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Likheterna större än olikheterna
Förra numret av Bulletinen innehöll ovanligt
många personporträtt. Detta nummer är sprickfullt av sjukdoms- och forskningsinformation.

om denna tuffa behandling som kan vara en sista
inte alltid lyckad utväg. Docent Roger Hesselstrand reder ut funderingarna.

Vi startar med två nya fräscha avhandlingar. Den
ena handlar om smärta vid SLE och som så ofta
blir igenkänningsfaktorn för personer med andra
diagnoser stor. Forskningsresultaten från sjuksköterskan Eva Waldheims studier handlar om
SLE, men visst finns likheterna mellan upplevelsen
av olika symtom oavsett vilken reumatisk sjukdom
man har. Den andra avhandlingen ger nytt hopp
för forskningen vid primärt Sjögrens syndrom
genom reumatolog Peter Olsson som tagit över
det stora forskningsmaterial som finns i Malmö.

Slutligen fortsätter vi vårt barn och unga-tema. Nu
får vi stifta bekantskap med några av de reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar som även
barn kan få. Exempel är SLE, olika vaskuliter och
febrar som yttrar sig i likhet med de vuxnas sjukdom, men som ändå har sina egna variationer och
ingår i begreppet barnreumatism, JIA med systemsjukdom.

En av de sjukdomsgrupper som vi ännu inte
behandlat ingående är myosit. Nu gör vi det
med nyheter som forskningen lett till och
med sjukgymnasternas idoga arbete för
att få sina patienter att dra nytta av den
behandling som erbjuds genom träning. Även här ser vi likheter med andra
diagnoser som delas upp i undergrupper och där behandlingen mer och mer
närmar sig målet att bli individanpassad. Grunden till detta är forskningen.
Under många år har organtransplantation diskuterats vid systemisk skleros och
vid andra systemsjukdomar i ”vår” sjukdomsgrupp. Faktiskt skrev vi redan i
Reumatikerförbundets forskningsbilaga 2001

Ett år har gått igen och
ett nytt bankar på dörren. För oss
som gör Bulletinen och för er som
tycker om att läsa den har vi glädjen
berätta att Reumatikerförbundets förbundsstyrelse godkänt ett år till.
Med den nyheten vill vi önska er alla
fridfulla helger och
ett alldeles väldigt
Gott Nytt År.

Efterlysning
Hustru till man med inklusionskroppsmyosit vill komma i kontakt med annan
anhörig i samma situation. Kontakta Bulletinens redaktion så vidarebefordrar vi.

Rättelse förra
numret
Omslagsbilden var
tagen av fotograf
Zandra Erikshed.

Inbetalningskort för prenumeration av Bulletinen nästa år följer med nr 1-2020.
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”Reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar kommer alltid att vara A och O
för oss. För vem ska bevaka det ovanliga
om inte Bulletinen gör det?”

”Att vara ute i
naturen har visat
sig vara positivt för
immunsystemet ”
Läs artikeln om SLE hos barn och unga vuxna på sidan 22–24.

Stöd Reumatikerfonden
Bankgiro 900-3195 Plusgiro 90 03 19-5
eller reumatiker.se ”Ge en gåva”
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Den här artikeln publicerades tidigare i Reumatikervärlden nr 1 2019.

Text Karin Persson tillförordnad chefredaktör Reumatikervärlden,
Bild Sandra Johnson

Ta smärtan på allvar
Många med SLE utvecklar effektiva strategier för att hantera sin värk. En ny studier visar att
det från sjukvårdens sida ofta behövs ett bättre bemötande.

Långt ifrån alla med SLE lever
med ständig smärta. Men för
dem som gör det påverkar det
i princip alla delar av livet. Eva
Waldheim är sjuksköterska på
Centrum för reumatologi i Stockholm som är ett akademiskt
specialistcentrum. Hon disputerade i december 2018 med en
avhandling om hur personer med
SLE upplever att deras sjukdomsrelaterade smärta inverkar på hälsan och det dagliga livet. I hennes
studie rapporterade mer än tre
fjärdedelar av deltagarna mild
till måttlig grad av smärta. Dessa
personer hade huvudsakligen,
statistiskt sett, inte heller en
sämre hälsorelaterad livskvalitet
än vad en slumpvis utvald grupp
i populationen har.
Men för nästan var fjärde deltagare i studien var smärtintensiteten hög. Samma personer tampades också med mer trötthet, oro
och nedstämdhet.
4

– Hos den här gruppen påverkade smärtan egentligen allt i
livet: relationer till familj, vänner
och arbetskamrater samt vardagsaktiviteter som att handla, städa
och laga mat. Stundtals kunde det
till och med vara väldigt besvärligt
att klä på sig. Hur de kämpade
gjorde mig verkligen förvånad, det
var otroligt, säger Eva Waldheim.
Alternativa strategier
När hon djupintervjuade tjugo
av de personer som upplevde
mycket smärta framkom att de
använder många olika strategier

för att hantera sitt dagliga liv. Det
handlar dels om praktiska saker
som att ta till olika hjälpmedel,
massage, TNS, akupunktur och
smärtstillande läkemedel, dels om
att använda vad Eva Waldheim
kallar för ”inre resurser”.
– Mycket handlar om anpassning, att göra saker på ett annat
sätt än förut. Man anpassar det
sociala livet eftersom man kanske
inte kan umgås på samma sätt
som tidigare. Många är uttröttade
på kvällen och behöver flytta umgänget till dagtid eller hålla kontakt på andra sätt. Flera berättade
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Thesis for doctoral degree (Ph.D.)
2018

When systemic lupus erythematosus
(SLE) involves pain: occurrence and
impact on daily life

Eva Waldheim

också att de känner att de behöver
hålla skenet uppe på arbetet.
Stress, negativa känslor och
temperaturväxlingar är sådant som
kan trigga i gång smärtan, medan
fysisk aktivitet hjälper många. Här
gäller det emellertid att hitta rätt
form och intensitet. På en lagom
nivå ökar fysisk aktivitet nämligen
välbefinnandet, vilket gör det lättare att hantera smärtan. Men när
man passerar en viss gräns utlöser
träningen i stället mer smärta.
– Det är svårt att hitta balansen.
Hallå vården!
I intervjuerna blev det också tydligt hur viktigt bemötandet från
vården är. Deltagarna berättade
visserligen om bra, förtroendefulla
möten, men också om dåliga
möten och hur mycket dessa påverkar. Här finns stor förbättringspotential, tycker Eva Waldheim.
– Som vårdgivare vet man inte
alltid hur man ska behandla långvarig smärta, speciellt om sjukdomsaktiviteten framstår som låg.
Det kan vara svårt att lösa själva
smärtproblematiken, men det är
inte svårt att ge ett bra bemötande,
säger hon.
Hon berättar att SLE räknas
som en sjukdom ”med många

ansikten” eftersom den uttrycker
sig på så många olika sätt. Om
man har smärta eller inte och hur
smärtan upplevs varierar mycket.
Själva orsaken till smärtan är inte
heller undersökt i den här studien,
som fokuserar på patientens upplevelse.
Olika smärtor
Eva Waldheim hoppas att hennes
studie kan bidra till att smärta
hos personer med SLE och inom
reumatologin generellt uppmärksammas bättre i vården.
– Det är jätteviktigt att uppmärksamma de patienter som berättar att de har smärta. Att ta det
på allvar, bekräfta att det finns ett
problem och visa att vi är här för
att göra så gott vi kan för att stötta
och hjälpa.
Det är också viktigt att utreda
vad smärtan beror på. Om sjukdomsaktiviteten är låg kanske det
rör sig om en annan slags smärta
än den SLE-relaterade. Till exempel finns det en stor samsjuklighet
mellan SLE och fibromyalgi.
– Smärtan behandlas olika beroende på vad som orsakar den.
Inflammatorisk smärta på grund
av hög sjukdomsaktivitet ska behandlas med immunosupressiva

läkemedel och går oftast att lindra
med hjälp av smärtstillande läkemedel.
Om smärtan kvarstår trots låg
eller ingen uppenbar sjukdomsaktivitet kan det vara så att den
SLE-relaterade smärtan har gett
upphov till ett annat tillstånd, där
andra mekanismer än inflammation driver smärtan.
– Vi ska naturligtvis behandla
den smärta vi kan påverka inom
reumatologin, men det är också
viktigt att ge bra information om
vi misstänker att smärtan beror på
något annat.
Fortsättning
Eva, nu har det gått några månader sedan disputationen. Fortsätter du med forskning och vad
forskar du på?
‒ Sedan disputationen har jag
ägnat mig åt att landa i vardagen
igen med kliniskt patientarbete,
som forskningssjuksköterska med
olika studier och som adjungerad
klinisk adjunkt för sjuksköterskestudenter på Centrum för reumatologi. Planer finns på att fortsätta
att forska om patienters upplevelser och andra frågor som väcks i
det kliniska patientarbetet, säger
Eva.
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Peter Olsson har alldeles nyligen disputerat i Malmö med sin avhandling om Sjögrens syndrom. Han är
arvtagare till en kohort (en stor grupp personer med Sjögrens syndrom i Lund/Malmö-regionen som
lämnat forskningsprover sedan 1984) där det finns otaliga möjligheter till ny forskning. Hans ambitioner
inför framtida forskning är höga.

Text Peter Olsson, reumatolog och specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Framtidsforskning vid
Sjögrens syndrom
Min forskning är inriktad på primärt Sjögrens syndrom (pSS) som är en av de vanligaste
reumatiska sjukdomarna. Sjukdomen drabbar framför allt så kallade exokrina körtlar, det
vill säga körtlar som fuktar slemhinnor, men även andra organ såsom lungor, hud, njurar
och nervsystem kan påverkas.

Även om sjukdomen kan angripa vila bort, samt smärta i kroppen.
både män och kvinnor i alla åldBehandlingsbrist
rar finns det en stark kvinnlig
överrepresentation bland patien- I dagsläget finns ingen godkänd
terna (cirka 14 gånger så
behandling, endast symvanligt hos kvinnor
tomlindring i form
som hos män).
av ögondroppar
Någonstans
eller medel
mellan 1 000
som stimu”Någonstans
och 9 000
lerar den
mellan
1
000
och
personer har
kvarvarande
pSS i Svefunktionen
9 000 personer har
rige och vani tår- och
pSS i Sverige”
ligaste åldern
spottkörtvid diagnos är
larna. Men
kring 50 år.
intresset har ökat
Ett av de största
under de senaste åren
av patienterna rapporterade
och även läkemedelsföreproblemen i det dagliga livet är
tagen har börjat intressera sig.
abnorm trötthet, som inte går att Flera läkemedelsstudier har
6

genomförts, tyvärr utan de resultat man hoppats på.
Rökningens betydelse
I ett av delarbetena i min avhandling letade vi efter omgivningsfaktorers betydelse för att
utveckla pSS. Vi använde oss då
av uppgifter som samlats in i två
stora befolkningsstudier under
70-, 80- och 90-talen i Malmö.
Vi tittade på vad individer uppgav många år innan de fick diagnos angående rökning, utbildning
och socioekonomisk nivå. Vi
fann att de som senare utvecklade
pSS rökte i lägre grad än de som
inte utvecklade sjukdomen (tiden
mellan tillfället då man samlade
in uppgifterna och tidpunkten
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Samarbeten
I Malmö har flera reumatologer
intresserat sig för pSS sedan
80-talet och vi har världens
äldsta kohort av pSS-patienter
som sträcker sig över 35 år och
sammanlagt 5 500 patientuppföljningsår. I vår biobank har vi
samlat blodprover för kommande
studier, vilket är värdefullt.
Genom åren har både ett
nationellt och internationellt
samarbete byggts upp och jag
är nu kontaktperson i Malmö för
dessa nätverk. Samarbete är av
yttersta vikt för att kunna driva
utvecklingen framåt.
BIG DATA

för diagnos var i snitt 8,2 år).
Eftersom det var så pass långt
mellan tillfällena för information
är det inte troligt att en begynnande torrhet i munnen och
luftvägarna gjort att man slutat
röka, även om detta kan vara en
felkälla.
Cigarettrök påverkar immunförsvaret (vilket kan vara en av
orsakerna till den förhöjda risken
för flera olika cancrar när man
röker) och det är därför möjligt
att rökning hindrar utvecklingen
av pSS genom immunhämning.
Konsekvensen blir givetvis inte
att man ska rekommendera någon att börja röka, bevisen för
rökningens skadliga effekter är
massiva. Poängen är att genom
kopplingen får vi en ledtråd till

den bakomliggande mekanismen
för hur pSS utvecklas.
Inflammation
I de påföljande studierna undersöktes inflammatoriska signalmolekyler i relation till tidigare
rökning och till hur aktiv sjukdomen var utan att vi kunde finna
något samband. Vi fann dock att
majoriteten av patienterna hade
tecken på ett aktiverat immunsystem (en så kallad interferonsignatur). Bland de patienter vi
undersökte var väldigt få rökare
och vi kan därmed inte uttala oss
om hur pågående rökning påverkar inflammationen. Vi såg
dock att individer som rökt mer
hade fler symtom i form av smärta i kroppen, samt torrhet.

Sedan några år deltar vi i ett
internationellt projekt kallat BIG
DATA. Hittills har data från
över 10 000 patienter samlas in.
Bland annat har man analyserat
hur sjukdomen skiljer sig mellan
kvinnor och män, samt mellan
olika etniska grupper. I ett nytt
projekt inom samma grupp
samlas data in från patienter som
utvecklar reumatiska sjukdomar
efter att ha erhållit de nya moderna cancerläkemedlen som
stimulerar immunförsvaret
(check-point inhibitorer).
Virus
Vi samarbetar också med forskargrupper i Rotterdam och Köpenhamn. I Köpenhamn har man
intresserat sig för hur viruset
EBV påverkar utvecklingen av
reumatiska sjukdomar. I decennier har det funnits misstankar
om att virus kan spela en roll
för utvecklingen av reumatiska
sjukdomar, även pSS, men det har
aldrig kunnat bevisas. Alla männ7
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Vi planerar att
sammanställa data
från patienter som
genomgått läppbiopsi. Detta för att
få en uppskattning
på frekvensen av
komplikationer
och för att kunna
minimera dessa.
iskor är kroniskt infekterade med
virus som kontrolleras av immunförsvaret. Misstanken har varit
att kontrollen av virus i detta fall
går fel eller att virus infekterar
immunceller och påverkar dem så
att de inte avdödas på ett korrekt
sätt. Vi deltar i detta projekt med
blodprover och patientdata.
Läppbiopsier
Läppbiopsi är en standardundersökning vid utredning av pSS.
För närvarande planerar vi att
sammanställa data från patienter
som genomgått läppbiopsi till en
publikation. Detta för att få en
uppskattning på frekvensen av
komplikationer (som i regel
utgörs av känselnedsättning i
läppen) och för att kunna minimera komplikationer.
Cancerbehandling
Som nämnts ovan deltar vi i ett
internationellt nätverk för att
kartlägga reumatologiska komplikationer av check-point in8

hibitorer. Läkemedlen stimulerar
immunförsvaret så det attackerar
cancern starkare. En biverkan,
som kanske inte är oväntad, är
att en del patienter kan utveckla
reumatiska sjukdomar av behandlingen, varav ett tillstånd är
likt pSS. Det första steget i detta
projekt är att få ett lokalt projekt
godkänt från vilket vi kan dela
med oss av data till det internationella nätverket. Detta är ett
helt nytt fält där vi hoppas kunna
lära oss mer om hur reumatiska
sjukdomar utvecklas.
Beroende på hur det utvecklas
skulle en del i detta också kunna
vara hur patienter med etablerade reumatiska sjukdomar ska
behandlas om de drabbas av
cancer. Det gäller både vilken
onkologisk behandling som ska
ges, men också vilken antireumatisk behandling som ska
ges om en patient utvecklar
cancer. Regeln i nuläget är att
man avslutar merparten av antireumatisk behandling i samband

med cancerdiagnos, vilket ofta
gör att patienterna försämras.
Orsaken är att man inte vill
hämma immunförsvaret som
ska attackera cancern.
Detta projekt gäller alltså inte
bara patienter med pSS utan alla
former av reumatiska sjukdomar.
Jag ser stor potential och patientnytta med detta.
Mycket inför 2020
Under 2020 ska vi delta i en EUfinansierad läkemedelsstudie för
behandling av pSS. Denna studie
ska studera effekten av att kombinera flera olika antireumatiska
behandlingar.
Vi planerar också fortsatt samarbete i det internationella nätverket BIG DATA där vi levererar data som sedan sammanställs.
Vi har även ett pågående projekt
där man ska undersöka om lungengagemang hos pSS-patienter
kan diagnostiseras bättre med en
avancerad metod där man använder sig av nanopartiklar.

MYOSIT

Många undrar över varför det blir fler och fler ”nya” reumatiska diagnoser. Egentligen blir det inte det, men
forskningen leder fram till möjligheten att särskilja olikheter inom en diagnos så att det går att dela den i
fler. På detta sätt blir det mer och mer möjligt att rikta behandlingar. Vägen mot individanpassad sjukdomsbehandling öppnar sig.
Artikeln innehåller många antikroppsnamn men de krävs för att förklara den här djupa insikten i
myositsjukdomarna. Redaktionen

Text Ingrid Lundberg, professor och överläkare vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna.

Myosit – en komplex
systemsjukdom med nya
undergrupper
Sjukdomsgruppen myosit har länge indelats i tre subgrupper: dermatomyosit, polymyosit
och inklusionskroppsmyosit. Denna indelning är baserad på olikheter i kliniska symtom och
olikheter i muskelbiopsier.

Gemensamt för myositsjukdomen
är svaghet i musklerna särskilt i
lår, bäcken, överarmar och nacke.
Vid dermatomyosit har patienten
dessutom någon form av hudutslag (dermis = hud).
Inklusionskroppsmyosit skiljer
sig från polymyosit och dermatomyosit på flera sätt, bland
annat genom att vid inklusionskroppsmyosit förekommer ofta
svaghet i fingerböjarmusklerna

och lårmuskeln blir ofta tunn och
förtvinad. Vidare är effekten av
kortison och andra immundämpande läkemedel ofta obetydlig.
En begränsning med indelningen
i dessa tre subgrupper av myosit
är att inom varje subgrupp kan
sjukdomen variera mycket både
vad gäller kliniska symtom, såsom
grad av muskelsvaghet och påverkan på andra organ än muskler,
samt effekt av behandling.

Nya autoantikroppar
Ett klart framsteg genom forskning under senare år är upptäckten av nya autoantikroppar som
kan påvisas i blodet hos personer
med myosit och som är specifika
för myosit, det vill säga de finns
inte hos personer med andra
reumatiska sjukdomar. Dessa
antikroppar är ett starkt stöd för
diagnosen myosit. Därutöver har
det visat sig att dessa så kallade
9
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myositspecifika antikroppar är
starkt förknippade med specifika
kliniska symtombilder vid
dermatomyosit, som beskrivs
nedan. De har lett fram till några
nya subgrupper av myosit med
specifika kliniska symtom. Personer med myosit kan också ha
andra typer av autoantikroppar,
sådana som kan finnas hos personer med andra reumatiska sjukdomar och därför kallas myositassocierade autoantikroppar. Till
denna grupp hör anti-SSA, antiRo, anti-La och anti-Ku antikroppar, som också kan påvisas
hos personer med Sjögrens
syndrom eller systemisk lupus
erythematosus (SLE), anti-PMScl
antikroppar som också kan finnas
hos personer med systemisk skleros och anti-U1RNP antikroppar
vid mixed connective tissue disease. De myositassocierade antikropparna är inte förknippade
med specifika kliniska symtom
på samma sätt som de myositspecifika antikropparna.
Knappt hälften av personer med
myosit har påvisbara myositspecifika antikroppar och ytterligare cirka 20–30 % kan ha en av
de så kallade myositassocierade
antikropparna, det betyder att
cirka 20–30 % av personer med
myosit har inga autoantikroppar
som är kända idag.
Nya subgrupper
Utöver de gamla subgrupperna
dermato-, poly- och inklusionskroppsmyosit har vi nu tre helt
nya subgrupper: antisyntetassyndrom, immunmedierad nekrotiserande myopati och amyopatisk dermatomyosit. En följd
av de nya subgrupperna är att
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de gamla subgrupperna, särkilt
polymyositgruppen har minskat,
men samtliga subgrupper finns
fortfarande kvar.
Vid inklusionskroppsmyosit
har en autoantikropp påvisats,
den kallas anti-cN1a. Forskning
pågår för att förstå om den är
associerad till en särskild subgrupp av inklusionskroppsmyosit.
Då vi inte har någon ny kunskap
ännu om nya subgrupper vid
inklusionskroppsmyosit kommer
denna myositform inte att diskuteras mer i denna artikel.

Feber vid insjuknandet är också
vanligt. Ibland förekommer
också hudutslag som är typiska
för dermatomyosit.
En del personer med antisyntetassyndrom utvecklar samtliga dessa symtom, medan andra
bara har ett och aldrig får flera
symtom. Vissa personer med
antisyntetassyndrom har bara
inflammation i lungvävnaden, det
vi kallar interstitiell lungsjukdom,
andra bara muskelinflammation,
myosit, och några bara ledinflammation, artrit. Det vanligaste
är dock inflammation i både
Antisyntetassyndrom
muskler och lungor. BehandDen vanligaste av de myositspelingen är inriktad på att få stopp
cifika antikropparna, är anti-Jo1
på inflammationen och därför
antikroppen. Den tillhör de så
används kortison i höga doser i
kallade antisyntetasantikropkombination med andra immunparna. Namnet kommer av de
dämpande läkemedel. Val av
enzym som antikropparna är
immundämpande läkemedel görs
riktade emot, nämligen tRNAefter vilka organ som är påversyntetaser, som är viktiga i
kade av inflammation samt
alla celler för att bygsvårighetsgrad av
ga upp proteiner.
symtomen. Vid
Det finns idag
inflammation
åtta kända
i lungorna
”Någonstans
antisyntetastartar bemellan
1
000
och
santikroppar.
handlingen
Subgruppen
ofta med
9 000 personer har
av myosit
kortisonpSS
i
Sverige”
med dessa
dropp och
antikroppar
dropp med
benämns idag
cellhämmande
antisyntetassyndrom.
mediciner eller ett så
De flesta patienter med
kallat biologiskt läkemedel.
anti-syntetassyndrom har inImmunmedierad nekrotiseflammation både i muskler och
rande myopati
lungor. Vanligt är också ledinflammation särskilt i fingerleder
En annan ny subgrupp av myosit
och handleder. Andra vanliga
som identifierats som en egen
symtom är vita fingrar (Raynauds grupp är den som kallas immunfenomen) och grov, torr hud på
medierad (reglerad) nekrotisefingrarna särskilt på pekfingrarna. rande myopati. Denna subgrupp
Det kallas ofta mekanikerhänder. har identifierats tack vare två nya
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autoantikroppar: anti-SRP- och
anti-HMGCR-antikroppar.
Båda dessa antikroppar kännetecknas huvudsakligen av symtom i form av muskelsvaghet och
muskelsmärtor. Sväljningssvårigheter kan också förekomma.
I muskelbiopsin vid anti-SRP
eller anti-HMGCR antikroppar
ses ofta muskelfiberskada, medan
inflammationsceller kan saknas.
Personer med anti-SRP eller
anti-HMGCR antikroppar har
vanligen inte några hudsymtom
utan denna subgrupp har tidigare
funnits inom gruppen polymyosit.
De kliniska symtomen och
muskelbiopsibilden vid immunmedierad nekrotiserande myopati kan likna ärftliga muskelförtviningar.
Vid anti-SRP-antikroppar
kan hjärtmuskelpåverkan med
symtom i form av oregelbunden
hjärtrytm och andfåddhet förekomma, men det är ovanligt.
Vid formen med anti-HMGCR
antikroppar kan föregånde behandling med kolesterolsänkande
statiner vara utlösande, men
denna form av myopati kan även
förekomma utan föregående
statinbehandling, även hos barn
och tonåringar.
Det är viktigt att känna igen
denna subgupp av myosit då
muskelsvagheten vid immunmedierad nekrotiserande myopati ofta är svårbehandlad med
kortison och därför bör andra
immundämpande läkemedel ges
i kombination med kortison.
Vid formen med anti-HMGCR
antikroppar, om personen som
får denna sjukdomsbild haft
behandling med statiner, bör
dessa sättas ut och behandling

av blodfetter ske i samråd med
patientens husläkare eller hjärtläkare. Vid den senare formen
kan högdos gammaglobulin vara
en effektiv behandling.
Amyopatisk dermatomyosit
En tredje subgrupp, som är ny,
och identifierad med hjälp av de
myositspecifika autoantikropparna
är en undergrupp av dermatomyosit där muskelsymtomen är
lindriga eller saknas, så kallad
amyopatisk dermatomyosit. Den
antikropp som främst förknippas
med amyopatisk dermatomyosit
kallas anti-MDA5. Denna subgrupp är särskilt viktig för läkare
att känna igen då anti-MDA5antikroppar innebär risk att
utveckla en svår inflammation i
lungorna.
Denna svåra form av inflammation i lungorna är särskilt vanlig
hos individer med asiatisk bakgrund, men förekommer även hos
personer i europeisk population.
Ungefär hälften av patienterna vid
Karolinskas myositmottagning
som haft denna antikropp vid
diagnos utvecklade en svår inflammation i lungorna. Det som
gör diagnosen av denna lunginflammation särskilt svår är att
muskelsymtom kan saknas eller
vara väldigt lindriga, även hudutslagen kan vara lindriga och
lunginflammationen kan komma
mycket plötsligt och kan snabbt
leda till andningssvårigheter, som
kan kräva intensivvård. Det krävs
snabbt insättande av kraftig
immunhämmande behandling
och mycket noggrann uppföljning av lungfunktionen. Lungtransplantation kan vara den enda
livräddande behandlingen.

Dermatomyosit och
antikroppar
Vid dermatomyosit har sammanlagt fem myositspecifika antikroppar upptäckts. Förutom antiMDA5 antikroppen som nämnts
ovan i samband med subgruppen
amyopatisk dermato-myosit,
finns idag ytterligare antikroppar kopplade till dermatomyositsjukdomen: anti-Mi-2,
anti-SAE, anti-TIF1-gamma och
anti-NXP2. Anti-Mi-2 är förenad med förekomst av hudutslag
typiska för dermatomyosit och
muskelsvaghet, detsamma gäller
även anti-SAE men vid denna
form kan hututslagen vara mer
svårbehandlade. Anti-TIF1gamma och anti-NXP2 antikroppar förekommer båda hos barn
som utvecklar dermatomyosit, så
kallad juvenil dermatomyosit.
Hos vuxna med anti-TIF1gamma eller anti-NXP2 antikroppar förekommer hudutslag
och muskelsvaghet samt dessutom en ökad risk för cancer,
särskilt hos äldre personer.
Knappt hälften av de individer
som har dermatomyosit och antiTIF1-gamma eller anti-NXP2
antikroppar riskerar att få cancer.
Denna risk finns dock inte hos
dem som är under 40 år vid insjuknandet i dermatomyositen.
Personer över 40 års ålder vid
insjuknande i dermatomyosit
med anti-TIF1-gamma eller
anti-NXP2 antikroppar får därför genomgå en omfattande
screening för cancer.
Ny antikropp och möjlig ny
subgrupp
Varför dessa myositspecifika antikroppar främst ger inflammation
11
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i musklerna, samt ibland hud och
lungor är oklart då de ämnen
som antikropparna är riktade
emot finns i samtliga kroppens
celler, som nämndes ovan för
antisyntetasantikroppar.
För att bättre förstå varför
immunsystemet är riktat särskilt
mot musklerna vid myosit har vi
i vår forskningsgrupp sökt efter
antikroppar som är riktade mot
muskelproteiener. Vi har funnit
en sådan antikropp som är riktad mot ett muskelprotein, som
heter FHL1. Antikroppen kallas
därför anti-FHL1 antikropp. I
vår första studie fann vi att denna
antikropp var associerad med svår
muskelsvaghet och muskelförtvining samt sväljningssvårigheter, men inte med andra organsymtom. Dessa kliniska symtom
Tabell 1. Myositspecifika autoantikroppar
och subgrupper av myosit.

”För att bättre förstå varför immunsystemet är riktat
särskilt mot musklerna vid myosit
har vi i vår forskningsgrupp sökt
efter antikroppar
som är riktade mot
muskelproteiener.”
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liknar de som ses vid immunmedierad nekrotiserande myopati.
Däremot är mikropskopibilden
olik den vid immunmedierad
nekrotiserande myopati i och
med att inflammation är vanligt
i muskelbiopsin.
Vi undersöker nu fler patientgrupper för att se om detta stämmer i andra och större patientgrupper med myosit och för
patienter från andra delar av
världen. Vi arbetar också med
företag för att ta fram ett test för
anti-FHL1 antikroppar som ska
kunna användas i rutinsjukvård.
Viktigt
Sammanfattningsvis har vi under
de senaste åren identifierat nya
subgrupper av myosit inom vilka
personer med dessa diagnoser har

mer likartade symtombilder än
vid de gamla diagnoserna poly-,
dermato- och inklusionskroppsmyosit. Detta har varit möjligt
genom forskning som lett fram
till kännedom om nya myositspecifika antikroppar. Dessa
antikroppar och de med dem
associerade subgrupperna förefaller kunna spegla prognos och
risk för utveckling av olika kliniska
symtom som är vägledande för
behandling. Det vi nu vill ta reda
på är om antikropparna kan förutspå effekt av olika behandlingar
och långsiktig prognos. De nya
subgrupperna kan också ge ny
information hur myositsjukdomen och dess subgrupper uppkommer, vilket är viktigt för att
kunna utveckla nya läkemedel.

Namn på myositspecifik antikropp

Subgrupp av myosit

Anti-Jo1

Antisyntetassyndrom

Anti-PL12

Antisyntetassyndrom

Anti-PL7

Antisyntetassyndrom

Anti-EJ

Antisyntetassyndrom

Anti-OJ

Antisyntetassyndrom

Anti-KS

Antisyntetassyndrom

Anti-Zo

Antisyntetassyndrom

Anti-Ha

Antisyntetassyndrom

Anti-SRP

Immunmedierad nekrotiserande myopati

Anti-HMGCR

Immunmedierad nekrotiserande myopati

Anti-MDA5

Amyopatisk dermatomyosit, risk för svår
lungsjukdom

Anti-Mi-2

Dermatomyosit

Anti-SAE

Dermatomyosit

Anti-TIF1 gamma

Juvenil dermatomyosit, cancerassocierad
dermatomyosit hos vuxna

Anti-NXP2

Juvenil dermatomyosit, cancerassocierad
dermatomyosit hos vuxna

Anti-cN1a

Inklusionskroppsmyosit

Anti-FHL1

Myosit med uttalad muskelsvaghet och
sväljningssbesvär
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Bild från vävnadsprov av muskel från en patient med en så kallad immunmedierad nekrotiserande myopati.
Vävnadsprovet är taget från lårmuskel och det man ser är tvärsnittade muskelfibrer (rosa) med cellkärnor (blå).
Några fibrer har ett annorlunda mönster, de är bleka och utan klar struktur. Det är fibrer som håller på att gå
under, kallas nekrotiska fibrer. Denna typ av skadade muskelfibrer är ett typiskt fynd vid formen immunmedierad
nekrotiserande myopati, men är inte specifikt för den här muskelsjukdomen utan kan också finnas vid andra
muskelsjukdomar.
Foto: Dr Inger Nennesmo, Avdelningen för Muskelpatologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Riksförening för myositer inom Reumatikerförbundet
Vi är en grupp personer med myosit som planerar
att starta en riksförening för myositer inom
Reumatikerförbundet.
Vårt syfte är bland annat att:
• Sprida kunskap om myosit i samhället.
• Ge information och erbjuda gemenskap till
patienter och deras anhöriga genom
 ڢڢhemsida
 ڢڢfaktablad
 ڢڢnyhetsbrev
 ڢڢwebbsändningar
 ڢڢmöten och informella patientträffar för erfarenhetsutbyte
 ڢڢföreläsningar av myositexperter som reumatologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

• Medverka till att alla patienter i hela landet får
likvärdig vård.
• Medverka till att alla nydiagnostiserade får
tillgång till patientskolor.
• Stödja rehabilitering – som träning i varmvattenbassäng, rehabresor till varmare klimat.
• Öka medvetenheten inom primärvården – tidig
diagnos och behandling ger mindre skada och
bättre prognos.
• Föra fram forskningsresultat och samarbeta
med andra länders myositorganisationer.
Du som har myosit, är anhörig eller arbetar inom
professionen och vill delta i arbetet, är välkommen
att höra av dig till Bulletinens redaktion eller samordnaren Anneli Dihkan anneli@eneby.nu
Vi välkomnar alla med myosit som medlemmar
när riksföreningen kommer igång.
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Text Kristofer Andreasson, Msc, doktorand,
leg fysioterapeut och Helene Alexanderson,
Doc, leg sjukgymnast Bilder Privat

Träning är medicin vid
myosit och en viktig del av
behandlingen
Nedsatt muskelfunktion är det vanligaste symtomet vid polymyosit (PM), dermatomyosit
(DM) och inklusionskroppsmyosit (IBM).

Första gången någon form av
träning studerades hos patienter med PM/DM var 1993 och
första gången hos nyinsjuknade
patienter var 1998. Hos patienter
med IBM studerades träning
först 1997. Innan detta, och
parallellt med denna forskning,
var den generella uppfattningen
att träning var farligt och fysisk
aktivitet skulle begränsas för att
minska skador på musklerna.
Idag vet vi, tack vare intensiv
forskning att detta inte stämmer,
snarare är träningen en viktig del
av behandlingen och kan förbättra funktion och till och med
minska sjukdomsaktivitet.
Olika träningsformer
Då PM/DM skiljer sig från IBM
i flera avseenden delas patient14

Prata med din läkare eller
fysioterapeut innan du börjar
träna så din aktuella sjukdomsaktivitet inte försämras
av träning och du får möjlighet att utvärdera effekterna
av träning och vid behov får
hjälp att stegra den.

erna oftast upp vid träningsstudier, och hur träningen utformas skiljer sig därför också. Vid
PM/DM började forskningen
med enklare hemträning för att
några år senare studera medelintensiv konditionsträning i 30-60
minuter långa pass. Nu studera
högintensiv intervallträning.
Vid IBM har olika träningsformer studerats, både kondi-

Träning

Dos

Läkemedel
Tid

tions- och muskelstärkande
träning. Dessa studier visar att
en del patienter kan återfå fysisk
funktion, muskelstyrka och
uthållighet medan de flesta bibehåller nuvarande funktion
under längre tid och minskar
förlusten av muskelstyrka och
uthållighet. Några få patienter
reagerar negativt på träning varför regelbunden uppföljning hos
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fysioterapeut är bra i början av
träningen.
Träning krävs
Nedsatt muskelfunktion är det
vanligaste symtomet vid PM/
DM och som oftast leder till en
rejäl minskning av fysisk aktivitetsnivå under en längre period,
vilket i sin tur leder till försämrad
kondition. Läkemedel minskar
sjukdomsaktivitet och inflammation i kroppen och musklerna,
vilket ger tillbaka en viss styrka
och energi. För att återfå muskelstyrka och kondition ytterligare
krävs det träning. I dagsläget är
det osäkert hur mycket träning
som tolereras tidigt i sjukdomen,
men lättare träning i hemmet
fem dagar i veckan har visats vara
säkert och kan uppgraderas allt
eftersom muskelfunktion och
ork förbättras och kortisondosen
trappas ner. Forskning visar att
både muskelstyrka och kondition

går att träna upp, för de allra
flesta, trots sjukdomen.
Muskelstärkande träning bör
fokuseras till försvagad muskulatur med en målbelastning så de
sista repetitionerna känns riktigt
jobbiga. I en studie påvisades bra
resultat av uthållighetsbaserad
motståndsträning med 1 set om
30–40 repetitioner. Men då flera
studier har undersökt effekter av
styrketräning och ingen har visat
på att det är farligt så kan förmodligen antalet set och repetitioner anpassas. Träningsvärk kan
uppkomma lättare än normalt
och är inte farligt, det är dock
inte nödvändigtvis eftersträvansvärt heller. Till en början initieras
träningen på en låg intensitet
för att sedan öka och anpassas så
att den inte orsakar för mycket
smärta eller trötthet, eller tar så
mycket energi att resten av dagen
försummas.

Rekommendationer
Styrketräning

Konditionsträning

Övningar för påverkad
muskulatur

30 min motionscykel eller
liknande

1 set om 30–40 repetitioner

30 minuter, ej inräknat
uppvärmning

Trötthet om 8–10 av 10

70 % av VO2max

Intensivträning
Goda effekter har setts av konditionsträning som utfördes på hög
intensitet (70 % av maximal syreupptagningsförmåga, VO2max)
under 30 minuter, vilket motsvarar en andfåddhet som gör att
man inte kan prata obehindrat
under tiden man tränar. Denna
typ av träning har visats vara
säker och effektiv hos patienter
med lågaktiv PM och DM.
Träningen utförs med fördel
på stationär cykel för att enkelt
kunna justera belastning och inte
behöva ta hänsyn till omgivningen
under träningen. Med tiden kan
de allmänna hälsorekommendationerna användas för att styra
träningen.
Träningsstudier vid IBM har
visat att muskelfunktion främst
går att bibehålla under längre tid
med träning. Muskelstärkande
träning kan enklast utföras i
hemmet där antalet repetitioner

Träningsrekommendationer för att kunna uppnå förbättrad muskelfunktion och kondition. Gäller för vuxna
personer utan reumatisk sjukdom och
för personer med en lågaktiv, stabil myosit.

Utförs 3 gånger per vecka

”Träningen utförs med fördel på
stationär cykel för att enkelt kunna
justera belastning och inte behöva
ta hänsyn till omgivningen.”
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Hur kan jag mäta hur intensivt ett pass är?
• Puls – uppskatta din maximala puls (220-ålder)
 ڢڢVälj en pulsnivå du vill ha under passet
eller
 ڢڢMät pulsen under passet och titta efteråt vilken puls du hade
• Skattningsskala – 0–10
 ڢڢFörsök uppskatta mellan 0–10 hur trött du är i musklerna i slutet
av varje set, övning eller pass

Allmänna
hälsorekommendationer:
150 minuter måttlig fysisk
aktivitet/vecka
eller
75 minuter intensiv fysisk
aktivitet/vecka
Styrketräning 2 ggr/vecka
8–10 övningar
8–12 repetitioner
Personer över 65 år
rekommenderas också
balansträning.

styrs av hur trött man känner
sig i musklerna. Även vid IBM
fokuseras träningen till påverkad
muskulatur och varje övning
utförs två gånger om dagen. Till
en början är träningen försiktig
både med avseende på frekvens
och intensitet för att se hur
kroppen reagerar på träningen,
därefter kan vikten eller antalet
repetitioner ökas för att nå en
högre uttröttning i slutet av varje
övning. Enklast används en skala
som går mellan 0–10 för att
uppskatta muskeltrötthet, och
att de första 2–3 veckorna träna
till 3 (måttlig ansträngning) av
10 för att sedan öka till 5 (stark
ansträngning) av 10.
Experimentell forskning

Helene Alexanderson, Doc, leg sjukgymnast
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I Köpenhamn har träningseffekt
av styrketräning med minskat
blodflöde genom muskeln undersökts. Syftet är att uppnå
samma träningsresultat med en
lägre belastning. Man placerade
en blodtrycksmanschett runt
låret eller överarmen och ökade
trycket tills en begränsad mängd
blod kunde flöda igenom muskeln. Med detta tryck bibehållet
tränades musklerna på en låg
belastning. Försökspersonerna

bibehöll sin muskelmassa och
muskelstyrka jämfört med de
som inte tränade alls. Dock är
detta inte en träningsform som
bör utföras på egen hand då den
är förenad med vissa risker för
personer som inte är hjärt- och
kärlfriska, men träningen kan
utföras tillsammans med en
inom området kunnig fysioterapeut.
Blodprov
För att mäta sjukdomsaktivitet
brukar blodprov tas där mängden kreatinkinas (CK) mäts.
Förhöjt CK kan uppmätas
också hos friska personer då det
utsöndras från muskler vid träning eller skada. Vid PM/DM
utsöndras det dock på grund av
sjukdomen, men CK-värdet i
blodet förblir stabilt eller till och
med lägre efter en period med
träning hos personer med PM/
DM, varför träning kan förmodas ha en skyddande effekt
på muskler.
Biopsi
Muskelbiopsi (en liten bit muskel undersöks i mikroskop) kan
också användas för att undersöka effekt av behandling med
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träning för att förstå vad som
faktiskt händer i muskeln efteråt. Vid träning nedregleras gener
som styr inflammationsprocesser
samtidigt som gener som styr
muskeltillväxt och nybildning av
blodkärl uppregleras. I muskeln
förbättras funktionen i mitokondrierna som bland annat
producerar energi till muskeln.
Kapillärer, de minsta blodkärlen
där utbytet av näringsämnen och
energi till och från muskel sker,
ökar i antal. Detta ger mer näring
och syre till mitokondrierna som
då kan producera mer energi och
muskeln kan arbeta längre och
hårdare. Kunskapen om huruvida
dessa effekter förekommer i samband med träning vid IBM är i
dagsläget begränsat.
För att få full effekt av sin
träning bör man inte ha ett
överdrivet högt intag av antioxidanter (till exempel vitamin
C) då träningsresponsen kan
minska av detta. Vid träning sker
en så kallad oxidativ stress i
kroppen som är nödvändig
för att få effekt av träningen.
Antioxidanter i högre doser än
rekommenderat från Livsmedelsverket kan ha negativ effekt
på träningsresultatet genom att
minska den oxidativa stressen.
Protein
Däremot kan det vara av nytta
att äta mer protein än vad som
rekommenderas för friska personer (0,8 gram protein/kilo
kroppsvikt och dag). Vid muskelskador, sjukdom eller styrketräning kan nivåer på 1–1,5
gram protein/kilo kroppsvikt
och dag rekommenderas. Det
finns kosttillskott som kan ha

positiv effekt på träningsresultaten, kreatin monohydrat.
Kreatin används i muskeln för
att skapa energi under arbete och
gör att muskeln orkar arbeta lite
mer. En studie visade att intag av
kreatin monohydrat i doser om
8 g/dag i tre dagar (laddningsdos) och därefter fortsättningsvis i 3 g/dag i tre månader
tillsammans med träning har
bättre effekt på muskelfunktion
jämfört med enbart träning.
Viktig uppmaning
Det är viktigt att diskutera en
eventuell start av kreatintillskott
med din reumatolog för att försäkra dig att du har friska njurar
och det är också viktigt att du
får mäta din muskelfunktion
före start och efter de första tre
månaderna för att ta reda på
effekten av tillskott. Det är också
viktigt att du tränar regelbundet
minst två gånger i veckan för att
ha positiv effekt av tillskottet.
Försiktighet kan behövas
Samtliga studier som utvärderat
träning vid myosit visar att träning inte påverkar sjukdomen
negativt. Det kan dock finnas

faktorer som begränsar träningsintensitet, exempelvis kan hjärtat
och lungorna påverkas av sjukdomen. Vid inflammation eller
fibros i lungorna är det viktigt
att ta reda på hur väl blodet syresätts i vila och i aktivitet.
Vid pulmonell arteriell hypertension (PAH), förhöjt tryck i
lilla kretsloppet, ska ansträngningsgraden i andfåddhet begränsas till måttlig. I stället bör
motståndsträning utföras i enskilda muskelgrupper för att inte
överbelasta hjärtat.
På senare år har forskningen
börjat fokusera mer på hur hjärtat påverkas vid myosit. Vid inflammation i hjärtat, som också
är en muskel, bör träning utföras
med försiktighet. Vanligtvis undersöks både lungor och hjärta
vid sjukdomsdebut och följs
sedan upp.
Benskörhet
Den medicinska behandlingen
kan påverka kroppen på ett sätt
som man behöver ta hänsyn
till vid träning, främst då vid
kortisonbehandling. En vanlig
biverkan av kortisonbehandling med tabletter är minskad

Kortison är vanlig behandling tidigt i sjukdomen
och verkar negativt på skelett, muskler och senor.
• Läkemedel ges för att skydda skelettet
• Träning skyddar muskler och senor
• Proteinintag om 1,2–1,5 gram protein/kilo kroppsvikt
varje dag kan skydda muskler
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”I början av sjukdomen bör
träningen utformas
tillsammans med
fysioterapeut.”
bentäthet som kan leda till
benskörhet. Detta leder till behov av anpassning av vikter och
träningsposition för att undvika
benbrott och muskelbristningar.
Fysisk aktivitet och träning kan
dock motverka benskörhet och
andra biverkningar av kortison,
som diabetes och viktuppgång.
Det hemträningsprogram som
idag vanligtvis förskrivs vid sjukdomsdebut utgör ingen fara för
patienten även om andra organ
är drabbade eller om läkemedelsbiverkningar upplevs.
I början av sjukdomen bör
träningen utformas tillsammans
med fysioterapeut för att anpassa
den väl efter sjukdomsbild, begränsningar och förmågor.
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Nya forskning
De allra flesta studier på träning
vid PM/DM har utförts med
deltagare som haft sin sjukdom
under en längre tid och har en
låg sjukdomsaktivitet. Kunskapen
om träningens effekter vid nydebuterad PM/DM är därför begränsad. Just nu pågår ett projekt
på Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala för att
undersöka effekt och säkerhet
av ett mer intensivt träningsprogram för patienter med nydebuterad PM/DM. Deltagarna
får träna intensiva intervaller
på motionscykel och startar
med detta inom sex månader
från diagnos. Effekt på bland
annat muskelstyrka, kondition,
hjärtfunktion, inflammation,
sjukdomsaktivitet, självskattad
livskvalitet och depression kommer att undersökas.
En studie planeras i Köpenhamn för att undersöka effekt av
träning under minskat blodflöde
för personer med lågaktiv PM/
DM.

Kunskapen om effekter av träning vid IBM med avseende
på muskelstyrka och vad som
händer i musklerna vid träning
är idag fortfarande mycket begränsad. Fler och större studier
behövs inom detta område.

Alla människor bör vara
fysiskt aktiva i linje med
rekommendationerna för
hälsofrämjande fysisk aktivitet, men med PM/DM eller
IBM blir det extra viktigt då
träningen också kan fungera
som behandling av sjukdomen. Med fysisk aktivitet
på rekommenderad nivå
minskar även risken för andra
sjukdomar såsom hjärt- och
kärlsjukdomar, diabetes och
vissa cancerformer, bland
annat tjocktarms- och bröstcancer.

SYSTEMISK SKLEROS

Kors och tvärs om transplantation vid systemisk skleros
Ett ämne som diskuteras alltmer ofta vid systemisk skleros är transplantation.
Men vad är det som transplanteras och vilket är syftet?

Text Roger Hesselstrand, docent, reumatolog och överläkare vid
Lunds Universitetssjukhus i Lund.

Organtransplantation vid
svår organsvikt
I Sverige genomförs årligen nästan 500 njurtransplantationer och över 50 lungtransplantationer.

Dessa transplantationer är alltid
allogena, vilket betyder att organet tar från donator och ges till
mottagare. Lungor kommer alltid
från avliden donator, men njure
kan även komma från en levande
donator.
Lungtransplantation
I Sverige genomförs enstaka
lungtransplantation på patienter
med systemisk skleros med svår
lungfibros eller pulmonell arteriell hypertension (PAH). Tio år
efter lungtransplantation, oaktat
grundsjukdom, lever 60 % av patienterna. Sannolikt är prognosen

ungefär samma vid systemisk
skleros som vid andra bakomliggande diagnoser.
I Lund har vi haft en handfull
patienter med systemisk skleros
som genomgått denna livräddande behandling. Med tanke på
hur vanligt både lungfibros och
PAH är infinner sig frågan varför
så få patienter blir föremål för
transplantation. I princip beror
det på två olika saker. För det
första är det lyckligtvis relativt
få patienter som är så pass sjuka
i lungorna att de skulle kunna
ha en fördel av att genomgå en
transplantation. På grund av in-

Vid lungfibros bildas alltför
mycket bindväv i och kring
lungornas små strukturer,
lungblåsor och små luftvägar, varpå lungorna blir
stelare och krymper i storlek.
Tillståndet uppträder mycket
tidigt under utvecklingen av
systemisk skleros. Patienter
med autoantikroppen anti
Scl-70 har störst risk att drabbas av svår, behandlingskrävande lungfibros medan
många andra har en lindrig
lungfibros där behandling
varken gör nytta eller behövs.
Symtomen kan vara hosta
och andnöd men kopplingen
till hur mycket lungfibros
man har är svag.
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Normal lungvävnad utan fibros.

Vid PAH, pulmonell arteriell
hypertension, bildas bindväv i de små blodkärlen från
höger hjärthalva till lungorna
varpå blodtrycket i lungkretsloppet stiger och höger
hjärthalva blir överbelastad.
Tillståndet kan dyka upp när
som helst under utvecklingen
av systemisk skleros, inte
sällan efter ett eller ett par
decennier. Patienter med
autoantikroppen centromerantikropp har störst risk att
drabbas. Symtomen är ofta
långsamt tilltagande andnöd
vid ansträngning.

greppets risker och behovet av
livslång noggrann uppföljning
kommer endast patienter med
svårt nedsatt livskvalitet och
förväntad överlevnad mindre
än två år på fråga. Men, för det
andra, faller de flesta med detta
behov bort på grund av andra
komplicerande tillstånd.
Eftersom systemisk skleros
är en systemsjukdom så är det
20

Uttalad lungfibros.

mycket vanligt att de som är
svårt sjuka i lungorna också
har problem från hjärta, njurar,
sår, tumörer, skelett och annat
som gör att operationen inte
går att genomföra eller att den
nödvändiga immundämpande
behandlingen efter operationen
inte tåls. De som trots allt befunnits lämpliga och genomgått
en framgångsrik lungtransplantation har vunnit tillbaka både
livskvalitet och livslängd.
Lungtransplantationer genomförs både i Göteborg och Lund
och nästan alltid transplanteras
bägge lungor till samma mottagare. Vanligen angriper sjukdomen inte de nya lungorna,
men avstötningsreaktioner och
infektioner är vanliga och om de
nya lungorna sviktar är möjligheterna till behandling små.
Njurtransplantation
I Sverige genomförs enstaka
njurtransplantation på patienter
med systemisk skleros med kronisk njursvikt, vanligen beroende
på det vi kallar njurkris. Njurkris
är relativt ovanligt vid systemisk
skleros. Uppskattningsvis drabbas var 50.de patient. Oftast behöver patienter som genomgått

njurkris livslång dialysbehandling för att ersätta den förlorade
njurfunktionen. Emellertid har
det visat sig att njurfunktionen
ibland kommer tillbaka efter ett
eller två år så vanligen avvaktar
man denna tid innan man planerar transplantation.
Om man transplanteras med
njure från levande donator fungerar den nya njuren i hälften av
fallen fortfarande efter 20 år.
Om man istället transplanteras
med njure från avliden donator
är prognosen något sämre, den
nya njuren fungerar i hälften av
fallen efter 12 år.
I Lund har vi haft en handfull patienter som genomgått
njurtransplantation på grund av
systemisk skleros med njurkris.
Liksom vid lungtransplantation
kan komplicerande tillstånd göra
en potentiell mottagare olämplig,
men de som blir transplanterade
vinner tillbaka livskvalitet och
kan slippa den tidsödande och
besvärliga dialysbehandlingen.
Vanligen angriper sjukdomen
inte den nya njuren, men avstötningsreaktioner och infektioner
är vanliga. Om den nya njuren
sviktar kan dialysbehandling
behöva påbörjas igen och på sikt
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Normalt blodkärl i lunga.

kan också en ny transplantation
vara aktuell.
Njurtransplantationer genomförs i Uppsala, Stockholm,
Göteborg och Malmö och man
transplanterar bara en njure till
mottagaren.
Lång sjukdomstid
När man blir föremål för en
organtransplantation har man
ofta haft systemisk skleros under
en längre tid och sjukdomen
brukar inte längre vara aktiv.
Detta, i kombination med den
immundämpande behandling
som ges för att förhindra avstötning av det nya organet, gör att
vi sällan ser någon acceleration
av sjukdomsyttringar efter en
organtransplantation.
Stamcellstransplantation vid
diffus systemisk skleros
Vid systemisk skleros är en
stamcellstransplantation autolog, vilket betyder att cellerna
kommer från patienten själv.
Behandlingen är en kombination av att man erhåller mycket
intensiv cytostatikabehandling
och att ens egna benmärgsceller samlas, manipuleras och

Kraftigt förtjockad vägg i blodkärl från patient med
PAH.

så småningom återförs. Den här
behandlingen är relativt vanlig
vid vissa elakartade blodsjukdomar, men mycket ovanlig vid
systemisk skleros.
Behandlingen påverkar i hög
grad immunsystemet och det är
inte ovanligt att patienter avlider
av själva transplantationen. Dessa
dödliga komplikationer är ovanliga när man har en sjukdom
som bara drabbar ett organ, men
betydligt vanligare när man har
en systemsjukdom såsom systemisk skleros. Inte desto mindre
finns det positiva erfarenheter
av behandling av väl utvalda
patienter med denna diagnos.
De studier som visat en fördel
för behandlingen har innehållit
patienter med snabbt tilltagande,
diffust hudengagemang, kort
tids sjukdom och inga tecken
till svårare sjukdom i inre organ.
Under det första året är det fler
patienter med än utan behandling som avlider. Detta tolkas
som behandlingsrelaterade
komplikationer. På längre sikt,
efter 10 år, var det dock färre
patienter i behandlingsgruppen
än utan behandling som avled.
Exakt vilka patienter med syste-

misk skleros som bör erbjudas
stamcellstransplantation är inte
helt klarlagt. Det kommer att
genomföras ytterligare studier
och sannolikt kommer ingreppet
bli något vanligare framöver.
Fettcellstransplantation – en
experimentell behandling
Både transplantation av organ
och stamceller är etablerade
metoder för behandling av vissa
väldefinierade tillstånd. En helt
ny behandlingsmetod, där det
på lång sikt finns förhoppningar,
är transplantation av fettceller.
I en studie utförd i Milano sög
man ut fettceller från buken på
patienter med systemisk skleros
och samtidig förekomst av sår på
fingrar. Fettcellerna injicerades
därefter vid basen av fingrarna
och man tänker sig att injektionen innehöll celler som påverkar blodkärlen positivt och
ökar cirkulationen i fingrarna. I
slutet av studien var det mycket
riktigt så att fler sår i behandlingsgruppen än obehandlade
sår som läkt, vilket talar för att
metoden kan fungera.
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Text Stefan Hagelberg, överläkare och barnreumatolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

SLE hos barn och
unga vuxna
Eftersom SLE är ovanligt hos barn kan det ibland ta tid innan diagnosen kan ställas. De första
symtomen varierar också ofta stort mellan individerna. SLE kan debutera med allt från oklar
feber och ledvärk till allvarlig njurpåverkan.

I början kan det vara svårt att
förstå vad symtomen beror på –
inte utan anledning kallas SLE
för ”den stora imitatören”.
SLE brukar beskrivas som den
typiska autoimmuna sjukdomen.
Autoimmunitet betyder att man
bildar antikroppar mot sig själv,
det vill säga oftast mot vissa
strukturer i cellkärnorna. Vanligen ska inte vår kropp uppfatta
dessa som främmande, men vid
SLE är det annorlunda och det
beror på störningar i kroppens
”avfallshantering” av gamla
celler. Dessa autoantikroppar
kan mätas i blodet och är till
hjälp både vid diagnos och uppföljning av sjukdomen.
Oftare njurpåverkan hos barn
SLE hos barn och ungdomar
skiljer sig något från de vuxnas
symtom. Barnen har oftare
påverkan av njurarna (glome22

rulonefrit) vilket kan vara ett allvarligt symtom om det leder till
högt blodtryck och njursvikt. Om
den systemiska inflammationen
inte kan fås under kontroll kan
tillväxt och pubertetsutveckling
påverkas negativt. Ofta kan menstruationsstörningar förekomma.
De flesta patienter med SLE
Flicka med fjärilsexantem.

upplever en stor trötthet (fatigue), som inte går att vila bort.
Ibland kvarstår tröttheten trots
att sjukdomen verkar vara under
god kontroll med medicinering
och med normala prover. Vanligt
är också led- och muskelsmärtor
som bidrar till trötthet och nedstämdhet.Medicinsk behandling
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Fysisk aktivitet ska uppmuntras. Att vara ute i naturen har visat sig vara positivt för immunsystemet.

Teamarbete och livsstil
av SLE hos barn och ungdomar
skiljer sig inte från den som ges
Förutom mediciner behöver barn
till vuxna. Den avgörs av hur
och ungdomar med SLE stöd
kraftig den systemiska inflamfrån specialistsjuksköterska,
mationen är och vilka organ som fysioterapeut, arbetsterapeut,
är drabbade. Om endast leder
kurator, psykolog och ibland beoch hud är engagerade kan det
höver andra specialister anlitas,
räcka med hydroxyklorokin (Pla- till exempel njurmedicinare eller
quenil) dagligen. Om inre organ
neurologer. Skolan bör informeär påverkade kan kraftigare imras om att sjukdomen kan kräva
mundämpande beanpassad skolgång för
handling krävas.
att eleven ska orka
Oftast börjar man
med. Fysisk aktiviSkolan
då med kortison
bör informeras om tet ska uppmunti hög dos, för att
att sjukdomen kan ras. Att vara ute i
snabbt dämpa
naturen har visat
kräva anpassad
inflammationen
sig vara positivt
skolgång.
och samtidigt ges
för immunsysteazatioprin, mycomet, men har man
fenolatmofetil eller
SLE måste man skydda
cyklofosfamid som har effekt på
sig från solljus som annars kan
längre sikt och gör det möjligt att försämra sjukdomen – i första
sänka kortisondosen. Om sjukhand i form av hudutslag, men
domen ändå inte förbättras, kan
även inflammation i inre organ
man ge intravenös behandling
kan aktiveras. Eftersom SLE
med antikroppar som är riktade
ger ökad risk för hjärt- och kärlmot de immunceller som produ- sjukdomar så avråds förstås från
cerar autoantikropparna.
rökning, medan fysisk aktivitet
uppmuntras.

Kan man få barn?
SLE är inget hinder för att få barn,
men graviditeten bör planeras
när sjukdomen är i så pass lugnt
skede att inte tyngre medicinering krävs. Vissa undergrupper
av SLE innebär ökad risk och
kan medföra blockering av hjärtrytmen hos fostret, vilket beror
på att en viss typ av autoantikroppar (SSA/Ro) överförs via
navelsträngen. De kan också ge
hudutslag på det nyfödda barnet.
Utslagen försvinner när moderns
autoantikroppar efter ungefär 6
månader har förbrukats i barnet.
Det är viktigt att graviditeten
följs på specialistmödravården.
Det är också viktigt att den
kvinna som inte önskar bli gravid
och väljer att använda P-piller
inte tar östrogen som kan förvärra SLE, utan endast gestagen,
så kallade minipiller.
Kostens betydelse
Kostens betydelse är svårvärderad
eftersom sjukdomsaktiviteten varierar. Om man förändrar kosten
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när sjukdomen ändå var på väg
att ”ta paus”, så kan det uppfattas
som att det var tack vare kosten.
Det finns också en benägenhet
att informera omgivningen om
detta, medan ett negativt resultat
faller i glömska. Ändå talas det
mycket om antiinflammatorisk
kost, men det finns sparsamt med
vetenskapliga belägg. En orsak är
att det är svårt att göra kliniska
studier med mat. Sammanfattningsvis verkar det ändå som att
vegankost minskar inflammationen i kroppen, men ett problem
är att denna typ av kost inte alltid
accepteras av barn. Dessutom
krävs dietistkontakt för att inte
äventyra barnets tillväxt och utveckling. Vid allvarlig SLE-sjukdom räcker inte kostförändringar
för att minska sjukdomsaktiviteten, utan då krävs medicinering.

Hur går det?
Prognosen för SLE har förbättrats sedan flera decennier, men
för en liten grupp kan sjukdomen
vara allvarlig. Även om sjukdomen börjar lindrigt kan den
senare ta en allvarlig vändning.
Därför är regelbundna läkarkontroller nödvändiga. Blodoch urinprover kan ofta förvarna
om annalkande sjukdomsattack.
Oklar feber är alltid en varningssignal som bör tas på allvar. Det
kan vara en beskedlig virusinfektion, men kan också vara början
på en allvarlig bakterieinfektion
som kan leda till sepsis (blodförgiftning). En patient med SLE
ska därför alltid förklara för sin
vårdcentral att sjukdomen medför
ökad risk för bakteriella infektioner. Ansvarig reumatolog bör
också se till att patienten är vaccinerad mot bakterieinfektioner.

Regelbundna läkarkontroller är nödvändiga. Blod- och urinprover kan ofta
förvarna om annalkande sjukdomsattack.
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SLE är förkortning för systemisk lupus erythematosus,
vilket är en gammal benämning som hängt med sedan
många år. Systemisk betyder
att sjukdomen kan engagera
flera organsystem. Lupus
betyder egentligen varg,
och syftar på de utslag och
sår som flera patienter får
i ansiktet. Erythematosus
kommer från ordet erythem,
som betyder rodnad hud. I
engelsk litteratur skriver man
ofta bara ”lupus”.

SLE drabbar oftast kvinnor
i fertil ålder, men även män
kan utveckla sjukdomen.
Antalet vuxna i landet med
diagnosen uppgår till cirka
7 000, men antalet barn
under 16 års ålder som har
SLE är endast några hundra.
Oftast är det tonåriga flickor
som insjuknar, SLE är sällsynt
före puberteten.

JIA OCH KAWASAKIS SJUKDOM

Text Charlotta Nordenhäll, ordförande i Svensk Barnreumatologisk
förening, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,
Södersjukhuset i Stockholm.

Kawasakis sjukdom,
en vaskulit hos barn som
är viktig att behandla!
Kawasaki är en ovanlig, akut inflammationssjukdom som drabbar barn. Utan behandling får
cirka 25 % av barnen påverkan på hjärtats kranskärl. Det är därför väldigt viktigt att barnen får
rätt diagnos.
Varje dag söker hundratals barn
akut sjukvård på grund av hög
feber. Den vanligaste orsaken är
givetvis infektioner, både virus
och bakterier. En del behöver
antibiotika, men många blir
också bra utan behandling. Vid
många infektioner har barnen
feber i kombination med andra
symtom såsom till exempel utslag eller ögoninflammation. En
utmaning för dem som träffar
febersjuka barn på akuten är att
kunna skilja ut de barn som inte
har infektion som orsak till sin
feber, utan istället någon annan
sjukdom. En sådan viktig sjukdom är Kawasakis sjukdom.
Kawasaki är en ovanlig, akut
inflammationssjukdom som
främst drabbar barn från 6 månader till 5 års ålder. Inflammationen sätter sig på blodkärlen
och tillhör sjukdomsgruppen
vaskuliter. Symtomen är hög

feber i kombination med utslag,
röda ögon, förstorad lymfkörtel
på halsen, rodnad tunga och svalg
samt svullna eller rodnade fötter
och händer. Diagnosen kan vara
svår att ställa, inte minst eftersom
symtomen till stor del påminner
om vad som ses vid till exempel
vissa infektioner. En del barn har
få symtom vilket gör det ännu

svårare att ställa rätt diagnos.
Den akuta sjukdomsbilden går
över spontant efter 1-3 veckor,
men om barnet inte behandlas
finns en betydande risk för att
hjärtats kranskärl påverkas. Det
är därför viktigt att känna igen
symtomen och sätta in behandling i tid.

Rodnade, spruckna läppar vid Kawasakis sjukdom.
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Utslag vid Kawasakis sjukdom kan se ut
på många olika sätt. I detta fall är
utslaget relativt lindrigt.

Hur ställs diagnosen?
Det finns inget enskilt prov eller
symtom som kan ge diagnosen
Kawasaki utan det är snarare ett
pussel, där man behöver flera
olika bitar för att bilden ska
klarna.
Huvudsymtomet är hög feber
i minst fem dagar. Därutöver
ska barnet uppvisa minst fyra
av följande fem kriterier:
1. Konjunktivit, det vill
säga röda ögonvitor
2. Förstorad lymfkörtel
på halsen
3. Hudutslag
4. Rodnade, spruckna
läppar och/eller rodnad
tunga
5. Svullnad eller rodnade
handflator och fotsulor
Barnen har ofta påverkat allmäntillstånd, äter dåligt och är vanligen missnöjda och medtagna.
Symtomen utvecklas över tid och
behöver inte finnas samtidigt.
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I tydliga fall, där ett barn söker
med hög, långdragen feber och
uppvisar minst fyra av de symtom
som nämns ovan, är diagnosen
ofta ganska enkel att ställa.
Tyvärr är det inte alltid så lätt,
inte minst då många barn uppvisar en mer diffus symtombild.
Kawasakis sjukdom kan nämligen förekomma utan att alla kriterier är uppfyllda och benämns
då som inkomplett Kawasakis
sjukdom. Inkomplett sjukdom är
vanligare hos spädbarn samtidigt
som risken för hjärtkomplikationer är högre i denna åldersgrupp.
I korthet har man därför beslutat
att alla barn under ett år som har
feber i mer än sju dagar ska utredas med avseende på Kawasaki.
Likaså alla barn under fem år
som har feber i mer än fem dagar
och minst två Kawasaki-kriterier.
På så sätt är förhoppningen att
färre barn ska missas och därmed
fler få behandling.
En viktig del i utredningen är
blodprover för att följa inflammationsgraden. Alla barn undersöks
också med ultraljud av hjärtat för
att tidigt kunna upptäcka eventuell påverkan på hjärtats kranskärl.
Hur vanligt är Kawasakis sjukdom?
Det är framför allt barn i åldern
6 månader till fem år som insjuknar. I Sverige har tidigare studier
visat att Kawasaki drabbar cirka
6–10/100 000 barn (under fem
års ålder) per år. Sjukdomen är
betydligt vanligare bland barn
med asiatiskt ursprung. Vanligast
är den i Japan där cirka 250 av
100 000 barn insjuknar. Trots att
mycket forskning pågår är orsaken till sjukdomen ofullständigt

känd. Mycket talar för att det är
en kombination av genetiska
faktorer och omgivningsfaktorer
som bland annat infektioner som
ligger bakom att sjukdomen
uppstår.
Hur behandlas sjukdomen?
Behandlingen påbörjas så snart
diagnosen är ställd, helst inom
sju dagar från symtomdebut. I
första hand ges immunoglobulin
genom infusion under flera timmar. Annan antiinflammatorisk
behandling, såsom kortison, kan
också övervägas. Alla barn får
Sjukdomen är vanligast i Japan där cirka
250 av 100 000 barn insjuknar.
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även förebyggande behandling
med acetylsalicylsyra (Trombyl)
för att minska risken för kärlkomplikationer.

orsaker. Däremot är risken för
död mycket liten, mindre än en
promille, hos de barn som fått
rätt diagnos och behandling.

Hur farligt är Kawasakis sjukdom?

Uppföljning

Utan behandling är risken för
hjärtkomplikationer cirka 25 %.
Om behandling inleds i tid är
prognosen mycket god och de
flesta får inga bestående problem.
Hos missade fall, det vill säga
barn som inte fått rätt diagnos,
är dödligheten cirka 1–2 % och
de flesta dör av hjärtrelaterade

Alla barn som fått diagnosen
Kawasakis sjukdom följs upp
med ultraljudsundersökningar av
hjärtat. Barnen brukar följas av
en barnkardiolog till dess att man
är säker på att hjärtat inte tagit
skada. Om det visar sig att kranskärlen blivit vidgade går barnen
på regelbundna kontroller, ibland
hela livet. De flesta kan dock

friskförklaras inom några månader efter insjuknandet.
Kan vuxna drabbas?
Kawasakis sjukdom drabbar
framför allt små barn och att
vuxna insjuknar är extremt ovanligt. Det tycks också som att de
enstaka vuxna som insjuknar har
en lindrigare form av sjukdomen
med betydligt mindre risk för
hjärtpåverkan. Däremot finns det
ändå ett antal vuxna individer i
Sverige som är fortsatt drabbade
av Kawasakis sjukdom, då en del
av de barn som insjuknat får bestående kranskärlspåverkan och
behöver uppföljning och behandling även i vuxen ålder.

Vad är vaskulit?

”Det är framför allt
barn i åldern sex
månader till fem år
som insjuknar.”

Vaskulit tillhör de reumatiska
sjukdomarna och innebär
att kärlväggarna drabbas av
inflammation. Att insjukna
i vaskulit är ovanligt, inte
minst bland barn. Inom gruppen vaskuliter ryms olika
typer av sjukdomar som har
gemensamt att de alla innebär kärlväggsinflammation,
men beroende på vilka kärl
som drabbas ser sjukdomsbilden olika ut. Hos barn
är Kawasakis sjukdom och
Henoch Shönleins sjukdom
de vanligaste vaskuliterna.
Kawasakis sjukdom drabbar
vanligen bara barn upp till
fem års ålder, medan Henoch
Schönlein även förekommer
hos vuxna.
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JIA OCH AUTOINFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

Text Stefan Berg, överläkare och barnreumatolog vid Drottning Silvias
barnsjukhus i Göteborg.

Periodiska febrar och autoinflammatoriska sjukdomar
Begreppet autoinflammation myntades för cirka 20 år sedan. Då blev det synonymt med de
fyra ”klassiska” ärftliga periodiska febrarna, Familjär Medelhavsfeber (FMF) och de tre avsevärt ovanligare; TNF-receptor associerat periodiskt syndrom (TRAPS), kryopyrin associerat
periodiskt syndrom (CAPS) och hyper-IgD syndrom (HIDS, numera oftast kallat mevalonatkinasbrist, MKD).

Fältet har nu expanderat avsevärt
och allt fler sjukdomar inkluderas
bland de autoinflammatoriska
sjukdomarna. Många är extremt
ovanliga. Vissa är ”naturens egna
experiment” och man har lärt sig
mycket om mekanismer. Denna
kunskap om inflammation kan
ge en bättre förståelse av vissa
reumatiska sjukdomar, men även
om andra folksjukdomar (som till
exempel diabetes mellitus, hjärtkärlsjukdomar och Alzheimer).
Vid autoinflammation finns
framför allt en överaktivitet av
det medfödda immunförsvaret
(innata) i kontrast till autoimmunitet där det framför allt är
en dysreglering av det förvärvade
immunförsvaret (adaptiva).

Familjär medelhavsfeber
FMF är den absolut vanligaste av
de ärftliga autoinflammatoriska
sjukdomarna. Den ses framför
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allt hos personer med etnisk
bakgrund från Östra Medelhavsområdet (araber, turkar, armenier
och judar). I den nordeuropeiska
befolkningen är FMF ovanlig,
men med en stor invandring har
antalet personer med sjukdomen
ökat stort i Sverige. Karaktäristiskt är återkommande korta
attacker (0,5–3 dygn) med feber
och inflammation. Vid attackerna
förekommer vanligen en svår
buksmärta (inflammation av bukhinnan) som oftast är så kraftig
att man blir sängliggande.
Vissa patienter kan också få
bröstsmärta (med eller utan
buksmärta) orsakad av inflammation i lungsäcken eller hjärtsäcken (ovanligare). Ibland ses
också artriter (ledinflammation) i
de stora lederna. En minoritet av
patienterna får en återkommande
rodnad runt fotleden. Attackerna
är självbegränsande och aldrig

längre än 72 timmar (förutom vid
inflammation av leder). Risken
med FMF är i första hand njurskada/njursvikt orsakad av att ett
äggviteämne (amyloid) inlagras
framför allt i njurarna på grund
av en långvarig inflammation.
Behandling
Behandlingen av FMF består av
förebyggande medicinering med
kolkicin (kommer från växten
tidlösa som är besläktad med
vårkrokus). Ofta har denna behandling en god effekt. Dosen är
individuell men ibland fås magoch tarmbiverkningar, vilket gör
att dosen behöver minskas. En
minoritet av patienter svarar inte
tillräckligt bra på kolkicin men
då kan behandling med biologiskt läkemedel (IL-1 blockad)
vara effektiv.

JIA OCH AUTOINFLAMMATORISKA SJUKDOMAR
Motståndskraft
Det har länge spekulerats om
varför FMF har fått en sådan
spridning och att bärarskap av
sjukdomen skulle kunna innebära
en överlevnadsfördel. Nyare studier har visat att personer som är
bärare av en mutation i MEFV
genen (den gen som orsakar
FMF) inte blir så sjuka av vissa
bakterier. Det finns till exempel
belägg för att bärare av MEFVmutation inte blev så sjuka av
exempelvis digerdöden (Pasterella pestis) på 1300-talet.

Autoinflammatoriska
sjukdomar
PFAPA
Flera multifaktoriella sjukdomar
räknas numera in bland de autoinflammatoriska tillstånden.
Den vanligaste periodiska febern
i Sverige är ”periodisk feber, aftös
stomatit, faryngit och cervikal
adenit” (PFAPA)-syndrom. Vid
PFAPA finns ingen tydlig ärftlighet även om det verkar som
att det inte är ovanligt att någon
släkting har haft sjukdomen. Någon gen har inte identifierats som
orsak till sjukdomen.
PFAPA debuterar oftast före 5
års ålder, men debut under tonåren och även i vuxenåldern förekommer. Symtomen framgår av
akronymen med minst en av följande; faryngit (rodnad i halsen),
aftösa sår i munnen och svullnad
av lymfkörtlar i käkvinkeln, i avsaknad av övriga luftvägssymtom.
Episoderna är vanligen 3 - 6 dagar med en ibland mycket tydlig
regelbundenhet.
I kontrast till FMF finns här
ingen risk för utveckling av amy-

Kolkicin, behandling vid FMF, utvinns ur tidlösa en närbesläktad växt till vårkrokus.

loidos eller någon annan skada
på sikt. Dock påverkas ju barnet
och familjen socialt mycket
kraftigt med dessa täta episoder
med feber. En engångsdos med
kortison gör ofta att febern försvinner inom några timmar, men
det finns en risk att nästa episod
kommer tätare. Behandling
med bortopererande av tonsiller (mandlar) är vanligen
mycket effektivt.

lårben och skenben), bäckenet
eller nyckelbenet. Antalet områden med inflammation varierar
(från en till över tjugo) precis som
hur intensiv smärtan är. Behandlingen liknar den som ges vid kronisk ledgångsreumatism hos barn
( JIA) och vuxna (RA). Ett läkemedel (pamidronat) som används
mot benskörhet används allt mer
med god effekt.

CNO

Inflammerad tonsill vid PFAPA.

Kroniskt icke-bakteriell osteomyelit (CNO) är en annan
sjukdom som numera inkluderas
bland de autoinflammatoriska.
Här finns en begreppsförvirring
och hos barn har sjukdomen
kallats kronisk recidiverande
multifokal osteomyelit (CRMO)
och hos vuxna syndromet; synovit, akne, psoriasis, hyperostos
(benpålagring), osteit (beninflammation) (SAPHO). Sjukdomen har länge varit okänd
inom stora delar av sjukvården
och det har många gånger tagit
lång tid innan rätt diagnos har
hittats. Vanliga lokalisationer av
beninflammation vid CNO är i
de stora rörbenen (till exempel

Inflammerad munslemhinnan vid PFAPA.
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Reumatologistipendier
Text Yvonne Enman Bild Per Lundblad, Mediahuset

På Reumadagarna i Falun delades olika stipendier ut.
Bulletinen glädjer sig lite extra åt två av dem.
Reumatikerförbundet och Pfizers stipendium till
Nanna Svartz minne delades mellan två pristagare,
Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall, för deras
respektive patientnära forskning och engagemang i
svensk reumatologi.
Christopher är SLE-forskare medan Inger Gjertssons forskning är mer riktad mot RA. Men hennes
forskning berör i stora delar B-cellerna och det gör
även forskning vid SLE där man misstänker att
B-cellerna är involverade i själva sjukdomsprocessen.
Den enda biologiska behandling som i dagsläget är
godkänd för SLE är Benlysta (belimumab) som riktar sig mot just B-celler.
Det andra stipendiet är Eli Lillys reumatologstipendium för kliniskt relevant och patientnära
forskning som tilldelades Ioannis Parodis. En del av
Ioannis forskning rör just Benlysta och därmed knyts
säcken åter ihop. All forskning inom det reumatologiska fältet ger bäring på fler än den aktuella sjukdom som studierna bedrivs på.
Ur motiveringarna
I motiveringen till Inger Gjertssons stipendium
framhålls att hon är en mycket skicklig kliniker och
forskningsledare. Hennes forskning har gått från
basala studier inom immunologi och experimentell
reumatologi till kliniska och patientnära forsknings-
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projekt. Bland annat har detta lett till ett nytt prototypkit för RA. Förhoppningen är att kittet ska kunna
diagnostisera, kunna förutse svårighetsgrad samt
ge indikation på mest lämplig behandling vid RA.
Målet är att i framtiden få möjlighet att skräddarsy
läkemedelsbehandlingen till varje enskild patient
med RA.
Motiveringen till Christopher Sjöwalls stipendium
poängterar att hans forskning bidrar till säkrare
diagnos och behandlingsstrategier. Han har på ett
grundligt och metodiskt sätt studerat bakomliggande
mekanismer för uppkomst av reumatisk sjukdom,
särskilt SLE, samt biomarkörer och autoantikroppar
i relation till diagnos, behandlingsrespons och prognos. Han är grundare och projektledare av en kohort
(grupp individer som alla har SLE), KLURING.
Hans forskning har som långsiktigt mål att öka förståelsen för sjukdomen och att förbättra livskvaliteten
vid reumatiska sjukdomar, särskilt vid SLE.
I Ioannis Parodis motivering till Lillys stipendium
konstateras att han bedriver behandlingsstudier som
kombinerar utvärdering av patientnära mått som
hälsorelaterad livskvalitet och trötthet med immunologiska mekanismer. Han använder sig av data från
både svensk observationsstudie och internationella
kliniska prövningar, och har två nya och innovativa
forskningslinjer.
Bulletinen gratulerar stipendiaterna.

RIKSFÖRENINGSSIDA – SLE

Ett lovvärt initiativ
Text och bild Katrin Rudgård

”Totalt fick vi ihop
8 300 kronor som
går oavkortat till
forskning.”

När Lisa blev sjuk för snart tre år sedan var min första tanke, vad kan jag göra för att sprida kunskap och
samla in pengar till forskning. När hon så hittade golfen slog det mig att kanske vi kan arrangera en golftävling där startavgiften går till SLE-forskning.
Jag kontaktade Lisas golfklubb och frågade om de
kunde ställa upp. Och det gjorde de så gärna!
Vi fick låna banan och personal. De ordnade även
sponsorpriser och de bidrog med priser själva, och
vi fixade också några priser själva. Datum bestämdes
till i september och att det skulle vara spelformen
4-manna scramble och 100 kronor i startavgift som
skulle gå oavkortat till SLE-forskning. Sextiofyra
personer anmälde sig. Det var några som inte kunde

vara med på tävlingen, men som ville skänka pengar.
Totalt fick vi ihop 8 300 kronor som går oavkortat
till forskning. Vi delade också ut en informationsbroschyr om SLE-föreningen och en fjärils-pins till
alla som lämnade in sina score-kort.
Det blev fyra äldre herrar som vann första pris och
en av herrarna kom fram och talade om att han har
SLE. Han hade haft det i 40 år. Det kändes extra kul
att det var just det laget som vann.
Vi hade inte vädrets makter med oss den här dagen.
När prisutdelningen skulle äga rum öppnade sig
himlen. Men vi hade en fantastiskt rolig dag och
flera av deltagarna kom fram och hoppades att det
skulle bli en stående tävling varje år.
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Cajsa Helin Hollstrand, ordförande för organisationen Unga Reumatiker

Organisationen Unga Reumatiker
Hej, mitt namn är Cajsa Helin
Hollstrand och jag är ordförande
för organisationen Unga Reumatiker. För dig som inte är medlem
eller känner till oss sedan tidigare
så är Unga Reumatiker en ideell
organisation som arbetar aktivt för
barn, ungdomar och unga vuxna
med reumatisk sjukdom. Våra medlemmar är i åldern 0–32 år, men
åldersgränsen kommer att sänkas
till 30 år vid årsskiftet. Vi finns och
arbetar för en vision, att alla unga
reumatiker ska känna livsglädje och
kunna uppfylla sina drömmar!

Vilka är vi?
Unga Reumatiker är en demokratisk, ideell organisation som är
partipolitiskt och religiöst obunden
och arbetar utifrån demokratiska,
feministiska, normkritiska, antifunkofobiska och antirasistiska
principer. Vårt uppdrag är att:
• skapa mötesplatser för barn,
ungdomar och unga vuxna med
reumatisk sjukdom och deras
närstående,
• sprida information och kunskap
om reumatiska sjukdomar hos
barn, ungdomar och unga vuxna,
• verka för att forskning som rör
reumatiska sjukdomar hos barn,
ungdomar och unga vuxna ökar,
• driva barn, ungdomar och unga

vuxna med reumatisk sjukdoms
perspektiv i vården,
• driva opinion samt
• verka för barn, ungdomar och
unga vuxna med reumatisk sjukdoms rättigheter.

tisk sjukdom hos barn, ungdomar
och unga vuxna. Vi har med andra
ord en omfattande verksamhet och
gör vårt bästa för att vara aktiva i
hela landet.

Våra aktiviteter

Det börjar nu närma sig ett nytt
verksamhetsår 2020, vilket innebär
många roliga aktiviteter men också
årsmöten och riksstämma. Det betyder också att nya styrelser ska väljas
på både regional- och nationell
nivå. Jag hoppas därför att du som
är i åldern 0-30 år vill engagera dig,
oavsett om det är i lokal arbetsgrupp
nationell arbetsgrupp, regionstyrelse
eller riksstyrelsen. Håll utkik på vår
hemsida och sociala medier för mer
information. Har du några frågor
eller vill du veta mer om hur du kan
engagera dig redan nu är du varmt
välkommen att kontakta mig och
berätta på vilket sätt du skulle vilja
engagera dig.

Unga Reumatiker är indelat i fem
regioner: region norr, öst, väst,
Jönköping–Östergötland och region syd. Vi har även en lokal arbetsgrupp Gävle-Dala. Våra regioner
och lokala arbetsgrupper arrangerar
aktiviteter året om på flera ställen
i landet. Varje år anordnas även
nationella läger för småbarn, barn,
ungdomar och rekreationsläger för
unga vuxna.
Därutöver finns det nationella
arbetsgrupper, som medlemmar
kan skapa tillsammans för att
arbeta med ett specifikt intresseområde. I vårt ambassadörsprogram
utbildar vi stödkompisar och
patientrepresentanter. Våra stödkompisar peppar och stöttar
enskilda medlemmar och föreläser för skolklasser. Våra patientrepresentanter arbetar med vården och beslutsfattare. Med vår
forskningsfond Unga Reumatikers
forskningsfond arbetar vi också
med insamling och utdelning till
klinisk forskning som rör reuma-

Engagera dig!

Bästa hälsningar,
Cajsa Helin Hollstrand
Ordförande Unga Reumatiker
cajsa.helin-hollstrand@
ungareumatiker.se

