019;73:379-388.

The effectiveness and safety of 
infliximab compared with bio-
similar CT-P13, in 3112 patients 
with ulcerative colitis.
I denna franska studie inkluderades 3112 infliximab naiva 
painter med ulcerös colit som påbörjade behandling med 
infliximab. 1434 behandlades med referensprodukten, 
d v s Remicade, och 1678 behandlades med CT-P13. Det 
visade sig att det inte var någon skillnad i effektmåtten 
(död, UC-relaterad kirurgi, sjukhusvård oavsett anledning 
och byte till annat biologiskt preparat). Däremot var incidens-
en av allvarliga infektioner signifikant lägre i den grupp som 
behandlades med CT-P13. Det var ingen skillnad vad gäller 
incidensen av maligniteter.

Kommentar
Observera att denna studie gjordes på patienter med ulcerös 
colit. I januariutgåvan av Annals of Internal Medicine (Ann 
Intern Med 2019;170:99-107) publicerades motsvarande 
resultat rörande Crohns sjukdom. I den studien konstaterades 
att det inte var någon skillnad i vare sig effekt eller säkerhet. 
Dessa studier bekräftar min kliniska erfarenhet att det ifråga 
om CT-P13 och Remicade inte är någon skillnad i vare sig 
effekt och säkerhet, vilket är betryggande för våra patienter. 

MEYER A ET AL. ALIMENT PHARMACOL THER 2019;50:269-277.

Protective effect of galangin 
against dextran sulfate sodium 
(DSS)-induced ulcerative colitis 
in Balb/c mice.
Ännu en studie med experimentell colit, denna gång på möss. 
Man testade substansen galangin som är en flavonid med 
bl a antioxidativa egenskaper, utvunnen ur örten Alpinia 
officinarum, tillhörande släktet ingefärsväxter. Dess svenska 
namn är galangarot eller galgantrot. I vissa delar av världen 
används örten som krydda.

Man kunde påvisa att galangin i två olika doser, 20 mg/kg 
kroppsvikt och 40 mg/kg kroppsvikt, signifikant reducerade 
inflammatorisk aktivitet, både makro- och mikroskopiskt. I 
kolonvävnad och serum reducerades nivåerna av de proin-
flammatoriska cytokinerna IL-6 och TNFα. I kolonvävnad sågs 
dessutom en ökning av den antiinflammatoriska cytokininen 
IL-10. Därutöver sågs ett miskat uttryck av NF-κβ, COX-2 och 
iNOS. 
Författarnas slutsats är att galangin har antiinflammtoriska 
egenskaper via ett flertal olika mekanismer.

Kommentar
Ännu en substans från kryddhyllan. Intressanta data som för-
hoppningsvis kan stimulera till fortsatta studier på människa 
om det går att göra kommersiellt intressant.

SANGARAJU R ET AL. INFLAMM RES 2019;68:691-704.

L-Fucose ameliorates DSS-in-
duced acute colitis via inhibition 
macrophage M1 polarization 
and inhibiting NLRP3 inflamma-
some and NF-κβ activation.
Vi fortsätter på samma tema, experimentell colit och produk-
ter från naturen. L-Fukos eller 6-deoxi-galaktos är en sockerart 
som är nödvändig för intercellulär kommunikation. Substans-
en kan utvinnas ur tång eller alger.

I denna studie kunde man visa att L-Fukos motverkade vikt-
nedgång, minskade sjukdomsaktivitet, förhindrade infiltration 
av makrofager neutrofiler, minskade frisättningen av flera pro-
inflammatoriska cytokiner, TNFα, IL-1β och IL-6 och minskade 
uttrycket av NF-κβ. Det vill säga bromsa inflammationen via 
flera olika vägar.
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Early initiation of tumor necro-
sis factor antagonist-based ther-
apy for patients with crohn’s 
disease reduces costs compared 
with late intiation
Kanadensisk studie där man konstruerade en Markov modell 
för en hypotetisk kohort av patienter med Crohns sjukom för 
att utvärdera huruvida tidig (inom två år från diagnos) versus 
sen (senare än två år efter diagnos) påverkade behandlings- 
resultatet. Man utgick från publicerade data rörande loss-of-
response för att jämföra livstids kostnadeseffektivitet för tidig 
resp sen introduktion av anti-TNFα-läkemedel. Författarnas 
slutsats var att tidig introduktion av infliximab och adalimumab 
resulterade i såväl lägre kostnader som extra QALY ś.

Kommentar
Även om man kan känna sig tveksam inför tillvägagångs-
sättet, att konstruera en hypotetisk population i stället för att 
studera ”riktiga patienter”, antyds en väsentlig kostnadsskill-
nad mellan tidig resp sen introduktion av TNFα-läkemedel, 
men däremot ingen imponerande skillnad avseende QALY’s.

BELLMAN CL ET AL. CLIN GASTROENTEROL HEPATOL 2019;17:1515-1524.

Safety of Tofacitinib for treat-
ment of ulcerative colitis, based 
on 4.4 years of data from 
global clinical trials.
I denna studie summeras säkerhetsdata från de globala 
kliniska prövningar som gjorts med tofacitinib på indikationen 
ulcerös colit (måttligt till svår sjukdom) och jämfördes med 
historiska säkerhetsdata för tofacitinib vid reumatoid artrit 
och biologiska preparat för behandling av ulcerös colit. Det 
handlar om sammanlagt 2 969 patienter och 1613 patientår. 
Av studien går det att utläsa att incidensen av herpes zoster 
var högre vid behandling med tofacitinib, i övrigt var det in-
gen skillnad i säkerhetsprofil vid jämförelsen mellan patienter 
med RA som behandlats med tofacitinib eller patienter med 
UC som behandlats med biologiska läkemedel.

Kommentar
Detta är inga nya data. Allt detta har ju publicerats tidigare 
men här sker det samlat för ett flertal studier. Det stämmer 
det som vi tidigt fick lära oss, behandling med tofacitinib 
medför en ökad risk att drabbas av herpes zoster. 

SANDBORN WJ ET AL. CLIN GASTROENTEROL HEPATOL 2019;17:1541-
1550.

Safety of biologic therapy in 
older patients with immune-
mediated diseases: A systematic 
review and meta-analysis.
I denna artikel som skrivits av välmeriterade epidemiologer 
har man samlat data från 14 unika studier med inalles 
21 905 patienter med följande fördelning, 4 719 äldre 
(än 60) och behandlade med biologiska läkemedel. 13 305 
yngre (än 60) och behandlade med biologiska läkemedel 
och slutligen 3 961 äldre (än 60) som inte behandlats med 
biologiska läkemedel. Indikationen för behandling med bio-
logiskt läkemedel var inflammatorisk tarmsjukdom, rheumatoid 
artrit eller psoriasis.

Prevalensen för infektioner var drygt dubbelt så hög i 
gruppen äldre som behandlades med biologiskt läkemedel 
jämfört med gruppen yngre med biologiska läkemedel 
(13 vs 6 %, OR 2,28).
Risken för infektion var trefaldigt högre för äldre som behand-
lats med biologiskt läkemedel jämfört med de båda andra 
grupperna.
Risken för malignitet var högre i den äldre åldersgruppen, 
oavsett biologisk behandling, jämfört med den yngre ålders-
gruppen som behandlades med biologiska läkemedel. 
Däremot var det ingen skillnad i vare sig mortalitet eller 
malignitetsprevalensen hos äldre som behandlats med bio-
logiska läkemedel jämfört med äldre som inte behandlats 
med biologiskt läkemedel. 

Kommentar
En första reflektion är förstås gränsdragningen mellan yngre 
och äldre, att man satte gränsen till 60 år. Man kan göra 
följande tolkning av resultaten; patienter som är äldre än 
60 år och behandlas med biologiskt läkemedel löper en ökad 
infektionsrisk, jämfört med jämnåriga som inte behandlas 
med biolgiskt läkemedel och yngre som behandlas med 
biologiskt läkemedel. Däremot är det ingen skillnad i mor-
talitet eller prevalens av maligniteter för äldre som behandlas 
med biologiskt läkemedel jämfört med jämnåriga som inte 
behandlas med biologiska läkemedel. För att återkomma till 
den inledande reflektionen, hade resultaten sett annorlunda ut 
om man valt en annan gräns mellan yngre och äldre? När vi 
väger in patientens ålder i våra beslut kring behandling med 
biologiska läkemedel är det viktigt att inte utsätta patienten 
för ökad komplikationsrisk men inte heller undanhålla poten-
tiellt värdefull behandling p g a obefogad rädsla för komp-
likationer.  

BORREN NZ, ANANTHAKRISHNAN AN. CLIN GASTROENTEROL HEPATOL 
2019;17:1736-1743.
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Family history associates with 
increased risk of colorectal 
cancer in patients with inflam-
matory bowel diseases.
Personer med inflammatorisk tarmsjukdom löper en ökad risk 
att drabbas av kolorektal cancer. När vi bedömer cancer-
risken för den enskilde patienten tar vi hänsyn till flera 
faktorer, sjukdomsutbredning, sjukdomsduration, ålder vid 
debut, långvarig otyglad aktivitet och förekomst av kolorektal 
cancer hos nära släkting. Syftet med denna studie var att 
kvantifiera storleken på den riskökning som följer av hereditet 
för kolorektal cancer. Studien genomfördes i delstaten Utah 
i USA och studiepoulationen, 9 505 individer, kom från en 
databas med anknytning till University of Utah. Cancerfallen 
togs fram från delstatens cancerregister och släktspårning 
gjordes via delstatens befolkningsregister.

101 cancerfall inträffade bland de 9 505 IBD-patienterna 
under studieperioden 1/1 1996 till 31/12 2011. Indicidensen 
för kolorektal cancer hos IBD-patienterna jämfördes med 
delstatsbefolkningens risk med beräknande av SIR (standard 
incidence ratios).

SIR för kolorektal cancer för patienter med Crohns sjukdom 
beräknades till 3,4 (2,3-4,4) och för ulcerös kolit 5,2 
(3,9–6,6). För IBD-patienter med primär skleroserande kolangit 
var SIR som störst, 14,8 (8,3-21,2). De IBD-patienter som hade 
en förstagradssläkting med kolorektal cancer visade sig löpa 
en närapå åttafaldig riskökning för kolorektal cancer, SIR 7,9 
(1,6-14,3).

Kommentar
Denna studie från delstaten Utah i USA bekräftar redan 
tidigare kända data, nämligen att CRC hos nära släkting är 
en oberoende riskfaktor för utveckling av CRC hos patienter 
med IBD, både ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Resultaten 
ger också en indikation hur stor riskökningen är. Tydligast 
var riskökningen för cancer i högerkolon och hos män.

SAMADDER NJ ET AL. CLIN GASTROENTEROL HEPATOL 2019;17.1807-1813.

Upfront combination therapy, 
compared with monotherapy, 
for patients not previously 
treated with a biologic agent 
associates with reduced risk of 
inflammatory bowel disease-
related complications in a popu-
lation-based cohort study.
Kanadensisk studie i vilken man utgått den databas som 
benämns Manitoba Inflammatory Bowel Disease (IBD) 
Epidemiology database. Ur denna databas hämtades data 
för 1 155 patienter (852 med Crohns sjukdom och 303 
med ulcerös colit) som påbörjat behandling med en anti-
TNFα-antikropp under åren 2001 till 2016. Som kombina-
tionsbehandlade betraktades de patienter som redan hade 
immunomodulerare eller påbörjade behandling med immu-
nomodulerare vid start av behandling anti-TNFα-läkemedel. 
Det primära utfallsmåttet var behandlingssvikt (definierat som 
IBD-relaterad sjukhusvård, tarmresektion, medicinering med 
kortison eller byte av anti-TNFα-läkemedel) under pågående 
behandling eller inom 90 dagar efter avslutad behandling 
med anti-TNFα-läkemedel.

För patienter med Crohns sjukdom visade sig kombinations-
behandling signifikant minska risken för terapisvikt (aHR 0,62; 
0,49-0,79). För patienter med ulcerös colit sågs däremot 
ingen vinst med kombinationsbehandling (aHR 0,82; 0,56-
1,20). För patienterna med Crohns sjukdom förlängde kombi-
nationsbehandling tiden till första IBD-relaterade vårdtillfälle 
(aHR 0,53;0,36-8,80) och förlängde tiden till switch av 
anti-TNFα-läkemedel (aHR 0,63;0,41-0,97). 
Kombinationsbehandling hade dock ingen inverkan på behov 
av kortisonbehandling eller IBD-relaterad kirurgi, detta gällde 
både för Crohns sjukdom och ulcerös colit.

Kommentar
Kombobehandling ses nog nuförtiden som ”standard of care” 
vid behandling med anti-TNFα-läkemedel och denna studie 
ger stöd för kombinationsbehandling, åtminstone vid Crohns 
sjukdom. De positiva resultaten skall dock läsas mot bakgrund 
av att antalet patienter inte är särskilt stort och att det är en 
retrospektiv registerstudie. Det är lätt att bli lite avundsjuk. 
Borde inte vi i Sverige som har tillgång till ett potentiellt bra 
kvalitetsregister kunna producera minst lika bra studier som 
denna med ett betydligt större patientantal? 

TARGOWNIK LE ET AL. CLIN GASTROENTEROL HEPATOL 2019;17:1788-1798.
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Infliximab induction regimens 
in steroid-refractory acut severe 
colitis: a multicenter retrospec-
tive cohort study with propen-
sity score analysis.
Detta är alltså en retrospektiv multicenterstudie som inklud-
erade 131 patienter med svårt skov av ulcerös colit som 
behandlades med infliximab som rescuebehandling. Man 
jämförde utfallet för de 102 patienter som fick dosen 5 mg/
kg/kroppsvikt vid tre tidpunkter, vecka 0, 2 och 6 (standard-
induktion) med utfallet för de 29 patienter som fick ”acceler-
ated induction”, vilket innebar att dosen 5 mg/kg KV gavs 
åtminstone vid två tillfällen, med en andra dos max 7 dagar 
efter den första, alternativt att den första dosen var 10 mg/
kg KV, med de två efterföljande doserna 5 mg/kg KV två 
resp fyra veckor senare. Primärt utfallsmått var kolektomi-
frekvens vid 30 dagar, sekundära utfallsmått kolektomi under 
det vårdtillfälle vid vilket man gav rescuebehandling, samt 
kolektomi 90 dagar och 12 månader efter given rescue-
behandling.

Resultaten redovisas dels för en omatchad kohort med 79 
patienter och en mindre cohort med propensity matchning 
med 52 patienter. I den omatchade kohorten var det ingen 
skillnad i någondera utfallsmått. I den propensity matchade 
kohorten sågs dock en vinst med ”accelerated induction” 
vad gäller utfallsmåtten kolektomi vid 30 dagar och kolek-
tomi under det vårdtillfälle vid vilket rescuebehandling gavs. 
För utfallsmåttet sammanlagd kolektomi sågs inte heller här 
någon skillnad.

Kommentar
Det här är en retrospektiv studie och det finns flera fall-
gropar. En uppenbar fallgrop är förstås att grupperna inte 
är jämförbara när det gäller till exempel skovets svårighets-
grad. Det finns en risk för att patienterna som fick ”acceler-
ated induction” generellt hade högre sjukdomsaktivitet än de 
som fick standardinduktion. Detta har man försökt kompen-
sera för genom propensity-mantchning och med det betrak-
telsesättet sågs en viss fördel för ”accelerated induction”  
Resultaten antyder att det kan löna sig att dosera högre men 
det återstår att visa i en randomiserad, dubbelblindad och 
placebokontrollerad studie. Vem tar sig an den uppgiften?

SEBASTIAN S ET AL. ALIEMENT PHARMACOL THER 2019;50:675-683.

Systematic review and meta-
analysis: optimal salvage 
therapy in acute severe colitis.
I denna studie inkluderades 41 studier, med totalt 2158 
patiener, som rör rescue(eller salvage)behandling med 
infliximab för paitenter med akut svårt skov av ulcerös colit. 
Primärt utfallsmått var “kolektomifrihet” 3 månader efter given 
behandling.

För de som fick rescuebehandling, oavsett vilken variant av 
induktion som gavs, uppnåddes det primära utfallsmåttet av 
79.7 % (75.48 %–83.6 %) och av 69.8 % (65.7 %–73.7 %) 
efter 12 månader. 
Det primära utfallsmåttet uppnåddes hos fler som fick multipla 
doser 5 mg/kg KV jämfört med de som fick endast en dos 
5 mg/kg KV, Odds ratio 4,24 (2,44–7,36). 
Däremot gav inte doseskalering, med antingen högre dos 
eller kortare intervall, jämfört med standardinduktion någon 
behandlingsvinst vid utvärdering 3 månader efter fullföljd 
behandling, trots att doseskalering i stor utsträckning gavs till 
de patienter som hade högre CRP och lägre albumin.

Kommentar
Ännu en studie på samma tema och med resultat som skiljer 
sig från närmast ovanstående studie. Återigen ett incitament 
att göra en randomiserad och dubbelblindad jämförande 
studie. En annan reflektion är att numera ger väl ingen bara 
en enda dos infliximab vid rescuebehandling. 

CHOY MC ET AL. INFLAMM BOWEL DIS 2019;25:1169-1186.

Parental IBD and long-term 
health outcomes in the 
offspring.
Att inflammatoriska tarmsjukdomar har betydelse för gravid-
itetsutfall med mera är väl känt sedan tidigare. I denna över-
siktsartikel sammafattar författarna långtidseffekter för barn 
till föräldrar med IBD, mycket är känt sedan tidigare. Det jag 
tycker var mest intressant, d v s där mina kunskapsluckor är 
som störst inom detta fält, är de avsnitt som rör betydelsen 
av IBD hos barnets pappa, inte bara risken för barnet att i 
framtiden drabbas av IBD utan även vilken betydelse faderns 
läkemedelsanvändning har.

NØRGÅRD BM ET AL. INFLAMM BOWEL DIS 2019;25:1339-1348.
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Real-world pattern of biologic 
use in patients with inflamma-
tory bowel disease: Treatment 
persistence, switching, and im-
portance of concurrent immuno-
suppressive therapy.
I denna studie omfattande 5612 patienter visas att persi-
stensen (fortlevnaden) för behandling med biologiska läke-
medel är lägre än 50 % sett på ett års sikt, ingen skillnad 
mellan ulcerös colit och Crohns sjukdom. D v s mer än hälften 
av patienterna slutar inom det första året. För båda diagno-
serna hade adalimumab den högsta persistensen och den 
lägsta switchfrekvensen. Man redovisar också mönstret för 
byte till annat biologiskt läkemedel. Med tanke på att man 
rekryterade patienter som insjuknade mellan 2008 och 2015 
är det föga förvånande att behandlingsbyte innebar byte till 
annan TNF-hämmare. Man visade också att kombinations-
behandling med immunomodulerare ökade persistensen, 
alltså ytterligare en studie som ger stöd för att kombinations-
behandling lönar sig. 

CHEN C ET AL. INFLAMM BOWEL DIS 2019;25:1417-1427.

Prevalence and factors associa-
ted with fatigue in patients with 
inflammatory bowel disease: 
A multicenter study.
I denna multicenterstudie från Spanien som omfattade 544 
konsekutiva vuxna patienter med IBD var syftet att studera 
prevalens av trötthet(engelskans fatigue kan översättas till 
trötthet, utmattning), tänkbara förklaringar till trötthet, dess 
påverkan på livskvalitet och dess samband med sömnstörn-
ingar. Tröttheten utvärderades med skalan Fatigue Impact 
Scale (FIS). Livskvalitet och sömnkvalitet utvärderades med 
IBDQ-9 respektive Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).

Prevalensen av trötthet visade sig vara 41 %. Faktorer som 
ökade risken för, och svårighetsgraden av, trötthet var ångest-
tillstånd, depressivitet, förekomst av extraintestinala manifesta-
tioner och behandling med systemiskt kortison och sömnstörn-
ingar. Föga överraskande rapporterade de patienter som 
upplevde trötthet sämre livskvalitet.

Man fann inga skillnader mellan de som led av trötthet res-
pektive inte led av trötthet i utfallet av ett flertal labparame-
trar. Ingen skillnad vad gäller hemoblobin, ferritin, vitamin 
B12, Folat, D-vitamin, albumin och TSH. Inte heller sågs 
någon skillnad mellan könen och inte heller hade IBD-feno-
typen någon betydelse. Märkligt nog hittar jag ingen uppgift 
om huruvida det var någon åldersskillnad mella de trötta och 
icke-trötta.

Kommentar
Vid utvärdering/utredning av trötthet/utmattning är det viktig 
att vidga horisonten utanför diverse bristtillstånd som t ex 
anemi och järnbrist. Vidare är det inte så överraskande att 
en ökad sjukdomsbörda förutom den inflammatoriska tarm-
sjukdomen i sig ökar risken för trötthet/utmattning. 

CHAVARRIA C ET AL. JOURNAL OF CROHN’S AND COLITIS 2019;13:996-
1002.

Impact of genes and the envi-
ronment on the pathogenesis 
and disease course of inflam-
matory bowel disease.
En läsvärd översiktsartikel för den som önskar en uppdatering 
av de inflammatoriska tarmsjukdomarnas patogenes, särkilt 
genetik och miljöfaktorer.

ZHAO M, BURISCH J. DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 2019;64:1759–
1769.
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Early postoperative anti-TNF 
therapy does not increase com-
plications following abdominal 
surgery in crohn’s disease.
Denna studie genomfördes på Maryland University School of 
Medicine i USA. Man studerade det postoperativa förloppet 
efter 331 bukkirurgiska ingrepp, 241 utan föregående anti-
TNFα-behandling, 46 hos patienter som fått anti-TNFα inom 
2 veckor efter ingreppet, 44 inom 2–4 veckor efter ingreppet. 
Man fann att det hos de patienter som fått anti-TNFα inom 2 
resp 2–4 veckor efter ingreppet inte inträffade postoperativa 
komplikationer i större utsträckning än hos de som inte behand-
lats med anti-TNFα postoperativt.
Däremot fann man, i liksom i tidigare publicerade studier 
ökad incidens av postoperativa komplikationer, särskilt 
infektioner, hos de patienter som preoperativt behandlats 
med steroider och anti-TNFα-läkemedel, hos de penetrerande 
sjukdomsfenotyp och hos de som opererades akut. 
När det gäller risken för postoperativa infektioner konstaterar 
författarna att det finns studier som påvisar en ökad risk och 
att det finns studier som visar att det inte är någon skillnad.

Kommentar
Om man av någon anledning, och med beaktande av att 
många som opereras p g a IBD preoperativt sviktat på 
behandling med biologiskt läkemedel, vill behandla med 
biologiskt läkemedel posoperativt ger denna studie stöd för 
att man i de flesta fall kan börja tidigt efter operationen. 
Man bör dock betänka att denna studie är retrospektiv och 
att beslutet att behandla respektive inte behandla med anti-
TNFα postoperativt kan ha påverkats av faktorer som har 
betydelse för utgången.

SCHAD CA ET AL. DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 2019:64:1959–
1966.

Real-world experience with 
tofacitinib in IBD at a tertiary 
center.
I denna studie sammanfattar författare verksamma vid 
Inflammatory Bowel Disease Center, University of Chicago 
Medicine sina erfarenheter av behandling med tofacitinib. 
Man har inkluderat 58 patienter, 53 med ulcerös colit, 4 
med Crohns sjukdom och 1 med pouchit som behandlats 
i minst 8 veckor. Nästan alla patienter (93 %) hade dessför-
innan sviktat på behandling med anti-TNF-läkemedel. 
Patienterna behandlades med antingen 5 mg eller 10 mg 
två ggr dagligen. Klinisk respons och biverkningar skattades 
efter 8, 26 och 52 veckor.

Vid utvärdering efter åtta veckor hade 19 patienter (33 %) 
klinisk remission och 21 patienter (36%) uppnått klinisk 
respons. Det strängare utfallsmåttet steroidfri remission 
uppnåddes vid denna tidpunkt av 15 patienter (26 %).

Av de 48 patienter som följdes i 26 veckor uppnådde 
10 (21 %) steroidfri remission.
26 patienter följdes i 12 månader och av dess nådde 
7 (27 %) steroidfri remission. 

Vad gäller biverkningar registrerades tolv episoder med 
systemiska infektioner, oftare hos de med samtidig kortison-
behandling. Ett fall med herpes zoster inräffade under 
uppföljningstiden.

Kommentar
Steroidfri remission måste rimligen vara det viktigaste målet 
vid behandling med inflammatorisk tarmsjukdom. I denna 
sammanfattning av ”real world data” uppnåddes detta mål 
hos 27 % av patienterna, inte särskilt imponerande, eller?
Hur länge måste man vänta innan man påbörjar behandling 
med anti-TNF efter en operation p g a Crohns sjukdom?

WEISSHOF R ET AL. DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 2019;64:1945–
1951.

J U L I – A U G U S T I  2 0 1 9

M I K A E L  L Ö R D A L

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



Ferring Läkemedel AB   Box 4041  203 11 Malmö   040-691 69 00   www.ferring.se 30

S E P T E M B E R  –  O K T O B E R  2 0 1 9

Kommentar 
Studien har klara begränsningar i att den bygger på kända 
fall som frivilligt inrapporterades, men både interstitiell och 
granulomatös lungsjukdom verkar vara ovanliga tillstånd 
vid IBD. Dock saknas incidens och prevalens siffror. Mer än 
hälften av dessa inrapporterade tillstånd var relaterade till 
läkemedel och de vanligaste läkemedlen var mesalazin och 
infliximab. Vid interstiell lungsjukdom hade fler kvarstående 
andningsbesvär trots att läkemedlet satts ut.

ELIADOU E, ET AL. J CROHNS COLITIS. 2019 OCT 11. PII: JJZ165. 
DOI:10.1093/ECCO-JCC/JJZ165.

MÅNADENS REDAKTÖR

Interstitiell och granulomatös 
lungsjukdom är sannolikt 
ovanliga tillstånd vid IBD
Interstitiell lungsjukdom (ILD) och granulomatös lungsjukdom 
(GLD) har associerats till IBD. Dock är det oklart i vilken ut-
sträckning och hur de ter sig. I ett ECCO-projekt identifierade 
man 31 IBD patienter med ILD och 22 patienter med GLD. 
Majoriteten av patienter med ILD hade ulcerös kolit (22/31) 
och läkemedelsrelaterad ILD hittades hos 64 %, varav 25 
patienter (80,6 %) krävde sjukhusvård varav 1 patient fick 
non-invasiv ventilation (NIV). Utlösande läkemedel sattes ut 
och 87 % fick systemiska steroider. Vid uppföljning hade 
16 % inga kvarstående andningsbesvär, 16 % viss förbättring 
och 55 % fortsatta besvär. En patient remitterades till lung-
transplantation och 1 patient avled pga lungfibros. Hos 
de patienter som identifierades med GLD var Crohns sjukdom 
vanligast (17/22). Läkemedelsutlöst GLD sågs hos 36 % 
varav 10 patienter (45,4 %) krävde sjukhusvård. Utlösande 
läkemedel sattes ut och 81 % fick systemiska steroider. Samt-
liga patienter med GLD var vid uppföljning utan kvarstående 
andningsbesvär.

Olof Grip
Docent, Överläkare

Gastrosektionen,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

MÅNADENS REDAKTÖR

– från Ferring Läkemedel AB
IBD NYHETSBREV 2019

I denna sammanställning har jag valt ut artiklar som jag 
finner kliniskt intressanta. En del om associerade tillstånd, 
kost, psykiskt välbefinnande samt såklart om behandlingar. 
Vi har fått ett nytt preparat godkänt för ulcerös kolit. Men 
det finns ett behov av att förbättra behandlingarna då 
andelen som når remission är fortsatt låg i kliniska studier, 
både för ulcerös kolit och Crohns sjukdom. De flesta 
preparat når inte remisson hos mer än hälften. Intressant 
skulle det vara att se fler studier där man undersöker 
effekten av kombinationsbehandling. 

God läsning! 
Olof Grip
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FODMAP visar en symptom-
lindrande effekt vid IBD
Det är svårt att ge vetenskapligt understödda kostråd då det 
finns få kontrollerade studier vid IBD. I en randomiserad pröv-
ning på 52 patienter med inaktiv IBD undersöktes effekten av 
en låg-FODMAP diet som jämfördes mot en kontrollgrupp. 
Tarmsymptom, livskvalitet, fekala mikrobiomet och inflamma-
tionsparametrar utvärderas före och efter 4 veckor. Fler 
patienter upplevde mindre tarmbesvär (14/27, 52 %) av 
låg-FODMAP diet jämfört mot kontrollgruppen (4/25, 16 %) 
och fler förbättrades, men inte signifikant, i sina IBS-score av 
låg-FODMAP dieten. De som fick låg-FODMAP diet låg även 
bättre i sina livskvalitetsmått. Vid analys av det fekala mikro-
biomet hade de som intog låg-FODMAP diet signifikant lägre 
förekomst av Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium 
longum, och Faecalibacterium prausnitzii, däremot förelåg 
det ingen skillnad i mikrobiomdiversiteten och inflammations-
markörerna mellan grupperna.

Kommentar 
Studien visar en signifikant förbättring av tarmsymptom och 
en minskning av mikrober som tros påverka i immunsystemet 
i tarmen. Författarna framhåller att låg-FODMAP diet är säk-
ert och effektivt för att lindra symptom, däremot kunde de 
inte påvisa minskad inflammation av kosten efter 4 veckor.

COX SR, ET AL. GASTROENTEROLOGY. 2019 SEP 27. PII: S0016-
5085(19)41366-8. DOI: 10.1053/J.GASTRO.2019.09.024.

Kognitiv beteendeterapi visade 
ingen additiv effekt för unga 
med oro och IBD
I en randomiserad kontrollerad studie undersöktes effekten 
av en 3-månaders sjukdomsriktad kognitiv beteendeterapi 
(KBT) på 70 unga patienter med IBD (ålder 10–25 år) med 
symptom på oro och/eller depression. Dessa jämfördes mot 
dem som fick sedvanlig uppföljning. Psykiskt välbefinnande 
utvärderades efter 6 och 12 månader. I båda grupperna sågs 
en förbättring avseende oro, depression, livskvalitet, social 
funktion, hantering och sjukdomsuppfattning. Det förelåg 
ingen skillnad mellan de som fick KBT och de som följdes 
upp enligt klinisk rutin.

Kommentar 
Kognitiv beteendeterapi visade i denna studie ingen ytter-
ligare effekt utöver sedvanlig uppföljning. En förklaring 
kan vara att unga patienter med IBD har tät uppföljning i 
klinisk rutin och ett högt medvetande finns redan för psykiskt 
illabefinnande. En annan förklaring till varför en förbättring 
sågs i båda grupperna kan vara att patienterna mår ofta 
som sämst innan de kommer i kontakt med sjukvården och 
följs de sen regelbundet är detta en trygghet oavsett behand-
lingsmetod. 

STAPERSMA L, ET AL. J CLIN PSYCHOL MED SETTINGS. 2019 SEP 10. 
DOI: 10.1007/S10880-019-09649-9.
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Viktigt att bedöma inflamma-
tionen i marginalerna av 
tarmresektat 
Prospektivt samlades data på 107 Crohnpatienter som 
genomgick en ileocekalresektion på ett centra i Tjeckien 
mellan åren 2012–2018. Histologiskt undersöktes resektatet 
i båda marginalerna för att undersöka om inflammation där 
predikterade endoskopiskt återfall efter 6 månader. Hos 
23/107 (21,5 %) patienter sågs ett endoskopiskt återfall av 
Crohnaktiviteten. Hos de som hade histologisk inflammation 
i marginalerna av resektatet sågs betydligt fler med endosko-
piskt återfall (56,5 % vs 4,8 %). Övriga riskfaktorer som 
identifierades var lång sjukdomsduration, långt resektat och 
rökning.

Kommentar 
Denna studie lyfter fram flera kända riskfaktorer för återfall 
efter en ileocekalresektion, men ffa nyttan av att bedöma 
inflammationen i marginalerna av resektatet. Är patienten 
inflammationsfri i marginalerna verkar det vara låg risk för 
återfall och dessa patienter behöver sannolikt inte sättas 
in på IBD-behandling direkt postoperativt. Omvänt verkar 
det vara mycket stor risk för patienter med inflammation i 
marginalerna och dessa patienter har sannolikt stor nytta 
av kraftfull medicinsk behandling direkt postoperativt.     

POREDSKA K, ET AL. J CROHNS COLITIS. 2019 SEP 10. PII: JJZ153. 
DOI: 10.1093/ECCO-JCC/JJZ153.

Nyttan av kromoendoskopi 
kunde inte visas vid 
övervakningskoloskopier 
för ulcerös kolit
Kromoendoskopi som rekommenderas för uppföljning av 
patienter med ulcerös kolit är tekniskt utmanande och tar 
sannolikt längre tid än traditionell koloskopi. I en rando-
miserad kontrollerad multicenterstudie på 210 patienter med 
långvarig ulcerös kolit jämfördes detektionsgraden för 
kolitassocierad dysplasi och neoplasi mellan högupplöst 
kromoendoskopi med målinriktad biopsi och högupplöst 
vitljusendoskopi med slumpmässig biopsi. De kunde inte 
påvisa någon skillnad mellan grupperna i antalet upptäckta 
dysplasier, 4/102 (3,9 %) i gruppen som undersöktes med 
kromoendoskopi  mot 6/108 (5,6 %) i gruppen som under-
söktes med vitt ljus. Däremot kunde de se en icke-signifikant 
trend mot att kromoendoskopi kan vara bättre på att detek-
tera neoplasi, 21/102 (20,6 %) mot 13/108 (12,0 %), 
P = 0.093. Det förelåg heller inte någon skillnad i tiden 
för koloskoptillbakadragande mellan grupperna (median 
17,6 vs. 16,5 minuter). Antalet biopsier som togs var dock 
betydligt fler i gruppen som genomgick vitljusendoskopi 
med slumpmässig biopsi tagning (34[12–72]) än i gruppen 
som genomgick kromoendoskopi med målinriktad biopsi 
(9 [1–20]) tagning.

Kommentar 
I denna prospektiva randomiserade studie kunde de inte 
visa att kromoendoskopi var bättre än vitljusendoskopi på 
att hitta dysplasier men möjligen för att detektera neoplasier. 
Att det inte förelåg någon tidsskillnad för tillbakadragandet 
kan sannolikt förklaras av att färre biopsier tas vid kromo-
endoskopi vilket även är tidssparande för patologen. 

YANG DH, ET AL. AM J GASTROENTEROL. 2019 OCT;114(10):1642-1648. 
DOI: 10.14309/AJG.0000000000000341.
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Att använda förskrivning av 
steroider som ett kvalitetsmått 
på IBD-vård
I ett försök att minska överanvändning av steroider deltog 19 
kliniker i England. Dessa delades in i interventionscentra som 
fick genomgå en kvalitetsförbättringsutbildning för att minska 
steroidanvändning och non-interventionscentra. Totalt deltog 
2385 IBD patienter och 28 % av dessa hade fått kortison 
utskrivet 12 månader innan deltagande och 14,8 % en över-
användning eller ett steroidberoende. På interventionscentra 
minskade förbrukningen av steroider mellan åren 2015 till 
2017 (steroidexponering 23,8 % vs. 31,0 %; steroidöveran-
vändning 13,8 % vs. 11,5 %). Överanvändning av steroider 
bedömdes som undvikbart hos 50,7 %. Faktorer vid Crohns 
sjukdom som visade sig vara oberoende associerade med re-
ducerat steroidöveranvändning var behandling med anti-TNF 
(OR 0,61 [95 % Cl 0,24–0,95]), behandling på ett centra 
med ett multidiciplinärt team (OR 0,54 [95% Cl 0,20–0,86]) 
och behandling på ett interventionscentra (OR 0,72 [95 % CI 
0,46–0,97]). Behandling med 5-ASA vid Crohns sjukdom var 
associerad med högre andel som fick av steroidöveranvänd-
ning (OR 1,72 [95 % Cl 1,24–2,09]). Vid ulcerös kolit var 
tiopuriner i monoterapi förenat med steroidöveranvändning 
(OR 1,97 [95 % CI 1,19–3,01]) och behandling på ett 
interventionscenter förenat med mindre steroidöveranvändning 
(OR 0,72 [95 % Cl 0,45–0,95]).

Kommentar  
Studien visar att det går att använda förskrivning av steroider 
som ett kvalitetsmått och att utbildning minskar användandet 
av steroider.    

SELINGER CP, ET AL. ALIMENT PHARMACOL THER. 2019 OCT 8.
DOI: 10.1111/APT.15497.

Möjligt att identifiera 
personer som har högre risk 
för att utveckla antikroppar 
mot anti-TNF
I en observationsstudie på 1240 Crohnpatienter naiva för 
anti-TNF utfördes en genom-wide- associationstestning för 
att försöka hitta patienter som har en ökad risk för att utveckla 
antikroppar mot infliximab eller adalimumab. Signifikanta 
associationer bekräftades sedan i en replikationskohort på 
178 patienter med IBD. De fann att HLA-DQA1*05-allelen, 
som ungefär 40 % av européerna är bärare av, signifikant 
ökade risken för immunogenicitet (hazard ratio [HR], 1,90; 
95 % Cl, 1,60–2,25; P = 5,88 × 10–13). Den grupp som i 
största grad blev immunogena, 92 % efter 1 år, var de som 
behandlats i monoterapi med infliximab och var bärare av 
HLA-DQA1*05-allelen. Omvänt sågs lägst immunogenicitet, 
10% efter 1 år, i gruppen som erhållit kombinationsbehand-
ling med adalimumab och saknade HLA-DQA1*05-allelen.

Kommentar 
Anti-TNF behandling är och kommer att vara ett bra tag 
framöver den vanligaste biologiska behandlingen vid IBD. 
Vi försöker bibehålla effekten av preparaten med en immun-
modulator för att minska immunogeniciteten men upplever 
en hel del biverkningar av immunomodulatorerna. Kan vi 
identifiera de patienter som har störst nytta av kombina-
tionsbehandlingen kan vi kanske undvika det till de som har 
mindre nytta. Då detta var en observationsstudie behövs det 
en randomiserad kontrollerad studie för att med säkerhet 
avgöra om testning för HLA-DQA1*05 kan hjälpa oss minska 
immunogeniciteten och stödja oss i ställningstagande till kombi-
nationsbehandling.    

SAZONOVS A, ET AL. GASTROENTEROLOGY. 2019 OCT 5. 
PII: S0016-5085(19)41414-5. DOI: 10.1053/J.GASTRO.2019.09.041.
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Vedolizumab visade bättre 
effekt än adalilumab vid 
ulcerös kolit
I en randomiserad head-to-head studie på 769 patienter med 
måttlig till svår aktiv ulcerös kolit jämfördes vedolizumab mot 
adalilumab på 245 centra i 34 länder. Läkemedlen användes 
i standarddosering och patienterna fick aktivt preparat 
kombinerat med placebo i form av injektioner eller infusioner. 
Ingen doseskalering var tillåten. Utvärdering gjordes sen 
vecka 52 där det primära utfallsmåttet var klinisk remission 
enligt Mayo (total score ≤2 och inget subscore >1). Andelen 
som nådde klinisk remission var signifikant högre i gruppen 
som fick vedolizumab jämfört med adalilumab, 31,3 % vs. 
22,5 %. Likaså sågs en endoskopisk förbättring (subscore 0-1 
enligt Mayo) i högre grad i vedolizumabgruppen, 39,7 % vs. 
27,7 %. Däremot kunde de inte visa att färre kom i steroidfri 
remission. I studien tittade de även på andelen som fick en 
infektion och såg att färre i vedolizumabgruppen drabbades.

Kommentar  
Detta är en direkt jämförande studie mellan två biologiska 
läkemedel. Dessa är angelägna då vi nu får allt fler preparat 
att välja mellan. Effekt och säkerhet är grundläggande vid 
val av preparat. Intressant blir det när prisskillnaden ska 
ställas mot detta. Hur mycket bättre ska effekten och säker-
heten vara för att motivera kostnaden?

SANDS BE, ET AL. N ENGL J MED. 2019 SEP 26;381(13):1215-1226. 
DOI: 10.1056/NEJMOA1905725.
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Efter införande av anti-TNF har 
antalet kolektomier minskat 
hos barn med ulcerös kolit
I en dansk nationell kohortstudie undersöktes andelen unga 
(0–20 år) ulcerös kolitpatienter som kolektomerades innan 
och efter införandet av anti-TNF behandling. De tittade på 
risken att kolektomeras inom 5 år efter diagnos under åren 
1995-2015. Den historiska pre-anti-TNF perioden (1995-
2003) jämfördes mot åren efter införande av anti-TNF (2004–
2015). De tittade även på förbrukningen av kortikosteroider 
för de som fått anti-TNF behandling. De fann totalt 3001 
patienter varav 334 patienter hade fått anti-TNF behandling. 
Andelen som kolektomerades inom 5 år före införandet av 
anti-TNF var 12,3 % och efter införandet 9,7 %. Den justera-
de hazard ratio för kolektomi inom 5 år var 0,76 efter anti-TNF 
infördes jämfört mot före. Andelen som fick kortikosteroider 
utskrivet inom 3 månader efter anti-TNF behandling var 16,8 % 
(56/334), efter 6 månader 5,4 % och efter 12 månader 1,2 %.

Kommentar 
I denna studie som jämförde två tidsperioder kunde de visa 
att i eran efter införande av anti-TNF har risken för kolektomi 
inom 5 år efter diagnos minskat.  

LUND K, ET AL. ALIMENT PHARMACOL THER. 2019 OCT 3. 
DOI: 10.1111/APT.15510.
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Ustekinumab visar effekt även 
vid ulcerös kolit
I en randomiserad placebo-kontrollerad studie på 961pat-
ienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit utvärderades 
ustekinumab både som induktions- och underhållsbehandling. 
Patienterna fick induktionsbehandling antingen med en fast 
intravenös dos på 130 mg ustekinumab (320 patienter), en 
viktbaserad dosering av ustekinumab approximerad till 6 mg/
kg (322 patienter) eller placebo (319 patienter). De patienter 
som fick respons vecka 8 av ustekinumab randomiserades 
sedan på nytt till att få antingen 90 mg ustekinumab sub-
kutan var 12:e vecka (172 patienter), var 8:e vecka (176 
patienter) eller placebo (175 patienter) som underhållsbehan-
dling. Utvärdering gjordes sen vecka 8 för induktionsbehan-
dlingen och vecka 44 för underhållsbehandlingen. Det primära 
utfallsmåttet var klinisk remission enligt Mayo (total score ≤2 
och inget subscore >1). Andelen patienter som nådde klinisk 
remission av induktionsbehandling vecka 8 med en fast dos 
av ustekinumab 130 mg (15,6 %) eller viktbaserad 6 mg/kg 
(15,5 %) var signifikant högre än i placebogruppen (5,3 %). 
Av de patienter som haft effekt av ustekinumab vid induktion 
var fler i remission vecka 44 i grupperna som fått underhålls-
behandling med ustekinumab var 12:e vecka (38,4 %) eller 
var 8:e vecka (43,8 %) jämfört mot placebo (24 %). Ingen 
skillnad i antalet allvarliga biverkningar sågs mellan grupp-
erna som fått ustekinumab eller placebo.

Kommentar 
Denna studie ligger till grund för att ustekinumab nu är god-
känt för att behandla även ulcerös kolit. Ingen skillnad sågs 
under induktion mellan den viktbaserade, som ger en högre 
dos, och den fasta dosering på 130 mg, men en skillnad 
sågs senare under underhållningsfasen där det gick bättre för 
patienterna som erhållit den högre, viktbaserade induktions-
dosen. Lite bättre effekt sågs också av underhållsbehandling 
med ustekinumab var 8:e vecka jämfört med var 12:e vecka 
men ingen signifikans redovisas mellan dessa grupper. 

SANDS BE, ET AL. N ENGL J MED. 2019 SEP 26;381(13):1201-1214. 
DOI: 10.1056/NEJMOA1900750.

En ren IL-23 hämmare, miriki-
zumab, visar sannolik effekt vid 
ulcerös kolit
I en fas 2 studie på patienter med måttlig till svår ulcerös kolit 
undersöktes effekten av mirikizumab, en antikropp mot p19 
subenheten på IL-23. Patienterna randomiserades till fyra 
grupper; intravenöst placebo (63 patienter), mirikizumab 50 
mg (63 patienter) eller 200 mg (62 patienter) med exponer-
ingsbaserad dosering eller mirikizumab 600 mg fast dosering 
med behandling vecka 0, 4 och 8. Det primära utfallsmåttet 
var klinisk remission (Mayo subscores på 0 för rektal blöd-
ning, med 1-poängs minskning från utgångsvärdet i antalet 
avföringar, och 0 till 1 för endoskopi) vid vecka 12. De som 
uppnådde klinisk respons (en minskning i Mayoscore med 9 
poäng, innefattande ≥2 poäng och ≥35 % från utgångsvär-
det med antingen en minskning av rektala blödningssubscore 
på ≥1 eller en rektal blödningssubscore på 0–1) i vecka 12 
randomiserades till underhållsbehandling med mirikizumab 
200 mg subkutant var 4:e vecka (47 patienter) eller var 12:e 
vecka (46 patienter). En hierarkisk statistisk beräkningspro-
cedur användes som startade med 600 mg gruppen och 
påvisades ingen signifikans avslutades vidare beräkningar. 
Vid utvärdering i vecka 12 uppnåddes remission hos 15,9 % 
i 50-mg gruppen, 22,6 % i 200 mg gruppen och 11,5 % i 
600 mg gruppen jämfört mot 4,8 % i placebogruppen. Ingen 
signifikans påvisades för 600 mg gruppen. Klinisk respons 
uppnåddes hos 41,3 % i 50 mg gruppen, 59,7 % i 200 mg 
gruppen och hos 49,2 % i 600 mg gruppen jämfört mot 
20,6 % i placebogruppen. Vid utvärdering i vecka 52 var 
46,8 % av de som fått mirikizumab 200 mg var 4:e vecka 
och 37,0 % av de som fått behandling var 12:e vecka i klinisk 
remission. 

Kommentar 
Detta är den första studien som kan visa effekt av en ren IL-23 
hämmare vid ulcerös kolit. Mirikizumab kunde påvisa effekt 
vid induktionsbehandling på klinisk respons efter 12 veckor 
men ytterligare studier krävs för att fastställa optimal dosering 
för att uppnå remission. Vidare sågs att mirikizumab hade 
en hållbar effekt under hela underhållsbehandlingsperioden. 
Författarna framhåller att behandlingen tolererades väl och 
att de såg en gynnsam profil avseende nytta vs risk. 

SANDBORN WJ, ET AL. GASTROENTEROLOGY. 2019 SEP 4. 
PII: S0016-5085(19)41300-0. DOI: 10.1053/J.GASTRO.2019.08.043.
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FERRING
PHARMACEUTICALS

PENTASA® (mesalazin) Beredningsform och styrka: Depottablett 500 mg och 1 g, rektalsuspension 1 g, supposi-
torium 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: 2019-08-22. För ytterligare 
information och pris, se fass.se. Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se

Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se

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 2018-04-20. För ytterligare information och pris, se fass.se.
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