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Akut fulminant leversvikt är
ett livshotande tillstånd med en
spontan mortalitet på ca 80 pro-
cent. Levertransplantation kan
vara direkt livräddande för des-
sa patienter. Tillståndet kan or-
sakas av ett flertal olika agens
såsom bl a virus, toxiska, cirku-
latoriska och metabola faktorer.
I en stor del av fallen är dock or-
saken till leversvikten okänd.
Med denna fallpresentation vill
vi beskriva förloppet hos en ung
flicka med akut fulminant le-
versvikt hos vilken ett nyligen
klonat hepatit GB-virus isolera-
des. Fakta kring detta RNA-vi-
rus, som tillhör Flavivirusfamil-
jen, presenteras också. 

Akut fulminant leversvikt definieras
som snabbt progredierande leverinsuf-
ficiens med encefalopati hos en person
utan känd kronisk leversjukdom [1].
Tillståndet är sällsynt, men när det in-
träffar krävs stora resurser för att rädda
patienten då den spontana mortaliteten
är kring 80 procent [2]. Vården måste
oftast ske på intensivvårdsavdelning

och är till sin karaktär huvudsakligen
understödjande. Kausal behandling är
sällan möjlig, förutom vid vissa förgift-
ningar (paracetamol, flugsvamp) och
vid en del metabola rubbningar (t ex
Wilsons sjukdom). 

Då leverns syntesförmåga störs
drabbas patienten av svåra koagula-
tionsdefekter, med både blödningar och
(mera sällan) tromboser som följd. Ofta
förekommande cirkulationsstörningar
är svårbemästrade. Andra fruktade
komplikationer är såväl hepatorenalt
syndrom som metabola störningar. Ca
80 procent av alla patienter drabbas
dessutom av bakteriella infektioner, och
en dryg tredjedel utvecklar svampinfek-
tioner [3]. 

Medvetanderubbningar är vanligt
förekommande vid akut leversvikt och
kan bero på såväl leverencefalopati som
cerebralt ödem. Det är ovanligt att man
ser hjärnödem vid encefalopati grad I-
II, men det blir alltmer förekommande
vid grad III-IV [4]. Hjärnödemet kan
leda till inklämning och hjärndöd. Vid
snabbt progredierande medvetandepå-
verkan skall man alltid leta efter utlö-
sande faktorer såsom gastrointestinal-
blödning, infektioner eller metabola
rubbningar. Bedömningen av det intra-
cerebrala trycket utförs bäst med cere-
bral tryckmätare.

Akut levertransplantation
ofta enda utvägen
Om tillståndet vänder med konser-

vativ behandling är prognosen god med
fullständig restitution av leverfunktio-
nen. Många gånger är dock akut lever-
transplantation patientens enda chans.
Ettårsöverlevnaden vid levertransplan-
tation för akut fulminant leversvikt är
något sämre än vid elektiv levertrans-
plantation, men ligger likväl kring
55–70 procent [5 ,6]. Det är viktigt att
presumtiva levertransplantationskandi-
dater snarast möjligt flyttas till ett sjuk-
hus där det finns kunskap och bered-
skap att snabbt ta beslut om behovet av
akut levertransplantation och möjlighet
att fullfölja detta. Förändringar i patien-
tens tillstånd sker ofta snabbt. Även om
larm skickas ut direkt måste upprepade
bedömningar göras dagligen, så att pa-
tienten inte blivit för sjuk för att klara av

en levertransplantation eller i bästa fall
blivit så pass bra att man vågar avvakta
med transplantation.

Det kliniska förloppet vid akut le-
versvikt är av betydelse för prognosen
och kan indelas i hyperakut, akut och
subakut leversvikt [7]. Hyperakut le-
versvikt innebär att encefalopati debu-
terar inom sju dagar från det att ikterus
utvecklats. Trots den relativt höga ris-
ken för hjärnödem har dessa patienter
en god prognos. Vid akut leversvikt
uppstår encefalopati inom 8–28 dagar
efter ikterusdebuten och vid subakut le-
versvikt ses encefalopati 5–12 veckor
efter ikterusdebut. Trots den låga fre-
kvensen av cerebralt ödem och mindre
uttalad påverkan på koagulationen så
har patienter med akut och framförallt
subakut leversvikt mycket dålig pro-
gnos.

Prognosen avgörs
av leversviktens orsak
Den viktigaste faktorn för prognosen

vid leversvikt är grundorsaken. Orsaker
till akut fulminant leversvikt är beskriv-
na i ruta. Sannolikheten för spontan läk-
ning vid paracetamolförgiftning där
man startat acetylcysteinbehandlingen i
tid är mycket stor, trots att patienterna
ofta försämras i sina biokemiska para-
metrar under några dagar. Likaså är pro-
gnosen vid akut leversvikt orsakad av
hepatit A och B tämligen god. Vid
många tillstånd finns det också väl utar-
betade prognostiska kriterier, som kan
vara till stor hjälp när man ska ta ställ-
ning till behovet av akut levertransplan-
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tation (Tabell I). Problemen blir större
när man inte har någon diagnos, vilket
är ett faktum i nästan hälften av alla fall
i Sverige, eller när man har en patient
som lider av akut leversvikt orsakad av
ett agens som visserligen är känt, men
där sjukdomens spontanförlopp är
bristfälligt beskrivet.

Med denna fallbeskrivning vill vi be-
lysa de differentialdiagnostiska övervä-
ganden som kan göras vid fulminant le-
versvikt och de frågor som uppstår då
man står inför en patient med misstan-
kar om en helt ny genes till akut fulmi-
nant leversvikt.

FALLBESKRIVNING
Patienten är en 17-årig kvinna som

studerar och arbetar deltid i livsmedels-
affär. Hon har ett fast förhållande, och
det finns ingen pågående eller tidigare
missbruksanamnes. Hon har inte fått
några blodtransfusioner, är inte tatuerad
och har inte vistats utomlands under det
gångna året. Under pollensäsongen be-
sväras hon av astma som kuperas med
steroidinhalationer. Sedan barndomen
har patienten haft recidiverande övre
och nedre urinvägsinfektioner.

Till sjukhus med ikterus,
klåda, feber och kräkningar
Under hösten 1995 har patienten

känt sig ovanligt trött och haft flera epi-
soder med låggradig feber som bedömts
bero på förkylningar. Vid ett par tillfäl-
len har hon sökt distriktsläkare och fått
information om att besvären beror på att
hon har för mycket omkring sig. Den 1
december 1995 söker patienten akut på
infektionskliniken på Huddinge sjuk-
hus på grund av ett dygns anamnes på
ikterus, generell klåda, illamående med
enstaka kräkningar och subfebrilitet.
Vid ankomsten är S-bilirubin 240
µmol/l, transaminaser 30–40 µkat /l och
PK 36 procent. Sedan flera år har pati-
enten ätit p-piller (Trionetta), som nu
sätts ut. Sista veckorna har hon tagit en
del paracetamol, men maximalt några
tabletter per dag. Patienten har inte ätit

några andra tabletter vare sig från apo-
tek eller hälsokostaffärer. I status finner
man en ikterisk patient utan leverstig-
mata i form av spiders, palmarerytem
eller encefalopati. Buken är mjuk, lätt
ömhet finns över levertrakten, men var-
ken lever eller mjälte kan palperas.
Akut ultraljud visar en lever vid nedre
normal storlek, normalstor mjälte, öp-
petstående v porta och levervener.

Akut eller subakut
leversvikt utan känd genes
Vid ankomsten uppmäts ett bilirubin

på över 200 µmol/l, men man har bara
observerat ikterus i något dygn. Kanske
har lägre bilirubinnivåer funnits under
lång tid utan att det upptäckts? Är detta
en akut leversvikt med ett subfulminant
förlopp, eller har patienten en kronisk
leversjukdom som nu presenterar sig
med dekompensation? De orsaker till
kronisk leversjukdom med akut presen-
tation hos en 17-årig flicka som kan tän-
kas är såväl Wilsons sjukdom som kro-
nisk autoimmun hepatit. Avsaknad av
antikroppar mot glatt muskulatur, kärn-
antigen eller LKM (liver-kidney-
microsomal) och endast lätt stegrade
IgG-nivåer talar emot förekomsten av
autoimmun leversjukdom. Normala ce-
ruloplasminnivåer, avsaknad av hemo-
lys, inga Kayser-Fleischerringar och
endast lätt stegrade urinkopparnivåer
talar emot Wilsons sjukdom. Leverve-
nerna är öppna och patienten har inte
någon ascites, vilket gör att Budd-Chi-
ari kan uteslutas. Patienten har inte hel-
ler några antikroppar (IgG och/eller
IgM) mot hepatit A, B eller C. Eftersom
antikroppstitrar mot hepatit C kan ta fle-
ra veckor till månader att utveckla ana-
lyseras även hepatit C-virus-RNA, som
är negativt liksom HBsAg. Den unga
kvinnan har inte heller markörer för
andra viroser, som i sällsynta fall kan
orsaka akut leversvikt, såsom cytome-
galovirus, Epstein–Barr-virus eller her-
pes simplex-virus. Således har vi en ung
flicka med akut eller subakut leversvikt
av okänd genes. Patienten undersöks
också med avseende på förekomst av ett

nyligen klonat virus, hepatit GB-virus.
Med PCR(polymeraskedjereaktion)-
teknik befinns patienten vara positiv för
hepatit GB-virus-RNA i serum.

Hepatit GBV misstänks
som orsak
Hepatit GB (HGBV) beskrevs första

gången för 25 år sedan då blod från en
kirurg som fått akut hepatit inokulera-
des på tamariner (små sydamerikanska
apor som tillhör familjen Callitrichi-
dae), vilka senare utvecklade hepatit.
Viruset döptes till hepatit GB efter initi-
alerna på den smittade kirurgen. På se-
nare tid har allt fler kunskaper samlats
kring detta nya virus, som är ett enkel-
trådigt RNA-virus och som är avlägset
släkt med hepatit C-virus. Det tillhör så-
ledes Flavivirus-familjen. Genomet är
drygt 9 000 nukleotider långt och kodar
för knappt 3 000 aminosyror [8].

Diagnostiken av HGBV-infektion
sker genom påvisandet av virus-RNA
med hjälp av PCR. Liksom för andra vi-
rus är det viktigt att startsekvenser som
används i PCR är komplementära till
konserverade regioner av virusgeno-
met. I det aktuella fallet extraherades
RNA från serum och lever. En omvänd
transkription genomfördes, varefter det
erhållna cDNA amplifierades med PCR
och startsekvenser från den konservera-
de »non-coding»-regionen. Det finns
idag ingen lämplig antikroppsdiagno-
stik. 

HGBV kan påvisas hos ca 3–4 pro-
cent av blodgivarpopulationen. Dess
betydelse för akut och kronisk lever-
sjukdom är oklar. De flesta HGBV
RNA-positiva individerna uppvisar
inga symtom. Många patienter med
HGBV är också infekterade med hepa-
tit C, troligtvis på grund av liknande
överföringsmönster. I vissa studier har
knappt hälften av patienterna med
HGBV haft normala transaminaser, vil-
ket kan bero på ett fluktuerande förlopp
av infektionen eller på att det finns ett
normalt bärarskap. Man har på försök
behandlat patienterna med interferon
och då kunnat se hur viruset försvinner
under behandlingen hos vissa personer
för att snabbt efter utsättandet av be-
handling ånyo återkomma. I Japan be-
skrevs 1995 sex patienter med HGBV
som presenterades med ett subfulmi-
nant förlopp väl förenligt med det vi såg
hos vår unga patient [9]. Frågan var nu
om vår patient var en asymtomatisk
HGBV-patient som drabbats av en akut
leversvikt av annan okänd genes eller
om den akuta leversvikten kunde för-
klaras av HGBV?

Successiv försämring
Under vårdtiden på infektionsklini-

ken förblir patientens allmäntillstånd
relativt gott. Mest besväras hon av klå-
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Tabell I. När skall levertransplantation övervägas hos patienter med akut fulminant leversvikt?
Erfarenhet från två olika centra med stor erfarenhet av fulminant leversvikt.

Kings College

Vid paracetamolinducerad Vid icke-paracetamol-
Beaujon-Paul Brousse leverskada inducerad leverskada

Faktor V <30 procent Arteriellt pH <7,30 Pk <20 procent
om >30 år eller eller eller tre av följande
Faktor V <20 procent om alla tre av följande finns: 1. Ålder <10 eller >40 år
om >30 år och samtidig 1. Pk <20 procent 2. Etiologi non A non B,
konfusion eller koma 2. S-kreatinin >300 µmol/l halotan, läkemedel

3. Encefalopati grad III–IV 3. Ikterus >7 dygn före
encefalopati
4. PK <30 procent
5. Bilirubin >300 µmol/l



ANNONS
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da samt spänningar och gaser i buken,
det senare bedöms som sekundärt till
behandling med laktulos. Under vårdti-
den på infektionskliniken har behand-
ling med acetylcysteininfusion givits,
dels för att minska risken för cerebrala
komplikationer vid leversvikt, dels på
grund av att man ändå misstänker att pa-
tientens paracetamolintag kan ha bidra-
git till den tilltagande försämringen
[10]. Biokemiskt sker dock en successiv
försämring. S-bilirubin stiger till ett
maximalt värde på 531 µmol/l, trans-
aminaser förblir kring 30 µkat /l, och
PK sjunker till 9 procent. Denna för-
sämring av leverfunktionen gör att pati-
enten överflyttas till den gastroentero-
logiska leveravdelningen på Huddinge
sjukhus tio dagar efter ankomsten för
snabb levertransplantationsutredning
och med möjlighet att bedöma trans-
plantationsbehovet flera gånger dagli-
gen

Den 12 december 1995 tillkommer
dyspné samtidigt som patienten utveck-
lat ascites. Därefter försämras patien-
tens allmäntillstånd snabbt, och man ser
inga tecken till spontan förbättring av
leverfunktionen, varvid beslut om akut
transplantation tas på förmiddagen den
13 december. Patienten är då trött men
klar och kan aktivt delta i beslutet. Un-
der följande dygn blir hon först tröttare,
sedan orolig och aggressiv för att på
morgonen den 14 december sjunka i allt
djupare leverkoma och bli okontaktbar.
Man letar efter förklaring till försäm-
ringen, och buktappning utförs. Man
påvisar ett ökat antal inflammatoriska
celler (LPK leukocytpartikelkoncentra-
tion) 26,7 × 109) i ascites tydande på s k
spontan bakteriell peritonit. Behand-
ling med cefotaxim 1 g × 2 intravenöst
inleds. Odling visar senare växt av He-
mofilus influenzae. Den akuta bakteri-
ella peritoniten kan omöjliggöra trans-
plantation, men under antibiotikabe-
handling normaliseras vita blodkrop-
parna i buken på ett dygn.

Transplantation efter tre
dygns antibiotikabehandling
Patienten flyttas till intensivvårdsav-

delningen för att understödja andning
och cirkulation och för att minimera ris-
kerna för att utveckla cerebralt ödem.
Efter tre dygn med antibiotika får vi er-
bjudande om en lever. Patienten trans-
planteras akut, och operationen går väl.
Histologin av patientens egen lever vi-
sar massiv levercellsnekros förenlig
med den akuta levercellsnekros som ses
vid viral hepatit.

HGBV RNA påvisas i levern med
PCR. Redan efter något dygn kan pati-
enten lämna intensivvårdsavdelningen,
och efter några veckor på vårdavdel-
ning kan hon skrivas hem. Efter trans-
plantationen är patienten initialt negativ

för HGBV, men kort tid efter transplan-
tationen kan virus ånyo detekteras i blo-
det. Leverbiopsi visar dock inte tecken
på virushepatit, och HGBV RNA kan
inte påvisas i levern. Ny leverbiopsi
några månader efter operationen i sam-
band med transaminasstegring visar en
bild mest förenlig med toxisk hepatit,
troligen till följd av sulfabehandling,
men vid denna biopsi är patienten ånyo
positiv för HGBV RNA i levern. 

Närmaste anhöriga är undersökta be-
träffande förekomsten av HGBV, och
alla utom pojkvännen har befunnits
vara negativa. Pojkvännen är dock helt
asymtomatisk och har normala lever-
prov. Han har inget tidigare intravenöst
missbruk.

Således har vi presenterat ett fall
med akut leversvikt där det inte med be-
stämdhet går att utesluta att sjukdomen
orsakats av det nyligen klonade viruset
hepatit GBV.

Det har nyligen hävdats att HGBV
kan vara en viktig orsak till akut fulmi-
nant hepatit [9, 11]. Frekvensen HGBV
RNA-positivitet är dock hög i normal-
populationen. Vi har nyligen visat att
HGBV kan upptäckas hos många pati-
enter med akut fulminant hepatit men
att i de flesta fall har personerna sanno-
likt smittats av blodprodukter efter
symtomdebut och före transplantation
[12].

Huruvida HGBV orsakade vår unga
patients akuta leversvikt eller om det
var ett bifynd är således fortfarande
oklart. Det glädjande är dock att denna
patient, som utan levertransplantation
gått en säker död till mötes, idag över ett
år efter transplantation mår mycket bra
och åtnjuter ett liv med hög livskvalitet.
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Summary
Hepatit GB virus isolated in a case of
acute liver failure; successful outcome af-
ter liver transplantation.
Ulrika Broomé, Bo-Göran Ericzon, Lennart
Eleborg, Per Stål, Antti Oksanen, Anders
Sönnerborg.

Läkartidningen 1997; 94: 3519-23.

Fulminant hepatic failure is a life-threatening
condition associated with a mortality of ap-
proximately 80 per cent. Liver transplantation
may be the only life-saving recourse in such
cases. The condition can be caused by any of a
number of different agencies such as viral in-
fection, or toxic, circulatory or metabolic fac-
tors, though in a large proportion of cases the
aetiology is unknown. Recently, knowledge has
accumulated of a new hepatitis virus, hepatitis
GB virus (HGBV), a Flavivirus remotely relat-
ed to hepatitis C. The clinical significance of
this virus is unclear. It is found in 3–4 per cent
of blood donors, and most HGBV-positive pa-
tients are asymptomatic though some develop
fulminant hepatic failure. The article consists in
a case report of fulminant hepatic failure in a 17-
year-old woman where no possible aetiological
factor could be identified, other than her
HGBV-positivity. The patient underwent a suc-
cessful liver transplantation and is now, 18
months later, in excellent condition. She is still
HGBV-positive but manifests no hepatic ef-
fects. Whether HGBV infection was kresponsi-
ble for the hepatic failure remains unclear, how-
ever.
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