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Sammanfattning 
 
  Hemofili, blödarsjuka, är en sjukdom där blodet har svårt att koagulera efter en skada. 
Sjukdomen beror på en mutation i genen för koagulationsfaktor VIII (hemofili A) respektive 
koagulationsfaktor IX (hemofili B). I båda fallen ger mutationerna defekta koagulationsfaktorer. 
Vanligast idag är att dessa sjukdomar behandlas med injektioner av de humana formerna av 
respektive faktor. Fokus i detta examensarbete inriktas mot hemofili A och faktor VIII. 
  
 Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur effektiva och säkra två olika kommersiellt 
tillgängliga faktor VIII preparat är med avseende på att helt förhindra blödningar. Ett av 
preparaten är utvunnet från human plasma, det andra är framställt med hjälp av rekombinant 
DNA-teknik. Båda preparaten avvänds för behandling av hemofili A-patienter.  
 
Studien utformades som en litteraturstudie och sökningar gjordes i PubMed. Kriterierna för val 
av artiklar var: patienter med hemofili, behandling med renad faktor VIII från blodplasma 
och/eller rekombinant faktor VIII (rFVIII) samt kliniska studier. Minimala antalet ingående 
patienter i en klinisk prövning sattes till 20. Sökningarna ledde till granskning av sex studier, där 
tre studier behandlade rFVIII-behandling och tre behandlade plasmaupprenad faktor VIII-
behandling. 
      
  Effekt och säkerhet bedömdes i de flesta fall med effekt på hemostas, reducerad smärta, 
reducerad svullnad, antal infusioner och antalet upptäckta negativa fall under behandlingen. 
Såväl upprenad human faktor VIII som rekombinant framställd faktor VIII gav likvärdiga  och 
mycket goda effekter. De största riskerna var antikropputveckling under behandlingen, vilket 
oftast ledde till att patienten fick avbryta behandlingen. Störst antikropputveckling påvisades vid 
rFVIII-behandling. En allvarlig risk, som kan förekomma vid behandling med renad human 
faktor VIII, är samtidig överföring av virus, framför allt hepatit B- eller C-virus.  
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ABSTRACT 

Haemophilia is an inherited disease which causes increased bleeding due to defect 
clotting factors VIII and/or IX. There are two forms of haemophilia, A and B, which 
both are X-linked and due to mutations of the genes of factor VIII and factor IX 
respectively. This study focuses on Haemophilia A and thereby factor VIII. 

The drugs that are available on the Swedish market today for patients with 
haemophilia A include Factor VIII(FVIII), which has been purified from human 
plasma and recombinant factor VIII(rFVIII). The main goal of this study is to gain a 
better understanding of the effects of treatment of haemophilia A with either purified 
plasma factor VIII or recombinant factor VIII on reducing or preventing bleeding 
and on side effects.   

The study was designed as a literature review and searches were carried out in 
PubMed at the Linnaeus University library.  The criteria for selection of articles 
were: patients with haemophilia, treatment with plasma derived and/or recombinant 
factor VIII as well as clinical studies. The minimum number of patients was set at 20. 
The searches led to the review of six studies, where three used recombinant factor 
treatment and the other three referred to plasma-derived treatment. 

Efficacy and safety were evaluated in most cases by the hemostasis effect, reduced 
pain, reduced swelling, number of infusions, and number of reported adverse events. 
The incidence of inhibitor formation during treatment often resulted in the patient 
discontinuing the treatment. An increased development of neutralizing antibodies in 
the patient was evident in recombinant factor treatment, while there was an increased 
risk for transmission of hepatitis B or C in treatment with plasma derived from 
humans,  

In Sweden, one can choose to be treated on-demand, which reduces the risks 
tremendously for the haemophilia patient. However, this can increase the risk of 
inhibitor formation that can lead to ineffective treatment. The risk of bleeding in 
haemophilia patients can vary and is connected to the parent’s genes. Caution and 
self-awareness about the limitations decreases the risks of severe cases of bleeding. 
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FÖRKORTNINGAR 

  

AE  adverse event  

AHG  anti-haemophilic globulin 

CER  clinical efficacy rating 

CVS   chorionic villus sampling  

ED  exposure day 

ES   exploratory score 

PCR   polymerase chain reaction 

PK   pharmacokinetics  

PMS   post marketing surveillance 

PTP   previously treated patients 

PUP   previously untreated patients 

RFLP  restriction fragment length polymorphisms 

TF tissue factor  

vWF   von Willebrand factor 
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INTRODUKTION  

Blödarsjuka (Hemofili) 

Blödarsjuka, hemofili, är en sjukdom där blodet har svårt att koagulera efter en 
skada. Exempel på skador är lätta och djupa sår, tandextraktion samt skador i 
muskler och leder. Dessa skador kan orsaka yttre eller inre blödningar. Sjukdomen 
beror på en genetiskt betingad medfödd brist på koagulationsfaktorerna VIII eller IX 
i blodet.                                           

Det finns två olika former av blödarsjuka: Hemofili A, som beror på mutation i 
genen för faktor VIII och hemofili B, som beror på mutation i genen för faktor IX.  
Båda dessa gener ligger i X-kromosomen, och hemofili drabbar därför män. Dock 
drabbas även de kvinnor som är homozygot muterade i genen ifråga.  

Sjukdomen har en prevalens av ca 1 på 10 000 manliga individer. Hemofili A är fem 
gånger vanligare än hemofili B. I Sverige finns det ca 800 personer med känd 
hemofili A eller B. 

Hemofili – en historisk återblick 

Hemofili har länge varit känt hos människor. Sjukdomen beskrevs redan i den 
babyloniska skriftsamlingen Talmud på 400-talet. Ett exempel på tidig kunskap om 
sjukdomen är en lag i den judiska lagsamlingen från 200-talet, som angav att ett 
judiskt barn inte skall omskäras om två söner till samma mamma tidigare har dött 
under omskärelsen.  

John Conrad Otto (1744-1844) är känd som upptäckaren av sjukdomen, och mycket 
av dagens kunskap härstammar från 1800-talet då han beskrev och namngav 
sjukdomen (Hoyer, 1994; Otto, 1996). Han beskrev sjukdomen enligt följande: 
blödarsjuka är en medfödd, ärftlig sjukdom som endast drabbar män men ärvs genom 
kvinnor, vid vilken man har förlängd koagulationstid och upprepade ledblödningar 
(Mannucci, 2008; High, 2011). 

Senare beskrevs att barnen till en man med hemofili A eller B alltid är friska men 
söner till en dotter kan drabbas. Ordet hemofili (eng. haemophilia) betyder ”kärlek 
till blod” (eng. love of blood) (DiMichele et al., 1998; Turgeon, 2005). Sjukdomen 
har kommit att kallas för den europeiska kungasjukdomen då Englands drottning 
Victoria (1819-1901) var bärare och överförde sjukdomen till sina döttrar. På den 
tiden gifte sig många kungafamiljer med varandra och det var på det viset 
hemofilisjukdomen ärvdes av den kända ryska kronprinsen Alexis (1904-1918), son 
till Alexandra och Nicholas (Turgeon, 2005; High, 2011). 

I början av 1900-talet angav ett antal författare att protrombin var orsaken till 
hemofilisjukdomen, men 1935 bevisade kemisten Quick AJ att så inte var fallet. 
Patek och Taylor identifierade det första plasmaproteinet som kunde hjälpa 
hemofilipatienter och detta globulin beskrivs senare som anti-hemophilic globulin 
(AHG) (Munnucci et al., 2001; Davie, 2003). 
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1952 upptäcktes faktor IX, som även kallades ”the christmas factor” (sv. julfaktorn) 
då Biggs gjorde upptäckten under jultiden. Den nya sjukdomen kallas numera 
hemofili B och den klassiska blödarsjukan (gamla sjukdomen) kallas hemofili A 
(Moore et al., 2007; Telfer et al., 2008). 

Forskningen kring hemofili började ta fart år 1971. Då gavs möjlighet att med 
affinitetskromatografi specifikt isolera faktor VIII från andra blodproteiner, ex.  von 
Willebrand faktorn (vWF). Detta medförde att man kunde urskilja X-
kromosomlänkad hemofili A från autosomalt recessivt nedärvd som von Willebrands 
sjukdom (Mannucci, 2004; Weiss et al., 2010). 

Redan i början av 70-talet definieras genens struktur mer exakt av forskare i USA 
och detta hjälper forskningen än idag att förstå sjukdomen (Bagnall et al., 2002; 
Sharathkumar et al., 2011).  

Sjukdomens ärftlighet 

Hemofili drabbar, som ovan angivits, nästan uteslutande män då den är en X-
kromosomalt, recessivt, nedärvd sjukdom. Kvinnor kan vara friska bärare (kan dock 
föra anlaget - muterad gen - vidare i en av sina X-kromosomer men med korrekt gen 
i den andra) eller sjuka (defekt gen i båda X-kromosomerna). Det senare är mycket 
sällsynt och uppkommer endast hos en flicka om hennes mamma är bärare av en 
defekt gen och hennes pappa är sjuk.  

Figur 1A visar sannolikheten för en person att födas med hemofili och figur 1B visar 
X-länkat anlagsschema för hemofilipatienter. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A.                                                           B.  

 

Figur 1. A. X-kromosombunden recessiv nedärvning från en sjuk anlagsbärande man.  
B. Kromosombunden recessiv nedärvning från en frisk anlagsbärande kvinna och från en  
frisk man (Aila et al., 2013).  
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En kvinnlig anlagsbärare kommer med 50 % sannolikhet att föra sjukdomen vidare 
till sina söner och med 50 % sannolikhet kommer hon att föra vidare anlaget till sina 
döttrar. Alla döttrar till en blödarsjuk man kommer att bli anlagsbärare och alla söner 
kommer att vara friska. 

En kvinnlig anlagsbärare är den som uppfyller ett av följande kriterier: 

1. Hennes far har hemofili 

2. I kvinnans släkt finns personer med hemofili 

3. Hon har fött en sjuk son eller fött en dotter som är bärare  

Familjer med känd hemofiliärftlighet kan med hjälp av koagulationstest av faktor 
VIII och IX och/eller genetiskt test minska risken (abort av hemofilibarn) att få sjuka 
barn (Peyvandi et al., 2006). 

 

Hemofilins olika former och svårighetsgrader 

Hemofili orsakas av brist på, helt avsaknad av eller dåligt fungerande 
koagulationsfaktor VIII eller IX i blodet och kan indelas i olika svårighetsgrader 
beroende på koagulationsaktiviteten. Om koagulationsaktiviteten hos dessa faktorer 
är mindre än 1 % av normal aktivitet beskrivs sjukdomen som en svår form medan 
den beskrivs som medelsvår vid 1-5 % och som mild vid 5-40 %.  

 

Diagnos av hemofili 

Vid svår form av hemofili kan patienten diagnostiseras med sjukdomen redan vid 7-8 
månaders ålder genom att svåra blödningar uppstår i hud, leder, slemhinnor och 
muskler. Vid mild form av hemofili brukar patienten oftast få diagnosen senare i 
livet, oftast i samband med någon skada. Utan behandling kan personer med den 
svåra formen av hemofili få en tidig invaliditet p.g.a. skadade leder. Lindriga 
kroppsskador kan också ge upphov till utbredda blödningar hos patienter med svår 
eller medelsvår form (Gahrton et al., 1997; Axler et al., 2012).  

 

Hemostas och koagulationssystemet 

Hemostas är en medicinsk term för att beskriva kroppens förmåga att permanent 
stoppa en blödning. Den kan delas upp i primär (cellulär) och sekundär (humoral) 
hemostas. 

Primär hemostas: Trombocyter binds till kollagen i den skadade kärlväggen och 
börjar utsöndra substanser, ex ADP, som leder till trombocytaggregering.  
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Sekundär hemostas: Koagulationen sker som är ett samspel mellan blodplättar och 
olika proteiner. Faktor VIII och IX är viktiga faktorer i detta system och brist på 
dessa faktorer orsakar att blodet inte kan levra sig normalt. 

Koagulationssystemet består av två delar, en ”intrinsic” (interna) och en ”extrinsic” 
(externa), figur 2. 

 

                  Intern del  

                    Ytkontakt 

 

                      XII           XIIa 

 

                                XI              XIa                                                                 

                                                                                                             Extern del (TF-del) 

                                        IX                   IXa                       TF-VIIa           Vävnadsskada 

                                                   VIIIa, PL  Ca2+                                VIII         VIIIa 

                                                  X                              Xa                    X                  V        Va 

                                                                          Va, PL  Ca2+                                    XIII 

                                                    Protrombin (II)                    Trombin  

                                                                                                                                  XIIIa 

                                                                         Fibrinogen (I)                     Fibrin               Stabilt 

                                                                                                                                             Koagel 

 

Figur 2. Interna och externa koagulationssystemets deltagande faktorer och förlopp. 
Bokstaven a indikerar aktivt enzym. (PL – platelet membrane phospholipid; TF – tissue 
factor). 

  

I den externa delen av koagulationssystemet binds koagulationsfaktorn VIIa till 
vävnadsfaktorn (TF (tissue factor). Bildat komplex aktiverar faktor X till Xa, som i 
sin tur omvandlar faktor II (protrombin) till trombin, vilket leder till fibrinbildning. 
Trombin aktiverar även faktor VIII och V liksom faktor XIII, figur 2.  

I den interna delen av koagulationssystemet, figur 2, finner vi att  Xa, tillsammans 
med faktor Va, PL och kalciumjoner, omvandlar  protrombin till trombin. Aktivt 
trombin är ett serinproteas och klyver fibrinogen så att fibrin bildas. Under påverkan 
av XIIIa tvärbinds fibrintrådarna till ett tredimensionellt nätverk och ett stabilt koagel 
skapas.  

Faktor IX, anti-hemofili faktor B, är ett proenzym som bildas i lever. Det aktiveras 
antingen av faktor XIa eller Va och erfordrar liksom faktor II, VII och X även 
vitamin K, som behövs för karboxylering av glutaminsyra till γ-karboxyglutaminsyra 
i proteinet.  
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Faktor IXa i sin tur aktiverar, i närvaro av aktiv faktor VIII, VIIIa, fosfolipider och 
kalciumjoner, faktor X till Xa i den interna vägen. 

Faktor VIII, anti-hemofili faktor A, är ett glykoprotein som aktiveras av trombin. Då 
det deltar i aktivering av faktor X betyder det att faktor VIII behövs för att initiera 
koaguleringsprocessen (Gahrton et al., 1997; Knobe et al., 2008; Axler et al., 2012). 

 

Hemofili A  
 
Hos ca 50 % av alla hemofili A-patienter är orsaken till sjukdomen en inversion av 
genen för faktor VIII i X-kromosomen. Hos resterande 50 % av fallen är orsaken till 
hemofili olika mutationer i faktor VIII-genen. Mutationerna kan vara deletioner 
(avsaknad av nukleotider) av olika storlek, insertioner (extrainsattta nukleotider), 
”non-sense” (byte av nukleotid som inte leder till aminosyraförändring i det färdiga 
proteinet) och ”missense” mutationer (byte av nukleotid som leder till utbyte av 
aminosyra i proteinet). Inom varje familj ser man oftast en unik mutation (Bagnall et 
al., 2002; Mannucci, 2004; Weiss et al., 2011). 

 

Hemofili B  
 
Hos majoriteten av hemofili B-patienter är orsaken punktmutationer i faktor IX 
genen. De flesta familjer har sina egna unika mutationer (Bagnall et al., 2002; 
Mannucci, 2004; Weiss et al., 2011).     

Mer än 50 % av alla patienter med hemofili B har ingen känd sjukdomshistoria i 
familjen, och kallas därför för sporadiska eller isolerade fall. I de flesta av fallen i 
dessa familjer är det en  de novo mutation. 

I Sverige är ca 40 % av alla hemofilidrabbade pojkar födda av en moder som tillhör 
en familj med känd hemofili. Resterande 60 % av pojkarna är isolerade/sporadiska 
fall födda av en mor utan en familjehistoria med känd hemofili (Ljung, 1990; 
Stonebraker et al., 2010). 

 

Sjukdomens symptom  

Led- och muskelbesvär är de första allvarliga symptomen hos patienter med svår och 
medelsvår hemofili A och B. Dessa blödningar kan uppkomma spontant eller efter en 
mindre skada och är ofta mycket smärtsamma. Dessa besvär kan leda till allvarliga 
eller bestående förändringar i ledkapsel, ledbrosk och ben om dem inte behandlas i 
tid. Vidare kan dessa besvär även leda till rörelsebegränsningar, stelhet och kronisk 
smärta som vi kan se i figur 3. Blödningar i leder och muskler kan ofta leda till att 
muskulaturen försvagas på grund av inaktivitet och försämrad muskelfunktion  
(Gahrton et al., 1997; Axler et al., 2012).  
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Skador hos patienter med mild hemofili A och B leder oftast inte till led- eller 
muskelblödningar och risken för bestående rörelsebegränsningar är låg. Denna milda 
form kan upptäckas först i vuxen ålder i samband med operationer, tandutdragning 
eller olycksfall. Vid alla typer av kirurgiska ingrepp på en hemofilipatient finns det 
risk för blödning. Det är därför rekommenderat att alltid planera kirurgiska ingrepp 
då de kan leda till svåra blödningar, och även skapa ett visst orosmoment hos 
patienten.  

 

 

 

 

Symptom vid ung ålder 
Symptomen som ses hos småbarn som har sjukdomen är oftast blåmärken i form av 
knölar. Svåra former av hemofili kan även leda till att när barnet börjar krypa och gå 
ökar risken för ledblödningar. De mest utsatta lederna är fot-, knä- och armbågsleder. 
Ledblödningar kännetecknas ofta av att barnet har ont och vägrar röra leden. Andra 
tecken är svullnader. Muskelblödningar är oftast svåra att upptäcka om de inte syns i 
form av blåmärken. Oftast upptäcks de genom att barnet inte vill röra sig. Andra 
blödningar som kan förekomma hos barn är i munnen, då de till exempel biter sig 
eller på annat sätt skadar munslemhinnan. Hårda slag mot huvudet eller magen kan 
leda till allvarliga inre blödningar. Mindre skador som skärsår och lindriga sår läks 
ganska lätt, men rekommendationen är regelbunden kontroll av skadan. Störst risk 
finns vid skador på ett blodkärl, då det medför påverkan på muskelvävnader 
(Gahrton et al., 1997). 

Figur 3. Blödningar i leder och muskler (Aila et al., 
2013).  
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Blödning hos hemofilipatienter kan ske var som helst i kroppen och är antigen synlig 
eller osynlig. Blödningar kan uppkomma av känd eller okänd anledning. I det senare 
fallet kallas det spontan blödning. 

Spädbarn med hemofili får, vad man vet, inga blödningar. Vid omskärelse kan barn 
med svår hemofili blöda en lite längre tid än väntat. Under uppväxttiden kan barn 
med svår hemofili lätt få skador eller blåmärken som tenderar att blöda under en lite 
längre tid än normalt, särskilt i mun och på tungan. Spontana blödningar är också 
vanliga hos barn med svår hemofili och detta kan påverka lederna och musklerna. 

 

Behandling av hemofili 

Ett viktigt mål med behandling av hemofilipatienter är att förebygga och förhindra 
svåra ledblödningar. Faktor VIII och IX-koncentrat kan användas både i förbyggande 
syfte och för att behandla en redan uppkommen blödning.  

Den först dokumenterade behandlingen av hemofilisjukdom gjordes på 1840-talet, då 
en läkare transfunderade blod från en frisk person till en hemofilipatient. På det sättet 
kunde han få stopp på blödningen. Under de därefter kommande 100 åren använde 
man denna metod för att stoppa blödningar hos hemofilipatienter. När man 
identifierat anti-hemofili globulin (AHG) började man använda frusen plasma för att 
stoppa svåra blödningar. År 1950 använde man i Sverige för första gången 
renframställd faktor VIII från människa (Ljung, 2012).  

I början av 70-talet rekommenderades de flesta kvinnor som var anlagsbärare av 
hemofili att inte föda barn. Om en anlagsbärande kvinna blivit gravid undersökte 
man vilket kön fostret hade. Om det var en pojke förekom det att man erbjöd kvinnan 
abort. I slutet av 1970-talet utvecklades nya undersökningstekniker i form av 
endoskopi och ultraljud, vilket öppnade nya möjligheter inom fosterdiagnostiken. 
Med hjälp av dessa metoder och även tester på fosterblod kunde brist på faktor VIII 
och IX enklare, och med större precision, konstateras och därefter fostret framtid. En 
annan använd metod inom diagnostiken är Chorionic Villus Sampling (CVS) 
kromosomanalys, som började användas i mitten av 80-talet. I dag är denna den 
främsta metoden vid fosterdiagnostik (Hanprasertpong, 2010). 

Den första lyckade kloningen av genen för mänsklig faktor VIII skedde 1984 och är 
idag standard för framställning av rekombinant faktor VIII som visat god effektivitet 
(Lusher et al., 2013). 

Flera studier visar att substitutionsbehandling med koagulationsfaktorkoncentrat har 
en god effekt, och möjliggör vanliga kirurgiska ingrepp som till exempel ledplastik i 
knä och höftled (SBU, 2011).   

Behandling med koagulationsfaktorer har ökat överlevnaden för hemofilipatienter till 
en nästan en normal livslängd. Detta beror till stor del på senare års växande 
kunskaper av de biologiska mekanismerna inom hemofilins patofysiologi (SBU, 
2011). 

Flera svenska populationsstudier har utförts inom hemofiliområdet. Det mest 
noterbara i dessa studier är att livslängden för svårt blödarsjuka patienter har genom 
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de nya behandlingsformerna ökat dramatiskt, sedan den första patienten med 
hemofili beskrevs i Sverige år 1831. Från att medellivslängden vid denna tid för 
manliga hemofilipatienter var ca 11.4 år har den år 2012 ökat till nästan samma 
siffra, 80 år, som gäller för svenska män utan hemofili. Allt fler kvinnor som är 
anlagsbärare av hemofili väljer genetisk konsultation under graviditeten, vilket är och 
har varit avgörande för att denna sjukdom minskar i Sverige (Ljung et al., 1993).  

 

Icke farmakologisk behandling av hemofili 
I förebyggande syfte, rekommenderas barn att använda hjälm och knäskydd för att 
minimera riskerna för skador och därmed svåra blödningar. Dessa icke-
farmakologiska hjälpmedel kan användas tills barnets livlighet har avtagit. 

Sjukgymnast är en viktig del i behandlingen för att få en hög ledrörlighet och 
muskelstyrka. Specialiserade terapeuter kan ge ökad kunskap om musklernas och 
ledernas funktion och det kan hjälpa patienten att känna igen och bedöma en 
förändrad funktion efter en blödning. 

Kroppsträning tillsammans med sjukgymnast ger en förbättrad fysisk och mental 
hälsa något som är särskild viktigt för hemofilipatienter. Träning av koordination och 
bra balans kan minska riskerna för ledblödningar. 

Vaccination mot hepatit A och hepatit B är viktig.  Hemofilipatienter bör hålla en 
”lagom vikt” så att lederna inte utsätts för onödiga påfrestningar (Nilsson, 2003; 
Harris et al., 2006; WHS, 2012).  

 

Praktiska tips för hemofilipatienter 

Hemofilipatienter bör alltid ha med sig sitt blödningsriskkort i samband med resor 
för information till dem som omhändertar patienten vid olycksfall. Tydlig 
information om diagnos och aktuella telefonnummer finns på riskkortet. 
Koagulationsenheten eller hemortsläkare bör alltid kontaktas vid olycksfall för 
information om blödningssymtom eller behandling (Gahrton et al., 1997; Vandernet 
et al., 2006). 

Vid milda former av hemofili kan det räcka med att behandla med syntetiskt 
tillverkad desmopressin i form av en nässpray eller via en depotberedning som 
opereras in under huden, för småbarn. I Sverige har patienterna ofta sina 
akutläkemedel hemma för att snabbt och effektivt stoppa en blödning, eller för att 
förhindra att en blödning sprids vidare och orsakar en större skada (SBU, 2011). 

Genetisk analys 
I början av 1980-talet sekvensbestämdes generna för humant faktor VIII och IX.   
Ytterligare kunskap om dessa gener har skapats genom registrering av genmutationer 
i dessa gener (Nilsson, 2003). 

Genetisk analys kan utföras för identifiering av mutationer i faktor VIII- eller IX-
generna och denna analys är det ideala diagnosverktyget för anlagsbärare. Då detta 
kräver avancerade verktyg och kostar mycket innebär detta att många länder avstår 
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från att genomföra denna diagnostik. I detta sammanhang är RFLP (Restriction 
Fragment Length Polymorphisms), där man jämför längden på olika DNA sekvenser 
man erhållit efter att ha klyvt DNA med specifikt restriktionsenzym, en vanlig 
analysmetod. Alternativt kan direkt sekvensering av en DNA-sekvens av faktor VIII 
genen, framställd genom PCR (polymerase chain reaction), genomföras (Nilsson, 
2003; Ljung, 2012). 

 

 

Profylaktisk behandling med koagulationsfaktor 
Dagens profylaxbehandling (där faktorkoncentrat injiceras intravenöst regelbundet 
varannan till var tredje dag) startar i 1-2 års ålder och injektionerna ges i hemmiljö av 
patienten själv, eller om det gäller små barn, av föräldrarna. Profylaktisk behandling 
har blivit mer accepterad, men tyvärr är kostnaden en viktig aspekt.  Det har fått 
sjukvården i många länder att vara restriktiv med tidig behandling, och använder 
därför denna behandling enbart som en s.k. ”on-demand” behandling, d.v.s. vid 
besvär får patienten påbörja en profylaktisk behandling som pågår under 2-4 veckor. 
För patienter i Sverige doserar man 4 000 enheter av faktorkoncentratet per kilogram 
kroppsvikt för att förebygga uppkomst av svåra blödningar och fr.a. utveckling av 
ledblödningar. Den årliga kostnad för en profylaktisk behandling av en pojke som 
väger 30 kg är ca 700 000 svenska kronor per år. Fördelar med profylaktisk 
behandling är att patienterna får möjlighet att växa normalt, utan någon stor risk för 
fysiska störningar (handikapp), vilket kan kosta mycket mer än profylax-
behandlingen. Patienterna kan leva och arbeta normalt och det minskar således både 
skol- och arbetsfrånvaro och antalet vistelser på sjukhus (SBU, 2011; FBIS, 2012; 
WFH, 2012). 

 

Läkemedelsbehandling  
Patienter med mild form av hemofili kan behandlas med läkemedel innehållande 
tranexamsyra. Tranexamsyra är fibrinolyshämmande och hindrar effekten av det 
enzym som löser upp levrat blod – plasmin, vilket ger snabb läkningsprocess och 
mindre blödning. Mild form av hemofili A kan också behandlas med Octostim®. 
Den aktiva substansen i Octostim är desmopressin, som är en vasopressinanalog. 
Förutom att påverka blodtrycket leder den till frisättning av von Willebrand faktorn 
som komplexbinder faktor VIII och förlänger dess halveringstid, vilket leder till att 
blodet lättare kan koagulera.  

 

Behandling med renad plasma koagulationsfaktor  
Faktorkoncentratet, som utgörs av extraherad faktor VIII från plasma från 
blodgivare, kan ge upphov till oväntade sjukdomar. Redan 1972, innan serologiska 
tester introducerades på olika virus, drabbades många hemofilipatienter av 
infektioner med hepatit B virus. Den värsta viruset man känner till och som drabbade 
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många hemofilipatienter under tidigt 1980-tal var HIV. Uppskattningsvis blev 1/3 av 
alla hemofilipatienter smittade av HIV-viruset 1980 (Berntorp et al., 2012). 

Införandet av virala tester för upptäckt av HIV och andra virus (Hepatit A, B och C) 
har minimerat denna risk. Redan i början av 80-talet kunde man inaktivera nästan 
alla kända virus under reningsprocessen av blod och senare utvinning av 
plasmafaktorer (Nathwani et al., 2004; Lusher et al., 2012).   

 

Behandling med rekombinant faktorkoncentrat 
Faktor VIII producerades första gången år 1992 med hjälp av rekombinant DNA-
teknik, och rekombinant faktor IX producerades för första gången år 1996. Idag är de 
flesta patienter i Sverige behandlade med rekombinanta faktor-produkter vilket 
minimerar risken för att via blodsmitta drabbas av andra sjukdomar. 

Vid kroppsskada hos hemofili A-patienter används faktor VIII som behandling för 
blodstillning, minskad smärta och ökad rörelseförmåga. Denna behandling har i de 
flesta fall en momentan effekt. Biverkningarna är få och milda frånsett 
antikropputveckling mot faktor VIII respektive IX. Mot hemofili B-patienternas 
akuta blödningar behandlar man med faktor IX-koncentrat, som är väldigt effektivt. 
Det kan dock förekomma biverkningar i form av allergiska reaktioner (SBU, 2011; 
WFH, 2012). 

Behandling med rekombinant faktor VIII och aktiverat protrombinkomplex-
koncentrat (innehåller de vitamin K-beroende koagulationsfaktorerna faktor IX, II, 
VII, X, protein C och protein S), även kallad bypass-terapi, har visat ha en god effekt 
på akuta blödningar samt möjliggör akuta kirurgiska ingrepp på hemofili A och B-
patienter som utvecklar antikroppar (Berntorp et al., 2012 ). 

 

Utveckling av antikroppar 
En av de allvarligaste komplikationerna med behandling av hemofilipatienter är 
utveckling av neutraliserande antikroppar (= inhibitorer) mot koagulationsfaktorerna. 
Dessa inhibitorer är oftast immunglobuliner av IgG-typ.  

Antikroppar uppkommer i en svår form hos ca 20-30 % av alla hemofilipatienter. I 
de flesta fallen är effekten av antikropparna att patienten inte får någon effekt av 
behandlingen. Hos patienter med mild form av hemofili är detta inte i lika stor 
utsträckning ett så stort problem (Knobe et al., 2002; Knobe et al., 2008). 

Hos ca 50 % av de patienter som utvecklar antikroppar återfås effekten av 
koagulationsfaktorkoncentraten efter en tids förstärkt profylaxbehandling. I resten av 
fallen är antikroppsbildningen så effektiv att man inte får någon effekt av 
koagulationskoncentraten. Alternativ behandling för dessa patienter är att tillföra 
rekombinant faktor VIIa (rFVIIa) eller aktiverat protrombinkomplexkoncentrat 
(aPCC), som också kallas för bypass-produkter. Behandling med rFVIIa går ut på att 
kompensera faktor VII hos patienten som har brist av faktor VIII eller IX. Faktor VII 
spelar en mycket viktig roll för att uppnå hemostas, eftersom den startar 
koagulationen, figur 2.  
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Immuntoleransbehandling med faktorkoncentrat har visat sig vara effektiv hos upp 
till 80 % av patienterna med hemofili-A som utvecklat antikroppar. Flera 
forskningsstudier har visat att det finns ett samband mellan typen av mutation och 
risken att utveckla antikroppar (SBU, 2011). 

Forskningsstudier visar att för hemofilipatienter som utvecklar antikroppar bör 
behandlingen påbörjas tidigt i barndomen. Fortfarande saknas det mycket forskning 
kring hemofili B-patienter (WHS, 2012). 

 

 

Analys av faktor VIII och anti-VIII hos hemofilipatienten för dosbestämning 

Analys av faktor VIII i blodplasman 

Faktor VIII är ett glykoproten med molvikten ca 280kDa som bildas i hepatocyter 
och endotelceller och utsöndras till blodet. Det föreligger, som ovan angivits, 
normalt inaktivt i komplex med von Willebrandfaktorn och aktiveras av trombin till 
VIIIa, som i komplex med kalciumjoner och fosfolipider aktiverar X till Xa, figur 2.  

Analysen av faktor VIII görs genom att jämföra koagulationstiden i patientens 
plasma med normalplasma (FBIS-Malmö, 2003). Till plasman sätts en viss mängd 
fosfolipid och en aktivator av interna vägen, figur 2, och patientplasmans 
koagulationstid jämförs sedan mot normalplasman. Den senare är kalibrerad mot en 
internationell kalibrator. En standardkurva där koagulationstiden är avsatt mot 
mängden faktor VIII i kalibratorn nyttjas för att bestämma mängden VIII hos 
hemofilipatienten. 

Svårighetsgraden av hemofili delas in efter mängden VIII i plasma, vanligen enligt 
följande:  

Svår hemofili A har < 0,01 kIE/L (< 1% av normalt VIII-nivå), moderat hemofili A 
har normalt mellan 0,01 - 0,04 kIE/L (1 - <5% av normal nivå)  och mild form har 
0,05 - 0,50 kIE/L (5 - 50%). Normalvärdet ligger omkring 1kIE/L (0,5-1,5 kIE/L). 

 

Analys av anti VIII (antikroppar mot faktor VIII)  

Som ovan angivits utgör antikroppsbildning ett stort problem vid faktor VIII 
behandlingen och ca 25% av alla hemofilipatienter utvecklar sådana. Ibland kan dock 
dessa antikroppar med tiden helt försvinna.  

Analysen av förekommande antikroppar görs med Bethesda-metoden (Verbruggen et 
al., 1995). I denna metod blandas patientplasma med normalplasma och 
antikropparnas inhiberande verkan studeras genom att studera hur koagulationstiden 
påverkas. Titern av antikroppar mäts i Bethesdaenheter(BU)/mL plasma. En (1) BU 
är den mängd inhibitor som leder till att 50% av VIII aktiviteten kvarstår.  
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Beräkning av dos till hemofilipatienten 

Enligt FASS definieras en internationell enhet (1 IE) av faktor VIII som den aktivitet 
som finns i 1 ml mänskligt plasma. Vid beräkning av den dos som ges till en patient 
utgår man från att en IE per kg höjer faktor-VIII aktiviteten i plasma med 1,5-2 %, av 
den normala aktiviteten. Doser på 20-40 IE/kg varannan till var tredje dag är vanliga 
som långtidsprofylax till patienter som har svår hemofili.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur effektiv dagens behandling av 
hemofili A-patienter med rekombinant alternativt plasmarenad human faktor VIII är 
för att antigen minska eller helt förhindra blödningar. För detta väljs olika studier 
med där rekombinant faktor och renad plasmafaktor har nyttjats och som redovisar 
effektivitet, tolerabilitet, och risk för biverkningar, framförallt antikroppsbildning, 
hos patienten.  

 

MATERIAL OCH METODER 

Sökning efter publikationer över kliniska studier kring behandling av hemofili i 

olika databaser 

Detta arbete är en litteraturstudie som består till största del av artiklar och studier 
sökta i olika databaser. För val av artiklarna har jag valt följande kriterier: 

• Patienter: Människor med hemofili A eller B med eller utan antikroppar 
(inhibitorer). Alla åldrar 

• Intervention: Renad plasma och/eller rekombinant FVIII 

• Studietyp: Randomiserad, kontrollerad, observations-, kliniska, meta-analys 
och multicenter studier  

• Antalet patienter: Minimum 20 patienter 

Första sökningen utfördes med hjälp av Google Scholars sökmotor följt av mer 
utvecklade sökningar på PubMed. Första sökningen koncentrerade på studier inte 
mer än 10 år gamla, men p.g.a. ett begränsat antal publicerade artiklar med de 
bestämda inklusionskriterierna på läkemedel och antal patienter fick jag utöka 
sökningen till 12-15 år tillbaka i tiden.  

 

Utfallet efter sökning i PubMed blev: 

PubMed-sökning som resulterade i 1606 träffar: Search (haemophilia) AND 
recombinant Filters: Publication date from 1999/01/01 to 2012/12/31; Humans; 
English 
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PubMed-sökning som resulterade i 178 träffar: Search (haemophilia) AND 
recombinant AND safety) AND efficacy Filters: Publication date from 1999/01/01 to 
2012/12/31; Humans; English  

PubMed-sökning som resulterade i 385 träffar: Search (haemophilia) AND derived 
plasma Filters: Publication date from 1999/01/01 to 2012/12/31; Humans; English   

PubMed-sökning som resulterade i 71 träffar: Search (haemophilia AND derived 
plasma AND safety) AND efficacy Filters: Publication date from 1999/01/01 to 
2012/12/31; Humans; English. 

 

Presentation av de studier som valdes för utvärdering 

Materialet för studien i form av utvalda artiklar, som valts för utvärdering med 
avseende på syftet för föreliggande arbete, från ovanstående sökning presenteras 
översiktligt i tabell I. 

 

Tabell I. Valda artiklar för studier av hur effektiv rekombinant alternativt plasmarenad 
human faktor VIII är för att minska eller helt förhindra blödningar hos hemofili A-patienter. 

Ref. Artikel Läkemedel Studiedesign 

Studie 1 Nemes et. al., 
 2007 

Immunate/Ren
ad från plasma   

Studien är uppdelad i tre delar: Del 1 av studien var 
en dubbelblind och randomiserad studie med 18 
patienter som behandlades med Immunate och 
sedan Immunate S/D eller tvärtom. Del 2 av studien 
behandlades alla patienter med Immunate S/D 
infusion under profylaxbehandling eller on-demand 
vid blödning. Del 3 av forskningsstudien redovisar 
resultat från del 2 av behandlingen med Immunate 
S/D redan efter 14 veckors behandling. 

Studie 2 Powell et. al.,  
2000 

Koate-
HP/renad från 
plasma 

Del 1 av studien var randomiserade, singel center, 
singel-blind, singel dos studie av 
farmakokinetikparametrar för att jämföra Koate-HP 
med värmebehandlad Koate-DVI. Del 2 av studien 
var en 6-månaders studie där patienterna använde 
Koate-DVI som den enda behandling av blödning 
och/eller för profylaxbehandling.  

Studie 3 Nemes et. al., 
 2012 

Haemoctin 
SDG/renad 
från plasma 

För denna studie valdes 109 patienter från 18 tyska 
och 5 ungerska center. Behandlingens metod för 
denna studie baserades på profylax, on-
demandbehandling eller uppföljningsbehandling. 

Studie 4 Smith et. al., 
 2005 

ReFacto/reko
mbinant 

Denna studie utgick ifrån en öppen (open-label), 
multicenter, med patienter, med medelsvår eller 
svår hemofili A med känd antikropputveckling, från 
Europa och Nya Zeeland. Undersökningen 
inkluderar säkerhet och klinisk effektivitet av 
ReFacto i profylaxbehandling, on-
demandbehandling och 
operationsprofylaxbehandling.  
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Studie 5 Zhang et. al.,  
2011 

Advate Denna studie var en öppen, icke-kontrollerad 
multicenter studie med insamlad data från en 6-
månaders period med rFVIII-produkt (Advate) för 
behandling av hemofilipatienter i olika kliniker. 
Behandling delades upp i on-demandpatienter med 
spontana eller traumarelaterade fall. Data om 
patienten registrerades och innehöll patientens 
historia, geografiska data, familjehistoria och 
tidigare behandlingar.  

Studie 6 Lusher et. al.,  
2003 

B-domain 
deleted 
rekombinant 
faktor VIII 
(BDDrFVIII) 

För denna studie valdes patienter som var 
registrerade på olika hemofilicenter från Afrika, 
USA och 13 europeiska länder. Alla patienter hade 
diagnos hemofili A typ svår, med undantag för 
patienter som genomgick operation då vissa också 
kunde vara av typ medelsvår. För studierna valdes 
patienterna med ålder högre än 7 år och med 
historik av minst 30 dagars behandling av någon 
typ av FVIII och för icke behandlade patienter var 
kravet att patienten har genomgått en hepatit B 
vaccination 
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RESULTAT 

 

Studie 1  

Evaluation of pharmacokinetics, efficacy and safety of Immunate® solvent detergent 

in previously treated patients with severe haemophilia A (Nemens et al., 2007).  

Syfte 
Målet med studien var att jämföra farmakokinetiken, effekten och säkerheten hos 
Immunate® S/D med en tidigare av Baxer tillhandahållen faktor VIII beredning 
kallad Immunate®.  

Immunate® S/D (solvent detergent) är ett högrenat plasmaextrakt av faktor VIII/von 

Willebrand faktor komplex koncentrat som används för behandling av hemofili A och 

von Willebrands sjukdom. Preparatet tillverkas av Bayer.   
 

Studiedesign 
Studien inkluderade 56 patienter som tidigare varit behandlade för svår hemofili A. 
Preparaten gavs antingen vid behov eller profylaktiskt. Forskningsresultaten 
redovisas i tre delar.  

Del 1 av studien var en dubbelblind och randomiserad studie där 18 patienter fick 
infusioner med Immunate och sedan Immunate S/D eller tvärtom. FVIII 
farmakokinetikanalys(PK), d.v.s. analysera hur halterna av ett läkemedel i kroppen 
förändras, utfördes för att utvärdera Immunate S/D med Immunate.  

Del 2 av studien innebär att alla patienter fick Immunate S/D infusion under 
profylaxbehandling eller vid behov blödning. I denna del utvärderades den kliniska 
effektiviteten av Immunate S/D.  

Del 3 av forskningsstudien redovisar resultat från del 2 av behandlingen med 
Immunate S/D redan efter 14 veckors behandling med minst 10 behandlingsdagar (en 
behandlingsdag är i studien definierad på engelska som Exposure Day med 
förkortningen ED). 

Effektiviteten baserades på blödningsepisoder och två värderingsskalor från 
patientens och utredarens bedömningar enligt CER (clinical efficacy rating) och 
ES(exploratory score). CER analysen utvärderar tre variabler: smärtlindring, stop av 
blödningen och behov av antalet faktor VIII infusioner på en fyrgradig 
bedömningsskala – Inget, medelbra, bra, excellent. ES analysen utvärderar också tre 
variabler: smärtlindring, tecken på förbättring, behov av antalet infusioner för att 
symptomen skall försvinna. 

Resultat 
Totalt rapporterades i studien 623 blödningsepisoder från 47 av de 56 inkluderade 
patienter i studien. 16 % av patienterna hade ingen blödning. 89 % av patienterna 
fick en hemostaseffekt (slutar blöda) efter en, och 7 % av patienterna efter två 
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infusioner. Det vill säga att 96 % av patienterna som använde Immunate S/D i en 
eller två doser erhöll en positiv effekt av medicinen på blödningen och i resterande 4 
% av fallen hade patienterna en någorlunda bra effekt. 

Mediandosen per månad som gavs till patienterna som tog faktor VIII preparatet vid 
behov var 64 IE/Kg 

Profylaktisk behandling: 49 patienter använde Immunate® S/D profylaktiskt. 22 av 
dessa patienter drabbades av 71 blödningsepisoder (24 p.g.a. skada -13/22 patienter, 
och 47 spontana blödningar - 17/22 patienter) under totalt 175,6  behandlings-
månader (genomsnitt 3,6 månaders behandling/patient).  

Vid behov behandling: 17 patienter hade en modifierad profylaktisk behandling 2-3 
gånger per vecka + vid behov behandling. 40 spontana blödningar av totalt 47 
inträffade hos 12 av dessa 17 patienter.  

Under studiens gång rapporterades totalt 505 blödningsepisoder i leder och alla 
rapporterade blödningar hade en positiv inverkan av Immunate S/D behandlingen. Ca 
96 % av fallen bedömdes till excellent eller bra och resterande 4 % av fallen 
bedömdes till medelbra enligt CER-bedömningen gjord av utredaren och patienten. 
Bedömningen enligt ES-skalan från alla rapporterade fall var 99% excellent eller bra 
som behandling och 1 % bedömde behandlingen som medelbra.  

Immunate S/D var väl tolererad hos patienter med hemofili A. Av 56 patienter som 
behandlades med Immunate S/D, 23 patienter (41,1 %) rapporterade 78 olika 
negativa händelser och endast en rapporterade mild infusionssmärta. Inga allvarliga 
biverkningar var rapporterade. Inga antikroppar var upptäckta enligt 
Bethesdametoden (metoden används för att kvantifiera den inhiberande aktiviteten av 
FVIII antikroppar) efter totalt 2646 användningsdagar av Immunate S/D med 47 
behandlingsdagar i genomsnitt för varje patient. 

Resultaten visar att Immunate och Immunate S/D är ekvivalenta baserade på 
parametern från farmakokinetikanalysen. En farmakokinetikanalys av Immunate S/D 
i del 3 och del 1 visar att PK-värden var stabila efter första infusionen. Den 
retrospektiva delen av utvärderingen för den aktiva substansen i Immunate S/D var 
något högre än Immunate i både studie del 1 och del 3.  

Med tanke på att detta antal oväntade blödningar (47 blödningar) under den totala 
behandlingstiden (175,6 månader för alla patienter) visar detta resultat att Immunate 
S/D är effektiv för att behandla blödningar. 
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Studie 2  

Safety and efficacy of solvent/detergent-treated antihaemophilic factor with an added 

80 degrees C terminal dry heat treatment in patients with haemophilia (Powell et al., 
2000). 

Syfte 
Denna studie gick ut på att utvärdera om det fanns några skillnader i bioekvivalens 
eller effekt mellan Koate-HP och Koate-DVI(Double Viral Inativation). Båda 
preparaten innehåller faktor VIII renad från human plasma, med den skillnaden att 
Koate DVI förutom behandling med TNBP (tri-n-butyl fosfat) och polysorbat 80 
också är värmebehandlat i 80° C under 72 timmar. Vidare utvärderades säkerhet och 
immunogenicitet av den nya Koate-DVI hos tidigare behandlade patienter med 
allvarlig hemofili.  

Studiedesign 
Koate-HP(avregistrerades från den svenska marknaden 1996) och Koate-DVI är 
baserade på frystorkat koncentrat av faktor VIII, som extraherats från mänsklig 
plasma. Plasman testades för HIV typ 1, 2, hepatit C virus och hepatit B.  

36 patienter från två hemofilikliniker (19 patienter från center 1 och 17 patienter från 
center 2), som tidigare varit behandlade med renad plasmafaktor VIII följdes under 
26 veckor.  Patienter utan påvisad antikroppsaktivitet mot faktor VIII inkluderades i 
studien. Ålder för patienterna var 30,1 ± 9,3 år (spann13-66 år) 

Den kliniska undersökningen indelades i två delar: 

Del 1 av studien var en randomiserade, singel center, singel-blind, singel dos studie 
av farmakokinetikparametrar för att jämföra Koate-HP med värmebehandlad Koate-
DVI. I denna del av studien studerade man 18 tidigare behandlade patienter från 
center 1. Inför den första infusionen var patienten randomiserade att använda Koate-
HP eller Koate-DVI och efter minst 4 dagar fick patienten en andra infusion med en 
48-timmars uppföljning. Patienten kom sedan tillbaka efter 5-7 dagar för en klinisk 
utvärdering.  

Del 2 av studien var en 6-månaders studie utförd på totalt 36 patienter från de båda 
hemofiliklinikerna. I denna delstudie använde alla patienter Koate-DVI som enda 
behandling av blödning och/eller för profylaxbehandling. Patienterna instruerades att 
använda behandlingen två gånger/vecka och all klinisk data utvärderades i 
regelbundna intervall vid centret. Vid vald tidpunkt (vecka 8,17 och 26) fick 
patienterna besöka kliniken för en hematologisk utvärdering med olika 
laboratorietester.  

Resultat 
36 patienter, 19 patienter från center 1 och 15 från center 2, utvärderades med 
avseende på klinisk effekt genom att de fick föra dagböcker över sin 
läkemedelsbehandling, antal blödningstillfällen, och plats för blödningen. Patienterna 
följdes under cirka 185 dagar och de tog 54±14 respektive 62 ± 17 profylaktiska 
infusioner (28±3 IE/kg) av faktor VIII.  



 23

Vid 306 blödningsepisoder gavs en adekvat effekt i 82 % av fallen efter en infusion 
men faktor VIII. De resterade blödningarna krävde ytterligare infusioner.  

Under del 2 av studien utfördes totalt fem operationer rapporterade på tre patienter, 
som alla behandlades med Koate-DVI. Alla utförda operationer behandlades med 
Koate-DVI-behandlingen som visade tydliga förbättringar och god kontroll av 
hemostas hos patienten och inga tecken på biverkningar. Två allvarliga fall inträffade 
och resultaten på Koate-DVI visades vara positiva. 

När det gäller säkerhet och negativa event av Koate-DVI behandling, visade ingen av 
patienterna någon biverkning under behandlingen och inte heller någon typ av 
virusutveckling under hela studiens gång.  

I den farmakokinetiska subgruppsanalysen på 18 patienter sågs ingen skillnad mellan 
beredningarna avseende bioekvivalensen, vilket kan tolkas så att värmebehandlingen 
inte hade någon negativ påverkan. Halveringstiden för preparaten beräknades till c:a 
16±5 timmar. Efter en dos på 50 IE/kg sågs en faktor VIII aktivitet > 10 % under c:a 
50 timmar.  

Ingen patient visade tecken på antikropputveckling, och slutsatsen drogs att den 
värmebehandlade preparation (Koate-DVI) inte var förknippad med utveckling av 
antikroppar mot faktor VIII.  

 

 

Studie 3  

Interim data on long-term efficacy, safety and tolerability of a plasma-derived factor 

VIII concentrate in 109 patients with severe haemophilia A (Nemes et al., 2012). 

Syfte 
Denna fas IV studie (post marketing surveillance study, PMS) gjordes av Biotest AG 
i Tyskland.  Målet med studien var att studera den klinisk effektiviteten, säkerhet, 
och tolerans av deras preparat Haemoctin SDH på patienter med svår hemofili A.  

 

PMS 

PMS – även kallad fas IV-studie, görs efter att ett läkemedel registrerats, och finns 
ute på marknaden, för att dokumentera effekten i en klinisk vardag. Haemoctin SDH 
finns inte registrerat på den svenska marknaden. 

 

Studiedesign 
I denna interimistiska studie redovisas resultatet för 109 patienter från 18 tyska och 5 
ungerska center. 86,2 % av patienterna hade en faktor VIII aktivitet ≤ 1 %, vilket 
indikerar att de hade en svår hemofili. Patienterna följdes under perioden från maj 
1998 till juni 2010 (genomsnitt 86,2 månader/patient). 40 patienter med svår hemofili 
A, 27 från Tyskland och 13 från Ungern, behandlades profylaktiskt under hela 
observationsperioden med en genomsnittsdos på 32,2 IE/kg. Resterande patienter 
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fick behandling vid behov. Bedömning av FVIII/vWF-dosen gjordes av behandlande 
läkare. Dosen 1 IU faktor VIII-koncentrat per kg kroppsvikt estimerades ge en 
ökning av faktor VIII med 2 %.  

Effektivitet (i.e. ”efficacy”) bedömdes efter faktor VIII-konsumtion, behandlings-
typ, terapieffekt, global effekt och svårigheter med användning av preparatet. 
Utvärdering av terapieffekt utgick ifrån faktor VIII-konsumtionen med avseende på 
antal IE/kg kroppsvikt per månad/år och behandlingstillfälle (profylax, 
blödningstillfälle eller uppföljnings tillfälle) enligt ”Note for Guidance on the Clincal 
investigation of Plasma derived factor VIII and IX products”.  

Den globala utvärderingen av effektiviteten baserades på utredarens och patientens 
bedömning enligt följande skala (väldigt bra = 1, bra = 2, medelbra = 3, dålig = 4). 
Svårighet vid användning av preparatet utvärderades enligt skalan (väldigt bra = 1, 
bra = 2, tillfredsställande = 3, lämplig = 4, dålig = 5). 

Säkerhet, tolererbart och biverkningar redovisades enligt etablerade riktlinjer.   

Den genomsnittliga behandlingstiden var 82,6 månader per patient. Tidigare med 
faktor VIII behandlade patienter hade ett genomsnitt på 4,9 behandlingsdagar/månad 
och tidigare obehandlade patienter hade 9,5 behandlingsdagar/månad. 

Resultat 
Terapieffekten för alla behandlingar bedömdes till 99,4 % av alla blödningsepisoder. 
Haemoctin SDH-effektiviteten bedömdes som högeffektiv för profylaxbehandling 
(99,9%), vid behovs behandling (99,9%) och uppföljningsbehandling (92,9%). Det 
genomsnittliga värdet för effektivitet enligt läkarens bedömning var 1,31( 1,3 för 
tidigare behandlade patienter (TBP) och 1,45 för tidigare obehandlade patienter 
(TOP)  och enligt patientens bedömning totalt 1,39 (1,38 TBP och 1,47 för TOP). 

I studien var det totalt 109 patienter där 65 patienter var registrerade på tyska kliniker 
och 44 patienter var registrerade på flera ungerska klinker. Totalt rapporterades ca 
200 spontanta blödningar per månad, tyska patienter hade totalt i genomsnitt 683,3 
blödningsepisoder under studien och ungerska patienter hade 358,1. Vid behov 
behandling varierade mellan länderna. 53,1 % av doserna gavs profylaktiskt, medan 
46,9 % gavs vid behov (i samband med en blödningsepisod)  

Totalt inrapporterades 112 biverknings fall hos 70 patienter, varav 73 bedömdes som 
allvarliga. Vid fyra biverkningsfall var orsaken administrativa fel (enligt författaren 
betyder detta kliniska administrativa fel). Bedömningen av tolererbarhet av 
medicinen Haemoctin SDH gjordes av läkare och patienter och blev på en fyrgradig 
skala 1,24 av läkarna och 1,27 av patienterna, (1 mycket god, 2 god, 3 moderat och 4 
dålig)  

Totalt 5 patienter (1 tidigare behandlad och 4 tidigare obehandlade patienter) visade 
tecken på antikropputveckling. Inga serumtester visade på utveckling av hepatit A, 
B, C eller HIV 1/2 under behandlingen. 

De tyska patienterna med svår hemofili A behandlades med högre doser faktor VIII 
än ungerska patienter under profylax eller vid behovs behandling. De tyska 
patienterna uppvisade ett mindre antal blödningar jämfört med de ungerska 
patienterna. I de båda länderna visade patienter med profylaxbehandling en mycket 
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mindre omfattning av blödningsepisoder än patienter med vid behovs behandling. 
Det förklaras av att patienterna i Ungern behandlades med en totalt mindre mängd 
faktor VIII. Tillverkaren av Haemoctin SDH ansåg att preparatet var effektiv, säker 
och väl tolererad i vid långsiktig profylaxbehandling och vid behovs behandling.  

 

Studie 4  

A postmarketing surveillance study of the safety and efficacy of ReFacto (St Louis 

derived active substance) in patients with haemophilia A (Smith et al., 2005). 

(Preparatet marknadsförs till Phizer och finns under namnet ReFacto AF på den 

svenska marknaden)  

Syfte 
Denna studie, genomförd 2002-2004, är en multicenterstudie och gjord efter att 
läkemedlet lanserats på marknaden. Detta var inte någon interventionsstudie, utan 
den genomfördes genom övervakning av patienterna, för att kliniskt utvärdera effekt 
och säkerhet av medicinen ReFacto® (St Louis derived active substance – en 
rekombinant B-domän deleterad faktor VIII- analog). 60 patienter med medelsvår till 
svår hemofili A rekryterades. Läkemedlet tillverkades av Weyert, som också 
sponsrat studien.   

Studiedesign 
Patienturvalet baserades på personer med medelsvår eller svår hemofili A med känd 
antikropputveckling. Man genomförde en öppen (open-label), multicenter studie, 
efter att preparatet funnits ett tag på marknaden (en så kallad fas IV-studie). Till 
studien rekryterades patienter i Europa och Nya Zeeland. Målsättningen med studien 
var att evaluera säkerhet och klinisk effektivitet av faktor VIII analogen ReFacto® 
dels vid behovsbehandling dels vid profylaktisk behandling och vid behandling i 
samband med elektiv kirugi. Studien pågick under 6 månader eller alternativt efter 50 
behandlingsdagar hos vid behovspatienterna. 

Patienterna registrerade alla blödningsepisoder i en dagbok och även behandling med 
infusioner av ReFacto®. Data om antalet infusionen, övrig medicinering, 
biverkningar, och förekomst av antikropputveckling och allergiska reaktioner, 
insamlades från patienter var 10:e ED. 

Effektiviteten av koagulationsbehandlingen utvärderades var tredje månad enligt 
skalorna: Profylaktisk behandling - utmärkt, effektiv, olämplig. Vid behovs 
behandling - utmärkt, bra, medelbra och ingen effekt. För den profylaktiska 
behandlingen innan den elektiva kirugin evaluerades effekten enligt skalan -utmärkt, 
bra, medelbra och ingen respons. 

60 patienter inkluderades totalt i studien Av dessa fick 32 patienter (medelålder 9,5 
år) profylaktisk behandling med ReFacto®, 28 patienter (medelålder 33.5 år) 
behandlades vid behov när en blödning uppkom. 58 patienter slutförde studien, varav 
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31 patienter med profylaktisk behandling och 27 med vid behov. 7 patienter med 
profylaktisk behandling utvärderades i samband med operationer. 

Antikropputveckling analyserades enligt Bethesdametoden  

Resultat 
Av 115 blödningsepisoder hos profylaxbehandlade patienter kunde 70 % stoppas 
med en infusion av ReFactor®, och ytterligare 12 % med två infusioner. 21 
blödningsepisoder (18 %) krävde tre infusioner. Effekten av de två första 
infusionerna bedömdes som ”utmärkt” hos 93 % av patienterna.  

Av 542 blödningsepisoder hos de patienter som fick behandling vid behov kunde 
86,5 % av blödningarna stoppas med en infusion. Efter ytterligare en infusion kunde 
6,4 % av blödningarna hejdas. 26 patienter (7,2 %) behövde 3 infusioner av 
ReFacto® för att sluta blöda.   

Totalt inträffade hos 58 utvärderade patienter 657 blödningsepisoder varav 568 (86 
%) svarade på en infusion av ReFactor® medan resterande 87 krävde två eller tre 
infusioner.  

Hos vid behovsbehandlade patienter inträffade 5 gånger fler blödningsepisoder 
relativt de som behandlades profylaktiskt. 

Profylaxbehandling före operation visade ett utmärkt eller god resultat för alla 
rapporterade fall.  

Säkerhetsutvärderingen baserades på biverkningsrapporter från patienternas 
dagböcker.  

Totalt rapporterades 13 biverkningsfall, varav 7 bedömdes som allvarliga. I tre av 
dessa hade patienten utvecklat antikroppar mot koagulationsfaktorn i ReFacto®. 

Författarna anser att den visat att ReFacto®-behandling av hemofilisjukdom gett ett 
utmärkt eller gott resultat hos alla patienter som har ingått i studien runt om i 
världen. 

 

Studie 5  

Clinical observation on safety and efficacy of a plasma- and albumin-free 
recombinant factor VIII for on-demand treatment of Chinese patients with 

haemophilia (Zhang et al., 2011). 

Syfte 
Multicenter klinisk studie för att utvärdera effektiviteten, säkerhet och 
immuniserings-risk för användning av medicinen Advate på kinesiska patienter med 
hemofili A.  

Studiedesign 
Denna studie var en öppen, icke-kontrollerad multicenter studie med insamlad data 
från en 6-månaders period med rFVIII-produkt (Advate) för behandling av 
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hemofilipatienter i olika kliniker. Behandling delades upp i on-demandpatienter med 
spontana eller traumarelaterade fall. Data om patienten registrerades och innehöll 
patientens historia, geografiska data, familjehistoria och tidigare behandlingar.  

Patienten övervakades efter en infusion för att registrera kända symptom, negativa 
effekter eller klinisk respons av behandlingen. Effektivitet av behandlingen 
analyserade med hjälp av antalet infusioner, orsak till infusion, orsak till blödning 
och utvärdering av patientens hemostasrespons. Utredaren bedömde behandlingen 
med följande skala: Excellent, förbättras, ineffektiv och går inte att bedöma. Säkerhet 
av behandlingen bedömdes med hjälp av patientens återställning, 
antikropputveckling (Bethesdametoden), avvikande laborationsresultat, adverse 

event(biverkningsfall från behandlingen som leder till död, livshotande effekter, 
sjukhusinläggning, förlängd vårdtid) under behandlingsperioden och patientens 
tolerabilitet (svensk benämning som har använts tidigare i rapporten är passande) för 
behandlingen. Alla säkerhetssymptom för behandlingen granskades av utredaren.  

För studien valdes 58 patienter med Advate-behandling från fyra olika kliniker. 
Patienternas ålder var från 7-53 år med diagnos av svår eller medelsvår form av 
hemofili A.  

Under sex månaders behandling av totalt 58 patienter rapporterades totalt 781 
blödningar med totalt 984 utnyttjade infusioner.  

Resultat 
Majoriteten av alla bedömningar (95,9 %) var excellent eller förbättras för Advate 
som effektiv behandling med en eller två infusioner. Av alla dessa bedömningar 
rapporterades 82,8 % som excellent och 17,2 % som förbättras. 

Ur säkerhets- och tolerabelsynvinkel var resultaten positiva då av alla rapporterade 
fall under 6 månader fanns mindre allvarliga AE-event rapporterade. En patient 
visade tecken på antikropputveckling på kliniska prover utförda 180 dagar efter 
behandlingen. Patienten behandlades tidigare med renad plasma FVIII vid blödning. 
Advate-infusion uppfattades som en väl tolererad behandling.  

 

Studie 6  

The safety and efficacy of B-domain deleted recombinant factor VIII concentrate in 
patients with severe haemophilia A (Lusher et al., 2003). 

Syfte 
Målet med denna studie är att studera resultaten från tre olika multinationella, 
multicenter forskningsförsök av albumin-fri BDD rekombinant faktor VIII. Första 
kliniska studien utvärderade säkerhet och effektivitet av BDDrFVIII i tidigare 
behandlade patienter med hemofili A. Och i den andra studien utvärderades säkerhet 
och effektivitet av BDDrFVIII i tidigare obehandlade patienter med hemofili A. Den 
tredje delen av denna forskningsrapport redovisar resultat för utvärdering av 
effektivitet av BDDrFVIII-behandling att nå hemostas hos patienter med hemofili A 
som genomgår en operation.  
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Studiedesign 
Patienterna valda för de olika studierna var registrerade på hemofilicenter från 
Afrika, USA och 13 europeiska länder. Alla patienter hade diagnos hemofili A typ 
svår, med undantag för patienter som genomgick operation då vissa också kunde vara 
av typ medelsvår. För studierna valdes patienterna med ålder högre än 7 år och med 
historik av minst 30 dagars behandling av någon typ av FVIII och för icke 
behandlade patienter var kravet att patienten har genomgått en hepatit B vaccination.  

Varje patient som deltog i någon av dessa delstudier rapporterade dagligen i sin 
dagbok och var tredje månad till sin klinik. Rapportering innehöll infusionsdag, 
åtföljande medicinering, och ifall någon biverkning uppstod i samband med 
behandlingen.  

Hemostaseffektiviteten dömdes av patienten eller läkaren med skalan: Excellent (bra 
reducering av smärta och direkt verkan på blödningen inom 8 timmar), bra 
(reducering av smärta och mer än en infusion behövdes), medelbra (lämplig eller 
något bra respons) eller ingen effekt. 

Säkerhetsbedömning av BDDrFVII-behandling var givna av Patient’s Global 
Assessment of Efficacy och Investigator’s Global Assessment of Efficacy. Dessa 
bedömningar baserades på hemostaseffekten, AE, onormala laborationsresultat och 
noteringar från dagboken. Bedömningsskalan var: Mycket användbar, användbar, 
något användbar, oanvändbar och olämplig.  

Adverse event-analyser utgick ifrån laboratorietester för att kontrollera 
antikropputveckling med Bethesdametoden och serologitester för kontroll av hepatit 
A, B och C och HIV virus.  

Farmakokinetik-analys utfördes totalt två gånger på tidigare behandlade patienter och 
fyra gånger på icke behandlade patienter, detta för att utvärdera patientens 
återhämtningsfas.  

För studie 1 användes totalt 113 patienter med medelåldern 26 år. Och för del 2 
användes total 103 patienter. Och för del 3 i studien användes 38 patienter som 
genomgick någon typ av operation.    

Resultat 
Av kategorin tidigare behandlade patienter från studie 1 visade laborationsresultaten 
att flera av patienterna fick någon typ av virusinfektion. För studien användes totalt 
46 318 infusioner under 43 507 behandlingsdagar. Totalt rapporterades 10 594 
blödningsepisoder med typen svår, 73 % av alla fallen var behandlingen effektiv med 
en infusion och endast 6 % av fallen krävde fyra eller mer infusioner för hemostas. 
Under en totalt 6 års period för denna studie varierade effektivitetsbedömning från 
97-99 % av alla behandlade patienter. 85 patienter som hade profylaxbehandling 
under studiens gång visade på en bättre effekt med BDDrFVIII än patienter med vid 
behov behandling. Antalet patienter som behandlades med operationsprofylax var 27 
och genomgick totalt 37 operationer och det resulterade i en effektiv 
hemostasbehandling med hjälp av BDDrFVIII. En patient utvecklade antikroppar 
och var tvungen att avbryta efter 18 månader av behandling, då BDDrFVIII inte gav 
någon effekt. Totalt rapporterade 101 negativa fall med karaktär av mindre negativ 
effekt p g a BDDrFVIII-behandling. 
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Studie del 2, tidigare icke behandlade patienter. Av totalt 103 utvalda patienter 
fortsatte 87 patienter behandlingen med BDDrFVIII. I ett fall upptäcktes 
antikropputvecklingen tidigt och därför fick patienten avbryta och i andra fall kunde 
man inte märka någon effekt eller så skötte patienten inte sin dagboksrapportering. 
Totalt antal behandlade dagar var 29 050 med 30 637 rapporterade infusioner av 
BDDrFVIII. Totalt rapporterades 31 blödningsepisoder per patient och 65 % av alla 
fallen stoppades blödningen efter en infusion och ytterligare 16 % av patienterna 
med två infusioner. Av alla utredarna bedömde 92 % behandlingens effektivitet som 
excellent eller bra och 92 % - 95 % av patienterna bedömde effektivitet som 
excellent eller bra.  

Patienter som behandlades med profylax, totalt 45, hade ett genomsnitt på 6 
blödningar per år. Totalt rapporterades 40 operationsfall för alla patienter under 
studien och resultaten var excellent eller bra från läkaren och patienten.  

Antikropputveckling konstaterades hos 32 av totalt 101 patienter efter 12 ED 
(beräknad på medianvärdet av 1-27 behandlingsdagar). Dessa fall upptäcktes allt från 
första månaden till efter 62 månader. Av dessa totalt 32 icke tidigare behandlade 
patienter hade 16 patienter högt värde av antikropputveckling och hos 9 av 
patienterna stoppades antikropputvecklingen med hjälp av 
immuntoleransinduktionsbehandling. Förutom antikropputveckling rapporterades 
ytligare 35 negativa fall där fyra av fallen var med karaktären svår och där i ett av 
fallen barnet dog.   

Studie del 3, här deltog 31 patienter som tidigare varit behandlade med någon typ av 
hemofilimedicinering och 7 icke tidigare behandlade patienter. Totalt rapporterades 
48 operationsfall där 41 med tidigare behandlade patienter och 7 fall med icke 
tidigare behandlade patienter. Patienterna fick totalt 1 759 infusioner för totalt 1 020 
behandlade dagar. Totalt rapporterades 31 av fallen som svåra operationer i led. 
Läkaren och patienten bedömde effektiviteten som excellent eller bra för totalt 99,6 
% av alla operationsfall. Totalt rapporterades 68 negativa fall hos 23 patienter under 
operationsfall. 8 fall av dessa kunde kopplas till behandling med BDDrFVIII.  
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Jämförelse av studierna 

Det är väldigt svårt att jämföra de olika artiklarna med en gemensam parameter för 
att effektivitet och säkerhet betyder olika i artiklarna. För att kunna ändå jämföra har 
jag valt två egenskaper som är likvärdiga i alla artiklar, hemostas effektivitet och 
antikropputveckling. I Tabell II beskrivs dessa egenskaper för varje artikel.  

Tabell II. Hemostas effektivitet i de valda studierna. 

Artikel Läkemedel Hemostas effektivitet  Antikropputveckling 

Studie 1, Nemes 
et. al., 
 2007 

Immunate/Ren
ad från plasma   

89 % hemostas effekt 
hos alla patienter efter 
en infusion och 
resterande 11 % hade 
en hemostas effekt 
efter två eller fler 
infusioner. 

Inga fall rapporterades 

Studie 2, Powell 
et. al.,  
2000 

Koate-
HP/renad från 
plasma 

100 % hemostas effekt 
hos alla patienter. 

Inga fall rapporterades 

Studie 3, Nemes 
et. al., 
 2012 

Haemoctin 
SDG/renad 
från plasma 

100 % hemostas effekt 
hos alla tyska och 
ungerska patienter. 

4,5 % patienter utvecklade antikroppar 

Studie 4, Smith 
et. al., 
 2005 

ReFacto/reko
mbinant 

92,8 % hemostas effekt 
hos alla patienter efter 
en eller två infusioner. 

5 % rapporterade antikropputveckling 

Studie 5, Zhang 
et. al.,  
2011 

Advate 
(rekombinant 
faktor VIII) 

95,9 % hemostas effekt 
hos alla patienter efter 
en eller två infusioner. 

Inga fall rapporterades 

Studie 6, Lusher 
et. al.,  
2003 

B-domain 
deleted 
rekombinant 
faktor VIII 
(BDDrFVIII) 

Del 1: 85 % hemostas 
effekt efter en eller 
flera infusioner. 

Del 2: 81 % hemostas 
effekt hos alla patienter 
efter en eller två 
infusioner. 

Del 3: 81 % hemostas 
effekt under operation. 

Del 1: 0,8 % anitkropputveckling 

Del 2: 31 % rapporterade 
antikropputveckling. 

Del 3: inga  
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DISKUSSION 

I Sverige har patienter med svår hemofili behandlats med koagulationskoncentrat och 
därmed har patienternas livstid förlängts till nästan normal livslängd. 
Forskningsresultaten inom området har påvisat att behandling av hemofili har en god 
effekt och kan därmed förlänga livslängden.  

Behandling med FVIII har visat effekt på hemostas, reducerad smärta och förbättrad 
rörelseförmåga. Dessa effekter har påvisats redan inom ett antal timmar efter 
infusion. Biverkningarna av faktorkoncentrat är få men i vissa fall har patienten 
utvecklat antikroppar. Patienter med hemofili B (avsaknad av FIX) har inte berörts 
här p.g.a. begränsad forskning inom området. Forskning om jämförande resultat 
mellan rekombinant och renad plasmafaktor är fortfarande också begränsad. 

Regelbunden användning i tidig ålder av FVIII-koncentrat hos patienter med svår 
hemofili har visat positiv effekt gällande spontana blödningar och även svåra 
ledblödningar. Studier har även påvisat positiva resultat vid användning av FVIII-
koncentrat för operationsprofylaxbehandling. 

Antikropputveckling hos patienten kan variera och är oftast ett resultat av medicinen 
som patienten har behandlats med. Därför är det svårt att behandla patienter med 
känd antikropputveckling på ett optimalt sätt. 

I de flesta forskningsstudierna beskriver författarna resultatet oftast med två olika 
mätvärden av effekten på blödningar; antal infusioner som behövs för att få stopp på 
blodet och en subjektiv bedömning av effekten (definitionen kan variera beroende på 
arbete). Exempelvis kan effekten av injektioner av faktorkoncentrat i artären 
bedömas utifrån fyra värden: Excellent, bra, medelbra och ingen effekt. Definitionen 
på excellent inkluderar en kombinerad bedömning av smärta och svullnad. I detta fall 
kan excellent effekt betyda att smärta och svullnad har reducerats väldigt mycket 
under 8 timmar och att en infusion var tillräcklig. Bra, medelbra och ingen effekt 
visar subjektiv bedömning av första, andra, eller tredje infusionen inom 8 
timmarsverkan. Detta visar att resultaten från studierna riskerar att tolkas utifrån 
utredarens och/eller patientens förståelse av behandlingseffekten. Även vid svårare 
fall som akuta blödningsfall eller operationsfall, kan smärta och blödningsstop 
bedömas olika av patienten och läkaren. Vidare kan inflammation vara svårt att 
urskilja från andra blödningar. I de flesta av fallen i de valda studierna är definitionen 
på en bra och effektiv behandling reducering av smärta och svullnad kombinerat med 
antalet infusioner som behövs. 

Bedömning av effektiv behandling hos PTP- eller PUP-patienter kan ibland vara svår 
då barn som tidigare inte har behandlats av någon medicin jämförs med äldre 
åldersgrupper som tidigare har behandlats med medicin. I vissa fall kan de äldre ha 
svårare ledblödningar med andra symptom än barn med ledblödningar som tidigare 
inte har behandlats. 

Profylaxbehandling skiljer sig mellan olika länder, då man i vissa länder 
rekommenderas on-demandbehandling. För att kunna få en rättvis bild och en bra 
förståelse för resultaten bör studien vanligtvis sträcka sig över en längre period. I 
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Sverige kan varje barn få en profylaxbehandling, vilket har visat en god effekt på 
ledblödningsproblem hos barn med svår hemofili.     

Att jämföra studier är väldigt svårt då variation av patienter, dosering, 
doseringsintervall, och definitionen av tolerabilitet är olika. Men i de flesta fall då 
resultatet varit oberoende av dosering eller behandling har tolerabelsiffran varit kring 
70-80%. 

Behandling med rekombinant faktor VIIIa har för hemofili A-patienter visat god 
effekt på akuta blödningar och även vid operationsfall. I vissa fall har patienterna 
utvecklat antikroppar men behandlingen har ändå kunnat användas med positiv 
effekt på patienten. Barn som utvecklar antikroppar rekommenderas ha 
profylaxbehandling tidigt i barndomen. 

Sedan 1980-talet har forskningen kring optimering av viral säkerhet av renad plasma 
varit främsta målet. Risk för överföring av hepatit A, B och C och HIV virus med 
renad plasma-produkter har ökat det akuta behovet att utveckla en mer säker renad 
plasma FVIII, genom att inkludera flera steg för att inaktivera virus. Detta virus 
skapar extra stora problem hos patienter med hepatit C då det kan orsaka stor skada 
på levern.  

Både rekombinant och renad plasmafaktor har visat mycket bra resultat för att stoppa 
blödningar hos patienter med en eller två infusioner, och smärta och svullnad 
kategoriseras i de flesta fallen som bra.   

Flera refereegranskade artiklar som har studerats inför detta examensarbete (Iorio et 
al., 2010; SBU, 2011; Franchini et al., 2011) visar att det är svårt att avgöra vilken av 
rekombinant eller renad plasmafaktor som är mest lämpad, effektiv pga. patientval 
och -antal, dosmängd och bakgrund. I Iorios artikel (Iorio et al., 2010) vill forskarna 
utreda effektiviteten hos rekombinant FVIIa-koncentrat i jämförelse med renad 
plasma faktorkoncentrat för behandling av akuta blödningar hos patienter med 
hemofili och kända antikroppar. Ett sätt att värdera eller gradera effektiviteten enligt 
Iorio är att använda en matematisk metod byggd på Bayes sats för att dra slutsatser 
om randomiserat och icke randomiserade bevis av behandlingen eller genom att bara 
titta på den finansiella aspekten av behandlingen.  

Franchini et al. (2011) utförde en systematik granskning och metaanalys av 
publicerade artiklar som utvärderar antalet fall där tidigare obehandlade patienter 
(PUP) med svår hemofili A utvecklar antikroppar. Artikelgranskningen visar på att 
det finns ingen skillnad mellan antalet fall av antikroppar för patienter som använder 
rekombinant FVIII-koncentrat eller renad plasmakoncentrat. Det är fortfarande 
väldigt svårt att hitta relevanta artiklar som jämför rekombinant och renad plasma på 
patienter med hemofili A.    

Studierna av renad plasma (Powell et al., 2000; Nemes et al., 2007; Nemes et al., 
2012) och rekombinant studierna (Lusher et al., 2003; Smith et al., 2005; Zhang et 
al., 2011), som är noggrant utvalda för detta examensarbete, har valts för att tydligt 
kunna iaktta effektivitet, säkerhet och tolerabilitet hos patienter med hemofili.  

Studiedesignen för de utvalda artiklarna baserades på lika antal patienter, men i två 
av artiklarna valdes en större skara av patienter ca 109 (en rekombinant-artikel och 
en renad plasma-artikel). Patienterna valdes efter diagnosen hemofili A, med typ 
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medelsvår eller/och svår. Patienter delades upp mellan PTP, så kallade tidigare 
behandlade patienter och PUP tidigare icke behandlade patienter. PTP-gruppen är 
oftast en äldre grupp och PUP är för det mesta barn, allt från 0,5 upp till 3 år. 
Åldersgruppen för patienterna varierade, allt från 0,5 till 65 år. Patienterna 
utvärderades för profylaxbehandling, on-demand och profylax för operationsfall. 

Utvärdering av effektiviteten baserades i de flesta fall på följande parametrar: 
dämpning av smärta, stopp av blödning och behov av antalet infusioner. Dessa 
parametrar bedömdes av läkaren och patienten med skalorna: ingen effekt, medelbra, 
bra, excellent. Säkra och tolerabla parametrar baserades på biverkningsfall från 
serologikontroll, antikropputveckling (analys med Bethesdametoden) och generellt 
passningsförfarande. I de flesta fall fick patienten föra dagbok för alla fall och 
resultat av behandlingen. 

För de utvalda artiklarna önskades en behandlingstid runt 6 månader, och så var 
fallet i alla artiklarna. I vissa artiklar utvärderades resultat efter behandlingsdagar 
(ED). 

Resultaten från de olika forskningsartiklarna visar att användningen av rekombinant 
eller renad plasma visar på en effektivitet på mer än 95 % och den gränsen är svår att 
bedöma. I fallet med användning av renad plasma-koncentrat Immunate, visar 
Nemes (2007) att under ca 5 månader rapporterades ca 623 blödningsepisoder hos 47 
patienter och alla visade en hemostaseffekt efter en och två infusioner. De negativa 
fallen, som rapporterades ur deras synvinkel som icke allvarliga, visade inga 
patienter med antikropputveckling. 

De granskade artiklarna i denna studie besvarade min frågeställning på ett bra sätt 
och hade även andra infallsvinklar som jag själv inte hade tänkt på innan. I 
sökningen på PubMed var det svårt att hitta tillräckligt många studier att granska på 
ett jämförande sätt på grund av att det inte finns så många studier utförda och 
publicerade gällande hemofilia rekombinanta och/eller renad plasma 
behandling. Men jag lyckades hitta relevanta artiklar att använda i denna 
literaturstudie. Det är viktigt att notera att visa av de inkluderade studierna var 
sponsrade av läkemedelsföretag, vilket kan ha påverkat framställningen av resultaten 
i studierna. 

Powells studie (2000) redovisar att antalet infusioner, ca 110 000, som användes 
hade en positiv hemostaseffekt på 306 behandlade blödningsepisoder. Det är svårt att 
dra slutsats om hur effektiv Koate-DVI är då det finns en antikropputveckling hos en 
patient av totalt 37 patienter. I den mer komplexa förklaringen i studie 3, (Nemes et 
al., 2012), rapporteras totalt 1,9 spontana fall/månad under hela forskningsstudien 
och detta skiljer sig i de olika regionerna, här Tyskland och Ungern. Resultatet av 
Haemoctin SDH visar på att antikropputvecklingen finns men läkemedlet stoppar 
ändå 99,3% av alla rapporterade fall hos patienter med svår hemofili A.  

Rekombinant faktorkoncentrat har visats kunna reducera fall av virussmitta i 
jämförelse med behandling med faktorer som har renats från plasma. Smitta med 
virus som HIV, hepatit B och C, har skett med FVIII-koncentratet som har renats 
från plasma från människor. Andra generationen renad plasma har blivit bättre men 
fortfarande kan det finnas risk då man använder mänskliga plasma som kan innehålla 
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okända virus. Rekombinant faktorkoncentrat har eliminerat risken med att smittas 
med hittills okända virus. 

Smiths studie (2005) visar att med rekombinant faktorkoncentrat, ReFacto, är 
resultaten att 81,7% av hemostaseffekten hos alla patienter med blödningar förbättras 
efter en eller två infusioner. Även ReFacto visade fem negativa fall där tre patienter 
uppvisade antikropputveckling av totalt 657 rapporterade blödningsepisoder. I 
Zhangs artikel (2011) utfördes behandlingen på patienter med Advate (baserad på 
rekombinant faktor) och där var resultaten 95,9% excellent effektivitet på 58 
patienter, endast en utvecklade antikroppar. Alla blödningar var 100 % framgångsrikt 
behandlade. Enligt författarna i artikel (Zhang et al., 2011) refereras andra 
forskningsstudier som visar och beskriver Advate som den mest framgångsrika 
produkten för behandling av patienter med väldigt lågt resultat på AE-fall från 
rapporterade incidenter. Lusher et al. 2003 redovisar en av de största 
forskningsstudierna med 113 patienter för behandling av rekombinant faktor 
(BDDrFVIII) med totalt 10 594 rapporterade blödningsepisoder, och vid 75 % av 
fallen räckte endast en infusion för att ge hemostaseffekt hos den behandlade 
patienten. Utredaren och patienten bedömde behandlingen 97-99 % av fallen som 
excellent eller bra under studiens tid på 6 år. I studien visar författarna att behandling 
med BDDrFVIII ökar risken för antikropputveckling hos icke tidigare behandlade 
patienter, i detta fall var det 32 av totalt 101 patienter under totalt 1 020 
behandlingsdagar. 

Sammanfattningsvis visar studierna att såväl rekombinant som plasmarenad human 
faktor VIII är effektiva mot blödarsjuka för hemofilia A patienter. Effektiviteten 
samt tolerabilitet av behandling varierar beroende med patientens ålder, tidigare 
behandling och framförallt graden av hemofili A. Behandlingarna medför risker och 
den allvarligaste risken är ökad risk för antikropputveckling mot faktor VIII, vilket i 
vissa fall kan leda till döden för icke tidigare behandlade patienter. En annan 
allvarlig risk som föreligger för renad faktor VIII från djur/mänsklig plasma som kan 
innehålla okända virus kan infektera patienten. I de flesta fall visar dock artiklarna 
tydligt på att båda formerna av produkterna är bra och passar till både tidigare 
behandlade grupper och icke tidigare behandlade grupper. Bedömningen har gjorts 
lagenligt och kan därför inte påpekas som felaktig i de flesta fall. 
Sjukdomsutvecklingen hos patienter från olika delar av världen kan bero på olika 
mutationer i genen, vilket i sin tur också har en effekt på hur man reagerar mot en 
viss behandling. Möjligheten att välja mellan rekombinant eller renad plasma som 
behandling bör därför vara en självklar möjlighet till den drabbade patienten. I 
Sverige kan man välja att behandlas även on-demand vilket minskar risken oerhört 
för patienten men som däremot kan skapa en risk för att hemofili A-patienten 
utvecklar antikroppar som i sin tur kan leda till ineffektiv behandling. 
Blödningsrisken för patienter varierar och den är knuten till de genetiska nedärvda 
anlagen för den drabbade. Försiktighet och självinsikt om begränsningar minskar 
risken för svåra fall av blödningar i leder.   

De vetenskapliga bevisen är dock ännu alltför få för att kunna avgöra om effekten är 
beroende av doshantering eller av terapibehandling, eftersom doshanteringen är olika 
i de olika artiklarna och även terapibehandlingen är olika enligt författarnas olika 
tolkningar.   
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