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❙ ❙ Behandlingsmöjligheterna för patienter med reumatoid ar-
trit (RA) har under de senaste åren väsentligt förbättrats ge-
nom tillkomsten av nya biologiska läkemedel, särskilt häm-
mare av det proinflammatoriska cytokinet tumörnekrosfak-
tor-alfa (TNF). Dessa läkemedel kan kraftfullt minska in-
flammationen och även brosk- och bendestruktionen [1-3].
Säkerheten har förefallit god i de kliniska studier som före-
gått registrering, men därefter har många biverkningsrappor-
ter inkommit som motiverar större försiktighet [4]. Särskilt
har risken för infektioner poängterats [5, 6] och anhopning av
tuberkulosfall beskrivits [7, 8].

Nyligen har även rapporter influtit som beskrivit allvarli-
ga lungbiverkningar av icke-infektiös natur i samband med
såväl infliximab [9-13] som etanercept [14]. Vid reumatolo-
giska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge har vi under de senaste tre åren haft sex RA-patienter
som i samband med behandling med TNF-blockad fått allvar-
liga lungbiverkningar, varav fyra med dödlig utgång (Tabell
I). Vi finner det därför angeläget att fästa uppmärksamhet på
dessa allvarliga biverkningar av läkemedel som så många av
de reumatiskt sjuka ställer stora förhoppningar till. 

Fall 1
En 65-årig kvinna med reumatoid faktor(RF)-positiv, icke-
usurerande RA hade i samband med insjuknandet diskret
lungfibros med alveolitinslag. Diffusionskapaciteten för kol-
monoxid (DLCO) var då 47 procent av förväntat värde. Pati-
enten behandlades initialt med prednisolon och cyklofosfa-
mid intravenöst, som sattes ut efter sex månader på grund av
stationärt lungstatus. Hon hade behandlats med sulfasalazin,
hydroxiklorokin, azatioprin och prednisolon för RA.

Tre år efter sjukdomsdebuten satte man in behandling med
infliximab, 200 mg per infusionstillfälle, i kombination med
fortsatt azatioprin- och prednisolonbehandling, eftersom un-
dersökning med högupplösande datortomografi (high resolu-
tion computerised tomografi, HRCT) inte visat progress av
fibrosen och inget inflammatoriskt inslag. Patienten erfor
mycket snabb förbättring av ledsymtomen. En vecka efter
den tredje infusionen fick hon emellertid feber och uttalad
dyspné, varför hon togs in i sluten vård. Vid ankomsten var
patienten feberfri och dyspnoisk. Lungröntgen visade progre-
dierande förtätningar och HRCT interstitiell pneumonit med

utbredda ground glass-förändringar. Blod- och bronkoalve-
olärt lavage(BAL)-odlingar inkluderande opportunistiska in-
fektioner var negativa. Antinukleära antikroppar (ANA) var
negativa. Patienten bedömdes ha en snabbt progredierande
fibrotiserande alveolit utlöst av infliximab. 

Infliximab och azatioprin sattes ut, och patienten behand-
lades med syrgas, bredspektrumantibiotika, högdos kortison
och intravenöst immunglobulin samt intensivvårdades i re-
spirator. Trots detta försämrades hon snabbt och avled 18 da-
gar efter ankomsten. 

Fall 2
Hos en 67-årig kvinna med RF-positiv, usurerande RA dia-
gnostiserade man efter fyra år extraartikulär RA med noduli,
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TNF-blockad vid reumatoid artrit 
kan ge svår fibrotiserande alveolit
Sex fallbeskrivningar

Sammanfattat

Läkemedel som hämmar tumörnekrosfaktor (TNF)
används i ökande omfattning för att behandla patien-
ter med reumatoid artrit (RA). Dessa läkemedel har
en kraftfull, inflammationsdämpande effekt hos ca 70
procent av patienterna och hämmar dessutom brosk-
destruktionen.

Under senare år har framför allt den ökade risken för
tuberkulos poängterats, vilket motiverar särskild ut-
redning innan behandling startas.

Med dessa fallrapporter vill vi fästa uppmärksamhe-
ten på mycket allvarlig fibrotiserande alveolit hos pa-
tienter i samband med TNF-blockad, ofta med dödlig
utgång, och i hälften av fallen tidigt under behand-
lingen. En särskild riskgrupp är RA-patienter över 60
år med lungfibros.
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Sjögrens syndrom och lungfibros med DLCO på 63 procent.
RA-sjukdomen hade genom åren behandlats med, förutom
prednisolon, bl a metotrexat och etanercept. 

Sju år efter RA-debuten övervägdes behandling med in-
fliximab, varför ny lungutredning utfördes på grund av den ti-
digare kända lungfibrosen. HRCT visade oförändrad bild och
BAL inga tecken på inflammation. DLCO hade dock minskat
till 40 procent. Infliximab 200 mg/infusionstillfälle sattes in i
kombination med metotrexat, med mycket god klinisk effekt.
Efter tre infliximabinfusioner insjuknade patienten dock med
feber och andnöd. Då hon inte förbättrades av penicillinbe-
handling togs hon in i sluten vård. 

Vid intagningen var patienten subfebril. Lungröntgen vi-
sade tillkomst av spridda infiltrat och HRCT progress av så-
dana förutom utbredda slöjliknande förtätningar, s k ground
glass-förändringar, med bikakebildning (honeycombing).
DLCO hade minskat till 34 procent. Bronkoskopi med BAL
visade förändringar som vid aktiv alveolit. Odlingar för
svamp, tuberkulos och bakterier var negativa. I sputum var
undersökning med polymeraskedjereaktionsteknik (PCR) för
Pneumocystis carinii positiv men immunfärgningen negativ,
vilket bedömdes som kolonisering och inget som kunde för-
klara den aktuella sjukdomsbilden. ANA-titern, som var 1/
1 600 innan infliximabbehandlingen påbörjades, hade ökat
till 1/6 400. Sjukdomsbilden tolkades som fibrotiserande al-
veolit, troligen utlöst av infliximab.

Metotrexat och infliximab sattes ut, och patienten behand-
lades med ökad dos prednisolon och cyklofosfamid, 750 mg
intravenöst/månad i sex månader. Patienten förbättrades ini-
tialt långsamt. På grund av progredierande andnöd utfördes
ny HRCT efter ett år, som visade progress av lungfibrosen
men inga ground glass-förändringar. DLCO var då 40 pro-
cent. Med BAL kunde inflammation emellertid inte uteslutas.
Patienten fick därför ny cyklofosfamidbehandling, och sym-
tomen lindrades. Därefter har stabila förhållanden förelegat
med stationär lungfibros och torrhosta.

Fall 3
En 61-årig kvinna med RF-positiv och diskret usurerande RA
hade några månader före RA-diagnosen diskret basal fibros
på lungröntgen. HRCT i samband med RA-debuten visade
spridd fibros men inga ground glass-förändringar. BAL visa-
de inga tecken på inflammation. Patienten behandlades med
sulfasalazin, hydroxiklorokin och leflunomid samt därutöver
prednisolon. Efter ett års RA-sjukdom gavs etanercept i kom-
bination med fortsatt prednisolonbehandling, dock utan på-
taglig effekt på inflammationen. Efter två månaders behand-
ling erfor patienten ökad andnöd, och hon togs in i sluten vård. 

Vid ankomsten var patienten feberfri men hade ansträng-
ningsdyspné. Lungröntgen visade kraftig progress av fibros-
förändringarna liksom HRCT, som dessutom visade smärre
ground glass-förändringar, förenligt med inflammation.
DLCO var 43 procent, vilket var en försämring jämfört med
tidigare. Bakteriella odlingar, inklusive för tuberkulos, var
negativa. Sjukdomstillståndet bedömdes som fibrotiserande
alveolit sekundär till etanerceptbehandlingen. Etanercept sat-
tes därför ut, och patienten behandlades med höga doser kor-
tison och med cyklofosfamid intravenöst/månad, som efter
sex månader ersattes med azatioprin. Subjektiv förbättring
noterades, och HRCT efter ett år visade oförändrad fibros och
ett inflammationsinslag som gått i regress. Efter nästan två år
var dock DLCO oförändrat lågt, 41 procent, och patienten
hade subjektiva besvär med hosta och dyspné.

Fall 4
En 66-årig kvinna med RF-positiv och usurerande RA fick se-
nare även diagnosen lungfibros med ett DLCO på 40 procent.

RA-sjukdomen hade genom åren behandlats med flera anti-
reumatika, bl a metotrexat. 

Efter elva års RA-sjukdom återinsattes behandling med
metotrexat 7,5 mg/vecka, som efter några månader kombine-
rades med infliximab 200–300 mg/infusionstillfälle. Denna
kombinationsbehandling hade god effekt på inflammationen.
Efter 20 månaders infliximabbehandling, totaldos 3 300 mg,
insjuknade patienten med exsudativ hosta och andnöd. Hen-
nes andningsfunktion försämrades snabbt, och hon togs in
akut efter två veckors doxycyklinbehandling.

Vid intagningen var patienten feberfri, dyspnoisk och hade
hypoxemi med en syrgasmättnad på 72 procent. Lungröntgen
visade interstitiell fibros med markant progress jämfört med
tidigare. Datortomografi av lungor visade utbredda generella
fibrosförändringar med homogent nedsatt lufthalt, som vid
inflammation. Bronkoskopi kunde inte genomföras på grund
av hennes dåliga allmäntillstånd. Odlingar för svamp, tuber-
kulos och bakterier var alla negativa. ANA-titern hade ökat
från 1/100 till 1/6 400. Patientens sjukdomstillstånd bedöm-
des som fibrotiserande alveolit, troligen utlöst av infliximab.

Metotrexat och infliximab sattes ut, och patienten behand-
lades med kontinuerlig syrgastillförsel samt högdos gluko-
kortikoider och antibiotika, med marginell effekt på den gra-
va andningsinsufficiensen. Patienten förblev kroniskt syrgas-
beroende men kunde vårdas i hemmet tills hon avled efter
drygt ett och ett halvt år. 

Fall 5
En 74-årig kvinna med RF-positiv, usurerande RA hade efter
18 års sjukdom också diskret lungfibros. RA-sjukdomen hade
genom åren behandlats med flera antireumatika, bl a meto-
trexat och kortison. Efter 20 års sjukdom återinsattes meto-
trexat 10 mg/vecka, nu i kombination med infliximab 200–
300 mg/infusionstillfälle tillsammans med tidigare predniso-
lon, med god effekt på ledinflammationen. Efter behandling
med infliximab (totaldos 5 700 mg) i tre år och fem månader
insjuknade patienten med feber och ökad andnöd, och två
veckor senare lades hon in akut. 

Vid ankomsten var patienten afebril och kraftigt andfådd.
Syrgasmättnaden var 82 procent. HRCT visade fibrosföränd-
ringar bilateralt och utbredda förändringar av ground glass-
typ. Bronkoskopi med BAL visade att PCR var positiv för
Aspergillus; odlingar i övrigt var negativa. ANA, som varit
negativ före behandlingen, hade stigit till >1/1 600 vid det ak-
tuella insjuknandet. Sjukdomstillståndet tolkades som fibro-
tiserande alveolit sekundärt till infliximabbehandlingen, även
om infektion inte kunde uteslutas. 

Metotrexat och infliximab sattes ut. Antisvampbehandling
inleddes på grund av PCR-fynden, och bredspektrumanti-
biotikum sattes in för säkerhets skull, förutom kortison. Pati-
enten försämrades dock snabbt, blev syrgasberoende, fick
ökande lunginfiltrat och avled efter knappt tre veckors sjuk-
husvård. 

Fall 6
En 73-årig man med RF-positiv, usurerande RA och sekun-
därt Sjögrens syndrom fick efter två års RA-sjukdom även
lungfibros. Sjukdomen hade genom åren behandlats med fle-
ra antireumatika, bl a metotrexat och prednisolon.

Efter fem års RA-sjukdom inleddes behandling med eta-
nercept i kombination med samma stabila dos av prednisolon
som tidigare och sulfazalazin, senare även hydroxiklorokin,
med god effekt på ledsymtomen. Efter drygt fyra års etaner-
ceptbehandling insjuknade patienten med övre luftvägs-
infektion, som inte svarade på behandling med doxycyklin,
varför han togs in i sluten vård. Vid ankomsten hade patien-
ten allmänpåverkan och 38 graders feber. Upprepade lung-
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röntgen och HRCT visade lungfibros, bilateral pleurit, snabbt
progredierande konfluerande infiltrat och senare även ground
glass-förändringar. 

Den mycket snabba röntgenologiska progressen talade i
första hand för infektiös genes, men inga odlingar inklusive
BAL kunde påvisa infektion med bakterie, virus eller svamp.
En senare HRCT-bild överensstämde mer med alveolit, och
lungbiopsi visade förändringar förenliga med interstitiell
pneumonit. Patienten behandlades med antibiotika, metyl-
prednisolon och cyklofosfamid samt höga doser av immun-
globulin intravenöst för att behandla såväl eventuell infektion
som inflammation. Patienten försämrades dock snabbt och
behövde ökande mängd syrgas. Efter fyra veckors vårdtid av-
led han i multiorgansvikt. 

Diskussion
Alla de sex beskrivna patienterna hade RF-positiv RA, varav
fem även hade lungfibros före det akuta insjuknandet. Lung-
engagemang, inkluderande interstitiell lungsjukdom (ILD,
interstitial lung disease), är en extraartikulär manifestation
vid RA [15, 16]. Förekomst av hög RF-titer, som förekom hos
våra patienter, och positiv ANA är signifikanta riskfaktorer
för ILD [15].

Det akuta insjuknandet med tilltagande andningsinsuffici-
ens inträffade hos alla patienterna i samband med behandling
med TNF-blockad, varav tre samtidigt behandlades med me-
totrexat. Det är välkänt att metotrexat kan orsaka pneumonit
vid RA [17, 18], men den metotrexatorsakade pneumoniten
är oftast reversibel [19], även om enstaka fall finns beskrivna
med letal utgång [20]. Våra tre patienter hade behandlats med
metotrexat tidigare utan biverkningar, och övriga tre hade
inte metotrexat, varför vi vill tillskriva TNF-blockaden den
accelererande interstitiella lungsjukdomen. 

Vi har funnit fyra rapporter som beskrivit åtta RA-patien-
ter med livshotande interstitiell pneumonit, liknande de av
oss beskrivna, varav fyra med dödlig utgång kort tid efter in-
satt behandling med infliximab. Av dessa åtta patienter hade
fyra tilläggsbehandling med metotrexat, en med leflunomid
och tre med azatioprin [9, 10, 12, 13].

Mekanismen genom vilken TNF-blockad skulle kunna ut-
lösa akut ILD är oklar. TNF spelar stor roll som proinflam-
matoriskt cytokin vid RA, och den spontana frisättningen av

TNF från alveolära makrofager hos RA-patienter är ökad
[21], men dess roll för utveckling av lungfibros vid RA är inte
klarlagd. 

I djurstudier har TNF ansetts vara en kritisk mediator för
utveckling av lungfibros [22], men man har även funnit att
möss som saknar TNF fick accelererad bleomycininducerad
pneumonit och lungfibros [23]. Sådana divergerande resultat
finns även i den humana kliniska situationen, där det finns be-
skrivet positiva effekter av TNF-blockad hos patienter med
RA och ILD [24, 25], medan allt fler rapporter kommit avse-
ende debut av fibrotiserande alveolit och andra lungföränd-
ringar hos RA-patienter som behandlas med infliximab och
etanercept [9-14].

TNF är viktig för bibehållande av TH-1-immunsvaret,
som är ökat vid RA. Hämning av TNF skulle kunna medföra
en omreglering mot TH-2-svar, vilket hos flera av våra pati-
enter dokumenterats genom ökad ANA-titer och därmed
ökad risk för lungfibros. Detta senare beror på att typ 2-cyto-
kiner anses trigga ett fibroproliferativt svar, vilket visats i ex-
perimentella modeller av lungsjukdom [26]. En sådan omre-
glering styrks också av rapporterade fall där etanercept- och
infliximabbehandling inducerat systemisk lupus erythemato-
sus (SLE), som betraktas som en TH-2-sjukdom [27, 28].

Diagnostiken vid ILD är svår och innebär att många hete-
rogena sjukdomstillstånd av akut och kronisk karaktär måste
uteslutas. Differentialdiagnostiska överväganden mot infek-
tioner är viktiga, men sådana kunde inte påvisas hos någon av
de här beskrivna patienterna. Misstanken om infektiös genes
ansågs dock ändå inte utesluten i flera fall, vilket föranledde
antibiotikabehandling. Ett spektrum av infektioner finns rap-
porterade vid TNF-blockad vid RA och inkluderar, förutom
tuberkulos, histoplasmos [29] kryptokockos [30, 31], Pneu-
mocystis carinii-infektion [32] och candidiasis [33].

Fem av våra sex patienter hade känd men beskedlig lung-
fibros före behandling med TNF-blockad, det gällde också
alla tre patienter med letal utgång, beskrivna av Ostor och
medförfattare [13]. Även om det rör sig om relativt få fall
måste vi anse att RA-patienter med lungfibros är en riskgrupp
för att få allvarlig lungbiverkan av TNF-blockad.

Prevalensen av ILD vid RA varierar beroende på patient-
selektion, definition av ILD och diagnostiska metoder och
har rapporterats uppgå till 6–19 procent [34, 35]. RA-associ-
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Tabell I. Sjukdomskarakteristika och behandling avseende de sex beskrivna patienterna. ANA = antinukleär faktor, CYP = cyklofosfamid iv, RA = reumatoid ar-
trit, RF = reumatoid faktor, SS = Sjögrens syndrom.

Duration
RA- Anti- av TNF- Samtidig

Ålder, RF, ANA- duration, TNF- blockad, antireumatisk Behandling av
Fall Kön år Rökning Sjukdom status1 år preparat månader behandling lungsjukdom Utfall

1 K 65 Aldrig RA, RF+ 3 Infliximab 2 Prednisolon, Kortison, Avliden
lung- ANA– azatioprin antibiotika 
fibros immun-

globulin
2 K 67 Slutat RA, SS, RF+ 7 Infliximab 2 Prednisolon, Kortison, Måttlig

för 8 år lung- ANA+ metotrexat CYP andnings-
sedan fibros insufficiens

3 K 61 Slutat RA, RF+ 1 Etanercept 2 Prednisolon Kortison, Måttlig
för >10 år lung- ANA– CYP andnings-
sedan fibros insufficiens

4 K 66 Slutat RA, RF+ 12 Infliximab 20 Metotrexat Kortison, Avliden
för 5 år lung- ANA+ antibiotika
sedan fibros

5 K 74 Slutat RA RF+ 23 Infliximab 41 Prednisolon, Kortison, Avliden
för >10 år ANA– metotrexat antibiotika
sedan

6 M 73  Slutat RA,SS, RF+ 9 Etanercept 51 Prednisolon, Antibiotika, Avliden
för >10 år lung- ANA– sulfasalazin, immun-
sedan fibros hydroxi- globulin

klorokin 
1 Före TNF-blockaden. 

➨
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erad ILD kan inte kliniskt eller radiologiskt skiljas från idio-
patisk ILD [16, 36]. Patofysiologiskt har dock vid RA-asso-
cierad ILD T-cellsaktivering ansetts ha betydelse, och ökad
mängd CD4-positiva T-celler har påvisats vid lungbiopsi från
RA-patienter med ILD jämfört med patienter med idiopatisk
ILD [37]. 

Vidare har förloppet vid ILD associerad till inflammato-
riska reumatiska sjukdomar ansetts lindrigare och mortalite-
ten lägre än vid idiopatisk ILD [38-40]. Dessa fynd har med-
fört att ILD-associerad reumatisk sjukdom anses skild från
idiopatisk lungfibros [41]. Vid RA har inte heller distinktio-
nen mellan vanlig (UIP, usual interstitial pneumonia) och
icke-specifik ILD samma betydelse ur prognostisk synvinkel
som vid idiopatisk ILD [37, 40]. I de här beskrivna fallen har
dock förloppet av en till synes beskedlig lungfibros ändrats
till hastigt förlöpande fibros med alveolitinslag i samband
med TNF-blockaden.

Under den aktuella tiden behandlades ca 330 RA-patien-
ter med infliximab eller etanercept på vår klinik, hälften av
var. Hur många av dessa som hade lungfibros är okänt. För-
utom de beskrivna dödsfallen har ytterligare en patient avli-
dit i sepsis och en i miliartuberkulos i samband med TNF-
blockad. Bland våra övriga ca 2 000 RA-patienter som inte
behandlats med TNF-blockad noterade vi under samma tid
endast två patienter med svår lungfibros, varav ett dödsfall,
men ingen tuberkulos. Att vi funnit så många allvarliga lung-
biverkningar vid TNF-blockad har sannolikt flera orsaker,
dels en mycket väl sammanhållen vårdkedja för RA-patien-
ter, med nära kontakt med övrig högspecialiserad vård, dels
ökande observans efter det första fallet och slutligen att vi när
preparaten blev allmänt tillgängliga givit dessa även till äldre
patienter.

De här beskrivna allvarliga lungbiverkningarna hos RA-
patienter som behandlats med TNF-blockad, liksom de tidi-
gare publicerade, inträffade alla hos patienter över 60 år.
Dessutom hade fem av våra sex patienter, liksom de tre eng-
elska patienterna [13], känd lungfibros före behandlingens
början. Även om det rör sig om få fall anser vi att RA-patien-
ter över 60 år med lungfibros är en riskgrupp för allvarlig
lungbiverkan av TNF-blockad.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

TNF-blockade has been increasingly used in the treatment of rheumatoid arthritis
(RA). However, the safety is unclear and an increased risk of both tuberculosis
and other infections has been identified. Recently severe fibrosing alveolitis has
also been reported in RA-patients treated with TNF-blockade. We report a further
six RA patients, who during treatment with infliximab or etanercept developed
fulminant lung fibrosis with alveolitis. For four of the patients, the fibrosing alve-
olitis was fatal. All patients were RF positive and above 60 years and five had mild
fibrosis associated with RA before TNF-blockade treatment. Duration of TNF-
blockade treatment was for three patients only two months and for the other three,
20-51 months. Age above 60 years and previous lung fibrosis appear to be risk
factors for developing fibrosing alveolitis in RA patients treated with TNF-block-
ade.
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