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Behandlingen av blödarsjuka
i Sverige är delvis unik i det att
de patienter som har drabbats
av den svåraste formen får före-
byggande högdosbehandling
med faktor VIII- och IX-kon-
centrat. Innan man i Sverige,
liksom i andra länder, hade vid-
tagit effektiva åtgärder för att
minimera risken för blodsmitta
via plasmaderiverade faktor-
koncentrat smittades ett antal
blödarsjuka patienter med HIV.
Inga nya fall har dock upptäckts
sedan 1985. En studie av de
HIV-smittade blödarsjuka visar
att infektionen har utvecklats
långsammare hos de yngre och
hos dem med en högre förbruk-
ning av faktorkoncentrat.

Under perioden slutet av 1970- till
början av 80-talet smittades 100 blödar-
sjuka i Sverige med HIV via plasmaba-
serade koagulationsfaktorkoncentrat.
Detta motsvarar ca 1/3 av de svårast
blödarsjuka. Smittspridningen skedde
huvudsakligen via faktorkoncentrat
framställda ur utländsk plasma. Endast
fyra av de smittade patienterna hade
uteslutande använt koncentrat baserade
på svensk plasma. Dessutom hade alla
utom en smittats med hepatit C. Sedan
virusinaktivering av plasmabaserade

faktorkoncentrat med värme och/eller
solvent/detergent infördes i mitten av
1980-talet har inga nya fall av HIV-
smitta rapporterats.

Substitutionsbehandlingens inver-
kan på sjukdomsförloppet har diskute-
rats genom åren. Bland annat har häv-
dats att preparat renade med hjälp av
monoklonala antikroppar mot faktor
VIII skulle stabilisera antalet CD4-po-
sitiva celler och därigenom leda till en
förlångsamning av sjukdomsutveck-
lingen [1-3]. Användningen av dessa
mer högrenade koncentrat har emeller-
tid inte förbättrat överlevnaden.

Vi har tidigare beskrivit hur HIV-
infektionen utvecklat sig bland sven-
ska blödarsjuka [4] och har nu uppda-
terat dessa data samt utvärderat hur
substitutionsbehandlingen med olika
faktorkoncentrat påverkat sjukdoms-
bilden.

Material och metoder
I Tabell I ses data över de 100 HIV-

infekterade hemofiliker som kontrolle-
rats vid koagulationsmottagningarna i
Malmö, Göteborg och Stockholm i
samarbete med infektionsläkare vid
universitetssjukhusen eller på hem-
ortslasarettet. Uppgifter angående
första aidsrelaterade symtom och
dödsorsak har hämtats från journalan-
teckningar, obduktionsprotokoll och
dödsorsaksintyg. Förbrukningssiffror-
na är baserade på hembehandlingsrap-
porter och apotekens förbrukningsre-
gistrering. Aids har definierats enligt
CDC-kriterierna för 1993 frånsett att
enbart CD4-positiva celler <200 ×
106/l inte har ansetts vara diagnostiskt
för aids [5]. Tidpunkten för serokon-
version är baserad på analys av frysta
plasmaprov. För vissa hemofili A-pati-
enter är exakt år för serokonversion
inte känt. I dessa fall har detta kalkyle-
rats till ett medelvärde för intervallet
mellan senaste negativa och första po-
sitiva prov (1978–1984 för hela grup-
pen). Serokonversionen för de sex pa-
tienterna med hemofili B ägde rum
mellan 1982 och 1985. Antiretroviral
behandling, i första hand zidovudin
(AZT), har under olika tidsperioder gi-
vits till 41 patienter, varav 29 fått kom-
binationsbehandling. Fyrtioen har er-

hållit profylax och/eller behandling
mot Pneumocystis carinii.

Screening för HIV-antikroppar är ut-
förd med ELISA-teknik (Organon Tek-
nika) och positivt utfall konfirmerat
med Western blot-analys. CD4-positiva
lymfocyter är analyserade med mono-
klonala antikroppar (Ortho Diagnos-
tic).

T-test och Mann–Whitneys test har
använts vid statistisk bearbetning av
kvantitativa variabler i grupp. Överlev-
nadskurvor enligt Kaplan–Meier har
utnyttjats för att bedöma den kumulati-
va incidensen av tre olika slutmätpunk-
ter: CD4-positiva celler <200 × 106/l 
(= CD4-positiva <200), utvecklingen
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Tabell I. HIV-infekterade svenska blödarsju-
ka. Inom parentes anges hur många procent
av normal faktor VIII- respektive faktor IX-ak-
tivitet varje svårighetsgrad motsvarar. Ge-
nomsnittlig ålder vid serokonversion var 29 år
(variationsvidd 4–72 år). Genomsnittlig för-
brukning av faktorkoncentrat per år var 2 000
E/kg (variationsvidd 10–6 600).

Antal

Typ
Hemofili A 94
Hemofili B 6

Svårighetsgrad
Lindrig (5–25) 2
Moderat (1–<5) 18
Svår (<1) 80

Behandlingsregim
Profylax 63
Vid behov 37

Tabell II. Första aidsrelaterade symtomet
(vissa patienter har haft två diagnoser).

Antal

Pneumocystis carinii-pneumoni 16
Avtackling (wasting) 14
Esofageal candidiasis 13
Lymfom 4
Cytomegalovirusinfektion 3
Mycobacterium avium
intracellulare 1
Aspergillos 1
Encefalit 1
Toxoplasmos 1
Malignitet 1



av det första aidsrelaterade symtomet
(= aids) och mortalitet. Lograngtest har
använts vid gruppjämförelse. Cox re-
gressionsanalys har utnyttjats för att
korrigera för ålder, förbrukning av fak-
torkoncentrat och HIV-relaterad terapi.
Alla P-värden är tvåsidiga och P<0,05
gränsen för signifikans.

Resultat
I medeltal 16 år efter serokonver-

sion har hos 67 procent CD4-positiva
celler sjunkit till värden <200 × 106/l,

50 procent har utvecklat aids och 58
procent har avlidit (Figur 1). De första
aidsrelaterade symtomen och dödsor-
saker framgår av Tabell II och III. Me-
dianöverlevnadstiden har varit 13 år,
medan motsvarande tid för utveckling
av aids och CD4-positiva <200 varit 12
respektive 9 år.

De patienter som under uppfölj-
ningstiden utvecklat aids och/eller avli-
dit var signifikant äldre (medelålder 33
respektive 34 år) vid tidpunkten för se-

rokonversion än de som varit asymto-
matiska (medelålder 26 respektive 24
år; P = 0,03 respektive P = 0,002). Där-
till hade de patienter som var yngre än
medianåldern 28 år haft en signifikant
långsammare utveckling av infektionen
till aids (Figur 2).

De patienter som avlidit i aids hade
förbrukat en signifikant mindre mängd
faktorkoncentrat per år än de som fort-
farande var i livet under 1996 (1 760 re-
spektive 2 400 E/kg; P = 0,04). Dess-
utom var risken att avlida i aids inverst
korrelerad med mängden förbrukat fak-
torkoncentrat efter korrektion för ålder
och given HIV-relaterad terapi
(P = 0,014). Däremot korrelerade sjuk-
domsutvecklingen inte med renhetsgra-
den av givna faktorkoncentrat. Inte hel-
ler kunde någon stabiliserande effekt på
antalet CD4-positiva celler av de mer
högrenade preparaten påvisas. Typen
av substitutionsbehandling, dvs profy-
laktisk eller vid behov, har inte heller
haft någon inverkan på infektionsför-
loppet efter korrigering för ålder och
konsumerad mängd faktorkoncentrat.

Diskussion
Den svenska HIV-infekterade hemo-

filipopulationen är i socioekonomiska
termer mer homogen än många utländs-
ka. Trots detta skiljer sig överlevnaden
inte signifikant från den som rapporte-
rats från andra kohortstudier [6-8].

Som i andra studier har utvecklingen
av HIV-infektionen visat sig korrelera
med åldern vid serokonversion genom
att de yngre patienterna under längre tid
är utan symtom och har en långsamma-
re minskning av antalet CD4-positiva
celler [9, 10].

Mortaliteten visade sig dessutom
vara signifikant lägre bland de patien-
ter som haft den största förbrukningen
av faktorkoncentrat, oberoende av pre-
paratens renhetsgrad. Mekanismen
bakom detta är oklar men kan möjligen
vara en gynnsam stimulering av im-
munförsvaret via koncentraten. En an-
nan orsak kan vara minskat antal led-
blödningar. Det är nämligen känt att
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Figur 1. HIV-infektionens utveckling
bland svenska blödarsjuka efter
tidpunkten för serokonversion. Den
streckade kurvan anger de dödsfall som
bedömts vara HIV-relaterade.

Figur 2. Utveckling av aids bland
svenska HIV-infekterade blödarsjuka
som var äldre respektive yngre än
medianåldern 28 år vid tidpunkten för
serokonversion.

Tabell III. Dödsorsaker bland HIV-infekterade
svenska hemofiliker.

Antal

Avtackling/Okänd 25
Leverinsufficiens 8
Septikemi 8
Pneumocystis carinii-pneumoni 7
Blödningar 4
Lymfom 1
Hepatom 1
Annan malignitet 2
Hjärtinsufficiens 1
Självmord 1



ledblödningar leder till en inflammato-
risk reaktion i leden, vilket skulle kun-
na påverka immunsystemet negativt
med följd att HIV-virusets patogenitet
ökar [11].

De svenska hemofilipatienterna till-
hör en minoritet av patienter i världen
som erhåller profylaktisk substitutions-
behandling. Rent teoretiskt skulle den-
na kontinuerliga stimulering av immun-
systemet kunna påverka sjukdomsut-
vecklingen i negativ eller positiv rikt-
ning. Emellertid kunde ingen skillnad
påvisas mellan denna behandlingsre-
gim och behandling vid behov efter kor-
rektion för mängden förbrukat faktor-
koncentrat.
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Summary
Haemophiliacs with HIV; HIV progres-
sion slower in younger patients and at
larger factor dosages
Jan Astermark, Erik Berntorp, Lennart Sti-
gendal, Hans Johnsson

Läkartidningen 1997; 94: 48-50.

HIV disease progression and the effect of re-
placement therapy with clotting factor concen-
trates (CFCs) were studied in 100 Swedish 
haemophiliacs, mean age at seroconversion 29
years (range, 4–72). On average 16 years after
seroconversion, 67 per cent of the patients had
CD4+ cell counts of <200 × 106/l, 50 per cent
had developed AIDS, and 58 per cent had died.
HIV disease progression was significantly
slower in those aged less than 28 (median age)
at seroconversion (P = 0.004). Moreover, mor-
tality was inversely correlated to total annual
CFC consumption after adjustment for age and
HIV-related therapy, i e, Pneumocystis carinii
prophylaxis and antiretroviral drugs (P =
0.014), but unrelated to the purity of the CFCs
used. After adjustment for age, annual CFC
consumption and HIV-therapy, prophylactic re-
placement therapy was not associated with sig-
nificantly better survival than on-demand treat-
ment. It is concluded that in HIV-positive 
haemophiliacs replacement therapy may have a
beneficial effect on the immune system, and
that CFC purity and the regimen (prophylaxis
vs on-demand) would seem to be factors of mi-
nor importance.

Correspondence: Dr Jan Astermark, Dept
for Coagulation Disorders, Universitetssjukhu-
set MAS, S-205 02 Malmö.

50 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  1–2  •  1998

Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).
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