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REDAKTÖREN har ordet

Välkomna till det första numret 
av RB Vetenskap!

Det är med stolthet och glädje som vi i det första numret av RB Vetenskap kan presentera 
huvuddragen i svensk reumatologisk forskning vilken sjuder av liv och aktivitet. Från var-
je ort lyser en stor entusiasm för att lösa gåtorna runt de reumatiska sjukdomarna: Varför 

får man en reumatisk sjukdom? Vilka gener och immunologiska mekanismer är inblandade? Är 
miljöfaktorer inblandade? Kan vi hitta biomarkörer för att förutsäga vem som skall bli sjuk eller 
för vilken terapi vi skall väljas? Vad kostar sjukdomarna samhället? Och så vidare och så vidare.

För att besvara dessa och andra frågor har många orter byggt upp både patientregister och bio-
banker. Dessa register, varav många nu ingår i svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ), har 
genererat imponerande mycket data och är en stomme i svensk reumatologisk forskning. För 
att på djupet förstå autoimmuna sjukdomar måste biologiska sjukdomsmekanismer studeras. 
Denna typ av forskning sker över hela landet med olika fokus, t.ex. studeras komplementsystem 
i Malmö/Lund, proto-onkogener som survivin i Göteborg, betydelsen av autoantikroppar mot 
t.ex. citrullinerade proteiner i både Linköping och Stockholm, IFN-typ i Uppsala och individer 
före RA-debut i Umeå. I kommande nummer av RB Vetenskap får vi läsa mer om dessa och an-
dra studier.

Sverige är ett litet land och oftast är ett samarbete med kollegor både inom landet och internatio-
nellt nödvändigt. Detta märks inte minst när det skall väljas opponent eller betygsnämndsleda-
möter till disputation. I denna situation får inte handledare (eller doktorand) ha sampublicerat 
med någon av dessa. En inte alltid lätt uppgift! I detta nummer presenterar Eva Klingberg sin 
spännande avhandling som handlar om osteoporos vid ankyloserande spondylit – ett tillstånd 
som vi allt som oftast missar. Vi ser fram emot att kunna presentera fler doktorander och deras 
avhandlingar framöver.

Svensk immunologisk/reumatologisk forskning är inte en nyhet. Säkert kommer många av er att, 
liksom vi, fascineras av Franks Wollheims mycket intressant berättelse om elektroforesens ut-
veckling och de betydelsefulla upptäcker som gjorts tack vare metoden och framsynta forskare. 
Handen på hjärtat, hur många visste att det var Arne Tiselius som kunde visa att serum innehöll 
distinkta fraktioner av albumin, α-, β-, och γ-globulin eller att α1-antitrypsin identifierades i Sve-
rige? Lite snopet bara att upptäckten av IgD gick oss ur händerna!

Vår förhoppning är att RB Vetenskap skall sprida kunskap om den reumatologiska forskning som 
sker framförallt inom, men till viss del även utom Sverige, att tidningen skall inspirera till sam-
arbeten, och att forskningssugna kollegor kan hitta stimulerande projekt.

INGER GJERTSSoN
Redaktör

Redaktörer för RB Vetenskap

Solveig Wållberg Jonsson Inger Gjertsson Thomas Mandl
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Reumatologiska kliniken vid Skånes 
Universitetssjukhus kännetecknas 
av aktiv och omfattande forskning. 
Det som är mest framträdande är att 
forskningen är väl integrerad i den kli-
niska verksamheten, både i Lund och 
i Malmö.

För närvarande är 27 specialister i 
reumatologi, 8 ST-läkare och 2 lä-
karvikarier anställda vid kliniken. 

Av specialisterna har 21 disputerat. Fler-
talet ST-läkare bedriver forskarutbildning 
parallellt med specialistutbildningen och 
har långt framskridna doktorandprojekt. 
Båda de aktuella vikarierna har knutits till 
kliniken via forskningsprojekt. Allt detta 
bygger dels på en medveten rekrytering 
av forskningsintresserade kollegor, dels 
på en verksamhetskultur och ett arbets-
klimat som möjliggör att kombinera kli-
niskt arbete och forskning. Man har också 

på ett framgångsrikt sätt stimulerat fors-
karutbildning och forskning bland med-
arbetare inom andra yrkeskategorier i 
reumateamet, framför allt sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter.

Reumatologiforskningen vid SUS byg-
ger vidare på starka traditioner. I Lund 
handlar det dels om en god klinisk forsk-
ningstradition med målmedveten och 
långvarig uppföljning av kroniskt sjuka pa-
tienter, dels om det nära samarbete med 
starka experimentella forskarmiljöer som 
initierades under Frank Wollheims led-
ning på 1980-talet och vidareutvecklats 
under årens lopp. I Malmö finns traditio-
ner av samarbete med invärtesmedicin 
och samhällsmedicin, som utgår från de 
unika förutsättningarna för epidemiolo-
gisk forskning i staden.

Ett annat viktigt kännetecken är natio-
nellt och internationellt samarbete. Ett 
flertal av kollegorna är drivande i nationel-

la nätverk, arbetsgrupper och studiegrup-
per som arbetar med forskningsfrågor. 
Flera av klinikens forskare är tungt invol-
verade i nationell registerforskning inom 
olika diagnosområden. Därutöver finns det 
flera viktiga internationella samarbeten, 
varav några nämns nedan. En av forskar-
na vid kliniken, dr Aladdin Mohammad, 
genomför för närvarande post doc vid 
Cambridge University i England. Andreas 
Jönsen och Carl Turesson är exempel på 
andra forskare med goda erfarenheter av 
postdoktoral forskning utomlands.

Klinikens forskarstab
Av medarbetarna vid kliniken är det en 
som har en fast universitetstjänst – profes-
sor Tore Saxne. Andra seniora forskare har 
under en längre tid finansierat omfattande 
forskning med externa medel. För närva-
rande innehar inte mindre än 9 läkare vid 
kliniken (7 disputerade, 2 doktorander) 

Reumatologisk forskning i Lund/Malmö

FORSKNING Lund/Malmö
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3-årsförordnanden med forskningsutrym-
men på 50% inom ramen för ALF-syste-
met. Klinikens forskare har därutöver stora 
anslag från andra källor, bland annat från 
Vetenskapsrådet.

Att reumatologiforskarna vid SUS häv-
dar sig väl i en nationell jämförelse fram-
går också av att Scandinavian Journal of 
Rheumatologys stipendium för reumato-
logisk forskning, som utdelas i nationell 
konkurrens och tilldelas en etablerad fors-
kare som ännu ej erhållit professur, tillfal-
lit en forskare från Lund eller Malmö vid 5 
av de 14 tillfällen det delats ut sedan 2000. 
Det mest prestigefyllda priset i reumato-
logi, Pfizers stora forskningsstipendium 
inom reumatologi, har tillfallit forskare 
från Lunds Universitet vid 2 av 9 tillfällen 
(Dick Heinegård och Tore Saxne 2006, 
samt Ola Nived och Gunnar Sturfelt 2010).

Forskarna vid kliniken är knutna till 
två olika storinstitutioner vid Lunds Uni-
versitet – Institutionen för Kliniska Ve-
tenskaper i Lund respektive Institutionen 
för Kliniska Vetenskaper i Malmö, vilket 
är en kvarleva från tiden före samman-
slagningen av de två skånska Universi-
tetssjukhusen. I praktiken sker dock ett 
nära samarbete mellan forskare från de 
båda orterna. Artritforskarna träffas sedan 
många år ca en gång per månad vid strate-
giska möten inom ramen för ett sydsvenskt 
artritforskningsnätverk (Chronic Arthritis 
Research in Southern Sweden, CARISS). 

Samtliga forskargrupper har mer praktiskt 
inriktade regelbundna lunchmöten (med 
möjlighet till deltagande via videolänk 
mellan Lund och Malmö).

Kliniken har regelbundet sedan sam-
manslagningen av enheterna i Lund och 
Malmö 2009 anordnat gemensamma te-
mahalvdagar för information om pågående 
forskning och diskussion om forsknings-
frågor. I september 2013 anordnades ett 
2-dagarsinternat för disputerade forskare 
och doktorander. 

Forskning om artritsjukdomar
Longitudinella forskningsstudier av pa-
tienter med reumatoid artrit (RA) har bi-
dragit med viktig information. I Lund har 
Tidig-RA-kohorten (TRA), bestående av 
patienter som inkluderades 1985–1989, 
studerats avseende såväl kliniskt lång-
tidsutfall som prognostiska markörer och 
komorbiditet. I Malmö har ett liknande 
material av patienter med tidig RA insam-
lats 1995–2002 och karaktäriserats nog-
grant, inklusive mätning av bentäthet och 
kroppssammansättning med DXA-teknik. 
Båda kohorterna används i aktiv forskning 
idag. Därutöver finns det kliniska materi-
al av konsekutiva patienter insamlade i 
Malmö 1978, 1995 och 2003, som studeras 
framför allt avseende komorbiditet vid 
långtidsuppföljning. 

Ett flaggskepp inom den sydsven-
ska artritforskningen är det arbete som 

genomförts inom ramen för det regio-
nala registret över patienter med biolo-
gisk behandling som skötts av SSATG 
(Southern Sweden Arthritis Treatment 
Group). SSATG-registret initierades av 
Pierre Geborek och har mynnat ut i fle-
ra avhandlingar och internationellt upp-
märksammade forskningsartiklar genom 
åren. Av särskild betydelse är den goda 
täckningsgraden, som bygger på ett nära 
samarbete med olika reumatologenheter 
i regionen, och den höga datakvaliteten, 
som är frukten av ett målmedvetet gransk-
nings- och återkopplingsarbete. Registret 
har använts för värdefull forskning om så-
väl RA som ankyloserande spondylit och 
psoriasisartrit. Exempel är effekter av 
biologisk behandling på livskvalitet, ar-
betsförmåga och komorbiditeter. SSATG 
har under lång tid bidragit med data till 
det nationella ARTIS-registret, och från 
och med 2012 är SSATG-registret helt in-
tegrerat med SRQs dataplattform och all 
registrering sker online inom ramen för 
Svenska Reumaregister. Forskare som ar-
betat inom SSATG är fortsatt drivande på 
nationell nivå. Unika regionala data och 
samlade biobanksprover används fortsatt 
i pågående forskningsprojekt. 

En viktig förutsättning för framgångs-
rikt arbete med registerforskning har va-
rit det goda samarbetet med forskare vid 
EpiCentrum Skåne (tidigare MORSE-pro-
jektet) och Registercentrum Syd (tidigare 
inom ramen för Nationellt Kompetenscen-
trum för Ortopedi) under ledning av Inge-
mar Petersson. Mycket av den nationella 
registerforskningen som utgått från Mal-
mö/Lund har drivits av eller i samarbete 
med Lennart Jacobsson, som numera arbe-
tar huvudsakligen i Göteborg men fortsatt 
är knuten på deltid till Lunds Universitet. 

RA-registret i Malmö upprättades 1997 
och innefattar kända patienter med RA 
från såväl sjukhusmottagningen som från 
privatpraktiserande reumatologer i sta-
den. Det välavgränsade upptagningsom-
rådet, den höga täckningsgraden och den 
omfattande informationsinsamlingen med 
hjälp av återkommande patientenkäter gör 
registret användbart ur forskningssyn-
punkt. För närvarande studeras extraar-
tikulära manifestationer, reumakirurgi, 
patientrapporterade utfallsmått och ar-
betsförmåga i detta material. 

Uppföljning av rehabiliteringsinsat-
ser och kartläggning av sjukdomens på-
verkan på fritidsaktiviteter är exempel 
på framgångsrik forskning som lett till 
att paramedicinare disputerat. För närva-

Reumatologmottagningen i Malmö.

FORSKNING Lund/Malmö
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rande arbetas med att integrera mätning 
av fysisk arbetskapacitet, kardiovasku-
lär riskbedömning och intervention mot 
ogynnsamma levnadsvanor i yrkes- och 
diagnosövergripande projekt. 

Vid kliniken bedrivs också spännande 
forskning om effekt och säkerhet för vacci-
nation av reumatiker. Meliha Kapetanovic 
och medarbetare har studerat antikropps-
svar vid pneumokock- och influensavacci-
nation hos patienter med olika reumatiska 
sjukdomar, och med olika typer av pågåen-
de behandling. Arbete med studier av fö-
rekomst av infektioner hos dessa patienter 
pågår. 

Studier av prediktorer och tidiga bio-
markörer för RA leds av Carl Turesson 
och utnyttjar befolkningsstudierna Malmö 
Förebyggande Medicin och Malmö Kost 
Cancer. Incidenta RA-fall jämförs med 
matchade kontroller, vilket ger en unik 
kombination av detaljerade uppgifter från 
befolkningsstudierna och sant prospektiv 
analys. Biomarköranalyserna utförs inom 
ramen för ett extensivt forskningsnätverk. 
Studier av hormonella faktorer har varit 
särskilt givande och gett uppslag för vida-
re forskning.

Forskning om matrixmarkörer under 
ledning av Tore Saxne och nyligen fram-
lidne Dick Heinegård, verksam på Bio-
medicinskt centrum i Lund, har lett till 
internationellt uppmärksammade ge-
nombrott i förståelsen för mekanismerna 
bakom broskpåverkan vid artros och vid 
RA. Den pågående forskningen är väl in-
tegrerad i kliniska projekt – t.ex. studier 
av prognostiska markörer, sjukdomsme-
kanismer vid extraartikulär RA och tidi-
ga biomarkörer (pre-RA). Gruppen har 
omfattande internationella och nationella 
samarbeten. Forskningen fokuserar på se-
nare år även på utveckling av biomarkörer 
för systemisk skleros och på kartläggning 
av interaktioner mellan matrixmoleky-
ler och immunsystemet där ett fruktbart 
samarbete med Anna Bloms forskargrupp 
vid Wallenberglaboratoriet i Malmö eta-
blerats.

Forskning om Systemisk 
Lupus Erythematosus (SLE)
Kliniken har en lång tradition av klinisk 
och epidemiologisk forskning om SLE. 
Gunnar Sturfelt och Ola Nived är inter-
nationellt välrenommerade forskare som 
bidragit på ett värdefullt sätt till bland an-
nat SLICC (Systemic Lupus International 
Collaborating Clinics)-gruppens arbe-
te. Forskningen om SLE innefattar såväl 

klinisk-epidemiologiska studier som stu-
dier av sjukdomsmekanismer. Man har ett 
långvarigt och fruktbart samarbete med 
Lennart Truedsson och medarbetare vid 
Avdelningen för Mikrobiologi, Immunolo-
gi och Glykobiologi. Långtidsuppföljning 
av en kohort av patienter från Lund-Orup-
Landskronas sjukvårdsdistrikt har bidra-
git med intressant information om kliniskt 
utfall och kardiovaskulär komorbiditet. 
Detta unika material används nu också för 
hälsoekonomiska studier. Därutöver stu-
deras aspekter som genetiska faktorers 
betydelse och prognostiska markörer. 
SLE-forskningen, som nu leds av Anders 
Bengtsson, fokuserar på apoptosregleran-
de processer och särskilt betydelsen av 
komplement i detta sammanhang, samt på 
trombocytaktivering och dess roll i kardio-
vaskulär sjukdomsutveckling. SLE-grup-
pen bidrar även tillsammans med olika 
samarbetspatners till forskning om läke-
medelsutveckling och om utveckling av 
nya biomarkörsprofiler för SLE. 

SLE-gruppen medverkar också till na-
tionellt forskningssamarbete, inte minst 
i form av utvecklingen av det nationella 
SLE-registret, som utgår från Lund.

Forskning om Systemisk Skleros
Vården av patienter med systemisk skleros 
vid mottagningen och slutenvårdsavdel-
ningen i Lund lockar remisser på patienter 
även utanför det primära upptagningsom-
rådet. Man tar därför emot ett stort antal 
patienter från såväl Södra Sjukvårdsregi-
onen som från andra delar av landet. Det 
finns en stark forskningstradition, initie-
rad av Frank Wollheim, som under många 
år framgångsrikt drivits av Anita Åkesson 
och Agneta Scheja. Roger Hesselstrand, 
Dirk Wuttge och medarbetare arbetar 
vidare med translationell forskning om 
systemisk skleros, vilket innefattar epi-
demiologiska studier med validering av 
klassifikationskriterier, prevalensunder-
sökningar och överlevnadsanalyser, upp-
följningsstudier av prognostisk betydelse 
av hudbedömning med ultraljud och na-
gelbäddsmikroskopi, analyser av biomar-
körer och sjukdomsmekanismer, samt 
medverkan i stora multicenterstudier av 
genetiska markörer. Det pågår också stu-
dier av prognostiska faktorer, och av me-
toder för optimal monitorering av aktiv 
sjukdom.

Forskning om Sjögrens syndrom
Aktiv forskning om framför allt primärt 
Sjögrens syndrom bedrivs vid kliniken. 

Elke Theander studerar bland annat lym-
fomförekomst och därtill relaterade pre-
diktorer, samt sjukdomsrelaterad trötthet 
och effekten av fysisk träning på detta. 
Hon har också påbörjat studier av tidiga 
biomarkörer och riskfaktorer för Sjögrens 
syndrom, med metodik i princip på sam-
ma sätt som beskrivs angående RA ovan, 
och ingår också i ett nationellt nätverk för 
bland annat studier av genetiska faktorer. 
Thomas Mandl har bedrivit studier om au-
tonom nervdysfunktion, och studerar nu 
framför allt lungengagemang och kognitiv 
påverkan hos Sjögrenpatienter. Forskning-
en bygger på en stor kohort av väl kartlag-
da patienter, som följts upp i enlighet med 
Rolf Manthorpes målmedvetna arbete, när 
han tidigare var verksam som överläkare 
på reumamottagningen. 

Forskning om vaskulitsjukdomar
Aladdin Mohammad bedriver epidemio-
logisk forskning om ANCA-positiva små-
kärlsvaskuliter i samarbete med forskare 
från England och USA, samt även om biop-
si-positiv jättecellsarterit. Carl Turesson 
och medarbetare studerar prediktorer och 
tidiga biomarkörer för jättecellsarterit i 
hälsoundersökningarna Malmö Förebyg-
gande Medicin och Malmö Kost Cancer, 
i samarbete med medarbetare vid Mayo-
kliniken.

Sammanfattning
Forskningen inom reumatologi i Lund/
Malmö spänner över stora dela av reu-
matologins kunskapsområde, och inne-
fattar såväl stor bredd som högklassig 
spetsforskning med unika patientmateri-
al. Forskningen är väl integrerad i den kli-
niska verksamheten, och kännetecknas av 
omfattande nationella och internationella 
samarbeten, samt av starka forskningstra-
ditioner. Stor utvecklingspotential finns, 
med vidareutveckling av experimentell 
forskning och ytterligare fördjupat sam-
arbete mellan forskargrupperna. Expan-
sionen av reumatologiforskningen i stort 
har gått parallellt med reumatologins ut-
veckling till en stark, offensiv specialitet. 

CARL TURESSoN

ToRE SAxNE

Reumatologiska kliniken, 
Skånes Universitetssjukhus

Lunds Universitet

FORSKNING Lund/Malmö
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Den reumatologiska forskningen i Gö-
teborg har expanderat avsevärt under 
de senaste 25 åren. 

Det hela inleddes med att Andrzej 
Tarkowski, i hård konkurrens, er-
höll professuren i reumatologi 

1996. Enheten, som bestod av ca 20 per-
soner, kunde då flytta in i ett eget labo-
ratorium i det mikrobiologiska huset på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, efter 
att i ett decennium ha varit gäster på an-
dra institutionsavdelningar. Expansionen 
av forskningen har skett genom en stor in-
strömning av unga forskningsintressera-
de kliniker och naturvetare från världens 
alla hörn och från andra institutioner vid 
fakulteten. 

Utvecklingen har varit möjlig framför-
allt beroende av ett öppet och gästvänligt 
forskningsklimat, en god ekonomi, samt 
en nära och givande relation med den 
reumatologiska sjukvården. Idag består 
avdelningen för reumatologi och inflam-
mationsforskning av nio professorer och 
två lektorer, 13 docenter, 26 disputerade 
forskare samt dryga trettiotalet doktoran-
der. Nästan hälften av forskarna är kliniskt 
aktiva reumatologer eller sjukgymnaster. 
Ett bevis på forskningens höga kvalitet är 
att avdelningen av EULAR utsetts till ett 
”European Center of Excellence in Rheu-
matology” 2012–2017.

Forskningen vid vår avdelning har en 
translationell karaktär och fokuseras i 
hög grad på inflammationsmekanismer 
vid reumatiska sjukdomar. Tillsammans 
försöker vi besvara viktiga reumatologis-
ka frågor genom att integrera molekylära, 
djurexperimentella, patientnära och epi-
demiologiska forskningsmetoder. Forsk-
ningen finansieras uteslutande via externa 
anslag från exempelvis vetenskapsrådet, 
ALF, Cancerfonden, EU samt olika fon-
der inriktade på reumatologisk forskning. 
Många av medarbetarna har förtroende-
uppdrag vid Sahlgrenska Akademin och 
Göteborgs universitet.

Inledningsvis präglades forskningen 
vid avdelningen av experimentella pro-
jekt och ett tämligen komplett immuno-
logiskt laboratorium kunde byggas upp. 
Med åren har en omfattande patientbase-
rad forskningsverksamhet etablerats och 
under de senaste åren har även epidemi-
ologisk kompetens kompletterat det öv-

riga metodkunnandet. I samarbete med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett 
”Kliniskt Forskningscentrum Inflamma-
tion och Autoimmuntet (FIA)” etablerats, 
där forskarinitierade studier genomförs i 
reumatologklinikens lokaler.

Translationell reumatologisk forskning
Ett starkt forskningsfält vid avdelning-
en gäller benomsättning vid såväl experi-
mentell som klinisk reumatisk sjukdom. 
Osteoporos vid dessa sjukdomar är van-
lig och gruppen undersöker såväl meka-
nismer för uppkomsten av osteoporos och 
ledförstörelsen liksom möjliga sätt att be-
handla dessa tillstånd. Ett specifikt fokus 
är hur syntetiska östrogenliknade hor-
mon, s.k. SERM, kan användas som terapi 
vid artritsjukdom och inflammationsutlöst 
benskörhet. I dessa projekt ingår basala 
studier av de bägge östrogenreceptorerna 
α och β:s betydelse för hormonets effek-
ter på immunsystem och skelettomsätt-
ningen. 

Ett annat expansivt forskningsfält vid 
avdelningen rör likheterna mellan cancer 
och kronisk inflammation. Proto-onkoge-
ner är normala gener som, när de uttrycks 
vid fel tillfälle eller i för hög nivå, kan leda 
till malignitet. Forskare vid vår avdelning 
har visat förhöjda halter av flera olika pro-

to-onkogener (ex. survivin och metasta-
sin S100A) hos patienter med RA. Ökade 
halter av dessa proto-onkogener har visat 
sig vara mycket användbara biomarkörer 
för att förutspå både sjukdomsutveckling 
och behandlingssvar. För närvarande stu-
deras hur dessa proto-onkogener regle-
rar inflammationen vid RA samt om de är 
framtida möjliga behandlingsmål för att 
förhindra uppkomsten av autoimmunitet.

Klinisk reumatologisk forskning
Vi har med tiden blivit allt bättre på att 
genomföra kliniska studier, med fokus på 
SLE, spondylartriter, gikt samt RA. I kli-
niska prospektiva studier söker vi efter 
biomarkörer för inflammation, ben- och 
broskomsättning. Via kliniska patient-
material, epidemiologi och registerstu-
dier har vi som målsättning att vinna ny 
kunskap vad gäller riskfaktorer, utfall och 
dess predikatorer samt behandlingseffek-
ter. Detta görs via nationella register samt 
kohorter av patienter följda från tidig sjuk-
dom vad gäller klinik, imaging och bioban-
ker.

Vi har även en omfattande forskning 
kring icke-farmakologisk behandling av 
RA och fibromyalgi och dess effekt på all-
mänhälsa, välbefinnande, fysisk kapacitet 
och smärta/trötthet. Under senare år har 

Reumatologisk forskning i Göteborg

Tre glada forskare i Göteborg: Inger Gjertsson (vice avdelningschef), 
Kristina Eriksson (avdelningschef) och Hans Carlsten (prefekt).
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denna forskning lett till att ett flertal bio-
markörer (IGF-1, adipokiner) har identi-
fierats som predikterar symptomlindring 
efter sjukgymnasthandledd fysisk trä-
ning. Denna forskning ingår i ett centrum 
för personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet, GPCC, som är Europas enda 
forskningscentrum för personcentrerad 
vård vid långvariga sjukdomstillstånd.

Autoimmun immunreglering
En gemensam nämnare för autoimmuna 
sjukdomar är att immunsystemets tole-
rans för kroppsegna strukturer är bruten 
vilket leder till att kroppens T-celler och/
eller B-celler reagerar på, och aktiveras av, 
kroppsegna antigen. Ett flertal forskare vid 
avdelningen kombinerar studier av män-
niskor, cellsystem och djurmodeller för 
att klargöra mekanismer som styr utveck-
lingen av autoreaktiva celler och hur en 
sådan aktivering skulle kunna förhindras. 
Kliniska, experimentella och epidemiolo-
gisk långtidsuppföljning av patienter där 
tymus avlägsnats i nyföddhetsperioden ut-
förs parallellt med studier av central tole-
ransutveckling i transgena musmodeller 
för att identifiera olika komponenter i den 
tymus-beroende toleransutvecklingen. 
Prospektiva studier av kohorter av nyföd-
da barn används för att besvara hur tidig 
bakteriell tarmkolonisering förhindrar 
utvecklingen av inflammatorisk sjukdom 
hos barn, med speciellt fokus på regulato-
riska T-celler. 

Autoantikroppar vid SLE och RA kan 
ge upphov till skador på organ som njurar 
och leder. För att förhindra uppkomsten 
av B-celler som producerar autoantikrop-
par finns det ett antal kontrollmekanismer 
som verkar under utmognaden av B-cel-
len. Vi rekryterade nyligen hit en interna-
tionell forskare som upptäckt en ny sådan 
kontrollmekanism. Hennes studier har vi-
sat att en defekt i denna kontrollmekanism 
leder till många autoimmuna karakteris-
tika hos möss. Dessa studier utvecklas nu 

vidare i djurmodeller för att förstå vad som 
ligger till grunden för autoimmunitet och 
vad som behövs för att utveckla sjukdom. 
De huvudsakliga fynden ska även verifie-
ras i olika SLE- och RA-patientkohorter.

Infektion och autoimmunitet
Ledinfektion med Staphylococcus aure-
us (S. aureus) är den vanligaste orsaken 
till septisk artrit. I Sverige insjuknar cir-
ka 9 000 människor i septisk artrit varje år 
och i efterförloppet får 20% av patienterna 
permanent nedsatt ledfunktion. 

Vår forskningsavdelning har en lång 
tradition inom septisk artrit. Andrzej Tar-
kowski var först i världen att etablera en 
djurmodell för S. aureus artrit och flertalet 
av hans doktorander fick sin basala fors-
karutbildning inom detta projekt. Driv-
kraften i projektet är att öka förståelsen för 
sjukdomsprocessen och att utveckla nya 
metoder för att förebygga och behandla S. 
aureus-orsakad artrit.

Basal inflammation
Vid vår avdelning finns en stor samman-
slutning forskare som studerar hur neu-
trofila fungerar hos friska och vid olika 
inflammatoriska sjukdomstillstånd. Spe-

cifikt undersöks olika biokemiska signa-
ler som aktiveras då neutrofiler navigerar 
mot ett inflammatoriskt fokus, hur de in-
teragerar med sin omgivning (t.ex. mikro-
ber, mikrobiella beståndsdelar och olika 
kroppsegna signalmolekyler), samt hur 
de bidrar till att reglera inflammations-
förloppet. Forskningen är till sin natur 
experimentell grundforskning, med rik in-
blandning av patientmaterial för att bättre 
förstå hur olika neutrofilfunktioner för-
ändras vid akut och kronisk inflammation. 

Vi tror att dessa studier på sikt kan hjäl-
pa oss att identifiera molekyler och signa-
leringsvägar som kan vara av intresse för 
framtida behandlingar.

Science fiction?
Alla forskare drömmer om att göra ”den 
stora upptäckten” som leder till att alla 
sjuka kan botas. Vi är inget undantag. Vid 
vår avdelning har vi projekt som i dagslä-
get kan te sig som science fiction, men som 
i en forskningsmiljö är utmärkta redskap 
för att undersöka de mekanismer som styr 
det autoimmuna inflammationsförlop-
pet. Ett sådant projekt rör exosomer, små 
nanopartiklar som utsöndras från celler 
och som forskare vid vår avdelning har vi-
sat har förmågan att transportera mRNA 
från en cell till en annan. Vi studerar hur 
denna mRNA-transfer sker och om den 
kan användas för att leverera nukleinsyra 
till målceller för terapeutiska ändamål. Vi 
använder oss även av lentivirus-vektorer 
för att leverera nya gener som sedan inte-
greras i värdcellens arvsmassa, med för-
hoppningen att detta ska ge oss kunskap 
om hur immunsystemet ska programme-
ras om hos den reumatiskt sjuke så att den 
autoimmuna förstörelsen förhindras. 

KRISTINA ERIKSSoN
Professor, avdelningschef

HANS CARLSTEN
Professor, ämnesansvarig reumatologi
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Osteoporos är en känd komplikation 
vid flera reumatiska sjukdomar. 
Vid AS är emellertid problemet 

mindre uppmärksammat. Kombinationen 
av både patologisk bennybildning och ökad 
benförlust gör också fenomenet mer svår-
studerat vid AS. 

Huvudsyften i avhandlingen var att 
studera förekomsten av benpåverkan, så-
väl osteoporos och kotkompressioner som 
bennybildning, hos AS-patienter, i relation 
till sjukdomsaktivitet, livsstilsfaktorer och 
biomarkörer. Delmål i avhandlingen var 
också att jämföra olika metoder för mät-
ning av bentäthet (BMD) i ländryggen, att 
studera mikroarkitektur och bentäthet i 
perifert skelett, samt att indirekt under-
söka förekomst av tarminflammation, via 
mätning av fecalt calprotectin.

AvHANDLINGEN BASERAS PÅ en tvärsnitt-
studie med 210 inkluderade AS-patien-
ter (Modifierade New York-kriterier) 
rekryterade från Reumatologkliniken vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Reumatologmottagningarna i Borås och 

Alingsås. Exklusionskriterier var psoria-
sis, inflammatorisk tarmsjukdom, demens 
och graviditet. 

BMD mättes med dual energy x-ray ab-
soptiometry (DXA) i underarm och höft, 
samt i ländrygg med både konventionell 
projektion framifrån (anteroposterior) 
och från sidan (lateral). Röntgen gjordes 
av nack-, bröst- och ländrygg för bedöm-
ning av syndesmofyter och förekomst av 
kotkompressioner. Totalt 69 män randomi-
serades till att även mäta BMD med kvan-
titativ datortomografi (QCT) i ländryggen 
och högupplösande perifer kvantitativ da-
tortomografi (HRpQCT) i radius och tibia. 

I ÅLDERSGRUPPEN 50 ÅR eller äldre diag-
nostiserades osteoporos hos 21% och 
osteopeni hos ytterligare 44%. Totalt 5% 
i åldersgruppen yngre än 50 år hade BMD 
som var lägre än förväntat för åldern (Z-
score < -2,0 SD). Kotfrakturer upptäcktes 
vid röntgen hos 24 patienter (12%). Hos 21 
av dessa patienter var kotfrakturerna inte 
kända sedan tidigare. Förekomsten av kot-
frakturer var lika mellan könen, men män-
nen med kotfraktur var i genomsnitt yngre 
än kvinnorna. 

Totalt 36% av kvinnorna i studien hade 
gjort DXA tidigare, men bland männen var 
motsvarande siffra bara 8%. Efter studien 
startades behandling med bisfosfonat, 
kalcium och D-vitamin hos 30 patienter 
(14%) och ytterligare 28 patienter (13%) 
fick behandling med enbart kalcium och 
D-vitamin. 

De viktigaste oberoende variablerna 
som hade samband med osteoporos/låg 
BMD var hög ålder, lång sjukdomsduration, 
inskränkt ryggrörlighet, syndesmofyter 
vid ryggröntgen, hög sänka, kortisonan-
vändning, rökning och menopaus. Viktiga 
oberoende variabler för kotfrakturer var 
dessutom dålig självskattad allmän hälsa 
och låg bentäthet. 

HUvUDFyND I STUDIEN av biomarkörer var 
att AS-patienterna hade signifikant högre 
serum Wnt-3a jämfört med kontrollperso-
ner och att höga nivåer av serum Wnt-3a 
var kopplat till syndesmofyter vid rygg-
röntgen och låg ryggrörlighet. Wnt-3a till-
hör en grupp proteiner, Wingless, vilka har 
betydelse för osteoblasters differentiering 
och proliferation. 

Vid jämförelser av lateral och antero-
posterior ländryggs-DXA fann vi att late-

ral DXA var en känsligare metod för att 
upptäcka låg BMD, påverkades mindre 
av bennybildningen vid AS och uppvisade 
starkare samband med kotfrakturer. 

UNDERSöKNINGARNA MED QCT och HRp 
QCT visade starka samband mellan BMD i 
trabekulärt ben i ländrygg och i radius och 
tibia, talande för en systemisk påverkan 
med benförlust i både kotor och i perifert 
skelett. Dessutom var låg BMD i ländrygg, 
kotkompressioner och syndesmofyter vid 
ryggröntgen associerat till försämring av 
mikroarkitekturen i perifert skelett, med 
tunnare trabekler, större avstånd mellan 
trabekler och tunnare skikt av kompakt 
ben. 

Totalt 68% av AS-patienterna hade 
förhöjt fekalt calprotectin, utan samband 
med gastro-intestinala symptom. Högre 
värden av fekalt calprotectin sågs hos pa-
tienter som medicinerade med antiflogis-
tika, men majoriteten (63%) av patienter 
utan antiflogistika uppvisade också för-
höjda värden. Lägre värden sågs hos dem 
med metotrexat eller TNF-hämmare. Det 
fanns inget samband mellan fekalt calpro-
tectin och BMD.

Slutsatser
Osteoporos och kotfrakturer är vanligt 
förekommande, men ofta odiagnostise-
rade och obehandlade hos patienter med 
AS som följs på reumatologkliniker i Väs-
tra Götaland. Osteoporos och kotfraktu-
rer bör misstänkas hos AS-patienter med 
hög ålder, lång sjukdomsduration, för-
höjda inflammationsparametrar, syndes-
mofyter vid ryggröntgen och inskränkt 
ryggrörlighet. BMD mätt med DXA i höft 
(femoral neck) har starkast samband med 
kotkompressioner och påverkas minst av 
osteoproliferationen vid AS. Vid mätning 
av BMD i ländrygg kan lateral DXA vara 
ett bättre alternativ än konventionell DXA, 
men metoden behöver utvärderas ytterli-
gare och normalvärden för män utarbetas. 
Serum Wnt-3a kan vara en ny biomarkör 
för osteoproliferation vid AS. Fynden be-
höver dock bekräftas i prospektiva studier. 
Osteoporos vid AS är, i motsats till vad som 
tidigare ansetts, en systemisk process som 
drabbar både kotpelare och perifert ske-
lett. Två tredjedelar av patienter med AS 
har förhöjt värde av fekalt calprotectin, ta-
lande för subklinisk tarminflammation el-
ler biverkan av antiflogistika.

Eva Klingberg
Avdelningen för reu-
matologi och inflam-
mationsforskning och 
Centre for Bone and 
Arthritis Research, 
Sahlgrenska akade-
min vid Göteborgs 
universitet
Disputation: 21 mars 2013, Göteborg
Opponent: Professor Glenn Haugeberg, NTNU 
Trondheim/Reumatologkliniken Sørlandets 
Hospital, Norge
Huvudhandledare: Docent Helena Forsblad-
d’Elia. Bihandledare: Professor Hans Carlsten

Efter läkarlegitimation 1993 arbetade jag först 
några år inom internmedicin och primärvård i 
Sverige och Norge. 1999 påbörjade jag min ST-
utbildning i reumatologi på Reumatologkliniken 
SU/Sahlgrenska. 2002 fick jag specialistexa-
men i internmedicin och 2003 i reumatologi. Un-
der åren har jag arbetat mycket med utbildning, 
först som ansvarig för kandidatutbildningen och 
sedan 2009 som regional ST-studierektor i reu-
matologi. Jag har haft turen att ha Helena Fors-
blad-d’Elia som entusiastisk handledare ändå 
sedan ST-tiden. 2007 lockade Helena in mig i ett 
projekt om naturläkemedel vid reumatiska sjuk-
domar. Detta första projekt gav mersmak och 
gjorde att jag sedan fortsatte med mitt dokto-
randprojekt om osteoporos vid ankyloserande 
spondylit (AS) 2008. Jag bor i Göteborg med 
min sambo Göran och våra tre barn och vistas 
mycket i Göteborgs skärgård på fritiden.

Clinical study on osteoporosis in ankylosing spondylitis
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Den reumatologiska forskningen i 
Linköping baseras huvudsakligen på 
patientnära rutinverksamhet inom 
områdena tidig artrit/RA, SLE, Sjö-
grens syndrom och vaskuliter. 

Dessa projekt går hand-i-hand med 
experimentell forskning på la-
boratorieplattformen ”AIR” (au-

toimmunitet och immunreglering), där 
vi också driver fristående experimentell 
forskning.

Kliniken har för närvarande åtta spe-
cialister och sammanlagt sju disputerade 
läkare (Ann Bengtsson, Jan Cedergren, 
Per Eriksson, Alf Kastbom, Åsa Reckner-
Olsson, Christopher Sjöwall och Thomas 
Skogh) och tre reuma-associerade dispu-
terade forskare; två arbetsterapeuter (Ing-
rid Thyberg och Mathilda Björk) och en 
sjukgymnast (Eva Hallert). Av de upp-
räknade personerna, är det bara en som 
har fast universitetstjänst (undertecknad 
professor) och en med adjungerat lekto-
rat (Ingrid Thyberg). Ytterligare två av de 
disputerade forskarna på kliniken (Chris-
topher Sjöwall och Alf Kastbom) har sedan 
länge 50% tid för forskning.

På AIR-plattformen finns ytterligare tre 
disputerade forskare (biologer) med hel-

tidsanställning på universitetet: docent 
Mattias Magnusson, som driver djurex-
perimentell artritforskning (betydelsen 
av interferon-alfa vid antikropps-medie-
rad artrit) och forskningsingenjör Klara 
Martinsson samt docent Jonas Wetterö, 
som båda bedriver laboratorieforskning 
kopplad till de patientnära artrit- och SLE-
projekten. 

Vi har idag sju registrerade doktoran-
der (Jaya Chalise, Helena Enocsson, Per 
Lewander, Sudeep Chenna Narendra, 
Anna Svärd, Lina Wirestam och Michael 
Ziegelasch). Helena (biolog/KLURING) 
och Anna (reumatolog i Falun/TIRA + 
”SARA-materialet” från Falun) beräknas 
disputera under våren 2014. 

Tidig artrit/RA 
Redan under 90-talet ville vi strukturera 
vår kliniska verksamhet så att vi skulle få 
ett så forskningsvänligt och optimalt pa-
tientomhändertagande som möjligt. Detta 
var möjligt att uppnå genom ett samarbete 
inom regionen. De vetenskapliga projek-
ten skulle vara, och är, gränsöverskridande 
och engagerar såväl läkare som arbetste-
rapeuter och sjukgymnaster, men också 
laboratorieforskare inom inflammations-
medicin/immunologi och genetik, häl-

soekonomi och epidemiologi. Våra data 
utgår från tre prospektiva kohorter som 
vi kallar ”tidiga insatser vid reumatoid ar-
trit” (TIRA-1 och TIRA-2) och ”x-tra tidig 
insats vid reumatoid artrit” (TIRx).

TIRA-projekten baseras på incidenta 
fall av RA diagnostiserade 1996–98 (TIRA-
1; 320 fall) respektive 2006–09 (TIRA-2; 
520 fall) och involverar reumatologen-
heterna i Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, 
Linköping, Oskarshamn och Västervik. 
Örebro var med under de tre första åren 
av TIRA-1 och i TIRA-2 samarbetar vi med 
reumakliniken i Falun. 

Vi ville med TIRA-projekten få de bäs-
ta förutsättningar att prospektivt följa för-
lopp och utfallsmått i relation till insatta 
åtgärder. Tack vare strikta kliniska pro-
tokoll, omfattande registerdata (inklu-
sive livsstils- och exponeringsfaktorer, 
aktivitets-/arbetsförmåga, sjukvårdskon-
sumtion, sjukskrivning, etc.) liksom bio-
banksmaterial (DNA och prospektiva 
serumprover), har vi inte bara drivit de 
ursprungligen planerade studierna, men 
också initierat nya fruktbärande projekt, 
som vi inte kunde förutse när TIRA sjö-
sattes. 

Data från TIRA-1 utnyttjas som ”histo-
risk referens” till TIRA-2. En stor del av 

Reumatologisk forskning i Linköping
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TIRA-2 är också inkluderat i det KI-base-
rade epidemiologiska projektet EIRA. 

TIRA-projekten har länge varit, och är 
alltjämt, en utmärkt grogrund för veten-
skapliga studentprojekt och rekrytering av 
doktorander. Hittills har TIRA varit basen 
för åtta doktorsavhandlingar. 

Våra tidiga studier av antikroppar mot 
citrullinerade antigener (ACPA) medför-
de att vi var först i landet med att etable-
ra antikroppar mot cyklisk citrullinerad 
peptid (anti-CCP) i klinisk rutin. En tyd-
lig forskningslinje är alltså diagnostisk, 
prognostisk och etiologisk betydelse av 
autoantikroppar och immunkomplex. Vi 
koncentrerar oss på cirkulerande ACPA 
av IgG1-4 resp. IgA-klass och slemhinne-
associerad ACPA av IgA-klass (sekreto-
riskt IgA). In vitro studerar vi i vad mån 
dessa IgG- och IgA-ACPA (isolerade el-
ler tillsammans) har pro- och/eller anti-
inflammatoriska egenskaper genom att 
stimulera (eller hämma) Fc-receptor-ut-
tryckande fagocyter. 

Kan vi förutsäga en framtida 
artritsjukdom?
TIRx är ett lokalt Linköpingsprojekt ba-
serat på patienter som under 2010–13 sökt 
primärvården på grund av symtom från 
rörelseapparaten och som testat positivt 
för IgG anti-CCP i serum, men som (ännu) 
inte utvecklat polyartrit. Fyra läkare (Jan 
Cedergren, Alf Kastbom, Åsa Reckner-
Olsson, Thomas Skogh) är engagerade 
för den kliniska handläggningen inklu-
sive värdering av ev. palpabla synoviter 
inför inklusion. 110 anti-CCP+ patienter 
med högst en palpabel synovit har inklu-
derats. Vid inklusion och efter 3 månader 
gör Michael Ziegelasch omfattande ultra-
ljudsundersökning med Power-Doppler 

(USPD). Resultaten är blindade för såväl 
behandlande läkare som för patient under 
tre år. Alla patienter genomgår också DXR 
(digital X-ray Radiogrammetry) vid inklu-
sion och efter 3 månader för att värdera 
ev. tidig benförlust (även dessa resultat är 
blindade för behandlande läkare och pa-
tient). Eventuell antireumatisk terapi in-
itieras av behandlande läkare. Projektet 
kommer att ge (i) insikter om värdet av 
mycket tidig USPD och DXR som indika-
torer för utveckling av erosiv RA och (ii) 
en fingervisning om värdet av USPD som 
beslutsstöd inför framtida mycket tidigt 
insatt/förebyggande antireumatisk med-
icinering till personer med stor risk för 
utveckling av erosiv RA.

SLE
KLURING (”Kliniskt LUpus-Register I 
Nordöstra Götaland”) är en inventering, 
klassificering och prospektiv uppföljning 
av vuxna östgötar med SLE-diagnos. För 
inklusion krävs att ≥4/11 kriterier uppfylls 
enligt 1982 års klassifikation enligt Ame-
rican College of Rheumatology (ACR) el-
ler att ”Fries’ kriterier” uppfylls (positiv 
IgG-ANA och minst två typiska organma-
nifestationer). Christopher Sjöwall ad-
ministrerar projektet, som nu innefattar 
>230 prevalenta och incidenta fall. Prov 
för DNA-preparation tas vid inklusion och 
serumprover tas till biobanken vid samtli-
ga besök. SLE-forskning drivs också i sam-
verkan med kollegor från Lund, Stockholm 
och Uppsala. Förutom ett allmänt intresse 
för autoantikroppar (framför allt olika ty-
per av ANA), har vi koncentrerat intresset 
på autoantikroppar mot C-reaktivt protein 
(CRP) och CRP-innehållande immunkom-
plex i relation till sjukdomsmanifestatio-
ner vid SLE. Den ursprungliga hypotesen 

att lågt serum-CRP (trots pågående SLE-
skov med stegrat IL-6 och SR) beror på 
antikroppsmedierad CRP-eliminering 
kom tidigt på skam. Istället fann vi belägg 
för att låga cirkulerande nivåer av CRP kan 
förklaras av uppreglering av interferon-al-
fa, som hämmar CRP-syntes i levern. För-
utom studier av CRP/anti-CRP och andra 
pentraxiner, intresserar vi oss t.ex. för cir-
kulerande ”suPAR” (soluble urokinase 
plasminogen activating receptor) som bio-
markör för organskada vid SLE. 

Sjögrens syndrom 
I Linköping finns sedan länge både intres-
se och god kompetens för primärt resp. 
SLE-relaterat Sjögren syndrom. Vi har ett 
väl karakteriserat patientmaterial och del-
tar bl.a. i det nationella nätverket för Sjö-
grenstudier.

Systemiska vaskuliter och andra 
inflammatoriska systemsjukdomar 
När Per Eriksson 1997 rekryterades till 
Linköping till en specialinrättad tjänst 
inriktad på inflammatoriska systemsjuk-
domar, initierade han en strukturerad 
vaskulitmottagning med poliklinisk infu-
sionsbehandling och en forskningsdatabas 
för patienter med ANCA-associerad syste-
misk vaskulit. Konceptet fungerar myck-
et väl och forskningen på detta fält har 
berikats ytterligare sedan Mårten Segel-
mark 2010 tillträdde en professur i nefro-
logi vid Linköpings universitet. Samarbete 
kring utveckling av ultraljudsdiagnostik 
vid storkärlsvaskuliter pågår tillsammans 
med Helene Zachrisson på fysiologiska 
kliniken.

Inflammasom-relaterade projekt
Vårt intresse för inflammasom-associe-
rade sjukdomar initierades tidigt av Per 
Eriksson och sträcker sig utanför områ-
det periodiska febersjukdomar, framförallt 
till RA och ankyloserande spondylit. Be-
träffande genetiska frågeställningar har vi 
värdefulla samarbeten med professor Pe-
ter Söderkvist på cellbiologen i Linköping. 
Utöver samarbetspartners i Linköping och 
inom TIRA-gruppen, har vi forsknings-
samarbeten med de medicinska lärosä-
tena från Norr till Söder (Umeå, Uppsala, 
Örebro, Stockholm, Göteborg och Lund/
Malmö/Helsingborg). 

THoMAS SKoGH

Överläggningar med några medarbetare på ”AIR-labbet”. Från vänster till höger: Jonas Wetterö, 
Helena Enocsson, Christopher och Lukas Sjöwall och Alf Kastbom.

FORSKNING Linköping
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Reumatologisk forskning vid Karo-
linska Institutet har ett övergripande 
syfte att få en förbättrad kunskap om 
reumatiska sjukdomars uppkomst-
mekanismer för att kunna medverka 
till utveckling av nya och bättre be-
handlingar samt att få en förbättrad 
kunskap om sjukdomarnas och be-
handlingarnas konsekvenser. 

Vi är över 100 personer som arbetar 
med reumatologiforskning vid Reu-
matologi Karolinska, en del på hel-

tid och andra på deltid. Det är en blandning 
av klinisk verksamma forskare och forska-
re med biologi- och epidemiologibakgrund. 
Organisatoriskt är vi indelade i flera olika 
grupper under olika institutioner. Vi är fyra 

självstyrande enheter som tillhör Institu-
tionen för Medicin, Solna: Enheten för reu-
matologi under ledning av undertecknad, 
Enheten för Experimentell Reumatologi 
under ledning av professor Marie Wahren 
Herlenius, Enheten för klinisk behand-
lingsforskning, inflammationssjukdomar 
(Clinical Therapy Research Inflammatory 
Diseases, ClinTRID) under ledning av pro-
fessor Ronald van Vollenhoven, och Inflam-
mationsepidemiologigruppen vid Enheten 
för klinisk epidemiologi under ledning av 
professor Johan Askling. En enhet för reu-
matologiforskning tillhör Institutionen för 
Medicin, Huddinge, under ledning av pro-
fessor Ingiäld Hafström. 

Därutöver har vi medarbetare knutna 
till kliniken som leder forskningsgrupper 

vid andra institutioner såsom Christina 
Opava, professor i sjukgymnastik, och pro-
fessor Staffan Lindblad, som arbetar med 
outcome research vid Institutionen för lä-
rande, informatik, management och etik 
(LIME). Samverkan mellan dessa forsk-
ningsgrupper erbjuder stora möjligheter 
till nydanande forskning inom olika områ-
den inom reumatologin och denna forsk-
ning har stora möjligheter att leda fram till 
ny kunskap som kommer våra patienter till 
nytta.  

Några av enheterna presenteras närmare 
nedan. 

INGRID LUNDBERG

Reumatologisk forskning vid 
Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

FORSKNING Karolinska
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Enheten för reumatologi vid Karolinska Institutet

Enheten för reumatologi har som syfte 
att utveckla kunskap om de reumatis-
ka sjukdomarnas orsak, och moleky-
lära uppkomstmekanismer samt att 
utveckla och utvärdera terapier. 

B land behandlingar ingår både lä-
kemedelsbehandlingar och an-
dra behandlingar såsom träning. 

Forskningen är vad som ofta kallas transla-
tionell, dvs. den innehåller experimentell, 
molekylär forskning, klinisk forskning, epi-
demiologisk forskning, vårdforskning och 
outcome research i nära samverkan med de 
övriga enheterna knutna till Reumatologi 
Karolinska. Dessutom har våra forsknings-
grupper samarbeten med många andra 
forskningsgrupper vid Karolinska Insti-
tutet, liksom med nationella och interna-
tionella forskningsgrupper. Forskningen 
baseras till stor del på välkaraktäriserade 
patientgrupper som följs longitudinellt 
med klinisk bedömning och med tillvara-
tagande av biologiska prover såsom blod, 
ledvätska och vävnadsprover. Avancera-
de immunologiska och molekylärbiolo-
giska metoder används i nära samarbete 
med epidemiologer och genetiker. Hypo-
teser testas i modeller, både djurmodeller 
och cellkulturer. En stor del av forskning-
en bedrivs vid Reumatologens forsknings-
laboratorium vid Centrum för Molekylär 
Medicin, som ligger tvärs över gatan från 
reumatologkliniken. Denna närhet är en 
stor fördel för ett välfungerande samarbete 
mellan kliniska och experimentella forska-
re, det är enkelt att mötas och gör det enkelt 
att få forskningsprover till laboratoriet. 

Vi har ca 13 självständiga forsknings-
grupper med finansiering från Veten-
skapsrådet, EU-projekt, m.fl. nationella 

och internationella anslag. Flera grupper 
arbetar med att förstå uppkomst och ut-
veckling av artrit (RA): Lars Klareskog, 
Ingiäld Hafström, Vivianne Malmström, 
Helena Erlandsson Harris, Leonid Pady-
ukov, Karin Lundberg, Jon Lampa, Anca 
Catrina, Louise Berg och Per-Johan Ja-
kobsson. Andra arbetar med SLE: Iva Gun-
narsson och Elisabet Svenungsson, och jag 
själv med myosit. En del av forskarna är 
läkare som arbetar deltid med forskning 
andra är heltidsarbetande forskare med 
kompetenser t.ex. inom immunologi, in-
flammation, molekylärbiologi, genetik 
och epidemiologi. Denna multidisciplinä-
ra forskningsmiljö är mycket inspirerande 
och ger oss goda möjligheter att arbeta till-
sammans över gränser. 

Frågeställningar som vi arbetar med är 
till exempel immunspecificitet vid artrit, 
där flera av forskningsgrupperna samver-
kar. En annan frågeställning är hur gener 
och omgivnings- och livsstilsfaktorers 
inverkar på risken att utveckla RA, lik-
som hur livsstilsfaktorer såsom rökning, 
kroppskonstitution och fysisk aktivitet 
påverkar behandlingseffekt och funktion 
i det dagliga livet och livskvalitet. En an-
nan frågeställning är vilken roll inflamma-
tionsmolekylen HMGB1 har vid utveckling 
av artrit och myosit. Ytterligare frågeställ-
ning i artritforskningsgrupperna är vad 
som leder till smärta och en annan hur 
leddestruktion uppkommer. Andra grup-
per arbetar med att identifiera biomarkö-
rer för prognos av t.ex. SLE och myosit. I 
SLE-forskningsgrupperna finns två hu-
vudlinjer; en är att identifiera biomarkö-
rer för uppkomst av olika nefritfenotyper 
och hur behandling påverkar njurfunk-

tion och molekylära processer i njurarna, 
en annan frågeställning är vilka riskfak-
torer och biomarkörer som föreligger vid 
den ofta förekommande hjärtkärlsjukdo-
men vid SLE och hur behandling påver-
kar denna risk. Vid myositsjukdomen är en 
central frågeställning hur immunsystemet 
påverkar muskelfunktionen och hur mus-
kelsvagheten uppkommer och hur den kan 
behandlas på bättre sätt än idag. Här stu-
derar vi både hur läkemedelsbehandling 
och träning påverkar muskelstyrka och 
molekylära förändringar i musklerna. 

För att främja samarbetet mellan de oli-
ka forskningsgrupperna har vi en gång per 
vecka ett seminarium där alla forsknings-
grupper träffas, även forskare från de an-
dra enheterna vid Reumatologi Karolinska 
medverkar. Vid detta forskningsmöte pre-
senterar doktorander och postdocs sina 
projekt och gemensamma ärenden dryftas. 
Dessa forskningsmöten utgör kärnan för 
samverkan mellan forskningsgrupperna, 
och likaså utgör dessa möten en viktig del 
i forskarutbildningen. Forskningsgrup-
perna har därutöver sina egna träffar. Vi 
har också gemensamma ”Journal Clubs” 
och någon form av gemensam retreat en 
gång per år. 

Forskningsmiljön i Reumatologi Karo-
linska, med kreativa forskare med många 
olika kompetenser är en fantastisk inspira-
tionskälla och ger unika möjligheter även 
för en forskare som är kliniskt verksam lä-
kare, såsom jag själv, att bedriva avance-
rad molekylär och fysiologisk forskning 
kliniskt och experimentellt, och det är ut-
vecklande och mycket roligt!

INGRID LUNDBERG

Doktorander (numera f.d. doktorander Monica Ek 
och Therese Wallerskog) som tar hand om ledväts-
kor till ett forskningsprojekt kring RA i reumatolo-
gens forskningslaboratorium. 

Professor Marie Wahren-Herlenius deltar 
själv i laboratoriearbetet med stor glädje.

Hanna Schierbeck, f.d. doktorand, numera 
post doc i Helena Erlandsson Harris grupp, 
med fokus på HMGB1.  

FORSKNING Karolinska
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vilka är vi?
Enheten för klinisk epidemiologi (vilken i 
likhet med Enheten för Reumatologi och 
Enheten för klinisk behandlingsforskning 
utgör en del av institutionen för medicin 
på Karolinska Institutet) består av ett par 
löst sammansatta forskargrupper inom 
olika klinisk epidemiologiska fält (farma-
koepidemiologi, perinatalepidemiologi, 
onkologisk epidemiologi, och så vår grupp 
kring inflammationsepidemiologi). Den 
inflammationsepidemiologiska gruppen 
har vuxit snabbt de senaste åren, och be-
står i dagsläget av seniora forskare (Johan 
Askling, Martin Neovius), post-docs (Eli-
zabeth Arkema, Lotta Ljung, Marie Holm-
qvist, Kari Johansson, Jonas Eriksson) och 
tidigare doktorander (t.ex. Karin Engström 
Hellgren), samordnare (Thomas Frisell, 
Thomas Bergman), aktuella doktorander 
(Pauline Raaschou, Ängla Mantel, Katari-
na Buesch) samt några sommarstudenter 
och medicine studerande. 

Hur arbetar vi?
Vår forskning syftar till att – med klinisk 
epidemiologiska metoder – studera or-
saker till sjukdomsuppkomst, förlopp, 
behandlingsmönster, behandlingsutfall, 
läkemedelssäkerhet, komorbiditet och 
olika hälsoekonomiska aspekter på kro-

nisk inflammatorisk sjukdom, framfö-
rallt reumatoid artrit. Vissa projekt, t.ex. 
beskrivande studier av förekomst och be-
handlingsmönster vid RA, drivs helt som 
registerstudier medan andra, t.ex. studier 
av genetiska faktorers betydelse vid famil-
jär RA och vissa studier av samsjuklighet 
vid RA, baserar sig på kopplingar av forsk-
ningsdatabaser (t.ex. EIRA-studien) till 
nationella registerdata. 

vilka frågeställningar arbetar vi med?
Vissa av våra projekt är beskrivande (t.ex. 
skattningar av incidens och prevalens av 
RA, behandlingsmönstret vid nydebute-
rad RA, penetration av biologiska läke-
medel) och syftar förutom beskrivning 
även till att förstå hur man bäst kan skat-
ta dessa mått med hjälp av registerdata, 
vilket inte är ointressant i dessa tider av 
mätningar av vården (t.ex. Öppna Jämfö-
relser). Projekt kring läkemedelssäkerhet 
avser framförallt långtidsrisker med bio-
logisk behandling och sker i nära samar-
bete med ARTIS-gruppen. Projekt kring 
samsjuklighet handlar om maligniteter 
och kardiovaskulär sjukdom, även här i 
olika samarbeten med kollegor inom och 
utom Sverige. Några projekt handlar om 
samsjuklighet inom familjer med RA, 
t.ex. skattningar av heritabiliteten (”ärft-

Inflammationsepidemiologigruppen vid 
Enheten för klinisk epidemiologi

ligheten”) vid seropositiv och serone-
gativ RA. Hälsoekonomiskt orienterade 
studier beskriver kostnader och arbets-
förmåga i olika patientsegment och vid 
olika behandlingar (t.ex. biologisk be-
handling), även här i samarbete med kol-
legor på andra universitetsorter, och t.ex. 
SWEFOT-gruppen. Vi har under senare 
år försökt att överföra våra erfarenheter 
från området RA till de underutforskade 
områdena spondartriter och inflamma-
torisk tarmsjukdom, även här i form av 
olika samarbetsprojekt. Förutom distink-
ta forskningsprojekt arbetar vi även med 
infrastruktur, till exempel SRQs biobank 
(Thomas Bergman är samordnare för bio-
banken), etablerandet av en pre-RA-ko-
hort, och olika utvecklingsprojekt knutna 
till SRQ. Den gemensamma nämnaren för 
ovanstående breda program är dock den 
klinisk epidemiologiska metoden, de över-
lappande datakällorna (ofta data från SRQ 
kopplade till andra hälsodataregister), och 
att vi har kul!

JoHAN ASKLING

FORSKNING Karolinska



Enheten för klinisk behandlingsforsk-
ning, inflammationssjukdomar (Clinical 
Therapy Research Inflammatory Di-
seases, ClinTRID) etablerades år 2011 på 
Karolinska Institutet med lokaler på Ka-
rolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Enheten består för närvarande av 
en enhetschef, två kliniska och tre 
prekliniska doktorander, tre dispu-

terade forskningssamordnare, en forsk-
ningsingenjör med specialkompetens i 
ultraljud, tre forskningsassistenter, och 
en enhetsadministratör. Vi har specialkun-
skaper inom kliniska prövningar, register-
studier, nutrition och hälsoekonomi, med 
erfarenhet av att bedriva engagerade och 
produktiva samarbeten och en förmåga 
att samordna och upprätthålla långsikti-
ga projekt. 

Kroniska inflammationssjukdomar (au-
toimmuna sjukdomar), såväl inom som ut-
anför reumatologi, orsakar stort lidande 
genom själva inflammationen men även 
på grund av biverkningar från den ständi-
ga medicineringen. Även om det på senare 
tid har gjorts stora framsteg inom terapifäl-
tet för många sådana sjukdomar saknas det 

än idag för många patienter en fullt effektiv 
behandling. Dessutom har landvinningar-
na i terapi skapat nya både medicinska och 
samhällsekonomiska utmaningar. 

vision, mål och framtid 
Enhetens vision är att forska på och vara 
nytänkande i frågor avseende behandling 
av inflammatoriska sjukdomar genom att 
tillämpa värdeskapande samarbeten, for-
mulera och söka svar på dagsaktuella frå-
gor samt nyttja styrkan i resurser som 
kliniska prövningar och registerbaserade 
studier, nationella som internationella.

Vi är en innovativ enhet som ämnar att 
uppnå våra mål genom tydliga och målin-
riktade samarbeten. I dagsläget har vi täta 
samarbeten med reumatologkliniken på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 
och med reumatologienheten på Karolin-
ska Institutet, men även med klinikerna 
inom gastroenterologi, dermatologi, neu-
rologi, och lungmedicin. På sikt ser vi även 
fram emot att samarbeta med flertalet oli-
ka specialister inom ramen för Nya Karo-
linska Sjukhuset (NKS) i Solna.

Vi har som mål att besvara frågor inom 
behandlingsforskning med professionella 

Enheten för Klinisk Terapiforskning 
Inflammationssjukdomar (ClinTRID)

och gränsöverskridande kollaborationer. 
Våra verktyg är prospektiva kliniska pröv-
ningar och observationella, ofta register-
baserade studier, modern visualisering 
med ultraljud och ”optical fluorescence 
imaging”, samt tillgång till nya laborativa 
metoder genom samarbeten med forsk-
ningslaboratorier och forskningsinrik-
tade företag. Vi analyserar behandlingar 
och behandlingsstrategier med avseende 
på effektivitet och säkerhet, behandlingar 
avseende genusaspekter och behandling-
ar avseende de allt viktigare hälsoekono-
miska aspekterna. De långsiktiga målen 
för vår verksamhet är att finna svar som 
kan bidra till att behandla inflammatoris-
ka sjukdomar på ett alltmer optimerat och 
individanpassat sätt, och som på sikt leder 
till att vi kan förebygga sjukdomarna och 
närma oss möjligheten att faktiskt bota pa-
tienter. 

Öppnandet av ClinTRID-enheten möj-
liggjordes genom en 200-års jubileumsdo-
nation till Karolinska Institutet från Meda.

RoNALD vAN voLLENHovEN

FORSKNING Karolinska
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Inledning
Den reumatologiska forskningen i Upp-
sala är omfattande i förhållande till klini-
kens storlek. En viktig orsak är att vi har 
många forskningsintresserade läkare och 
biologer vilka under flera år systematiskt 
studerat olika områden av reumatologin. 
Våra forskningsfält innefattar reglering-
en av immunsystemet och mekanismerna 
bakom utvecklingen av en autoimmun re-
aktion, den genetiska bakgrunden till SLE 
och primärt Sjögrens syndrom, sambandet 
mellan kronisk inflammation och uppkom-
sten av lymfom, vaskuliternas epidemiologi 
samt den kliniska bilden vid psoriasisartrit. 
Inom några av dessa områden har Uppsala-
kliniken varit pionjärer och vi koordinerar 
det Svenska SLE-nätverket, det Svensk-
Norska forskningsnätverket inom primärt 
Sjögrens syndrom och det nationella au-
tolymfom-projektet. Vi samarbetar med 
de flesta reumatologklinikerna i landet 

och har internationella samarbeten med 
många kollegor både i USA och Europa. 
Vår forskning stöds bland annat av Reuma-
tikerförbundet, Vetenskapsrådet, Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse, Cancerfonden, 
Söderbergs stiftelse, Gustav den V:s 80-års-
fond samt Combine. Nyligen erhöll vi ett 
stort anslag från AstraZeneca för studier 
av sjukdomsmekanismerna vid SLE, pri-
märt Sjögrens syndrom och myosit. Det 
sistnämnda projektet involverar många 
kollegor i landet och är ett samarbetspro-
jekt mellan AstraZeneca och SciLifeLab. 
Kliniken har två akademiska tjänster, en 
professur och ett universitetslektorat, som 
innehas av Lars Rönnblom respektive Ulla 
Lindqvist. Dessutom har Gunnel Nord-
mark och Eva Baecklund i hård konkur-
rens erhållit var sin s.k. 50/50-tjänst vilket 
innebär att de under tre år kan ägna 50% 
av arbetstiden åt forskning. Några av våra 
projekt beskrivs nedan.

Utvecklingen av autoimmunitet
En tidig observation vid medicinkliniken 
på Akademiska sjukhuset var att patienter 
som erhöll behandling med typ I-interfe-
ron inte sällan drabbades av autoimmun 
sjukdom. Vi kunde visa att närmare 20% 
av interferonbehandlade individer utveck-
lar en autoimmunitet som varierar från en 
mild rubbning i något hormonbildande or-
gan till en svår systemsjukdom. Den för-
sta patienten som utvecklade en klassisk 
bild av SLE vid interferonbehandling rap-
porterade vi 1990. När vi upptäckte att in-
terferonterapi kan utlösa SLE bestämde 
vi oss för att försöka kartlägga interferon-
systemet hos patienter med spontant upp-
kommen sjukdom. Tidigt noterade vi att 
patienter med SLE har ett aktiverat inter-
feronsystem. Vi visade även att nivån av 
cirkulerande interferon-a hos SLE-pa-
tienter korrelerar till både sjukdomens 
aktivitet och svårighetsgrad. Dessutom 

Forskning vid Reumatologkliniken i Uppsala

Medlemmarna i forskargruppen som arbetar med systemisk autoimmunitet inom reumatologin.

FORSKNING Uppsala
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Schematisk modell för uppkomst av SLE
En individ med ovanligt kraftig interferonproduktion eller interferonkänslighet drabbas av 
ökad celldöd med frisättning av autoantigen till följd av en virusinfektion eller UV-bestrål-
ning. Detta ger upphov till autoantikroppar men också interferonsyntes. Immunkomplex bil-
das och de som innehåller nukleinsyra aktiverar plasmacytoida dendritiska celler (pDC) till 
fortsatt interferonproduktion (IFN-a). Detta interferon kommer i sin tur att ytterligare sti-
mulera immunsystemet till en ännu kraftigare autoantikroppsproduktion och så småning-
om utvecklas en ond cirkel där den autoimmuna reaktionen blir självgående men drivs av en 
ständig typ I IFN-produktion.

fann vi ett samband mellan interferon-
systemets aktivering och flera immuno-
logiska markörer som t.ex. förekomst av 
autoantikroppar av särskild patogenetisk 
betydelse. Under de senaste åren har vi har 
till stora delar klarlagt mekanismerna till 
varför dessa patienter har en ökad inter-
feronproduktion. Samtidigt har vi visat att 
interferonsystemet är aktiverat vid flera 
andra autoimmuna systemsjukdomar så-
som primärt Sjögrens syndrom, systemisk 
skleros och myosit. Idag säger vi att dessa 
sjukdomar har en interferonsignatur vil-
ket innebär att gener som styrs av interfe-
ron är uppreglerade i patientens blodceller 
och vävnad.

En central fråga är varför interferons-
varet hos dessa individer inte nedregleras 
på ett normalt sätt som hos en frisk per-
son. Har patienterna en defekt förmåga 
att stänga av interferonsyntesen? Finns 
det genetiska förändringar vid SLE och 
andra autoimmuna sjukdomar som gör 
att för mycket interferon produceras vid 
stimulering? Eller är patienternas celler 
mer känsliga för interferon än normalt? 
Dessa problemkomplex sysselsätter oss 
just nu. Hittills har vi funnit att SLE-pa-
tienter har en defekt förmåga att reglera 
produktionen av interferon som styrs av 
flera olika celler inom immunsystemet. Vi 
har också lyckats klarlägga en del orsaker 
till den defekta regleringen, som t.ex. en 
störd hämning via monocyter av de inter-
feronproducerande cellerna. Vidare har vi 
nyligen identifierat en ny klass av autoan-
tikroppar vilka har en förmåga att direkt 
påverka olika immuncellers funktion så 
att dessa blir överaktiva. Dessa fynd kan 
delvis förklara hur en ond cirkel uppstår 
med en kontinuerlig immunreaktion, vil-
ket är typiskt vid många kroniska reuma-
tiska sjukdomar.

Riskgener för autoimmunitet
Tidigt frågade vi oss om det finns ett sam-
band mellan SLE och gener inom typ I-in-
terferons signaleringskedja. I samarbete 
med professor Ann-Christine Syvänen vid 
vår institution har vi visat att det finns en 
klar koppling mellan risk för SLE och gen-
varianter involverade i både produktion 
av interferon och cellens svar på interfe-
ronstimulering. I det första fallet fann vi 
att polymorfier inom interferonregleran-
de faktor 5 (IRF5) var starkt associerad till 
risk för SLE. Fortsatt studier av vår grupp 
i Uppsala och andra forskargrupper har vi-
sat att IRF5 är något av en generell riskgen 
för autoimmunitet då det finns en kopp-

ling mellan varianter av denna gen och 
många autoimmuna sjukdomar, t.ex. reu-
matoid artrit, primärt Sjögrens syndrom 
och multipel skleros (MS). Tyrosin kinas 2 
(TYK2) är kopplad till typ I-interferonre-
ceptorn och varianter av TYK2 är associe-
rad till SLE men också andra autoimmuna 
sjukdomar såsom typ I-diabetes och MS. 
Sammanlagt har vi bidrag till identifiering-
en av > 10 riskgener för SLE och primärt 
Sjögrens Syndrom.

En viktig fråga är hur de sjukdomsas-
socierade genvarianterna skiljer sig funk-
tionellt från de varianter som inte medför 
någon ökad (eller rent av minskad) risk för 
sjukdom. Stor aktivitet råder inom detta 
forskningsområde då det visat sig svårt 
att exakt klarlägga de mest betydelsefulla 
genvarianterna i sjukdomsprocessen och 
hur de fungerar. En orsak är att de flesta 
sjukdomsassocierade gener vid komplexa 
genetiska sjukdomar inte ger upphov till 
förändringar i proteinstruktur utan är in-
blandade i uttryck och reglering av gener. 
Från ett kliniskt perspektiv kan man ock-
så studera eventuella samband mellan oli-

ka kliniska sjukdomsmanifestationer och 
genpolymorfier. Upptäcks ett samband 
kan detta sedan ge uppslag för vidare stu-
dier av hur en gen medför en viss sjuk-
domsyttring. Vi har t.ex. funnit att vissa 
varianter av genen signal transducer and 
activator of transcription 4 (STAT4) ger 
en svårare sjukdomsbild om man har SLE. 
Vidare ger vissa varianter av STAT4 en 
ökad risk för njurinflammation och stro-
ke. I själva verket är riskökningen för stro-
ke minst i samma storleksordning som om 
patienten hade högt blodtryck. Nyligen 
har vi också påvisat att en variant av ge-
nen IRF8 är starkt kopplad till risken för 
hjärtinfarkt hos SLE-patienter. 

Just nu pågår omfattande studier i 
Sverige av genetiken bakom många av de 
reumatiska systemsjukdomarna. Vikti-
ga orsaker till varför vi är så framgångs-
rika i vårt land inom detta forskningsfält 
är att våra patienter är välkarakterisera-
de av duktiga reumatologer och att vi kan 
samarbeta inom landet. Detta ger oss uni-
ka patientpopulationer för vetenskapliga 
studier.
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Studier vid primärt Sjögrens syndrom
Vid primärt Sjögrens syndrom studerar vi 
framför allt den genetiska bakgrunden till 
sjukdomen och dess olika manifestationer. 
Vi har i studier av kandidatgener visat att 
ett flertal av de gener som är associerade 
med SLE och andra autoimmuna sjukdo-
mar även är associerade med primärt Sjö-
grens syndrom, exempelvis IRF5, STAT4 
och BLK. Vi har också visat att det finns 
andra gener som associerar med mer spe-
cifika manifestationer såsom förekomst av 
germinalcenter-formationer i läppspott-
körtlarna, fatigue och NK-cells-aktivering. 
Vi deltar i ett internationellt samarbete där 
den första genome wide associationsstu-
dien (GWAS) vid primärt Sjögrens syn-
drom snart publiceras. Fortsatta studier 
syftar till att kartlägga den genetiska bak-
grunden till utvecklingen av lymfom samt 
andra kliniska manifestationer. Tack vare 
goda samarbeten nationellt och interna-
tionellt har vi tillgång till genetiska, kli-
niska och serologiska data från ett stort 
antal patienter. 

Som en fortsättning på associationsstu-
dierna är vi även intresserade av epigene-
tiken, det vill säga hur generna och dess 
uttryck modifieras och på så sätt bidrar till 
eller aktiverar sjukdomen. Här studerar vi 
olika typer av vävnader och celler för att 
se om olika gener är aktiva i exempelvis 
läppspottkörtlarna och de perifera blod-
cellerna. Ett nytt område är att kartläg-
ga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom vid 
primärt Sjögrens syndrom samt om före-

komsten korrelerar med sjukdomsakti-
viteten eller specifika genetiska faktorer. 
Det är inte känt om det finns en ökad risk 
för hjärtkärlsjukdom vid primärt Sjögrens 
syndrom på samma sätt som det gör vid 
andra inflammatoriska reumatiska sjuk-
domar. Slutligen studeras förekomsten av 
lymfom, dess olika subtyper och riskfak-
torer i en stor nationell epidemiologisk 
studie. Det är känt att patienter med pri-
märt Sjögrens syndrom har en ökad risk 
för lymfom. Här vill vi närmare analysera 
vilka riskfaktorer som ger upphov till oli-
ka subtyper av lymfom samt studera för-
loppet av både lymfomsjukdomen och 
Sjögren-sjukdomen före och efter lym-
fomdiagnos.

Autoimmuna/inflammatoriska 
sjukdomar och hematologisk 
malignitet
Risken för malignt lymfom och även leu-
kemi är ökad vid en rad av våra reumatiska 
sjukdomar förutom vid primärt Sjögrens 
syndrom. Vi arbetar med att kartlägga 
dessa samband ur olika perspektiv för att 
bland annat förstå orsaker till riskökning-
en, identifiera riskpatienter och förstå me-
kanismer bakom malignitetsutvecklingen. 
För närvarande har vi pågående studier 
som särskilt rör lymfomutveckling vid reu-
matoid artrit, SLE, Sjögrens syndrom och 
granulomatös polyangit. Vid granulomatös 
polyangit undersöks även sambandet med 
leukemi och vi arbetar i ett nätverk med 
kompetens inom bl.a. epidemiologi, onko-

logi, hematopatologi och genetik. Vidare 
görs uppföljning av risk för hematologisk 
malignitet i samband med nya biologiska 
behandlingar vid reumatisk sjukdom och 
detta arbete sker i samarbete med vårt bio-
logiska register ARTIS.

Vi har kunnat visa att det finns sam-
band mellan aktivitet i den reumatiska 
sjukdomen och risk för lymfomutveck-
ling. Genom fortsatta studier hoppas vi få 
detaljerad kunskap om både viktiga meka-
nismer i den inflammatoriska sjukdomen 
och hur autoimmunitet/inflammation kan 
driva lymfomutveckling. För att göra detta 
har vi initierat AUTO-LYMFOM-studien, 
en prospektiv studie där många av landets 
reumatolog- och onkologenheter deltar. 
Patienter med reumatisk sjukdom som in-
sjuknar i lymfom inkluderas och följs med 
insamling av blodprover, lymfomvävnad 
och klinisk information. Studien ger oss en 
bas för biologiska och genetiska studier av 
samband mellan autoimmunitet, inflam-
mation och lymfomutveckling.

Sammanfattningsvis bedrivs en mängd 
studier vid vår klinik, alltifrån de gener till 
de immunologiska processer som leder till 
kronisk inflammation och olika sjukdoms-
manifestationer hos våra patienter. Genom 
att klarlägga centrala sjukdomsmeka-
nismer vill vi på lång sikt bidra till bättre 
omhändertagande och behandling av indi-
vider med reumatisk sjukdom.

LARS RöNNBLoM
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Den reumatologiska forskningen i 
Umeå är huvudsakligen patientori-
enterad. vi har utgått från kliniska 
frågeställningar som vi konfronte-
rats med i vårt dagliga arbete och vår 
forskning omfattar huvudsakligen 
frågeställningar kring reumatoid ar-
trit (RA) och psoriasisartrit. 

V id kliniken finns 11 specialister och 
3 ST-läkare varav 7 är disputerade 
och 3 är doktorander med planera-

de disputationer. Vid Reumatologkliniken 
finns dessutom 3 disputerade forskare och 
en doktorand med annan grundutbildning. 
Vi har också i vår region ytterligare en dis-
puterad lektor (Östersund) och två dokto-
rander knutna till Umeå. 

Den akademiska anknytningen för reu-
matologin i Umeå är ung och vi fick vårt för-
sta lektorat 1991. Vi har för närvarande två 
universitetsanknutna tjänster, högskole-
lektorat, båda konverterade till professurer 
(Solbritt Rantapää Dahlqvist och Solveig 

Wållberg Jonsson). Vi ingår i en storinsti-
tution med medicin, allmänmedicin, epi-
demiologi, yrkesmedicin, dermatologi/
venerologi och Medicinska Bio banken.

Genom åren har 13 forskare disputerat 
vid reumatologklinken. Under snart tre år 
har kliniken fått stöd till två forsknings-
tjänster genom samfinansiering av Reu-
matikerförbundet, Umeå universitet och 
Västerbottens läns landsting (Ewa Berglin 
och Gerd-Marie Alenius). Övriga forskare 
och personal är anställda på externa anslag 
eller på ALF-medel. Läkarutbildningen är 
i norra regionen numera regionaliserad 
med lektorer verksamma ute i regionen. 
Reumatologin har lyckats tillägna sig ett 
av dessa lektorat, som innehas av Christi-
ne Bengtsson i Östersund.

I vår forskning har vi samarbeten natio-
nellt med ett flertal svenska reumatolo-
ger, flera internationella samarbeten och 
många olika samarbeten lokalt i Umeå 
och norra regionen. Utöver detta deltar vi 

genom regionsamverkan i det nationella 
SLE-nätverket.

Vi har haft förmånen att ha forsknings-
stöd genom ett EU-projekt (koordinator 
Lars Klareskog), att ingå i ett 5-årigt na-
tionellt samarbetsprojekt (COMBINE) 
och få stöd från nationella fonder (VR, 
Hjärt-Lungfonden, Gustav den V:s 80-års-
fond, Reumatikerförbundet, Stiftelsen för 
strategisk forskning, Psoriasisförbundet 
etc.). Forskningen har uppmärksammats 
med flera olika priser såsom Nanna Svartz 
pris, Pfizers stora forskningsstipendium, 
Skytteanska priset, Schering-Ploughs Im-
munologistipendium och Scandinavian 
Research Foundations stipendium. 

Vår forskning avseende RA omfattar 
sammanfattningsvis individer redan innan 
symtomdebut, patienter med tidig RA och 
sjukdomsprogress efter insjuknandet samt 
utveckling av komorbiditet, särskilt kardio-
vaskulär. I vår forskning ingår patienter från 
hela norra regionen, dvs. Norrbotten, Väs-
terbotten, Västernorrland och Jämtland. 

Reumatologisk forskning i Umeå

Norrlands universitetssjukhus med reumatologkliniken och bassängen till höger.

FORSKNING Umeå



24                ReumaBulletinen Nr 93 • 4/2013

Utveckling av RA innan symtomdebut
Genom att samanalysera vårt register över 
patienter med RA och registret för Medi-
cinska Biobankens kohorter kunde vi iden-
tifiera att individer som senare insjuknat i 
RA hade donerat blod till Biobanken. Vi 
kunde som första grupp i världen visa att 
individer som många år senare insjuknar 
i RA hade antikroppar mot citrullinerade 
peptider (anti-CCP). Analyserna utfördes 
i samarbete med professor Valter van Ven-
rooij, Nijmegen, som med sin grupp tagit 
fram den aktuella ELISA-analysmetoden. 
Vi har fortsatt våra studier med en utökad 
grupp med flera prov per individ. Vi kan se 
att risken att insjukna i RA ökar påtagligt 
om man är bärare av specifik HLA-grupp 
(shared epitope). I utökade multiplexana-
lyser av många olika antikroppar mot ci-
trullinerade peptider kan vi se att vissa 
av dessa antikroppar ökar påtagligt innan 
symtomdebut medan andra knappast ökar 
alls. Dock ökar antalet positiva antikrop-
par ju närmare symtomdebuten blodpro-
vet är samplat, talande för en utvidgning 
av antikropppssvaret (s.k. epitopsprid-
ning). Koncentrationen av antikropparna 
ökar ju närmare sjukdomdebuten provet 
är taget. I våra fortsatta analyser ser vi att 
interaktionen mellan HLA-shared epito-
pe och rökning är ökad framförallt hos in-
divider med citrullinerade antikroppar. 
Analyser pågår avseende dessa antikrop-
pars relationer till hela HLA-regionen. Vi 
har även pågående studier om betydelsen 
av diet och andra livsstilsfaktorer, som in-
samlats innan symtomdebut i kohortstu-
dier ingående i Medicinska Biobanken 
(Västerbottens Interventionsprojekt och 
WHO-MONICA).

Vi har också intresserat oss för att stu-
dera individer med ökad risk att insjukna i 
RA, nämligen förstagradssläktingar. Vi har 
samlat ett 50-tal familjer omfattande totalt 
flera hundra medlemmar. Analyser av anti-
kroppar, celluttryck och gener från dessa 
familjemedlemmar har ingått och planeras 
ingå i avhandlingsarbeten.

Tidig RA och dess progress
Patienter från norra regionen som insjuk-
nar i RA och som inkluderas i SRQ inklude-
ras också i vår forskning alltsedan starten 
januari 1996. Vi följer sjukdomen med av-
seende på inflammatorisk aktivitet, anti-
kroppsuttryck och radiologisk progress 
(graderas av oss med Larsen score). Digital 
X-ray (DXR) har genomförts på en subko-
hort vid baseline samt efter 3 och 12 må-
nader och utvärderas i relation till Larsen 

score. De nya kriterierna för RA har vali-
derats i relation till 1987-års ACR-kriterier 
hos patienter med tidig artrit. Serumpro-
ver och DNA insamlas kontinuerligt från 
dessa individer i vår biobank alltsedan 
1996. Patienterna har ingått i ett interna-
tionellt projekt med genanalyser med ett 
Immunochip varvid flera nya genområ-
den associerade till RA har identifierats. 
Samarbeten planeras avseende radiolo-
gisk progress och genetisk polymorfism. 
Den insamlade informationen ingår i fle-
ra avhandlingar vid Reumatologkliniken.

Utveckling av komorbiditet, särskilt 
kardiovaskulär
Forskning om kardiovaskulär sjukdom 
(KVS) vid RA har vid det här laget pågått 
i 25 år vid vår klinik. Bakgrunden var rap-
porter om ökad dödlighet och ökad fö-
rekomst av kardiovaskulär sjukdom vid 
RA. Redan 1987 påbörjade vi insamling 
av prover för den första tvärsnittsstudien 
om lipider och lipoproteiner hos patien-
ter med RA, som är den sjukdomsgrupp 
som föranlett flest publikationer hittills. 
Efter våra första tvärsnittsstudier av lipi-
der och hemostasfaktorer genomförde vi 
epidemiologiska studier om förekomst av 
KVS och dess prediktorer, som blev myck-
et uppmärksammade. I alla studier belys-
te vi inflammationens betydelse för KVS. 
Den första avhandlingen kom 1996 (Sol-
veig Wållberg Jonsson) och var då ganska 

unik på detta område. Därefter initierade 
vi ett fruktbart samarbete med kliniska 
fysiologer vid Universitetssjukhuset och 
vi var först med att visa på en ökad före-
komst av ateroskleros vid RA jämfört med 
kontroller, mätt med ultraljud av halskärl. 
Från mitten av nittiotalet har vi samlat in-
formation prospektivt om komorbiditet, 
särskilt då den kardiovaskulära, hos pa-
tienter med nydebuterad sjukdom. Data-
insamlingen sker i ett regionalt samarbete 
med Sunderbyn, Östersund, Sundsvall 
och i viss mån Örnsköldsvik och omfat-
tar nu ca 1000 patienter. En subgrupp 
och dess matchade kontroller följs nog-
grant med fysiologiska metoder i ett sär-
skilt kärlprojekt och vi hoppas att den ska 
kunna ge oss information om etiopatoge-
netiska mekanismer bakom den ökade 
aterosklerosutvecklingen vid RA. Sär-
skilt har vi intresserat oss för endoteliala 
biomarkörer. I några arbeten har vi kun-
nat identifiera genetiska markörer relate-
rade till KVS. Senaste utvidgningen gäller 
betydelsen av kardiovaskulär primärpre-
vention i vardagsarbetet och här värde-
ras även betydelsen av fysisk träning och 
kostintag.

Efter den första avhandlingen har yt-
terligare två läkare vid vår klinik, Anna 
Södergren och Lotta Ljung, disputerat på 
avhandlingar inom området KVS och RA 
och båda fortsätter med forskning på post-
doc-nivå. Anna Södergren, som har anslag 
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En stor del av forskargruppen vid reumatologkliniken i Umeå.



från Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning, är numera också involverad 
som bihandledare. Två doktorander, Lena 
Innala och Bengt Wahlin, har pågående 
avhandlingsarbeten om komorbiditet res-
pektive aterogenes vid RA. 

Beträffande ankyloserande spondylit 
(AS) har Björn Sundström, sjukgymnast 
och kostvetare, disputerat på en avhand-
ling om kostens betydelse vid denna 
sjukdom. Han har bl.a. visat att av de tra-
ditionella riskfaktorerna är lipidnivåerna 
sänkta vid AS jämfört med i befolkningen. 

Under hösten 2013 planeras en fors-
karutbildningskurs benämnd ”Kardio-
vaskulär patogenes vid inflammatoriska 
reumatiska sjukdomar” där flera av med-
arbetarna delger sin kunskap och som vi 
hoppas ska leda till nya insikter om sam-
band och möjliga samarbeten.

Utöver analys av KV komorbiditet på-
går studier med långtidsuppföljning av ut-
veckling av komorbiditet i allmänhet vid 
tidig RA. Vidare pågår en långtidsupp-
följning av frakturer hos patienter med 
RA genom samanalys med Olyckfallsska-
dedatabasen i Umeå. Vi försöker i det-
ta projekt identifiera betydelsen av olika 
riskfaktorer, inklusive substitutionsterapi, 
för frakturutveckling. Till det projektet är 
en doktorand i regionen knuten.

Psoriasisartrit
Flera olika forskningsprojekt som bely-
ser psoriasisartrit (PsA) med avseende 
på dess manifestationer och komorbidi-
tet, samt identifiering av biomarkörer för 
sjukdomsmanifestationer och inflamma-
tionsgrad, pågår. I ett projekt analyseras 
kardiovaskulär mortalitet och morbiditet 
hos en patientkohort med PsA vid Reuma-
tologiska Kliniken Västerbotten och dok-
torand (Kristina Juneblad) är knuten till 
projektet. Även förekomst av prematur 
ateroskleros undersöks hos patienter med 
PsA genom undersökning av kärlföränd-
ringar som intermedia tjocklek (IMT) och 
flödesmedierad dilatation (FMD). Studien 
sker i samarbetet med Klinisk Fysiologi. 

Nationellt och internationellt sam-
arbete är upparbetat. Gerd-Marie Ale-
nius är samordnare för ett nationellt 
samarbetsprojekt med insamling av data 
för patienter med tidig sjukdom, Svenska 
Psoriasisartritregistret, Swe-PsA. Regist-
ret består av 357 patienter med nydebute-
rad PsA, som följes enligt studieschema. 
Utvärdering av 5-års data har genomförts 
avseende radiologiska förändringar, be-
handling, sjukdomsutveckling och psy-
kiskt välbefinnande och jämförelser göres 
mot nydiagnostiserad RA. Vidare deltar 
vi i ett europeiskt samarbetsprojekt, The 

PAGE Consortium (Psoriatic Arthritis 
Genetic European consortium), avseende 
genetiska studier på europeisk befolkning 
där patientpopulationen från Norra Sve-
rige ingår som referenspopulation. 

Regionprojekt om SLE
Åren 2000–2001 genomfördes en total 
inventering av samtliga SLE-fall i nor-
ra regionen. I projektet medverkade kol-
legor från alla fyra reumatologklinkerna 
(Sunderbyn, Umeå, Sundsvall och Öst-
ersund). Alla medicin- och hudkliniker 
samt vårdcentraler tillskrevs och vi kun-
de identifiera 283 individer som uppfyllde 
ACR-kriterierna för SLE. Vi samarbetar 
med denna kohort i genetiska och kliniska 
analyser inom SLE-nätverket i landet och 
SLE-projekt drivs fortsatt av högskolelek-
torn i Östersund, Christine Bengtsson. 

Sammanfattningsvis har den reumatolo-
giska forskningen i Umeå under senaste 
tjugo åren utvecklats till att omfatta hela 
norra regionen och flera forskningsom-
råden med tydlig klinisk anknytning, där 
många av de som disputerat vid kliniken 
glädjande nog fortsätter sin forskning.

SoLBRITT RANTAPää DAHLQvIST
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Inledning
Kemi var ett favoritämne i gymnasiet. En-
tusiasmen för studierna under det första 
året av läkarubildningen 1950–51 som en-
bart handlade om anatomi, var begränsad 
hos mig. Det blev mycket roligare det an-
dra året som delades mellan medicinsk 
kemi och fysiologi. Det ingick i uppgifter-
na att skriva en på litteraturstudier base-
rad uppsats i självvalt ämne. Jag valde på 
våren 1952 att skriva om papperselektrofo-
res, en då ny analysmetod. Granskning av 
litteraturen visade klart att en metod pu-
blicerad från Uppsala författad av Henry 
Kunkel och Arne Tiselius var bäst (5). Jag 
anade inte då hur central just den metoden 
skulle bli i min tidiga forskning, och hur 
imponerad jag skulle bli ett drygt decen-
nium senare när jag fick göra bekantskap 
med författarna. 

Bakgrund
Johan Wilhelm Hittorf (1824–1914) var 
en tysk fysiker som 1853 gjorde den fun-
damentala observationen att olika joner 
uppvisade skilda vandringshastigheter 
i ett elektriskt fält. Hittorf skulle senare 
bli professor i Münster och konstruera 
det första katodröret. En annan tysk fysi-
ker var Friedrich Kohlrausch (1840–1910), 
som i Göttingen konstruerade mätinstru-
ment för ledningsförmåga i lösningar och 
visade att elektrolyter vandrade oberoen-
de av varandra i elektriska fält. Kohlrausch 
blev invald i Kungliga Vetenskapsakade-
min 1902. Svante Arrhenius (1859–1927) 
hade studerat hos Kohlrausch och utnytt-
jade hans instrument i sin forskning. 1884 
disputerade han i Stockholm på avhand-
lingen ”Recherches sur la conductibilité 
galvanique des electrolytes” (1). Avhand-
lingen slog fast att varken vatten eller salt 
ledde elektricitet i motsats till joner i lös-
ning. Avhandlingen rönte ingen uppskatt-
ning när den försvarades, men skulle år 
1903 belönas med Nobelpris i fysik. Arr-
henius skickade klokt nog sin avhandling 
till ledande forskare i Europa vilka blev 
mycket imponerade. Han erbjöds docen-
tur i Riga av den berömde Wilhelm Ost-
wald. Arrhenius stannade dock kvar i 
Sverige och kunde fortsätta sin forskning 
i Uppsala.

vaggan stod i Uppsala
Traditionen från Svante Arrhenius fick en 
lysande uppföljare i Theodor (The) Sved-
berg, (1884–1971), som studerade kolloi-
dala lösningar och i sin avhandling 1908 
beskrev en ny metod att göra kolloidala 
partiklar. 1924 konsturerade The Sved-
berg en ultracentrifug med vars hjälp han 
kunde karaktärisera partiklar med avse-
ende på sedimentationshastighet. Han 
testade metoden på proteiner och fann 
att dessa uppförde sig som ytterst väldefi-
nierade molekyler, vilket kom som en stor 
överraskning för tidens kolloidforskare 
(2). Följande år fick The Svedberg en 23-
årig elev, Arne Tiselius (1902–1971). Den-
ne tidigt faderlöse, son till en matematiker, 
hade tagit studenten med toppbetyg i Gö-
teborg 1920 och var sedan 1924 fil. mag i 
Uppsala. Tillsammans publicerade de någ-

ra arbeten rörande ultracentrifugering. 
The Svedberg belönades med Nobelpriset 
i kemi 1926.

Den framsynte läraren uppmuntrade 
nu den unge eleven att intressera sig för 
proteiners migration i elektriska fält. Det 
visade sig snart att vandringshastigheter-
na av rena proteiner producerade skarpa 
gränser visualiserade med optisk Schlie-
ren teknik i elektroforesprocessen som 
tecken på identisk laddning och storlek. 
Arbetet försvarades vid en lovordad dis-
putation 1930 (3) och Tiselius blev docent 
i kemi 1931. Efter disputationen lämnade 
han en tid Uppsala för att studera vätske-
flöden i xeoliter, mikroporösa kalcium-
silikat kristaller. Xeoliterna insamlades 
på Färöarna och forskningen förlades till 
Princeton i USA åren 1934–45. Efter hem-
komsten återupptog Tiselius arbetet med 

Elektrofores – en svensk uppfinning

Figur 1. Arne Tiselius och Henry Kunkel i Uppsala 1949–50. Bilden ställd till förfogande av 
Arne Tiselius son, reumatologen i Sigtuna, docenten Per Tiselius.
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att förbättra elektroforesmetoden. En vik-
tig störande faktor var värmekonvektion. 
Han konstruerade därför en helt ny ap-
parat. Det runda tvärsnittet på glastuben 
blev platt varigenom generering av Jou-
levärme kunde minskas. Experimenten 
gjordes nu i kyla (+4oC) varigenom spän-
ningen kunde ökas med en faktor av 10 
utan ökad konvektion.Tiselius kunde visa 
att serum innehöll distinkta fraktioner av 
albumin, α-, β-, och γ-globulin (4). När Ti-
selius skickade sitt manus till en bioke-
misk tidskrift blev det refuserat som ”too 
physical”. Arbetet har blivit en ”citation 
classic”. I samarbete med tidens ledande 
immunologer Michael Heidelberger och 
Elvin Kabat visade Tiselius att antikroppar 
vandrade i γ-fraktionen och att denna öka-
de markant vid immunisering av försöks-
djur. Tiselius framgångar ledde till att han 
1937 utnämndes till den förste innehava-
ren av en donationsprofessur i ämnet bio-
kemi. ”Free boundary” elektrofores blev 
snabbt en standardmetod på forskningsla-
boratorier världen över. Arne Tiselius be-
lönades 1948 med Nobelpriset i kemi och 
kunde 1952 flytta in i ett välutrustat nytt 
institutionsbygge. De nya lokalerna blev 
arbetsplats för många framstående med-
arbetare, t.ex. Stellan Hjertén och Jerker 
Porath. Här upptäcktes gelfiltrering i se-
faros, en enkel metod som separerar mak-
romolekyler efter storlek.

Fri elektrofores är omständlig och krä-
ver mycket material och utrymme. Tiselius 
apparat var drygt 5 meter lång. Dessutom 
var metoden enbart analytisk, den till-
lät inte isolering av rena komponenter. 
Tanken att utföra elektrofores på ett ge-
nomsläppligt fast material fanns redan på 
20-talet i opublicerade anteckningar av 
The Svedberg. I början av 1950-talet pu-
blicerades från några olika laboratorier 
de första rapporterna om papperselektro-
fores. 1949 kom den unge Henry Kunkel 
(1916–1983) från New York som postdoc 
till Arne Tiselius. Kunkel var som invär-
tesmedicinare tidigt intresserad av prote-
införändringar vid bl.a. leversjukdomar. 
I Uppsala lärde han sig ultracentrifuge-
ringens hemligheter vid källan. Med Tise-
lius gjorde han grundläggande studier av 
serumproteiner med en ny enkel apparat 
där provet vandrade i filtrerpapper på ho-
risontella glasplattor, som brygga över två 
kärl med elektrolytbuffert i vilka filtrer-
papperets båda ändar helt enkelt doppade 
ner. Kärlen förenades med ett spännings-
aggregat. Provet anbragtes med en pipett 
på filtrerpaperets ena ända varefter elek-

troforesen pågick 14 timmar. Papperet 
kunde sedan färgas med bromfenolblått. 
Analys av serum med denna enkla apparat 
gav resultat som var snarlika dem som er-
hölls med den fria elektroforesapparaten, 
figur 1 (5). Henry Kunkel kunde 1950 syn-
nerligen nöjd med sitt år i Uppsala åter-
vända till New York där han snart skulle bli 
chef för en egen avdelning på Rockefeller-
institutet. Detta skulle bli en inspirerande 
utbildningsplats för en rad reumatologer. 
En av dem var Ralph C Williams Jr som 
11 år senare blev min lärare i Minneapolis. 

Från bänk till bedside
Jan Waldenströms tidiga forskning och 
berömmelse var starkt knuten till de nya 
analysmetoderna i Uppsala. Med hjälp av 
ultracentrifugen beskrev han 1944 mak-
roglobulinemi och samma år purpura hy-
perglobulinemica, även kallad purpura 
reumatica, som karaktäriseras av återkom-
mande dekliv purpura, hypergammaglo-
bulinemi, och ett gynnsamt förlopp (6,7). 
Waldenströms observationer bekräftades 
snart från många håll.

Den första reumatolog i Sverige som 
utnyttjade elektrofores kliniskt var Bör-
je Olhagen på Karolinska sjukhuset (fi-
gur 2), som i sitt avhandlingsarbete om 
antikomplementär faktor i serum reste 
till Uppsala för analys av sina blodprov. 
Med Tiselius apparat visade han att ak-
tiviteten var förenad med förändringar 
i γ-globulinfraktionen och att patienter 

med leversjukdom hade hypergamma-
globulinemi (8). När papperselektrofores 
blev tillgänglig observerade han även de 
första fallen av agammaglobulinemi hos 
vuxna i Sverige, dock bara i ett föredrag 
i Stockholm 1953 (9). Två år senare publi-
cerades de första fallen av Brutons agam-
maglobulinemi från Halmstad i samarbete 
med Jan Waldenström (10). Den första kli-
niska forskningsuppgiften jag fick av pro-
fessorn, som vi kallade JW, gällde den av 
Olhagen observerade vuxenformen av 
svår hypogammaglobulinemi. JWs intres-
se för ovanliga blodsjukdomar gjorde att 
kollegor runt om gärna skickade patien-
ter till Malmö för utredning. En kvinna 
från Jönköping och en annan från Simris-
hamn hade remitterats med svår ”akvire-
rad” hypogammaglobulinemi. JW talade 
på ronderna utförligt med patienterna och 
frågade gärna efter detaljer som vi unga 
inte penetrerat. Sålunda frågade han dessa 
damer som inte kände varandra och inte 
vårdades samtidigt om varifrån deras för-
äldrar, mor- och farföräldrar kom. Han 
fäste sig vid att båda patienterna hade röt-
ter i den lilla byn Visseltofta i norra Skå-
ne. En tid senare fick jag därför i uppgift 
att ta reda på om patienterna hade en ge-
mensam anfader. Misstanken kunde ef-
ter studier av kyrkoböcker bekräftas (11). 
En uppföljande släktundersökning base-
rad på papperselektrofores blev mitt för-
sta kliniska arbete och det öppnade vägen 
till USA (12). 

Figur 2. Börje Olhagen som ung docent på Gustav V:s Forskningsinstitut i Stockholm.
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En guldålder i Malmö
År 1950 omvandlades Malmö Allmänna 
Sjukhus, MAS, till universitetssjukhus. 
Mindre barlast av traditioner och akade-
misk prestige än vid Lunds lasarett och 
naturligtvis goda ledare gjorde att MAS 
snabbt blev attraktivt för studenter och 
läkare. Detta gällde inte minst medicin-
ska kliniken under Jan Waldenström. JW 
hade som nämnts i Uppsala gjort banbry-
tande upptäckter med hjälp av ultracen-
trifug- och elektroforesteknik. I Malmö 
fick han 1954 en idealisk samarbetspart-
ner i Carl-Bertil Laurell (1919–2001). Carl-
Bertil hade i sin avhandling 1947 i Lund 
beskrivit ett nytt protein, transferrin (13), 
och han kunde redan året därpå klarlägga 
viktiga funktioner av en annan blodäggvi-
ta, ceruloplasmin, figur 3 (14).

När Carl-Bertil kom till Malmö blev 
hans första uppgift att detaljplanera två 
våningar av den tillbyggnad som skulle 
omvandla ett litet rutinlab till universi-
tetsklinik med en våning för rutinanalyser 
och en för forskning. Därmed utformade 
han de lokaler som under kommande de-
cennier skulle rymma landets ledande ke-
miska centrallaboratorium som levererade 
absolut förstklassiga analysresultat och 
där forskning i världsklass kunde bedrivas.

En av de första uppgifterna för Carl-
Bertil blev att införa papperselektrofores 
som rutinanalys. En modifierad Kunkel-Ti-
selius apparatur tillverkades på sjukhusets 
instrumentverkstad. Spänningsaggregaten 
modifierades i sjukhusets elverkstad. Me-
toden användes snart på rutinvåningen och 
försåg klinikerna med värdefulla diagnos-
tiska tips.

Nancy Skoog var en butter laboratorie-
assistent som arbetade i rutinen i den ne-
dre våningen. Hon var erfaren och skicklig 
men egensinnig och blev lätt osams med 
arbetskamraterna. Carl-Bertil insåg hen-
nes förtjänster och flyttade upp Nancy till 
sitt eget laboratorium på övre våningen 
där hon fick hand om papperselektrofo-
resen. I arbetsuppgifterna ingick bered-
ning av buffertlösningarna. Reagenserna 
fanns i förrådet på forskningsvåningen 
men destvattnet måste hämtas en trap-
pa ner på rutinvåningen. En gång hoppa-
de den annars ytterst noggranna Nancy 
över hämtningen av destvatten och an-
vände i stället kranvatten, som i Malmö 
är ganska hårt. När Carl-Bertil granskade 
elektroforeser gjorda med den nya buffert-
lösningen fann han att separationen i β1/
β2-området var förändrad. Nancy utsat-
tes för ett strängt förhör och erkände rod-

nande sin synd. Kalciumhaltens betydelse 
i bufferten kunde nu klarläggas och Nancy 
Skoog blev medförfattare i två kommande 
metodarbeten (15,16).

Samarbete mellan klinik och laborato-
rium där papperselektrofores hade en cen-
tral roll resulterade i klarare kännedom 
om tillstånd med ”smala” respektive ”bre-
da” band anodalt, de senare förekom vid 
leversjukdomar, kroniska infektioner och 
”kollagenoser”. Man kunde visa att hexos-
halten varierade på ett karakteristisk sätt 
(17). De ”smala” banden, kallade M-kom-
ponenter, blev föremål för systematiska 
studier där bl.a. den belgiske gästforskaren 
Joseph Heremans deltog. Heremans hade 
arbetat i Henry Kunkels laboratoium och 
behärskade nya immunokemiska metoder, 
bl.a. immunelektrofores. Bland c:a 30 000 
elektroforeser från laboratoriet i Malmö 
fann man 296 M-komponenter. Analys-
resultaten publicerades i ett supplement 
(18). Det visade sig att M-komponenter 
inte bara fanns hos patienter med myelo-

matos och makroglobulinemi utan även 
hos i övrigt friska individer (18). Forsk-
ningen kring M-komponenter blomstra-
de under de följande åren och resulterade 
i en rad avhandlingar. En av de mest spän-
nande försvarades av Olle Zetterwall 1968 
(19). Den handlade om M-komponenter 
som också hade serologisk aktivitet, t.ex. 
riktad mot antistreptolysin.

Carl-Bertil var en chef som aldrig tap-
pade kontakten med ”fabriksgolvet”. I 
hans arbetsrutin ingick granskning av 
dagens elektroforesresultat. Klinikerna 
skickade remisser med frågeställning till 
laboratoriet. På svaret fästes det färgade 
elektroforespapperet och nedanför Carl-
Bertils tolkning, ibland med diagnos-
förslag. Överläkaren på ett sanatorium 
i Småland hade infört elfores som rutin-
metod, och skickade proven till Malmö. 
En dag såg Carl-Bertil vid granskningen 
av ett prov från sjukhuset att α1-bandet 
saknades. Patienten hade enligt remissen 
emfysem. En tid senare kom en ny remiss 

Figur 3. Tre professorer som satte Malmö på den vetenskapliga kartan. 
Inga-Marie Nilsson, koagulationsforskning, Jan Waldenström, emeritus professor i medicin 

och Carl-Bertil Laurell, klinisk kemi. Bilden finns i Sydsvenska Medicinhistoriska 
Föreningens bildarkiv och är tagen på allmänna sjukhuset i Malmö på 1980-talet.
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»Carl-Bertil förstod fyndets betydelse, han hade upptäckt α1-
antitrypsinbrist. Generöst lät han en underläkare från medicinkliniken, 

Sten Eriksson, följa upp iakttagelsen. Resten är som man säger history, och 
i år firar upptäckten 50 år med ett internationellt möte i Malmö. «

från samma sjukhus på en annan patient 
med emfysem där det också var tomt mel-
lan albumin och α2-bandet. Carl-Bertil 
förstod fyndets betydelse, han hade upp-
täckt α1-antitrypsinbrist. Generöst lät han 
en underläkare från medicinkliniken, Sten 
Eriksson, följa upp iakttagelsen (20). Res-
ten är som man säger history, och i år firar 
upptäckten 50 år med ett internationellt 
möte i Malmö.

M-komponenterna typades rutinmäs-
sigt med specifika antisera, framställda 
”in house” med hjälp av renade M-kom-
ponenter. Dessa reagerade specifikt mot 
respektive IgG, IgA och IgM. Carl-Bertil 
inspekterade resultaten och skrev svaret 
till kliniken. Men varje sommar tog Carl-
Bertil sex veckors semester och vistades på 
sitt kära Gräsö. Då blev det vikariens upp-
gift att granska typningen och skriva svaret 
till kliniken. Sommaren 1964 observerade 
vikarien en M-komponent vars vandrings-
hastighet kunde stämma med IgA men 
som inte reagerade med något typnings-
serum. Vikarien skrev i sitt svar ”Detta är 
den första IgA-M-komponenten som inte 
reagerar med vårt IgA-antiserum”. Ett 
halvår senare upptäcktes immunglobulin 
D i Fahey’s laboratorium på NIH (21). Den 
icke reagerande M-komponenten visade 
sig då vara ett IgD-myelom. Malmö hade 
missat chansen att upptäcka en ny klass av 
immunglobuliner.

Efter några år ersattes filtrerpappret av 
agarosgel som gav bättre skärpa och kun-
de användas preparativt. En viktig upfin-
ning var korsad immunelektrofores, ett 
genialt sätt att upptäcka heterogenitet och 
komplexbildning av proteiner. Carl-Bertil 
beskrev även den s.k. raketmetoden för 
kvantitering av proteiner. Analysproven 
får under inverkan av elektricitet vand-
ra in i agarosgel som innehåller specifikt 
antiserum varvid en raketlikande preci-
pitation uppstår vars höjd tillåter kvan-
titering av proteinet i fråga.”Elfores” blev 
till sist ”proteinanalys” och precisa kon-
centrationer på de viktigaste serumpro-
teinerna levererades till kliniken. Dessa 
metoder och några grundläggande resultat 
redovisades i ett tidskriftssupplement som 

snabbt blev efterfrågat från in- och utland 
(22). I samarbete med Carl-Bertil använde 
jag metoden vid studier av α1-antitrypsin-
IgA-komplex hos patienter med RA under 
behandling med penicillamin (23).

Slutord
Den här skildrade utvecklingen initie-
rad av de svenska grundforskarna The 
Svedberg och Arne Tiselius i Uppsala och 
utvecklad av den kliniske kemisten Carl-
Beril Laurell i Malmö samt klinikern Jan 
Waldenström i Uppsala och Malmö, utgör 
ett fint exempel på framgångsrik trans-
latorisk forskning, som med begränsa-
de resurser gjorde Sverige respekterat 
internationellt. Svensk reumatologisk 
forskning har på ett fruktbart sätt kunnat 
utnyttja de nya metoderna. Jag är tacksam 
att i någon mån ha fått delta i detta arbete 
och berätta om det för RB Vetenskaps lä-
sare. 

FRANK A WoLLHEIM
Reumatologiska kliniken, 

Lunds Universitet
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ReumaKalender
2013
18 november 14th EULAR Postgraduate course 

18–21 november, Prag, Tjeckien

25 november Kardiovaskulär patogenes vid inflammatorisk 
reumatisk sjukdom, 3 hp.  
25–28 november, Umeå 
http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-
pa-forskarniva/

4 december Reumatologisk Höstkonferens 
4 december, IVA/Stockholm 
SRFs Årsmöte 2013 hålles i samma lokaler  
direkt efter höstkonferensen.

5 december Medicinska Riksstämman 2013 
5–6 december, Waterfront Stockholm

2014
23 januari Register- och Riktlinjedagar 

23–24 januari

3 februari Inflammatoriska Systemsjukdomar 
3–7 februari, Göteborg 
SK-liknande kurs, inbjudan kommer.

5 februari Bild och funktionsmedicin för reumatologer  
5–6 februari, Wallenbergs konferenscentrum, 
Göteborg 
Fortbildningskurs för specilaister i reumatologi 
men i mån av plats även för ST-läkare. 
Kontaktperson: helena.forsblad@vgregion 
Inbjudan kommer.

13 februari SLE – modern behandling, diagnostik och 
utredning  
13–14 februari 
Kursen riktar sig till både färdiga specialister 
samt ST-läkare. 
Kontaktperson: henrik.karlen@ucb.com

1 april SRFs vårmöte 2014 
1–4 april, Örebro

19 maj Nationella ST-dagarna 
19–20 maj, Umeå

11 juni EULAR Congress 2014 
11–14 juni, Paris

Pottholtz funderingar 
enligt Tomas Weitoft 


