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Alopecia ar eata (AA) er en autoimmun sygdom af ukendt ætiologi. Den er kar akter iser et ved et pletvist
hår tab, og skæg, øjenbr yn samt øjenvipper kan også r ammes. Tab af alt hår på skalpen kaldes alopecia
totalis (AT) [1]. Sygdommen kan indebær e en alvor lig belastning for selvopfattelsen og livskvaliteten [2].
Gængse behandlinger som kor tikoster oid, minoxidil, tacr olimus, kontaktimmunter api samt methotr exat
er sjældent vir ksomme [3].
Januskinase (JAK)-hæmmer dæmper aktiviteten af en eller fler e af JAK-familiens enzymer (JAK1, JAK2,
JAK3 og TYK2 (tyr osinkinase-2)) og påvir ker der igennem den såkaldte JAK-STAT (signal tr ansducer s and
activator s of tr anscr iption)-pathway. JAK-hæmmer e udgør en ny behandlingsmodalitet ved r eumatoid
ar tr itis, psor iasisar tr itis og colitis ulcer osa [4]. Fler e studier har også vist lovende effekt af bl.a. JAKhæmmer en tofacitinib ved AT [5], men kontr oller ede studier mangler . I denne ar tikel beskr ives, hvor dan
behandling med tofacitinib medfør te komplet r emission hos en patient med mangeår ig AA, som havde
udviklet sig til AT.

SYGEHI STORI E
En 43-år ig mand blev henvist med AT (Fig u r 1 A). Hår tabet var begyndt i 19-år salder en som AA. Siden
debut sås der et r ecidiver ende for løb med pletskaldethed, som med tiden udviklede sig til AT. Patienten
var tidliger e r ask og fik ingen medicin.
Behandlingsfor søg med ster oid både topisk, intr alæsionelt og systemisk havde yder st spar som effekt og
gav bivir kninger . Minoxidil var tillige for søgt uden effekt, ligesom or alt givet methotr exat 25 mg om ugen i
seks måneder heller ikke havde haft nogen effekt. Patienten blev her efter henvist til en r eumatologisk
afdeling mhp. at for søge behandling med tofacitinib.
For ud for behandlingen blev der taget blodpr øver og målt hæmoglobinniveau, nyr etal, lever tal og Cr eaktivt pr otein-niveau, ligesom der blev testet for hepatitis, tb og antinukleær e antistoffer samt taget
r øntgenbilleder af thor ax. Både blodpr øvevær dier ne og r øntgenbilleder ne af thor ax var nor male.
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Tofacitinib blev or diner et til administr ation 5 mg mor gen og aften. Efter en måneds behandling begyndte
patienten at få hår igen. Før st små fine hår og efter seks måneder s behandling var der total genkomst af
hår på skalpen (Figur 1B), mens der var beskeden effekt på øjenvipper og br yn. Patienten fik på intet
tidspunkt bivir kninger af medicinen. Efter halvandet år s behandling var der for tsat ikke tegn på r ecidiv
eller bivir kninger , og kun på få små omr åder r ester ede der pletvist hår tab. Efter to år s behandling
for søgtes udtr apning af medicinen. Andr e studier har dog vist, at der er r isiko for r elaps i for m af total
skaldethed eller pletskaldethed.

DI SKUSSI ON
I lighed med fund i andr e studier fik vor es patient efter seks måneder s behandling hår et tilbage [5] og
dette uden r egistr er ing af bivir kninger .
Tofacitinib er godkendt af Det Eur opæiske Lægemiddelagentur til br ug ved r eumatoid ar tr itis,
psor iasisar tr itis og colitis ulcer osa.
AT volder sjældent diagnostiske vanskeligheder , ligesom hudbiopsi sjældent er nødvendigt. De
histologiske tr æk ved en skalpbiopsi er dog kar akter istiske og kan bidr age til ver ificer ing af diagnosen.
Yder mer e er effekten let at obser ver e. Behandling med tofacitinib kr æver dog jævnlig monitor er ing og
blodpr øvekontr oller , da den potentielt er for bundet med alvor lige bivir kninger og r isici.
De hyppigste bivir kninger er hovedpine, kvalme, infektioner , anæmi, tr ombocytopeni, for højede
lever enzymniveauer og for højede niveauer af lavdensitets- og højdensitetslipopr otein. Ved stør r e doser
er der obser ver et r isiko for dyb venetr ombose. Behandlingen bør der for r eser ver es til sær ligt alvor lige
tilfælde af AA. Risikofaktor er som alder og konkur r er ende lidelser skal tages med i betr agtning.
Tilstanden har et flygtigt for løb, og man har ikke er far inger med tofacitinibbehandling i længer e tid. Om
der er indikation for livslang behandling, vil ber o på det fr emtidige for løb og er far inger fr a studier .
Medicinen finansier es af r egionen og gives off-label. Behandlingen er dyr , hvilket dog skal sammenholdes
med de med sygdommen for bundne sociale og samfundsmæssige omkostninger i øvr igt: depr ession,
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udgift til par yk og andr e hjælpemidler , tabt ar bejdsfor tjeneste etc.
Med denne kasuistik ønsker vi at øge opmær ksomheden på, at tofacitinib kan udgør e en god behandling i
sær ligt behandlingsr efr aktær e tilfælde af AT.
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SUMMARY

Successful treatment of alopecia totalis with tofacitinib in a Danish patient
Niels Lombor g & Tine Lottenbur ger
Ugeskr Læger 2020;181:V03200200
Alopecia totalis (AT) is char acter ised by extensive hair loss on the scalp, and common tr eatments ar e
r ar ely effective. Janus kinase inhibitor s r epr esent a potentially new tr eatment modality in AT. In this case
r epor t, AT was successfully tr eated with tofacitinib in a 43-year -old male patient. After six months of
tr eatment, the patient r egained all his hair , and no r elapse was seen after one year of tr eatment.
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