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Mängden virus i serum är
den faktor som väger tyngst när
det gäller att förutsäga om en
patient med kronisk hepatit C
kommer att svara på behand-
lingen eller inte. Liten virus-
mängd medför större möjlighet
till utläkning. Det framgår av
den här genomgången av hur
patienter i olika stadier av hepa-
tit C svarar på behandling med
bara interferon respektive inter-
feron och ribavirin.

Kronisk hepatit C har visat sig vara
en betydligt vanligare infektion än kro-
nisk hepatit B i Skandinavien. De flesta
akuta hepatit C-infektioner förlöper
subkliniskt men progredierar till kro-
nisk infektion i hög frekvens (80 pro-
cent). Patienter med kronisk infektion
har också få symtom och vanligen först
efter många års sjukdom [1].

Allvarliga följder
men låg dödlighet
Cirrosutveckling drabbar 20–30 pro-

cent inom loppet av 10–20 år med, även
enligt svenska studier, medföljande risk
för sviktande leverfunktion och hepato-
cellulär cancer [2, 3]. Seff och medarbe-
tare fann dock i en amerikansk studie
med en medeluppföljningstid av 18 år
att dödligheten relaterad till leversjuk-
dom bara var 3,3 procent bland patien-
ter med posttransfusionsorsakad kro-

nisk hepatit C jämfört med 1,5 procent
hos kontroller som fått transfusion och
ej utvecklat hepatit samt att de flesta
dödsfallen inträffade bland patienter
med överkonsumtion av alkohol [4].

De patienter som söker vid infek-
tions- och gastroenterologiska kliniker
och utreds för kronisk hepatit C har ofta
redan haft sjukdomen under lång tid
varför de hunnit avverka en del av det
subkliniska förloppet. Ju mer avancerad
leverskada som uppdagas vid den initi-
ala utredningen, desto kortare är tiden
innan symtom inträffar och desto större
indikationen för behandling. Detta kan
illustreras med en amerikansk under-
sökning där Tong och medarbetare un-

dersökte 131 patienter med kronisk
transfusionsorsakad hepatit C. Dessa
sökte vid ett tertiärt remissjukhus, i me-
deltal 20 år efter blodtransfusionen och
hade en medelålder av 57 år (variations-
vidd 21–81 år). Av dessa hade 67 pro-
cent trötthet, 20 procent abdominella
smärtor, 14,5  procent anorexi och 68
procent hepatomegali orsakad av den
kroniska hepatiten. Histologiskt hade
21 procent mild hepatit (kroniskt per-
sisterande hepatit), 23 procent mer ak-
tiv hepatit (kroniskt aktiv hepatit) och
hela 51 procent cirros. Under en fortsatt
medeluppföljningstid av 3,9 år (varia-
tionsvidd 1–15 år) dog 15 procent av
patienterna, 11 av hepatocellulär cancer
och 8 av sin cirros [5]. En intressant
iakttagelse i denna studie var att yngre
patienter (<50 år) hade ett betydligt
längre tidsmedelintervall från transfu-
sionen till senkomplikationer som cir-
ros och hepatocellulär cancer (23,6 re-
spektive 31,5 år) än de som var äldre än
50 år (9,8 respektive 14,7 år). Detta
stämmer väl med nyligen publicerade

beräkningar i Lancet som visar att det i
medeltal tar 30 år att utveckla cirros
men att det går mycket snabbare för
män över 40 år som använder alkohol (i
medeltal 13 år) än kvinnor under 40 år
som inte använder alkohol (i medeltal
42 år) [6].

Progressen i kronisk hepatit C influ-
eras av virus- och värdfaktorer. Virus-
faktorer associerade med en snabbare
progress är höga virusmängder, geno-
typ 1b samt hög grad av genetisk hete-
rogenitet. Motsvarande värdfaktorer är
hög ålder, manligt kön och hög alkohol-
konsumtion [6-8].

Antikroppstest och RNA-test
ingår alltid i utredningen
Denna har tidigare utförligt beskri-

vits i Läkartidningen [7]. Kortfattat
krävs för diagnos ett verifierat positivt
antikroppstest för hepatit C-virus samt
inför behandling också ett verifierat po-
sitivt RNA-test för hepatit C-virus (mätt
med PCR) som fastställer att viremi fö-
religger. Transaminaser kan hos vissa
patienter med kronisk hepatit C period-
vis vara normala trots ett positivt RNA-
test och en histologiskt verifierad kro-
nisk hepatit C. Utredningsgången kan
ses i Figur 1.

Patienter med pågående alkohol-
och intravenöst missbruk, psykisk stör-
ning (främst depression) eller annan all-
varlig underliggande sjukdom (svår
hjärtsjukdom, autoimmun tyreoidea-
sjukdom och autoimmun leversjukdom,
vilka alla utgör kontraindikationer) ska
inte behandlas.

Om kontraindikation för behandling
saknas bör utredning med leverbiopsi
alltid utföras. Alla patienter med kro-
nisk aktiv hepatit (påtaglig inflamma-
tion = grade ≥2) och begynnande fi-
bros/cirros (stage ≥2) bör erbjudas be-
handling. Också patienter med lindriga-
re histologisk bild (grade ≤1 och stage
0) erbjuds behandling men bör aktivt
medverka i beslutet efter upplysning
om biverkningar och förväntade resul-
tat av behandlingen. Tidpunkten bör
väljas så att det fungerar praktiskt efter-
som man har gott om tid på sig innan
försämring inträder. Patienter med upp-
repade normala transaminaser och be-
skedliga histologiska förändringar ska
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När både antikroppstest och RNA-test för hepatit C-virus är positiva kan diagnosen
sägas vara fastställd. Då går man vidare med leverbiopsi (bilden ovan) för att avgöra
hur långt skadan har fortskridit. Figur 1. Utredningsgång vid misstänkt

kronisk hepatit.
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inte behandlas utanför kontrollerade
studier då dessa patienter kanske inte
kommer att progrediera ens efter lång
uppföljningstid. Dessa bör lämpligen
följas och biopseras igen efter några år.
Om progress då skett histologiskt och
viremin kvarstår bör behandling ges.

Den faktor som, enligt multifaktori-
ell analys, tycks väga tyngst är virus-
mängden i serum före behandlingsstar-
ten [8]. Andra faktorer som kan vara av
betydelse är genotyp, ålder och histolo-
gi. Utsikterna till ett bestående behand-
lingssvar med viruseradikering är såle-
des sämre vid höga virusmängder. En-
ligt egna preliminära data tycks patien-
ter med virusmängder under ca 4 × 106

viruspartiklar/ml serum mätt med Su-
perquant (National genetics institute,
Kalifornien) svara bra på enbart interfe-
ron-alfa medan patienter med högre vi-
rusnivåer tycks behöva kombinations-
behandling med interferon-alfa och ri-
bavirin [9]. Denna brytpunkt, uppskat-
tad med tillgängliga kommersiella
RNA-kvantifieringsmetoder som Quan-
tiplex (Chiron, Kalifornien), tycks mot-
svara samma virusmängd, 3 ×106 virus-
partiklar/ml serum, vilken kan använ-
das för att skräddarsy behandlingen.
Denna metod används som rutin på vi-
ruslaboratoriet vid Huddinge sjukhus.

Interferon bör ge
resultat inom 12 veckor
Tidigare obehandlade patienter

med biopsiverifierad kronisk aktiv he-
patit C med förhöjt ALAT bör behand-
las om kontraindikationer saknas. Om
fördelaktiga virusparametrar förelig-
ger, främst låg nivå RNA (<3 × 106 vi-
ruspartiklar/ml serum), ej genotyp 1b
och ej utvecklad cirros, räcker standard-
behandling med interferon-alfa-2b, 3
miljoner enheter 3 gånger per vecka,
självadministrerat subkutant. Högre do-
ser lönar sig inte. De flesta normaliserar
sina transaminaser inom 12 veckor,
men behandlingen bör pågå minst 12
månader för att minska risken för reci-
div efter avslutad behandling [10]. Har
patienten inte svarat på behandlingen
inom 12 veckor och RNA-test är posi-
tivt bör behandlingen avbrytas då chan-
sen för svar i denna grupp är mycket li-
ten.

Det är mycket viktigt att behandling-
en kontrolleras regelbundet på grund av
risken för biverkningar, främst huvud-
värk, feber och benmärgspåverkan
(trombocytopeni och granulocytopeni).
Kontroll sker de första två veckorna en
gång per vecka,  därefter en gång per
månad. Man följer transaminaser, he-
moglobinvärde, trombocyttal, leuko-
cyttal och gör differentialräkning. Vid
biverkningar som feber, led- och mus-
kelvärk ges paracetamol någon timme
efter det att interferondosen givits. Då

5–10  procent utvecklar tyreoidearubb-
ning under eller efter interferonbehand-
ling bör tröskeln för att kontrollera tyre-
oideafunktionen vara låg. Hypotyreos
är vanligast men också hypertyreos kan
inträffa. Dosreducering på grund av bi-
verkningar blir nödvändig hos 5–10
procent av dem som behandlas [7]. De
vanligaste orsakerna till behandlingsav-
brott är svår huvudvärk, trötthet eller ut-
talad depression samt mera sällan utta-
lad benmärgspåverkan.

Speciella överväganden
för svårbehandlade patienter
För obehandlade (naiva) patienter

med höga virustitrar med eller utan
cirros och kanske också en verifierad
genotyp 1b-infektion, bör man övervä-
ga att ge kombinationsbehandling med
interferon alfa-2b + ribavirin direkt då
frekvensen kvarstående behandlings-
svar efter avslutad behandling med en-
bart interferon hos dessa är låg och
kombinationsbehandlingen tycks öka
frekvensen med en faktor 2-3 [10].

För naiva patienter med höga vi-
rustitrar visar egna preliminära resul-
tat att kombinationsbehandling tycks
öka chansen för kvarstående svar från
<10 procent med enbart interferonbe-
handling till cirka 40 procent med kom-
binationsbehandling [9].

Återfallspatienter som tidigare er-
hållit interferonbehandling enligt stan-
dard och som svarat men fått återfall har
stor (80 procent av fallen) utsikt att läka
infektionen med förnyad behandling
med interferon-alfa-2b + ribavirin givet
under 24 veckor. För denna kategori kan
således kombinationsbehandling kom-
ma att bli standardbehandling. Man bör
dock vara medveten om att biverkning-
ar, främst i form av hemolytisk anemi,
ofta ses vid kombinationsbehandling.

Patienter som inte svarat alls på in-
terferon har endast liten möjlighet till
behandlingssvar även om kombina-
tionsbehandling ges. För närvarande
finns inte någon effektiv behandling att
erbjuda dessa [12].

Ribavirin är ej registrerat i Sverige
utan måste tills vidare skrivas ut på li-
cens. Licens beviljas som regel för pati-
enter där ett dåligt behandlingssvar med
enbart interferon-alfa kan förväntas. Ri-
bavirin (ribavirinkapslar 200 mg) ges i
dosen 1 000-1 200 mg/dag beroende på
vikt fördelat på två dagliga doser. Även
vid kombinationsbehandling utvärde-
ras behandlingsresultatet efter 12 vec-
kor då de som inte svarat avbryter be-
handlingen, medan de som svarat full-
följer 24 veckors behandling. Den vä-
sentligaste biverkningen med ribavirin
är en reversibel hemolys som kan leda
till fall i hemoglobinvärdet på 10–30
procent inom de första 10–12 veckornas
behandling [13]. Detta manar till försik-

tighet vid behandling av patienter med
anemi samt kranskärlssjukdom så att
inte infarkt provoceras.

Kvinnliga patienter som behandlas
med ribavirin får inte bli gravida under
behandlingen eller de närmaste sex må-
naderna efter avslutad behandling på
grund av den teratogenicitet som setts i
djurförsök. Även för män som behand-
las gäller denna regel varför män som
behandlas bör avstå från att skaffa barn
med sin partner under motsvarande tid.

Stor andel svarar bara
delvis på behandling
Med ovan skisserade behandling kan

man förvänta sig att ca 40–50 procent
av patienterna kommer att erhålla ett
kvarstående biokemiskt och virologiskt
svar efter avslutad behandling. De som
erhållit kvarstående normala transami-
naser får vanligtvis också en virologisk
utläkning vilken som regel kvarstår un-
der flera år, indikerande utläkning [14].
Fortfarande kommer dock en stor andel
att bara erhålla »partiellt» svar med
sjunkande transaminaser som ej norma-
liseras eller efter initialt sjunkande
transaminaser åter stigande sådana un-
der pågående behandling och/eller ing-
et transaminassvar alls. Dessa grupper
förblir som regel fortsatt viremiska.
Bland interferonbehandlade patienter
reduceras också risken för utveckling
av hepatocellulär cancer påtagligt jäm-
fört med den hos obehandlade patienter,
enligt nya japanska rön [15]. Om pati-
enten efter en framgångsrik behandling
blir negativ för RNA-test och har nor-
mala transaminaser 6 och 12 månader
efter avslutad behandling kan man be-
trakta infektionen som utläkt. Fortfa-
rande får patienten dock inte vara blod-
givare eller organdonator.

Kronisk hepatit C kan utlösa vasku-
lit, kryoglobulinemi och glomerulone-
frit där immunkomplex innehållande
hepatit C-virus och antikroppar tycks
ha patofysiologisk betydelse. Behand-
ling med interferon kan ge förbättring
av dessa extrahepatiska manifestationer
men återfall efter avslutad behandling
är vanliga, varför långtidsbehandling
för dessa tillstånd är under utvärdering.
Denna typ av patienter bör skötas på kli-
niker med stor vana vid antiviral be-
handling av hepatit C.

Immunsupprimerade patienter sva-
rar däremot dåligt på antiviral behand-
ling, och hos dessa är behandlingen att
betrakta som experimentell och kan hos
organtransplanterade utlösa rejektion,
varför den inte kan rekommenderas
utanför kontrollerade studier.

Nya substanser ger
hopp för framtiden
Bland patienter med kronisk hepatit

C-infektion där behandling anses indi-
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cerad bör obehandlade patienter med
låga virustitrar ges enbart interferon-
alfa, obehandlade patienter med höga
virustitrar kombinationsbehandling
[16]. För patienter med återfall kan nog
kombinationsbehandling komma att bli
standardbehandling då 80 procent av
dessa tycks läka sin infektion på denna
[16]. För dem som ej svarar på enbart
interferon finns idag ingen effektiv be-
handling, men optimerade behand-
lingsscheman och kanske främst nya
antivirala substanser som står på trös-
keln till klinisk användning inger hopp
för framtiden.
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Summary
Treatment response in chronic hepatitis
C; serum HCV content a determinant of
outcome.
Ola Weiland, Åke Danielsson, Lars Lööf

Läkartidningen 1997; 94: 40-3.

The article consists in a brief review of pre-tre-
atment evaluation and antiviral treatment of
chronic hepatitis C (HCV) infection. Patients
with viraemia (i.e. HCV RNA seropositive with
the PCR technique) should be evaluated histo-
rically if they lack contraindications for interfe-
ron alpha (IFN-α) treatment. Patients with de-
pression, autoimmune and thyroid disorders,
decompensated cirrhosis, or solid organ trans-
plants, are ineligible for-IFN-α treatment. If the
histological evaluation shows moderate to se-
vere chronic hepatitis, and the HCV RNA 
level is <3 million Eq/mL serum as measured by
bDNA, naive (i.e. formerely untreated) patients
should be given an initial 12-week course of
IFN-α to evaluate treatment response. Those
who become HCV-negative should continue
the treatment for 48 weeks to increase the like-
lihood of sustained virological response after
treatment cessation. Treatment should be dis-
continued in the case of patients still HCV-pos-
itive at 12 weeks, as the chances of obtaining
sustained response are remote. Patients with
higher pre-treatment HCV RNA levels (≥3 mil-
lion Eq/mL) and patients manifesting unsus-
tained response to earlier IFN treatment should
receive combination treatment with ribavirin
and IFN-α, as treatment with IFN alone is asso-
ciated with poor chances of sustained response.
This treatment approach is associated with an
estimated sustained response rate in naive pati-
ents of 40–50 per cent.
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Särtryck av en serie i
Läkartidningen

1996–1997
Epilepsi är en av de största grup-
perna av neurologiska sjukdo-
mar. Omkring 60 000 personer i
Sverige har aktiv epilepsi, och
man räknar med att ca 10 procent
av befolkningen någon gång får
ett epileptiskt anfall.

De senaste årens utveckling har
inneburit väsentliga förändringar i
diagnostiken och behandlingen
av epilepsi. Farmakologisk terapi
gör relativt snabbt en domineran-
de andel patienter anfallsfria, och
prognosen på längre sikt är inte
heller ogynnsam.

Förändringarna i diagnostiken
och tillkomsten av flera nya me-
del motiverar den uppdatering
som Läkartidningens serie om
epilepsi syftade till. Seriens artik-
lar har nu samlats i ett särtryck,
som utöver farmakoterapi och kir-
urgisk behandling belyser epide-
miologisk differentialdiagnostik,
utredning samt rehabilitering.
Även de särskilda problemen vid
epilepsi och graviditet analyse-
ras.

Häftet omfattar 9 artiklar på sam-
manlagt 40 sidor + omslag. Priset
är 45 kronor, vid köp av 11–50 ex
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35 kronor/ex.
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