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Hormonreglering vid artrosbehandling
Carmen Corciulo, Göteborgs universitet 
Artros är en mycket vanligt förekommande reumatisk sjukdom där ledbrosket förstörs vilket re-
sulterar i smärta och minskad ledfunktion. Symptomen beror på att brosk och ben i leden skadas, 
men också på inflammation i de drabbade lederna. De exakta mekanismerna bakom artros är 
ännu okända men det kvinnliga könshormonet östrogen verkar spela en roll. Detta projekt ska, 
med stöd från Reumatikerförbundet, undersöka om - och i så fall hur - östrogen kan reglera in-
flammatoriska signaler i leden. Resultat från projektet kan få betydelse för framtida behandlings-
strategier för patienter med artros.

Att förstå smärta vid artros 
Aisha Ahmed, Karolinska Institutet 
Kronisk smärta är det dominerande symptomet vid artros. Det finns ett stort behov av förbättrad 
medicinsk behandling för att lindra smärta och inflammation, vilket kräver fördjupad kunskap om 
de bakomliggande mekanismerna. Förändringar i centrala nervsystemet leder till en ökad smärta 
vid ledbelastning men kan även förklara vilosmärta som ofta finns vid artros. Syftet med denna 
studie, som får stöd från Reumatikerförbundet,  är att identifiera molekyler som kan ligga bakom 
både lokal och central smärta. En bättre förståelse av smärtmekanism i artros kan leda till att 
utveckla effektiva behandlingsalternativ, i likhet med de biologiska läkemedel som revolutionerat 
behandlingen av ledgångsreumatism.

Träning förebyggande vid artros 
Eva Ageberg,  Lunds Universitet 
Unga och medelålders personer med skada i knä och höft riskerar att drabbas av artros, en kro-
nisk sjukdom där vävnader i leden successivt bryts ner, tidigt i livet. Träning minskar smärta samt 
förbättrar funktion och livskvalitet, men träning är en underutnyttjad behandlingsform där ved-
ertagen träning visar måttlig effekt. Syftet med projektet som får stöd från Reumatikerförbundet 
är att förbättra individanpassad träning enligt en ny träningsmodell som behandling för unga och 
medelålders personer med artros. Forskargruppen ska undersöka om god muskelfunktion före-
bygger och/eller bromsar utvecklingen av artros. En flexibel och individanpassad behandlingsmo-
dell i ett tidigt skede förväntas minska på onödigt lidande för patienten. 



Hur utvecklas artros? 
Anders Aspberg, Lunds Universitet 
Artros är en mycket vanlig ledsjukdom som orsakar mycket lidande med långvarig smärta och 
rörelseproblem. Idag finns ingen behandling utöver sjukgymnastik, smärtlindring och ledprotes 
när leden är fullständigt utsliten. Mycket lite är känt om vad som egentligen sker i brosket under 
de tidiga faserna av sjukdomsförloppet, när sjukdomen möjligen skulle kunna behandlas för att 
förhindra skada. Detta projekt, som får stöd av Reumatikerförbundet, avser identifiera tidiga mo-
lekylära förändringar funna i patienter som utvecklar artros tidigt i livet. Kunskap om sjukdoms-
mekanismer och broskets uppbyggnad kommer att bidra till förståelse för tidiga steg i utveckling 
av artros vilket på sikt öppnar för ny behandling av dessa sjukdomar.

Stor satsning på grundläggande artrosforskning 
Martin Englund, Lunds Universitet 
Artros är vår vanligaste kroniska ledsjukdom som drabbar ca var fjärde svensk över 45 års ålder 
och det saknas effektiva behandlingsmetoder som bromsar eller förhindrar sjukdomen. En trasig 
menisk är en mycket stark riskfaktor för knäledsartros. I de flesta fall beror det inte på en skada 
utan på långsam nedbrytning av meniskvävnaden, men man vet inte hur detta går till. De över-
gripande målen i projektet som får stöd från Reumatikerförbundet är att utreda den molekylära 
process som sker i meniskvävnaden vid artros och följa effekten av artrosbehandlingar. En lång-
siktig vision är att ta fram nya läkemedel mot artros som fokuserar på att bromsa nedbrytning av 
meniskvävnad. 

Tidigt mätbara förändringar vid artros 
André Struglics, Lunds Universitet 
Artros är den vanligaste ledsjukdomen som orsakar smärta och funktionsnedsättning och drabbar 
främst knä-, höft- och fingerleder. I en frisk led råder en jämvikt mellan uppbyggnad och nedbryt-
ning av brosket. Vid artros uppstår en obalans och stora mängder enzymer bildas som bryter ner 
broskproteinerna. Dessa proteiner frisätts i ledvätskan och kan användas som markörer för artros. 
Detta projekt, som får stöd från Reumatikerförbundet, analyserar sambanden mellan markörer, 
bilddiagnostik och kliniska symptom. Att kunna mäta inflammation och nedbrytningsprodukter 
från ben och brosk ger en unik möjlighet att kunna identifiera sjukdomsprocessen bakom artros, 
följa förloppet och utvärdera behandlingseffekter. 

Artros kopplat till skador på menisken 
Patrik Önnerfjord, Lunds Universitet  
Skador på menisken är vanligt förekommande vid knäskada och har visat sig vara en starkt bi-
dragande orsak till utveckling av framtida artros. Tyvärr saknas både tidig diagnostik och effektiv 
läkemedelsbehandling. Då menisken uppenbarligen är en stor riskfaktor för utveckling av artros 
utreder man i detta projekt, som får stöd från Reumatikerförbundet, meniskens roll närmare. 
Projektet syftar till att studera molekylära händelser och upptäcka tidiga stadier av sjukdomspro-
cessen och också undersöka hur dessa processer kan påverkas av behandling med läkemedel. 
Studien ämnar kartlägga tidiga förlopp vid utveckling av artros samt 
hur behandling med antiinflammatoriska läkemedel kan bromsa detta 
förlopp.


