
Kortison utgör basen för behandling av 
många inflammationssjukdomar. Den 
första gången kortison användes för be-
handling av inflammationssjukdom var 
i september 1948 då kortison gavs till en 
kvinna med svår reumatoid artrit (RA), 
och effekten var närmast mirakulös. 

Kortison kom sedan snabbt att an-
vändas vid olika typer av svåra in-
flammationssjukdomar såsom, sys- 

temisk lupus erythematosus (SLE) och ast-
ma med mycket god effekt. Upptäckten av 
kortison och dess effekter belönades med 
Nobelpriset i fysiologi och medicin redan 
1950. Från dessa första observationer med 
dramatisk effekt av kortison hos enskilda 
individer med RA tog det dock över tio år 
innan man i kontrollerade studier kunde 
visa att kortison var bättre än acetylsali-
cylsyra, som då var grundbehandlingen 
vid RA. Hur gick det då till när kortisonbe-
handlingen utvecklades och varför tog det 
så lång tid att på ett systematiskt sätt visa 
att kortison verkligen gjorde nytta?

Bakgrund
Utvecklingen bakom kortison, som behand-
ling vid reumatisk sjukdom, bygger på kli-
niska observationer och ett nära samarbete 
mellan kliniker och grundforskare. Läkaren 
Philip S. Hench var verksam som reumato-
log vid Mayo-kliniken Minnesota, USA och 
hade studerat RA sedan 1929.
 Han observerade att patienter med RA, 
som blev gravida eller som fick gulsot, ofta 
blev mycket bättre i sina leder och drog då 
slutsatsen att det fanns en inneboende möj-
lighet till potentiell förbättring i sjukdomen 
och att graviditet och gulsot hade mycket 
bättre effekt än de läkemedel man dittills 
hade använt vid RA. Hench noterade ock-
så att patienter med RA tillfälligt kunde 
förbättras i sina leder vid febersjukdomar 
och vid narkos, situationer då binjurebar-
ken stimuleras och han postulerade att det 
borde finnas en biologisk substans, som han 
kallade ”substans X” som kunde åstadkom-
ma denna gynnsamma effekt på RA och att 
det skulle kunna vara ett binjurehormon.  
Philip S Hench inledde därför ett samar-
bete med biokemisten vid Mayo kliniken, 
Edward Kendall, som arbetade med att ext-
rahera adrenalin från binjurar från kor. 
 I Europa arbetade vid denna tid Tadeus 
Reichstein också med att utvinna hormoner 
ur binjurebarken. Ett problem var dock att 
mängderna aktivt hormon, som man kunde 
extrahera ur binjurarna, var mycket liten 
så den skulle inte räcka till kliniska pröv-

ningar. Man testade emellertid flera olika 
substanser, som utvanns ur binjurebarken, 
bland annat ett binjureextrakt ”cortin”.   
  Samtliga var dock utan effekt på patienter 
med RA. Kendall etablerade då ett samar-
bete med läkemedelsföretaget Merck för 
att som ett sista försök producera en sub-
stans E (17-hydroxy-11-dehydrocorticoste-
rone) och i maj 1948 hade Merck Company 
tagit fram 9 gram av substans E från galla 
av djur. Sex gram användes för studier på 
Addisons sjukdom med mycket gott resul-
tat. Philip Hench vädjade upprepade gång-
er till Merck om att få testa substans E på 
patienter med akut RA och till sist lyckades 
han övertala företaget och erhöll en mindre 
mängd av substansen. 

Första behandlingen
Den 21 september 1948 gav hans kollega 
doktor Charles Slocum vid Mayo-kliniken 
den första behandlingen med kortison till 
en patient med RA. 50 mg av substans E 
injicerades intramuskulärt till en 29-årig 
kvinna, fru Gardner, som hade en högak-
tiv, destruktiv RA sedan över 4 år och som 
hade vårdats inneliggande på sjukhus i 2 
månader utan förbättring. Enligt historien 
vägrade denna kvinna lämna sjukhuset inn-
an hon blev bättre. Efter 4 dagars behand-
ling med en dygnsdos om 100 mg (allt vad 
som vad då var tillgängligt av subsastansen) 
kunde fru Gardner gå ut själv från sjukhu-
set. Under de följande 6 månaderna kunde 
ytterligare 15 patienter med RA behandlas 

under kortare tider med substans E eller 
med adrenokortikotropt hormon (ACTH) 
likaså med gott resultat. [1].  Hench be-
nämnde substans E ”kortison”. Resultaten 
rapporterades i “Proceedings of the Staff 
meetings of the Mayo Clinic” den 13 april 
1949.  En utförlig rapport på 120 sidor, som 
omfattade en fall-serie om sammanlagt 23 
patienter med RA, som hade behandlats 
med substans E och/eller ACTH publicer-
ades året därpå i Archives of Internal Med-
icine där både effekter och bieffekter finns 
beskrivna i detalj. Hench påpekade att den-
na första studie var en mekanistisk studie 
av fysiologiska effekter av dessa nya hormo-
ner vid RA och att studien inte var avsedd 
som en klinisk prövning. Likväl genomför-
des studien med en kontroll-substans, ko-
lesterol, som gavs intramuskulärt och med 
en cross-over design. 
 Studien innehöll också en dos-titrering 
komponent och man undersökte effekt av 
olika behandlingslängder. Man fann att 
minsta effektiva dagliga dos var 75- 100 mg, 
men i vissa fall krävdes högre doser för att 
kontrollera sjukdomen. Behandlingstidens 
längd varierade mellan 7 och 187 dagar och 
begränsades oftast av tillgången på korti-
son. De flesta patienter fick snabbt ett nytt 
skov av sina led- och muskelsymtom då 
behandlingen avbröts men det fanns vissa 
patienter som kunde gå in i remission över 
flera månader. ACTH var lika effektivt som 
kortison i denna studie. Inom några måna-
der utvecklades kortisonacetat som var mer 
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Figur 1. Pionjärerna i laboratoriet på Mayokliniken. Från vänster Charles Slocumb, Howard Polley, 
Edward Kendall och Philip Hench. Foto: H Polleys arkiv.
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svårabsorberat och från januari 1949 ersat-
te kortisonacetat kortison substans E.
  Behandlingseffekten i Hench studie doku-
menterades noggrant med förutbestämda 
variabler inkluderande ledsvullnad, ömhet, 
rodnad och rörlighet. Man filmade också 
patienter.
  Smärta mättes på en 4-gradig skala och pa-
tientens globala uppskattning av sjukdoms-
förbättring angavs i procent, där utmärkt 
effekt motsvarade 90-95 % förbättring, 
mycket god effekt 75-90% förbättring, samt 
måttlig och ingen effekt, med andra ord 
tillämpades en sorts individuellt respons-
kriterium. Läkarens globala bedömning av 
både effekt och biverkningar gjordes på en 
4-gradig skala. Utvärderingen omfattade 
också SR, Hb, LPK, s-proteinnivåer, blod-
socker och på en del patienter gjordes sy-
novialbiopsier före och efter behandlingen.
  Fjorton av 23 patienter hade enligt ovan 
nämnda förbättringskriterier utmärkt ef-
fekt, åtta hade mycket god effekt och en 
hade måttlig effekt. Även noduli kunde 
minska. Ett gemensamt mönster av förbätt-
ringen noterades; inom 48 timmar avtog 
stelhet i muskler och leder, därefter sågs 
en minskning av smärta och ömhet och 
så småningom också av ledsvullnad. Den 
subjektiva förbättringen kom ofta inom en 
vecka, den objektiva förbättringen inom 2-3 
veckor och maximal förbättring sågs efter 
ett par tre månader.
  Efter det att behandlingen avbrutits åter-
kom symtomen oftast inom 1-4 dagar. 
Sänkan sjönk hos samtliga behandlade pa-
tienter och Hb steg hos 11 av 23. Hos sju 
patienter undersöktes effekten på synovial-

biopsier tagna före och efter olika behand-
lingstider. Hos samtliga patienter sågs en 
minskning av mängden inflammatoriska 
celler, men i varierande grad och inte hos 
någon sågs en normal histopatologi efter 
kortisonbehandling.

Biverkningar
I denna första fallserie finns biverkningsris-
ker med kortisonbehandling välbeskrivna. I 
allmänhet var biverkningarna relaterade till 
dygnsdos och till behandlingstidens längd. 
  Av de 23 behandlade patienterna registre-
rades inga biverkningar hos nio patienter, 
åtta hade lindriga biverkningar två hade 
måttliga och fyra hade uttalade biverkning-
ar. Redan i denna första rapport beskrevs 
biverkningar såsom ödem, moon face, acne, 
ökad behåring, oregelbundna menstruatio-
ner, amennoré, minskat libido, omfördel-
ning av fettmassa, muskelsvaghet, trötthet 
och abnorm glukostolerans. Dessutom be-
skrevs  ett antal vanliga biverkningar från 
nervsystemet såsom depression, eufori, ir-
ritabilitet, oro, huvudvärk, och parestesier.
  De slående positiva effekterna av kortison 
i den första fallserien motiverade kontrol-
lerade prövningar. Sådana genomfördes på 
50-talet, där kortison jämfördes med ace-
tylsalicylsyra ca 4-5 gram per dag. De första 
kliniska prövningarna, som genomfördes i 
England på tidig RA, publicerades 1954 och 
1955. Med de metoder som då användes för 
att mäta effekter av ett läkemedel, miss-
lyckades man dock med att visa att kortison 
var bättre än acetylsalicylsyra.  
 När man läser uppsatserna ter sig dessa 
negativa resultat märkliga eftersom det är 
uppenbart att kortison haft en slående po-
sitiv effekt hos många patienter i fallserien. 
Den enda effekt, som var signifikant med de 
använda mätmetoderna, var en höjning av 
hemoglobinnivåer i kortisongruppen, men 
ingen skillnad sågs på kliniska variabler 
som ledsvullnad och ledrörlighet mellan 
grupperna som behandlades med kortison 
respektive acetylsalicylsyra. Det var inte 
förrän 1959 som man i en större kontrolle-
rad mutlicenterstudie i England kunde visa 
att en kortisonanalog, prednisolon, vid ti-
dig RA efter 2 års behandling, var bättre än 
acetylsalicylsyra avseende funktion och all-
mäntillstånd. Startdos var 20 mg predniso-
lon per dag och underhållsdos var ca 10 mg 
per dag. I denna studie observerades efter 
två års behandling också en signifikant lägre 
incidens av ledersosioner i händer och föt-
ter i kortisongruppen jämfört med acetyl-
salicylsyra-gruppen. Man konstaterar dock 
att 20 mg per dag var associerat med risk 
för biverkningar, och den hösta acceptabla 
dygnsdosen vid långtidsbehandling före-
slogs vara 10 mg vilket var något högre än 
den som hade rekommenderats av Slocum 
och medarbetare nämligen 9 mg per dag för 
män och 5 mg per dag för kvinnor (1957). 

Resultat
Resultaten av behandlingen med korti-
son på 16 patienter,  med första patienten 
behandlad i början i september 1948, pre-
senterades på en nu klassisk  internationell 
reumatologikonferens på Waldorf Asto-
ria-hotellet i New York i juni 1949, där bl.a. 
en film visade den dramatiska förbättring-
en hos en av patienterna. 
  De som var där – bl.a. vår tidigare profes-
sor vid Karolinska Institutet, Börje Olhagen 
– har berättat om den enorma entusiasm 
och känsla av framsteg som uppstod efter 
Hench presentation av de första resultaten 
av kortisonbehandlingen. Redan drygt ett 
år senare, hösten  1950, tilldelades Hench, 
Kendall och Reichstein Nobelpriset för ”de-
ras upptäckter rörande binjurebarkshor-
moner, deras struktur och deras biologiska 
effekter”. Då priset delades ut, hade man 
hunnit genomföra behandling med korti-
son, som såg lovande ut, inte bara vid RA 
utan också vid reumatisk feber, SLE och an-
dra reumatiska sjukdomar liksom vid ast-
ma.  Behandling med kortison hade redan 
efter ett år fått genomslag i kliniken, bl.a. 
beskrev Nanna Svartz in sin utredning om 
de aktuella pristagarna att hon i sin praktik 
hade använt kortison med stor framgång.
  I bedömningen av Nobelkommittén, vars 
utlåtanden finns tillgängliga 50 år efter att 
priset har delats ut, och som underteckna-
de har gått igenom, skriver Nanna Svartz att 
effekten av kortison på patienter med RA, 
enligt hennes mening, var den enskilt mest 
betydelsefulla observationen som gjorts 
inom medicin under senare år. Kommit-
tén poängterade också att beslutet grundar 
sig på väldokumenterade observationer av 
ett långvarigt arbete med att isolera korti-
son liksom på de kliniska observationer av 
Hench som låg till grund för att testa korti-
sonet hos patienter med RA. Det poängte-
rades också att upptäckten inte bara hade 
betydelse för förståelsen av patofysiologin 
utan att den också var viktig för utveckling 
av behandling av reumatiska sjukdomar.

Kortisonet stora betydelse
Varför tog det så lång tid att visa att kortison 
var bättre än acetylsalicylsyra? Här torde 
studiedesignen ha haft en betydande roll. 
  Hench använde sig av en typ av individuel-
la responskriterier och angav hur många in-
divider som uppfyllde dessa kriterier.  Den-
na ”studiedesign” var, åtminstone till del, 
en följd av knappheten på kortison. Man 
behandlade en eller ett fåtal patienter med 
det kortison man hade till sitt förfogande. 
När förrådet var slut, upphörde behand-
lingen. Detta innebar att man hela iden 
kunde jämföra effekterna av kortisonbe-
handling jämfört med tidigare basbehand-
ling hos den enskilde patienten. I de klinis-
ka prövningarna som gjordes på 50-talet 
gjordes istället jämförelser på gruppnivå 

Figur 2. Howard Polley (1913 – 2001) deltog som 
ung reumatolog i pionjärstudierna av kortiso-
nets effekter. Han berättade om denna spän-
nande tid i ett föredrag under den Skandina-
viska reumatologkongressen i Malmö juni 1992. 
Foto: Frank Wollheim.



och grupperna var relativt små med ca 30-
50 patienter i vardera studiearm, vilket inte 
var tillräckligt för att påvisa signifikanta 
kliniska skillnader vare sig vid kort- eller 
långtidsbehandling. Intressant nog sågs 
den största signifikansen i effekt av korti-
son jämfört med acetylsalicylsyra på antal 
lederosioner.
 Dessa diskrepanser mellan resultaten – 
som visade sig vara reproducerbara och 
sanna – från Hench urspungliga studie av 
16 patienter som var sina egna kontroller, 
och studierna med jämförelse med kon-
trollgrupper-, där de ingående patienterna 
var mycket heterogena vad gäller bl.a. sjuk-
domsaktivitet, visar risken att genom en 
otillräcklig studiedesign och med otillräck-
lga mätmetoder få falskt negativa resultat.
  Intressant nog, så bygger alla resultat med 
dagens läkemedel på den stora förändring i 
studiedesign och mätmetoder som genom-
förds i slutet av 1980-talet under ledning 
av Harald Paulus. Paulus utvecklade de 

indivdulla responskriterier, där patienten 
är sin egen kontroll – precis som i Hench 
lilla patientserie.  De ”Pauluskriterier” som 
han först använde är de som nu utvecklats 
till ACR-kriterier för terapisvar, och samma 
princip används också i EULAR -kriterier-
na för förbättring. Vi kan idag konstatera att 
kortisonet verkligen kom att förändra livet 
för många patienter både med reumatiska 
sjukdomar och andra inflammationssjuk-
domar.
  Vi kan också konstatera att en viktig del i 
utvecklingen av kortisonet var det transla-
tionella forskningsarbetet som grundade sig 
på noggranna kliniska observationer av en 
kliniker, reumatolog, samt det nära samar-
betet mellan klinikern och basalforskaren, 
biokemisten. Möjligheten att framställa till- 
räcklig mängd av substansen förutsatte 
dessutom ett nära samarbete mellan fors-
kare och läkemedelsindustrin. Den fort-
satta framgången byggde sedan på den 
framsynta idén att beskriva effekten genom 

att använda individuella responskriterier, 
vilket långt senare kom att bli standard för 
utvärdering av behandlingseffekter vid RA. 
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