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Sammanfattning 
Inledning  
Läkemedelsutlöst agranulocytos är en sällsynt och allvarlig sjukdomstillstånd som 
kännetecknas av en minskning av granulocyter framförallt neutrofila granulocyter i 
blodcirkulationen. En minskning av det absoluta neutrofilantalet ANC under 500/µL 
kan resultera olika livshotande infektioner som kan leda till sepsis och död. 
 
Enligt läkemedelsverket finns det mer än tvåhundra läkemedel som kan orsaka 
agranulocytos. Flera studier har genomförts i olika länder och rapporterat olika 
läkemedel som ofta är involverade med läkemedelsutlöst agranulocytos. 
 
Att diagnostisera i tid och behandla sjukdomstillståndet är fortfarande en utmaning för 
vården. Forskning och studier inom området är en nyckel till ökad kunskap och 
förbättring i förebyggande åtgärder. 
  
Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka läkemedel eller läkemedelsgrupper som är 
mest associerade med agranulocytos, och vilka riskfaktorer som är involverade. 

Metod  
Detta arbete är en litteraturstudie som bygger på 5 originalartiklar. Artikelsökning 
gjordes på PubMed och på Google som sökmotor. Även andra informationskällor 
såsom internetmedicin och läkemedelsboken har använts. Artiklarna sorterades genom 
att abstract lästes och sedan valdes det som var passande till syftet för att läsas i sin 
helhet. 

Resultat och Diskussion 
De undersökta studierna rapporterade olika läkemedel som är förknippade med 
agranulocytos och även en riskuppskattning.   
Från fem studier, utförda i Hong Kong, Berlin, Latinamerika, Holland och 
England/Wales kunde man se att läkemedelsgruppen tyreostatika som används mot 
hypertyreos förekom i alla dessa studier och var de vanligaste läkemedlen som orsakar 
agranulocytos. Antimikrobiella läkemedel var den näst vanligast förekommande 
gruppen i alla studier (förutom i studien från Latinamerika) medan aminosalicsyra och 
analgetiska läkemedel återfanns i studierna från Berlin, Holland och England (men inte 
från Hong Kong eller Latin Amerika). Ålder och kön är viktiga riskfaktorer för 
uppkomsten av läkemedelsutlöst agranulocytos 
 

Slutsats 
Denna litteraturstudie visar att läkemedelsgruppen tyreostatika var mest associerad 
med en hög risk för agranulocytos, jämfört med andra läkemedelsgrupper. Ålder är en 
riskfaktor där incidensensantalet för agranulocytos är förhöjd i åldersgruppen över 60 
år. Incidensen för kvinnor har noterats vara högre än för män. Vissa skillnader och 
variationer i de studerade läkemedlen fanns i de olika studier vilket kan beror på 
geografiska och etniska faktorer. Genetiska faktorer kan spela en viktig roll i hur 
patienterna från olika länder reagerar på olika mediciner, vilket gör det intressant och 
viktigt att forska om läkemedelseffekter i olika etniska grupper. 
 
 
Nyckelord : Läkemedelsutlöst agranulocytos, risk, tyreostatika, 
granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF), mekanism  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förkortningsordlista 
HLA = Human Leucocyt Antigen. 
ANC = absoluta neutrofilantalet 
ANCA= Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar 
HLA = human leukocyt Antigen  
ROS = reactive oxygen species (reaktiva syreföreningar) 
(G-CSF) = Granulocyte colony-stimulating factor  
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Introduktion 
Immunförsvaret 
  
Vårt immunförsvar består av två delar, det medfödda immunförsvaret och det adaptiva 
immunförsvaret, som samspelar med varandra. Granulocyterna är en del av det 
medfödda immunförsvaret, och består av tre typer av celler, basofiler, neutrofiler och 
eosinofiler. Neutrofila celler är de vanligast förekommande vita blodkropparna i blodet 
och har uppgiften att oskadliggöra mikroorganismer, speciellt bakterier genom 
fagocytos (1). En frisk vuxen människa har 4 500 till 10 000 vita blodkroppar/µL i 
blodcirkulationen med ungefär 60 procent av dess är neutrofiler. Varje dag produceras 
1 x 1011 neutrofiler hos en frisk människa med en överlevnadstid på cirka sex till åtta 
timmar (2). På grund av deras viktiga roll att bekämpa och förebygga infektioner kan 
en minskning av neutrofila granulocyterna leda till sjuklighet och död i infektioner (3). 
 
Läkemedelsutlöst agranulocytos 
 
Läkemedelsutlöst agranuloctos är en sällsynt och allvarlig sjukdomstillstånd som 
kännetecknas av en minskning av granulocyter, specifikt neutrofilantalet till en nivå 
under 500/ µL i perifert blod (4). Beroende på sjukdomsgraden indelas neutropeni i 
fyra klasser, lätt neutropeni definieras som absoluta neutrofilantalet (ANC) mindre än 
1500/µL, moderat neutropeni ligger ANC mindre än 1500-1000/µL, svår neutropeni 
ANC mindre än 1000-500/µL och grad 4 neutropeni definieras som agranulocytos där 
ANC ligger på mindre än 500 /µL (2). På grund av det extrema låga antalet neutrofiler 
får patienten nedsatt immunförsvar, vilket medför en stor risk för allvarliga infektioner 
och livshotande sepsis. (5) 
 
Enligt läkemedelsverket finns det mer än tvåhundra läkemedel som kan orsaka 
agranulocytos (6). Tabell 1 listar de vanligaste läkemedel (utöver kemoterapeutika) som 
är associerade med agranulocytos. 
 
 
Tabell 1. Icke-kemoterapi-läkemedel som har rapporterats vara associerad med 
läkemedelsutlös agranulocytos (2,7).  
 
LÄKEMEDELSGRUPP                    LÄKEMEDEL 
             TYREOSTATIKA                      karbimazol 

                     tiamazol * 
                     propyl thiouracil 
                     metimazol * 
                     tiouracil   
         

            ANTIMIKROBIELL                     penicilliner   
                    cefalosporiner  *  
                    rifampicin 
                    vankomycin 
                    kloramfenikol    
                    sulfonamid  
                    trimetoprim * 
 

           ANTIEPILEPTIKA                      karbamazepin 
                     valproinsyra 
                     lamotrigin 
 



 2 

          ANTIPSYKOTISK                       klozapin 
                     alimemazin 
                     olanzapin * 
                               

        ANTIREUMATIKUM                      sulfasalazin 
                     infliximab * 
                     etanercept 
 

        ANDRA LÄKEMDEL                      ticlopidin 
                    spirolakton 
                    furosemid 
                    ketokenazol 
                    flukonazol 
                    mianserin 
                    rituximab 
                    IVIg 
                               
dipyrone(metamizol) * 
                    Pyrityldion * 
                    Kinin 
                    zidovudin  
                    kalciumdobesilat   

* Läkemedel som är bland de mest rapporterade.  
 
Epidemiologi  
 
Den internationella aplastik anemia och agranulocytos studien uppskattade 
förekomsten av agranulocytos till 6.3 fall per miljon per år i Europa, men det var stora 
skillnader mellan regionerna, i Milano 1,7 och i Budapest 9.0 (8). Flera andra 
populationsbaserade studier har genomförts på kaukasier med nästan liknande 
incidens från 2.0 till 9.2 fall per miljon per år.  Medans andra studier har gjorts i Asien 
vilket har visat sig ha ett lägre förekomst av läkemedelutlöst agranulocytos jämfört med 
kaukasier (5). En thailändsk studie rapporterade en incidens på 0.7 fall per miljon per 
år (9), och i Hong Kong Kina var incidensen på 2.2 fall per miljon per år (5). Incidensen 
i Sverige ligger på 5-7 fall per miljon invånare per år (6). 
Den rapporterade mortaliteten av läkemedelinducerande agranulocytos i Europa är 
mellan 4,8-9,1% och det har minskat under senare år (5).  
 
Mekanismer bakom läkemedeslutlöst agranulocytos  
 
Mekanismen för hur ett läkemedel kan utlösa agranulocytos är inte helt känd. Olika 
studier har har föreslagit olika mekanismer, immunologiska eller icke-immunologiska 
dvs. en toxisk respons som utvecklar läkemedelsutlöst agranulocytos. De olika 
mekanismerna innefattar bl.a. läkemedeloxidation, haptenmekanism, och 
antikroppsmekanism (2,7). 
 
Läkemedelsoxidation och haptenmekanism 
 
För att undvika ackumulering och toxicitet måste läkemedel genomgå 
biotransformation i levern till vattenlösliga metaboliter. Dessa metaboliter lämnar 
kroppen genom urinen. Under biotransformationen, genom t ex oxidation, uppstår 
reaktiva intermediärer och metaboliter som enkelt binder sig med olika cellulära 
proteiner. Läkemedelsutlöst agranulocytos utvecklats genom bildning av reaktiva 
syreföreningar (ROS) med hjälp av enzymer som NADPH-oxidas och myeloperoxidas 
(MPO ) i neutrofiler. Dessa två enzymer är nödvändiga för oxidation av läkemedlet. 
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ROS som bildas verkar i timmar vilket leder till framställningen av hypoklorsyra, 
HOCL. Denna syra spelar en viktig roll i oxidation av ett läkemedel till en reaktiv 
produkt. Den i sin tur binder sig med kovalenta bindningar till cellulära molekyler, i 
detta fall neutrofilernas glykoproteiner i cellmembranet. Dessa bindningar formerar ett 
molekylkomplex som fungerar som en hapten. Haptenmolekylen kan ej stimulera en 
immunrespons, så den behöver ett större bärarprotein som den binder till och 
utvecklar läkemedel-specifika eller hapten specifika antikroppar som i sin tur förstör 
neutrofilerna (2,7). 
 
Sammanfattningsvis ger de oxiderade metaboliterna en skadlig T-cellsmedierad 
immunrespons mot neutrofiler samt neutrofil prekursorer i benmärgen. Man kan säga 
att de aktiva läkemedelsmetaboliterna är mer skadliga än själva läkemedlet och orsakar 
läkemedelutlöst agranulocytos (2,7). 
 
Immunmedierad antikroppsmekanism 
  
Forskning har man påvisat cirkulerande antikroppar hos tyreoideasjuka patienter som 
utvecklat propylthiouracil-inducerad agranulocytos. Med detta menar man att 
processen är immunmedierad. Antikroppar som reagerar med specifika granulat inuti 
neutrofiler kallas för anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA). Denna 
reaktion leder till cellapoptosis. ANCA kan även inducera opsonisering av neutrofiler 
och aktivera komplementsystemet genom att reagera med myeloida progenitorceller 
(10). 
 
Diagnos 
 
Diagnosen av tillståndet agranulocytos fastställds genom kliniska undersökningar och 
laboratorieundersökningar. En klinisk undersökning samt en fördjupad blodanalys 
utförs för att kunna ställa diagnosen samt utesluta olika differentiella diagnoser. Analys 
av B-celler görs för att se det absoluta neutrofilantalet (ANC). Ett ANC-värde under 
500/µL talar för agranulocytos. För att kunna utesluta andra bakomliggande orsaker och 
bekräfta läkemedelsutlöst agranulocytos måste man utesluta leversjukdomar, vitamin 
B12 och folatbrist, virusinfektioner som hepatit, CMV och HIV, autoimmuna 
sjukdomar, blodsjukdomar och genetiska sjukdomar. Radiologiska undersökningar är 
också nödvändiga (10,11). 
 
Senare behöver man komplettera utredningen med en benmärgsundersökning dels för 
att undersöka olika blodceller samt studera morfologin av myeloidcellerna under 
mognad eller granulopoiesis. Det är viktigt att utesluta malignitet i samband med 
utredningen.  
 
Under studien av myeloidcellerna letar man efter avvikande resultat som minskning 
eller frånvaro av granulocytiska prekursorer. En reduktion i prekursorer kan ses även 
med en normal erytropoises, en ökning av erytropoises och megakaryocyt proliferation 
har även observerats. Granulopoiesis kan även ökas, men slutresultaten blir omogna 
granulocyter som saknar funktion.  
Med ANC under 500/µL och patologi i granulopoesis kan man fastställa diagnosen 
granulocytos (10,11). 
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Behandling 
 
Patienter med agranulocytos söker ofta vård efter att de har insjuknat med olika 
infektioner och har tydliga symtom, bl.a. feber och trötthet. Bakterieinfektioner orsakar 
återkommande tonsilliter, pneumoni, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. 
Recidiverande svampinfektioner och behandlingssvikt är vanliga.  
Första steget i behandlingen är att identifiera och exkludera bakomliggande läkemedel 
som har orsakat agranulocytos, dels för att bromsa progressen av tillståndet samt 
kunna förebygga infektioner.  
Patienter med pågående infektioner bör behandlas inneliggande på en infektionsklinik 
med tanken på att infektionen kan snabbt utvecklas till ett dödlig sepsistillstånd.  
 
I första hand blod och urinodlingar tas för att identifiera bakomliggande bakterie, 
odlingar av nasofarynx och eventuellt sår i huden tas vid misstänkt infektionskälla.  
Initialt bredspektrumantibiotika påbörjas tills man identifierat bakteriesort , därefter 
sätts lämpligast antibiotika in.  
Behandlingen av läkemedelsinducerande agranulocytos med 
granulocytkolonistimulerande faktorer (G-CSF) kan påskynda granulopoesis som i sin 
tur resulterar i en ökning av ANC och snabb normalisering av granulocyter i 
blodcirkulationen. Man beräknar att 50% av patienterna som drabbas av 
läkemedelsutlöst agranulocytos återfår sin normal ANC nivå inom en vecka (10,11). 
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Syfte 
Läkemedelsinducerad agranulocytos är ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd 
som kan orsakas av flera olika läkemedel. Syftet med arbete är att undersöka vilka 
läkemedel eller läkemedelsgrupper som är mest associerat med agranulocytos och vilka 
riskfaktorer finns för uppkomsten av agranulocytos, dvs kan ålder eller kön vara en 
riskfaktor samt vilket läkemedel som ger störst risk för detta tillstånd. 
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Metod  
 
Detta arbete är en litteraturstudie som bygger på fem originalartiklar. Artikelsökning 
gjordes på PubMed och på Google som sökmotor. Några abstract lästes igenom för att 
sortera artiklarna, det som var relevant för frågeställningen inkluderades i denna 
studie. De artiklar som passade till syftet lästes i sin helhet för att bygga upp denna 
undersökning.  Sökord som har använts: Drug-induced agranulocytosis, 
agranulocytosis AND risk, drug-induced agranulocytosis AND epidemiologi och Drug-
Associated agranulocytosis. 
Andra informationssidor såsom Läkemedelsverket och Internetmedicin har använts. 
 
Exklusion-  cytostatika (kemoterapi)-inducerad agranulocytos  

 

Datum 
 

Sökord 
(pubmed) 

Begränsningar 
 

Träffar 
(n) 

Nr i 
referens-
lista 

1700301 (drug-induced[All Fields] 
AND 
("agranulocytosis"[MeSH 
Terms] OR 
"agranulocytosis"[All 
Fields])) AND 
("epidemiology"[Subheading] 
OR "epidemiology"[All 
Fields] OR 
 

- 85 Hongkong(5) 
Berlin(12) 
 

170303 (Drug-Associated[All Fields] 
AND 
("agranulocytosis"[MeSH 
Terms] OR 
"agranulocytosis"[All 
Fields])) AND 
("1980/01/01"[PDAT] 

- 25 Holland(14) 
England/Wales 
(15) 
 
 

170308 (drug-induced[All Fields] 
AND 
("agranulocytosis"[MeSH 
Terms] OR 
"agranulocytosis"[All 
Fields])) AND ("risk"[MeSH 
Terms] OR "risk"[All Fields]) 

- 122 Latinamerika 
(13) 
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Resultat  
 
Studie 1 
Incidence and risk estimate of drug-induced 
agranulocytosis in Hong Kong Chinese. A population-based 
case–control study 
 
I en populationsbaserad fallkontrollstudie utförd i Hongkong uppskattades incidensen, 
mortaliteten och risken för läkemedel som orsakar agranulocytos (5). Studien 
genomfördes med hjälp av databasen Clinical Data Analysis And Reporting System 
(CDARS), där identifierades/ studeras patienter med läkemedelsutlöst agranulocytos 
från den 1 januari 2004 till 31 december 2013. Totalt ingick 10 062 patienter med ny 
diagnos av neutropeni, av dessa hade 4879 agranulocytos. Efter screening hade 311 
patienter drogorsakssamband, av dessa hade 154 patienter läkemedelsinducerade 
agranulocytos. De 157 fallen utesluts p g a obestämd läkemedelsorsak. En patient av de 
154 hade två episoder av agranulocytos utlöst av två olika tyrostatikaläkemedel. 
Medelåldern av fallen var 51.4 år, och över 60% av fallen var kvinnor. Man har använt 
en laboratorie-mätprotokoll för att kunna bekräfta ett fall av agranulocytos, patienter 
med ANC mindre än 0.5 x 109/L och en normal hemoglobin- och trombocytnivå har 
valts. Exklusionskriterier i denna studie var om patienten får kemoterapi, 
strålbehandling eller något läkemedel mot malignetet och även immunsupressiva 
läkemedel, om patienten har systemiska sjukdomar vilket kan sänka antalet neutrofila 
granulocyter så som leukemi, HIV, vitamin B-12-brist, reumatoid artrit, lymfom mm, 
om patienter är under tre år gammal, samt otillräcklig med klinisk data för utvärdering.   
 
 
Man kunde identifiera totalt 59 läkemedel med en säker eller sannolik koppling till 
agranulocytos. Studien tillämpade världshälsoorganisations (WHO) kriterier för att 
kategorisera fallen med ”säker”, ”sannolik”, ”möjlig” och ”osannolik” enligt fyra 
aspekter. Ett fall som utvärderas som ”säker” ska uppfylla fyra aspekter, ett rimligt 
tidsförhållande till läkemedelsintaget dvs att sjukdomen debuterar under 
läkemedelsbehandling eller inom månad av läkemedelsintaget, utesluta andra orsaker, få 
ett kliniskt rimlig svar på neutrofilantalet vid återkalladet av det orsakade läkemedlet, 
samt ett positiv resultat av läkemedelsberoende antikroppstestning. Medans för 
”sannolikt” gäller samma förutom den sistnämnda aspekten. Av dessa var de flesta fall 
inducerad av tyreostatika läkemedel (41,9%). Av de var karbimazol (33,5%), det 
vanligaste läkemedlet. På andra plats kom antimikrobiella medel (20%). Antiepileptika 
läkemedel tillhör det tredje gruppen (10,3%) som orsakar agranulocytos. Några andra 
läkemedel är giktläkemedel (1,9%), trombocythämmande läkemedel (1,9%), 
antidepressiva medel (1,3%), järn-kelatbildande läkemedel (1,3%), kalciumantagonister 
(0,7%), och icke-steroider antiinflammatoriska läkemedel (0,7%). Man har även 
misstänkt några traditionella kinesiska läkemedel som kan leda till bland annat 
agranulocytos. 
 
Utöver att kartlägga vilka läkemedel var associerade med agranulocytos estimerade 
studieförfattarna vilken ökad risk för agranulocytos läkemedlen gav. Detta gjordes 
genom att matcha 122 fall med 488 kontroller. För varje fall matchades fyra kontroller 
efter bland annat ålder, kön och indexdagen. Indexdagen räknades som den dag där man 
besökte öppenvårdskliniken. I denna studie hade karbimazol den högsta risken för 
agranulocytos med oddskvot (OR 416,7, 95% CI 51,5-3372,9) av agranulocytos, följt av 
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klozapin (OR 154,6, 95% CI 12,9-1853,9) och propyltiuracil (OR 40,7, 95% CI 5.2 -
316,8). Dock hade penicilliner, cefalosporiner och fenytoin en betydlig ökad risk Se 
tabell 2 (5). 
 
 
Tabell 2. Risken som uppskattades för läkemedel kopplade till agraulocytos. 
 

Läkemedelsgrupp  Läkemedel  Fall/kontroll 
 n= 122/488 

Adjusted  
Oddskvot 
(95% CI)  

Tyreostatika  Karbimazol 
Propyl- 
thiouracil 
 

52/5 
12/1 
 
 

416.7(51.5-3372)  
40.7 (5.2–316) 
 

Antipsykotisk  Klozapin 9/1 154.6 (12.9–1853) 

Antiepileptika  Phenytoin 9/5 31.6 (4.9–201) 

Antimikrobiell  Cefalosporiner 
Penicilliner 
 
 

8/4 
13/20 
 

21.4 (3.9–116) 
8.1 (2.8–23.4) 
 

 
 
Tabell 3. Incidensantalet för kön och ålder av läkemedelsinducerande agraulocytos från 
2004-2013. Baserat på totalt 69 875 600 person-år under studietiden. 
 
 Kvinnor Män Totalt 

Ålder  Antal fall  Incidenstalet 
(95%CI) 

Antal 
fall 

Incidenstalet 
(95%CI) 

Antal fall  Incidenstalet  
(95%CI) 

0-19 3 0.5 (0.1-1.4) 3 0.4 (0.1–1.3) 6 0.5 (0.2-1.0) 
20-30    33 2.8 (1.9-3.9) 11 1.2 (0.6–2.1) 44 2.0 (1.5–2.8) 
40-59 30 2.5 (1.7-3.5) 19 1.7 (1.0–2.7) 49 2.1 (1.6–2.8) 
≥60 29 4.5 (3.0-6.5) 27 4.6 (3.0–6.7) 56 4.6 (3.4–5.9) 
Total  95 2.6 (2.1-3.1) 60 1.8 (1.4–2.4) 155 2.2 (1.9–2.6) 

 
*Incidensantalet per miljon personår 
 
Här kan man se hur incidenshastigheten skiljer sig i de olika åldersgrupperna. För 
personer över 60 år ökade incidensen dubbelt så mycket än för åldersgruppen 20-30 år 
och för 40-59 år. Det observerades även att incidensen hos kvinnor är högre än män. 
Den totala incidensen av agranulocytos i fallkontroll studien uppskattades till 2.2 (95% 
Cl 1.9-2.9) fall per miljon personår. 
 
 
Studie	2.		
Drug-induced agranulocytosis in the Berlin case–control 
surveillance study 
I denna fallkontroll-övervakningsstudie (FAKOS) identifierades läkemedel (icke 
cytostatika) med ökad risk för agranulocytos (12). Studien utförd i Berlin på 51 sjukhus 
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i mer än 180 avdelningar mellan åren 2000 till 2010. Inklusionskriterier i denna studie 
var endast vuxna patienter med en ny diagnostiserad agraulocytos (icke orsakad av 
kemoterapi) med ANC under 0,5 x 109 celler/L och även normala värde på andra 
blodceller. Exklusionskriterier i denna studie var patienter med sjukdom såsom 
aplastisk anemi, medfödd agranulocytos, osteomyelofibros, neoplastisk infiltration av 
benmärgen, folsyra eller vitamin B12 brist. Dessa sjukdomar minskar antalet neutrofila 
granulocyter och därför exkluderas dessa patienter. Efter att man diagnostiserade 
patienten med agranulocytos genomförde man en standardiserad personlig intervju för 
att fastställa tidigare läkemedelsintag och även andra riskfaktorer. Studien har använt 
världshälsoorganisations (WHO) kriterier för att bedöma orsakssambandet för varje 
fall av läkemedelsutlöst agranulocytos.  
 
Enligt WHO-bedömnings kategorier ”säker”, ”sannolik”, ”möjlig”, ”osannolik”, 
”oklassificerad”, och ”icke klassificerbar”, valdes 48 öppenvårdspatienter med säkert 
eller sannolikt fall av agranulocytos vilket jämfördes med 755 öppenvårdskontroller. 
Både fall och kontroller ansågs vara utsatta för ett läkemedel om läkemedlet hade 
administrerats i 7 dagar före indexdagen, dvs den dagen där första symtomen för 
agranulocytos inträffade patienten och som ledde till sjukhus tillträde. Medelålder av 
fallen var 52 ± 22 år, och var det fler kvinnor (64.6%) än män (35.4%). Det 
identifierades 35 läkemedel med sannolik orsak och en med säker orsak av tillståndet 
agraulocytos. Läkemedel med flest fall inducerades av metamizol med tio fall. I andra 
plats kom klozapin med sex fall följt av sulfasalazin (n=5), tiamazol (n=5) och beta-
laktamantibiotika (n=5).   
 
I denna studie hittades sex läkemedel med statistisk signifikanta förhöjda risker till 
agraulocytos, d.v.s. där den lägre 95% konfidensintervallen av adjusted oddskvot >1. 
Klozapin hade den högsta risken för agranulocytos med en oddskvot på 143.9 (95% 
konfidensintervall 16.0-999) vid den gemensamma läkemedelsbedömningen, följt av 
sulfasalazin (OR 82.3, 95% CI 19.1-434.0), tiamazol (OR 51.9, 95% CI 14.2-199.6), 
dipyrone (metamizol) (OR 40.2, 95% CI 14.7-113.3), sulfametoxazol-trimetoprim (OR 
18.5, 95% CI 1.8–143.5) samt paracetamol (OR 18.5, 95% 1.8–143.5). Se tabell 4 (12). 
 
Tabell 4. Läkemedel med signifikanta risker kopplade till agranulocytos (12). 
   

Läkemedelsgrupp  Läkemdel  Fall/ 
kontroll 
n= 48/755 

Adjusted 
Oddskvot  
(95% CI) 

Antipsykotisk  Klozapin  3/1 143.9 (16.9->999) 
Aminosalicsyra Sulfasalazin 6/3 82.3 (19.1-434) 
Tyreostatika Tiamazol  7/5 51.9 (14.2-199) 
Analgetik   dipyrone(metamizol) 

Paracetamol 
14/10 
5/14 

40.2 (14.7-113) 
5.1 (1.02-20.4) 

Antimikrobiell  Sulfametoxazol-
trimetoprim 

3/3 18.5 (1.8–143) 

Justerad oddskvot för gemensam läkemedelsbedömning. 
 
 
Studie 3. 
Incidence and risk factors for agranulocytosis in Latin 
American countries—the Latin Study 
 
Studien av Hamerschlak et al. (13) är en multicenter fallkontroll studie som syftade till 
att identifiera riskfaktorer för agranulocytos och även uppskatta incidensen i 
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Latinamerika. Denna studie genomfördes från januari 2002 till december 2005 på sju 
platser i Brasilien och två platser i Mexiko och Argentina där patienter med 
agranulocytos på hematologkliniker samt läkemedel som är associerade med 
sjukdomen identifierades. Jag har inkluderat denna studie i min rapport eftersom den 
ger bra information om hur incidensen av agranulocytos varierar med åldern. 
 
Inklusionskriterier i denna studie var patienter som bodde i dessa områden i mer än tre 
månader och som hade symptom som feber, lunginflammation, faryngit, ett värde på 
granulocyter under 500/µL, normalvärde på hemoglobin och trombocyter samt 
kompatibel benmärg. Exklusionskriterier för denna studie var om fall och kontroller 
hade systemiska sjukdomar som kunde minska antalet neutrofiler såsom HIV, lupus 
erythematosus mm. och andra allvarliga hematologiska sjukdomar såsom 
megaloblastisk anemi mm. Även patienter som intar läkemedel mot kroniska 
sjukdomar eller behandlas med kemoterapi, strålbehandling eller immunsuppressiva 
läkemedel uteslöts från studien. Även andra diagnoser än agranulocytos och om 
agranulocytos debuterade under sjukhusvistelsen exkluderades från studien. För varje 
fall med agranulocytos identifierades fyra kontroller som matchats efter bland annat 
kön och åldern, som också hade hamnat på samma klinik av andra orsaker än 
agranulocytos eller läkemedelsanvändning. Patienterna intervjuades med hjälp av 
frågeformulär dels för att få information om läkemedelsexponering, sjukdomar och 
andra faktorer under 10 dagars period före utvecklingen av agranulocytos symtom. 
Därefter identifierades 52 fall av agranulocytos i incidensstudien, av de inkluderades 30 
fall i fallkontroll studien och som matchades med 120 kontroller. De återstående 22 
patienterna exkluderades pga. de inte kunde intervjuas eller dog innan intervjun. 
Studien uppskattade den totala incidensen av agranulocytos till 0.38 fall per miljon 
personår. Det var fler kvinnor (n=39) än män (n=13) som hade agranulocytos, med en 
incidens på 0.56 mot 0.19 fall per miljon personår. I tabell 5 kan man se hur 
Incidenshastigheten för åldersgruppen 60-69 år är högre än andra åldersgrupper.  Det 
rapporterade medicinen som var mest associerade med agranulocytos i denna studie 
var metimazol (OR 44.2, 95% CI 6.8-oändlighet), andra läkemedel som var under risk 
var  diklofenak, dipyrone och paracetamol (13). 
 
Tabell 5. Incidensantalet för ålder av agranulocytos i Latinamerika(13). 
 

Ålder Antal fall Incidens  
1-9 10 0.43 
10-19 8 0.30 
20-29 5 0.10 
29-39 3 0.15 
40-49 8 0.50 
50-59 8 0.80 
60-69 7 1.09 
70+ 3 0.82 

*Incidensantalet per miljon personår 
 
 
Studie 4.  
A population- based case-cohort study of drug 
associated agranulocytosis  
 
I denna populationbaserad fall-kohortstudien (14) undersökte man risken för 
läkemedelsutlöst agranulocytos som ledde till sjukhusvistelse i Nederländerna. Studien 
genomfördes från 1987-1990 med hjälp av datoriserat register över sjukhusdiagnoser 
från holländsk Centre for Health Care Information, Utrecht, där man hittade 
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potentiella fall av agraulocytos. Data angående dispenserade läkemedel samlades in 
från ett gemensamt apoteksdata, Pharmaco Morbidity Record Linkage System 
(PHARMO RLS) i ett område på cirka 220 000- 419 000 person från 1987 till 1990.  
Referenskohorten var alla personer i upptagningsområdet som ingick i PHARMO RLS 
oavsett orsak. 
Under åren 1986 till 1990 hittades totalt 923 fall som skrevs in på sjukhuset, av de hade 
(n=859) agranulocytos, (n=26 ) funktionella störningar av polymorfnukleära 
neutrofiler, (n=2) genetiska anomalier av leukocyter samt (n=36) ospecificerade 
sjukdomar i vita blodkroppar. Initialt exkluderades patienter med andra diagnoser 
såsom leukopeni, systemisk lupus erythematosus, leukemi, aplastisk anemi, 
trombocytopeni och felty syndrom. Patienter yngre än två år eller utan symtom eller 
med otillräcklig information blev också exkluderad. Resterande 478 fall klassificerades 
som agranulocytos ”sannolik”, ”möjlig”, ”osannolik” och ”icke-klassificerbar”. Av de 
inkluderades 108 fall med “möjlig” eller “sannolik” agranulocytos. Ett sannolik 
agranulocytosfall definierades som allvarlig neutropeni med ANC under 500/ µL, 
hemoglobinvärde på 6,5 mmol/l eller mer, hematokrit 0.32 eller mer, trombocytantal 
på 100 000/ µL och även benmärgbiopsi hade tagits för att bekräfta diagnosen eller för 
att se om ANC inte har återhämtats inom 30 dagar. Ett möjligt fall definieras likt 
ovanstående fall men ingen benmärgbiopsiundersökning hade utförts. Av de 108 hade 
78 personer utvecklat agranulocytos symtom utanför sjukhuset som valdes i studien. 
Tre fall exkluderades pga. Patienterna hade återkommit till sjukhuset eller blivit 
transporterad till ett annat sjukhus med samma diagnos som var redan inräknade in i 
studien. De resterande 30 personer visade symtom under sin sjukhusvistelse 
exkluderades från studien eftersom man inte kunde relatera symtomdebuten till dess 
exponeringsdata som samlades från sin familjeläkare och tillhörande apotek. 
Exponeringsdata talade om patienternas medicinanvändning under senaste 3 
månaderna innan utvecklingen av agranulocytos.  
Efter all exklusion deltog 75 fall i studien, 30 var män med medelåldern 48.5 år och 45 
kvinnor med medelålder 61 år. 
Incidensen estimerades för varje år från 1987 till 1990. År 1987 var incidensen 1.7 per 
miljon invånare, året efter 2.2 per miljon, år 1989 2.5 per miljon och år 1990 1,6 per 
miljon invånare.  
I denna studie hittades signifikanta förhöjda risker för tyreostatikan metimazol med en 
relativ risk på 230, (95% CI 120.4-453) , föjd av sulfasalazin, dipyron med analgetisk, 
sulfametoxazol-trimetoprim, klomipramin samt karbamazepin. Se tabell 6 (14). 
 
Tabell 6. Läkemedel med förhöjd risk för agranulocytos. Läkemedlen har använts 
under 10 dagar före symtomdebut (14) 
 
Läkemedels-grupp Läkemedel  Fall 

(N75) 
Antal 
användare i 
(PHARMO 
RLS) 
 

Adjusted 
Relativa 
risken  
(95%Cl) 

Tyreostatika 
 

Metimazol  
karbimazol 

15 
2 

315 
376 

230.9 
(120.4-
453) 
16.7(2.6-
69.7) 

Aminosalicsyra/antireumatikum Sulfasalazin 9 523 74.6 (36.3-
167) 

Analgetika Dipyron med 
analgetisk   

2 325 26.4 (4.4-
111) 

Antimikrobiell Sulfametoxazol-
trimetoprim 

8 1952 25.1 (11.2-
55.0) 

Antidepressiv Klomipramin  4 714 20.0 (6.1-
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57.6) 
Antiepileptik Karbamazepin  2 1590 5.9(1.0-

24.4) 
Glukokortikoid prednisolon 15 1587 19.9(10.1-

43.7) 
 
I denna populationsbaserade fall kohortstudie jämfördes läkemedelsanvändning i fall 
(patienter med validerad diagnos som togs in på sjukhus) med  
läkemedelmedelsanvändning i referenskohorten (alla personer i upptagningsområdet 
som ingick i PHARMO RLS). 
 
 
Studie 5  
Neutropenia and Agranulocytosis in England and Wales: 
Incidence and Risk Factors 
 
I denna fall-kontroll studie undersökta man incidensen och riskfaktorer för 
agranulocytos och neutropeni i England och Wales (15). Studien utfördes med hjälp av 
General Practice Research Database (GPRD) som är ett datoriserat journalsystem som 
omfattar patientens receptföreskrifter, kliniska händelser, remittering till specialistvård 
och andra viktiga resultat för att identifiera fall med neutropeni och agranulocytos från 
1987 till 1999.  
Exklusionskriterier för denna studie var fall med systemisk lupus erythematosus, 
leukemi, aplastisk anemi, sideroblastik anemi, trombocytopeni, HIV, aids, felty 
syndrom och myelodysplastiskt syndrom eller barn under tre år. Patienter som hade 
behandlats med kemoterapi, strålbehandling, immunsuppressiva läkemedel eller 
hormonantagonister före indexdagen (den dagen som neutropeni var fastställd) 
uteslöts från studien. Patienter utan dessa sjukdomar inkluderades i studien, vilket 
identifierades 3224 fall med med neutropeni och 50 fall agranulocytos, där varje fall 
matchades med tre kontroller efter bland annat ålder, kön och medicinsk praxis. Man 
har använt samma exklusionskriterier för både fall och kontroll. Exponering av 
läkemedel studerades genom granskning av alla recept som varit utskrivna innan 
indexdagen.  
 
I denna studie uppskattades incidensen för agranulocytos till sju fall per miljon 
invånare per år och läkemedel som var mest associerade med agranulocytos i England 
och Wales var tyreostatika med oddskvot (20.9, 95% CI 3.3-oändlighet) följd av 
aminosalicsyra (OR 9.2, 95% CI 1.3-400, ) och antibakteriella och analgetiska 
läkemedel som grupp (OR 3.1, 95% CI 1.4-7.9) Se tabell 7 (15). 
 
Tabell 7.  Läkemedel med ökad risk för agranulocytos i England och Wales (15). 

Läkemedelsgrupp Fall/kontroll  
N=50/144 

Justerad oddskvot  
(95%CI) 

Tyreostatika  7/0 20.9 (3.3-oändlighet) 

Aminosalicsyra  5/2 9.2 (1.3-400) 
Antibakteriell  14/12 3.1(1.4-7.9) 
Analgetik (NSAID) 13/10 2.9 (1.3–7.3) 
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Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka vilka läkemedel eller läkemedelsgrupper som 
är mest associerade med agranulocytos, och vilka riskfaktorer finns för uppkomsten av 
detta tillstånd.   
 
Genom att sammanställa resultaten från fem studier Hongkong (5), Berlin (2), 
Latinamerika (13), Holland (14) och England (15) kunde man se att läkemedelsgruppen 
tyreostatika som används mot hypertyreos förekom i alla dessa studier och var de 
vanligaste läkemedlen som orsakar agranulocytos med flest fall. Antimikrobiella 
läkemedel var de näst vanligast vilket förekom i fyra studier förutom studien från 
Latinamerika medan aminosalicylsyra och analgetiska läkemedel hittades i studierna 
från Berlin, Holland och England, men inte från Hongkong eller Latinamerika. 
Antiepileptiska läkemedel rapporterades i studie 1 och 4 och antipsykotiska läkemedel 
förkom i studie 1 och 2 men inte i de andra studierna. Antidepressiva läkemedel 
och glukokortikoider rapporterades bara i studie 4 från Holland.  
 
Vissa skillnader och variationer i de studerade läkemedlen fanns i de olika studier vilket 
kan bero på geografiska och etniska faktorer. Tyreostatika var en grupp som var 
inkluderad i alla studierna och visade hög risk för agranulocytos, medan antibiotika var 
i fokus i alla länder förutom i Latinamerika där kanske de har mindre översikt över 
antibiotikaförskrivningen. I utvecklingsländerna säljs antibiotika i stor skala utan 
läkarens ordination och utan krav på recept. Jag tror att dessa läkemedel kan betraktas 
av studieförfattarna som mindre farliga eller viktiga för att inkludera de i studierna, 
och/eller att man kan tro att det är svårt att samla information om 
läkemedelsanvändning när det inte finns en noggrann kontroll över förskrivning och 
försäljning av läkemedlet. I de tre europiska länderna har man studerat 
aminosalicylsyra och även analgetiska vilken är ej inkluderat i studierna från Hongkong 
och Latinamerika, här tror jag också att EU länderna har varit mer noggranna och 
restriktiva när det gäller receptförskrivning samt försäljning av dessa mediciner. 
Datorisering av apotekets försäljning och begränsning i försäljning av receptfria 
analgetika kan ha en stor betydelse i Europas framgång i kontroll av 
medicinanvändningen. 
 
De epidemiologiska studierna kvantifierade risken för läkemedel med ökad risk för 
agranulocytos. Om man jämför oddskvoterna för tyreostatiska läkemedel i alla dessa 
studie så överlappar alla konfidensintervallerna - OR för studie 1-5, karbimazol 416,7 
(95% konfidensintervall 51,5-3372), tiamazol 51.9 (95% konfidensintervall 14.2-199) , 
metimazol 44.2 (95% konfidensintervall 6.8-oändlighet), metimazol 230.9 (95% 
konfidensintervall 120-453) och tyrostatika som grupp 20.9 (95% konfidensintervall 
3.3-oändlighet) respektive studie. (5,12,13,14,15). 
 
Studier har visat att ålder och kön är riskfaktorer som är involverade i utvecklingen av 
läkemedelsutlöst agranulocytos. Utifrån resultaten från två studier kan man se hur 
incidenshastigheten för agranulocytos ökar för åldersgruppen över 60 år (5,13). 
Förklaringen till detta kan var att äldre konsumerar fler läkemedel än yngre och även 
intar fler mediciner samtidigt som kan öka potentialen för läkemedelsinteraktioner, 
vilket därmed ökar risken för agranulocytos (5). I en fallrapport beskrivs en patient som 
utvecklade agranulocytos efter samtidigt intag av klozapin och valprionsyra (ett 
antiepileptisk läkemedel) (16). 
 
Incidensen hos kvinnor har noterats vara högre än hos män. Förklaringen till detta är 
att de intar fler mediciner än män och på grund av att kvinnor är mer benägna att få 
hypertyreos, vilket behandlas med tyreostatika, de vanligaste läkemedlen som är 
associerad med agranulocytos (5,9,11). Därför bör kvinnor vara extra försiktiga i 
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samband med användning av tyreostatika och bör följas upp noggrant av sin ansvariga 
läkare.    
 
En annan riskfaktor som inte togs upp i denna rapport är de genetiska 
predispositionen, vilket är ett aktuellt forskningsämne. Studier har utförts för att 
identifiera genetiska riskfaktorer som är associerade med läkemedelsinducerad 
agranulocytos. En studie av Hallberg et al. (17) utförd på europeisk befolkning 
identifierade riskgenen human leukocyt Antigen (HLA) allel i HLA-B*27:05 som var 
associerad med tyreostatika- läkemedelsutlösande agranulocytos. HLA är ett protein 
som befinner sig på cellytan i människans celler och har till uppgift att identifiera 
främmande ämnen (peptider) för immunförsvaret (18). Många läkemedelinducerade 
biverkningar är associerade med HLA-gener och en studie av Goldstein av et al. (19) 
har identifierat två HLA alleler i HLA-DQB1 och HLAB vilket var associerat med 
klozapinlinducerad agranulocytos. En Taiwanesisk studie har rapporterat ett samband 
mellan agranulocytos orsakad av tyreostatika och HLA-allerna HLAB*38:02 och HLA-
DRB1*08:03 (20). 
Den biologiska mekanismen bakom läkemedelsbiverkningar som är kopplade till HLA 
är inte riktigt bevisade än. En studie har försökt förklara hur HLA-B *38: 02 och HLA-
B *38: 01 proteiner interagerar med tyreostatika genom så kollad tredimensionell 
strukturmodellering, men författarna kunde inte bevisa det på grund av de peptider 
som är kopplade till dessa HLA-proteiner var okända och därför kunde man inte 
bestämma affiniteten och bindningen hos HLA-peptidkomplexet (17).     
 
Det kan vara intressant att forska om medicinsk påverkan hos olika etniska grupper. 
Genetiska faktorer kan spela en viktig roll i hur patienterna från olika länder reagerar 
på olika mediciner. Miljöfaktorer kan styra incidens av olika sjukdomar och även 
förskrivning och användningen av specifika läkemedel. 
 
Slutsats  
Denna litteraturstudie visar att läkemedelsgruppen tyreostatika var mest associerad 
med en hög risk för agranulocytos jämfört med andra läkemedelsgrupper. Ålder är en 
riskfaktor där incidensenshastigheten av agranulocytos och risken ökar i åldersgruppen 
över 60 år samt incidensen för kvinnor har noterats vara högre än för män.  
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