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förstahandsval
av JAK-hämmarna, enligt
NT-rådet2

OLUMIANT® (BARICITINIB)
TAR BEHANDLINGEN AV
RA TILL NÄSTA NIVÅ
För patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) som inte svarar
tillräckligt på eller är intoleranta mot ett eller flera DMARDs. Olumiant kan
användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat1

Olumiant är en oral JAK 1- och JAK 2-hämmare som tas en gång dagligen, godkänd för patienter med måttlig till
svår RA som inte tolererar eller har har otillräcklig effekt av sin DMARD-behandling1. Olumiant har erfarenhetsdata
från kliniska prövningar med fler än 3 400 patienter1. I en studie hade patienter som behandlats med Olumiant
signifikant bättre effekt på flera RA-symptom* än patienter som behandlats med Humira® (adalimumab)1.
Olumiant verkar dessutom snabbt – resultat kan ses redan efter en vecka1.

* Patienter som behandlats med Olumiant 4mg/dag hade statistiskt signifikant bättre ACR20-, ACR50-, ACR70-svar,
efter 12 v i jämförelse med adalimumab , bägge behandlingarna i kombination med metotrexat. I RA-BEAM resulterade
behandling med Olumiant i signifikant förbättrning enligt patientens och läkarens allmänna bedömning och av HAQ-DI,
smärtbedömning och CRP vecka 12,24 och 52, vid jämförelse med adalimumab.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
O l u m i a nt 2 m g , 4 mg f i l m d ra g e ra d e t a b l e t t e r ATC - ko d : L04AA37
Indikationer: Olumiant är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv
reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller
intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel
(DMARDs). Olumiant kan användas som monoterapi eller i kombination med
metotrexat (se andra avsnitt i produktresumén för tillgängliga data om olika
kombinationer). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen
eller mot något hjälpämne. Graviditet. Varning: Baricitinib förknippas med högre
infektionsfrekvens, t.ex. övre luftvägsinfektioner, än placebo. Patienterna ska
genomgå tuberkulostest innan behandling med Olumiant påbörjas. Olumiant
ska inte ges till patienter med aktiv tuberkulos (TB). Om en patient får herpes
zoster ska Olumiantbehandlingen sättas ut tillfälligt tills sjukdomsepisoden
klingat av. Dosberoende förhöjda blodlipider rapporterades hos patienter som

behandlades med baricitinib vid jämförelse med placebo. Efter statinbehandling
sjönk de förhöjda LDL-kolesterolvärdena till samma värden som före behandling.
Lipidparametrar ska analyseras omkring 12 veckor efter insättningen av
Olumiant. Användning av levande, attenuerade vacciner under eller omedelbart
före behandling med Olumiant rekommenderas inte. Djup ventrombos (DVT) och
lungemboli (PE) har rapporterats hos patienter som får baricitinib. Olumiant ska
användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för DVT/PE, såsom hög
ålder, fetma, medicinsk historia av DVT/PE eller kirurgi och immobilisering. Datum
för översyn av produktresumén: 2017-07-20 För ytterligare information och
priser se www.fass.se. Rx, F Begränsning av subvention: Subventioneras endast
för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt
behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande
antireumatika (DMARDs).

Olumiant är ett registrerat varumärke som ägs eller licenseras av Eli Lilly and Company, dess dotterbolag eller filialer. Humira är ett registrerat varumärke
som tillhör AbbVie Inc.
1. Olumiant produktresumé, www.fass.se
2. http://janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Baricitinib-(Olumiant)-och-tofacitinib-(Xeljanz)-171024.pdf
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna Besöksadress: Gustav III Boulevard 42, Solna Telefon: 0 8 737 88 00 www.lilly.se

PP-BA-SE-0118/11.17

DMARD = sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel; JAK = januskinas.
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REDAKTÖREN HAR ORDET · Jon Lampa

JA MÅ VI LEVA!
Ja, denna höst är det fem år sedan
Reumabulletinen och SRF lanserade
sin systertidskrift, RB Vetenskap, med
målet att komplettera behovet av
mer heltäckande vetenskaplig spis för
landets reumatologer och andra
reuma-intresserade.

D

et har blivit två helspäckade nummer varje år, och bland de ämnen
vi hittills behandlat finns ACPA,
Ankyloserande spondylit, Gikt, Psoriasis–
artrit, Sjögrens syndrom, SLE, Smärta,
Systemisk Skleros och Vaskuliter. Vi har
i våra Cutting Edge-artiklar bjudit in
internationella forskare för uppskattad
medverkan och där fått lära oss allt från
detaljerade mekanismer för utveckling av
autoreaktioner mot citrullinerade peptider till mekanistiska förklaringsmodeller
för gikt. Ett återkommande tema, som även
ofta även använts framgångsrikt inom undervisning t ex på SK-kurser, har varit katedern, med uppdaterade lärdomar om olika
reumatologiska sjukdomar och tillstånd.
Under dessa år har vi har inte alltid haft
anledning att kommentera Nobelpriset,
men denna höst är ett undantag, eftersom
två av årets pris faktiskt har tydlig anknytning till reumatologisk forskning. Nobelpriset i Medicin 2018, som delas mellan
James P Allison och Tasuku Honjo,
behandlar checkpointhämmare, vilka som
bieffekt kan trigga autoimmunitet.
Rekommendationer om hur man ska handlägga sådana biverkningar är under livlig
diskussion bland reumatologer. Som om
det inte vore nog innefattar Nobelpriset i
Kemi en metod, fagdisplay, som etablerats
av pristagaren Sir Gregory P Winter och
ligger som grund för utvecklingen av ett
av TNF-hämmarpreparaten, adalimumab.
Ett jubileumsnummer är förstås något extra, och vi tänkte här ta vid där vi började
2013, med en exposé över reumatologisk
forskning i Sverige i dag. Här presenteras
samma universitetskliniker som i det första numret och vi får följa deras fortsatta
forsknings-gärning under dessa år. Svensk
reumatologisk forskning står stark med flera
pågående nationella samarbetsprojekt och
inom många områden tydlig internationell
konkurrenskraft.

Redaktörer för RBV

Jon Lampa

Lena Björkman

Carl Turesson

Christopher Sjöwall

Som brukligt har varit de senaste åren
presenterar vi även i år pristagaren
av stipendiet till Andrzej Tarkowskis
minne. Detta år tilldelas priset Fariborz
Mobarrez för hans viktiga forskning inom
SLE och mikropartiklar.

Johanna Nagel från Lund, som studerat
pneumokock-vaccination vid reumatisk
sjukdom; samt Nastya Kharlamova från
Stockholm med intressanta fynd rörande
parodontit och RA.

Nytt för i år är att vi bestämt redovisa
samtliga avhandlingar som presenterats i
Sverige inom året (och rapporterats till
SRF). Av alla dessa presenteras tre stycken
i separata artiklar; Linda Johansson
från Umeå som studerat faktorer av
potentiell betydelse för utveckling av RA,

Tillsammans med övriga redaktionen
önskar jag trevlig jubileumsläsning!

Jon Lampa
Redaktör
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Reumatologisk forskning vid
Skånes Universitetssjukhus och
Lunds Universitet
Den reumatologiska forskningen i södra Sverige bedrivs vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö, och vid
de båda storinstitutionerna för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet.
Funktionellt utgör reumatologiforskningen en samlad enhet. Forskningen
är omfattande och produktiv, och har
av den Europeiska reumatologiorganisationen EULAR erhållit status som
Centre of Excellence.

V

i bedriver sedan många år forskning på de stora diagnoserna inom
reumatologin med studier av prognos, behandlingsuppföljning och epidemiologi (Tabell). Delar av forskningen har
också en translationell/experimentell del
där uppkomstmekanismer till reumatologisk sjukdom studeras. Vi som bedriver
forskning är kliniskt verksamma men i den
experimentella verksamheten finns många
med annan bakgrund såsom biologer och
biomedicinare. Vi har till vår hjälp biostatistiker, datamanager och forskningsadministratör. Vid enheten finns klinisk prövningsenhet och en omfattande biobank
med prover sparade sedan tidigt 80-tal.
Våra långtidsuppföljda kohorter som är
följda över flera decennier med kliniska
data är kopplade till denna biobank vilket
gör det möjligt att studera potentiella biomarkörer för diagnostik och prognos samt
sjukdomsmekanismer. Det finns också kliniska data och prover sparat redan innan
sjukdomsdebut i vissa fall vilket ger oss
möjlighet att undersöka etiologi och patogenes.
Andelen disputerade läkare vid kliniken
är hög och de flesta ST-läkare blir snabbt
involverade i forskningsprojekt, liksom
flera av fysioterapeuterna, arbetsterapeuterna och sjuksköterskorna. Vi har 2 professorer, 10 docenter, 14 doktorander och 9
medarbetare som är disputerade och som
ännu ej är docenter.
Det har sedan länge byggts upp en subspecialisering inom den kliniska verksamheten där vissa medarbetare fokuserar
särskilt på en grupp av reumatiska sjukdomar, som exempelvis sklerodermi, SLE

4

ReumaBulletinen Vetenskap Nr 128· 6/2018

eller vaskulit, där de får särskilt ansvar för
dessa specifika diagnoser. Denna del av
den kliniska verksamheten är mycket väl
integrerad med långsiktiga forskningsprojekt där patienter med specifika diagnoser
följs över tid. Våra olika forskargrupper
har dock kommit att samarbeta alltmer
och vi ingår alla i omfattande lokala, nationella och internationella nätverk.

”Den kliniska verksamheten
är mycket väl integrerad
med långsiktiga forskningsprojekt där patienter med
specifika diagnoser följs
över tid"
Artritforskning
Vid kliniken finns en lång tradition av forskning om RA baserat på patient-kohorter
och register där prognos och behandlingsutfall har studerats. Femtonårsuppföljning
av en kohort bestående av patienter med
tidig reumatoid artrit (RA) från Malmö pågår. Strukturerat insamlade data innefattar,
förutom kliniska rutinparametrar, greppstyrka, funktion i nedre extremiteterna,
röntgenprogress och bentäthet. Vi medverkar även i en internationell studie av tidig
spondylartrit (SpA) (SPondyloArthritis
Caught Early, SPACE), där Sofia Exarchou
undersöker prediktorer för sjukdomsaktivitet över tid.
Carl Turesson och medarbetare studerar
även den prekliniska fasen av RA genom
att identifiera individer som medverkat i
någon av befolkningsstudierna Malmö Förebyggande Medicin (MFM) eller Malmö
Kost Cancer (MKC) och senare utvecklat
RA. I ”nested” fall-kontrollstudier analyseras prediktorer och tidiga biomarkörer
för RA, baserat på befolkningsstudiernas
databaser och biobanker. Studierna har
lett till insikt om betydelsen av tidiga autoantikroppar och metabola faktorer i
sjukdomsutvecklingen. Ett forskningsprojekt om psoriasisartrit av samma slag har
nyligen initierats.

Andra profilområden inom artritforskningen är studier av allvarliga extraartikulära
manifestationer vid RA (epidemiologi, patogenes och konsekvenser) och analyser av
effekt och säkerhet av behandling i nationella och regionala register.
Ett stort kliniskt problem är infektioner
vid reumatisk sjukdom och vilken effekt
våra läkemedel har på vaccinationssvar.
Meliha Kapetanovic har byggt upp en forskningslinje där hon undersöker vaccinationssvar efter vaccination mot influensa,
pneumokocker och bältros; vilka cellulära
mekanismer ligger bakom olika vaccinationssvar och därmed skydd mot infektioner samt inverkan av olika immunomodulerande läkemedel på svar på olika vacciner.
Meliha bedriver även studier om gikt - epidemiologi, riskfaktorer och bakomliggande
genetik. Forskningen bygger på regionala
register och på identifiering av incident gikt
bland deltagarna i de stora befolkningsstudierna i Malmö (MFM och MKC) samt samarbete i internationella nätverk.
Under de senaste åren har Elisabet
Lindqvist, Johan Karlsson-Wallman och
Tor Olofsson fokuserat på inflammatorisk
ryggsjukdom och byggt upp en kohort av
patienter med axial SpA. De studerar sambandet mellan tarminflammation (inklusive mikrobiom) och SpA. Patienter med
irritable bowel syndrome identifieras också
vilket kan leda till att fler får adekvat symtomlindrande behandling. Man har även
ett fokus på kronisk generaliserad smärta.
Utöver att studera hela patientgruppen, är
ett centralt mål att jämföra ankyloserande
spondylit med icke-radiologisk axial (SpA).
Sjukdoms-subtyp/svårighetsgrad studeras
och man letar efter prediktorer för nedsatt
arbetsförmåga samt sjukvårdskonsumtion.
En annan forskargrupp, molekylär
skelettbiologi, som leds av Patrik
Önnerfjord och Anders Aspberg fokuserar
på studier av molekylära interaktioners
betydelse för broskmatrix och dess
funktion med relevans för reumatiska
sjudomar. Vid detta laboratorium, som
finns på BMC i Lund, bedrives internationellt erkänd spetsforskning där kartläggning av extracellulärmatrix med avancerad proteomik är en unik huvudlinje.
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Forskingsgrupper
Forskningsgrupp

Ansvariga

Studerade sjukdomsområden

Forskningsprofil

Internationella
samarbeten

Artrit
Lund

Meliha Kapetanovic
Johan Wallman
Tor Olofsson
Elisabet Lindqvist

RA, SpAgikt,
vaccinationer vid
reumatisk sjukdom

Vaccinationer vid reumatisk
sjukdom, gikt –
genetik/epidemiologi,
RA – remission,
Epidemiologi, Prognos,
Komorbiditeter,Smärta,
Mikrobiom vid spondylartrit

EULAR taskforce on
vaccination
OMERACT
GlobalGout
Parker institute,
Köpenhamn

Molekylär
skelettbiologi
Lund

Patrik Önnerfjord
Anders Aspberg

Atros, RA

Studier av broskmatrix,
biomarkörer vid artros och
RA, proteomik

MIT, Duke
University,
Newcastle
University, IMI,
FOREUM

SLE
Lund

Anders Bengtsson
Andreas Jönsen

SLE

Långtidsprognos,
epidemiologi, patogenes –
autoantigen, NETos,
trombocyter

SLICC

Barnreumatologi
Lund

Robin Kahn
Bengt Månsson

JIA

JIA-kohort
Långtidsprognos
Patogenes - makrofager

Pediatric
Rheumatology
GOSH London

Sklerodermi
Lund

Roger Hesselstrand
Dirk Wuttge
Kristofer Andréasson

Sklerodermi

Sklerodermi-kohort
Långtidsuppföljning,
prognos, biomarkörer,
patogenes

SCTC
EUSTAR

Artrit
Malmö

Carl Turesson

RA
SpA
PsA

Prediktorer och tidiga
biomarkörer för RA och PsA
Långtidsuppföljning av tidig
RA och tidig SpA,
prognostiska faktorer
Extraartikulära
manifestationer vid RA
Epidemiologi

Mayokliniken
Leiden
SPACE-nätverket

Vaskulit
Lund/Malmö

Aladdin Mohammad
Carl Turesson

ANCA-associerad
vaskulit
GCA/PMR
Övriga
vaskulitsjukdomar

Epidemiologi
Prediktorer och tidiga
biomarkörer för GCA och
PMR
Co-morbiditeter vid
vaskulitsjukdomar

Cambridge
Mayokliniken
Stanford

Sjögren
Malmö

Thomas Mandl

pSS

Prediktorer och tidiga
biomarkörer för pSS
Lungmanifestationer
Epidemiologi
Gastrointestinala
manifestationer

EULAR-SS
BIGDATA-SS
DISSECT

RA: Reumatoid artrit, SpA: Spondylartrit, SLE: Systemisk lupus erythematosus, JIA: Juvenil idiopatisk artrit, PsA: Psoriasisartrit,
GCA: Giant cell arteritis, PMR: Polymyalgia rheumatica, pSS:primärt Sjögrens syndrom
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Forskningen är translationell och syftar
till att utveckla analyser av biomarkörer
för tidig diagnostik av artros och reumatoid artrit. Ett ytterligare syfte är att identifiera patogenetiska mekanismer för progress av vävnadsskada vid dessa tillstånd
och därigenom på sikt kunna bromsa sjukdomsprocessen.
Vid kliniken bedriver Robin Kahn och
Bengt Månsson barnreumatologisk forskning omkring Juvenil Idiopatisk Artrit
(JIA). De har skapat en kohort där alla
barn med JIA under åren 1980-2010 som
bodde i Skåne vid diagnostillfället är inkluderade. Man kan därför studera prognosen
relaterad till olika behandlingsstrategier
under en tidsperiod med drastiska förändringar av terapeutiska möjligheter i ett
populationsbaserat material. TNF-α tycks
vara en viktig förmedlare av inflammationen vid JIA och detta cytokin produceras
av specifika differentierade makrofager i
ledhinnan. Forskargruppen undersöker
om ändrad makrofagdifferentiering kan
vara en del av den patofysiologiska förklaringen till den stora skillnaden i patienternas sjukdomsbild, genom att studera
monocyten i blodbanan, i ledvätska och
som differentierad makrofag i ledkapseln
vid JIA. Denna experimentella del av
den barnreumatologiska forskningen bedrivs i samarbete med den translationella
SLE-forskningen på samma laboratorium
vid BMC i Lund, se nedan.
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”Andelen disputerade
läkare vid kliniken är hög
och de flesta ST-läkare
blir snabbt involverade i
forskningsprojekt, liksom
flera av fysioterapeuterna,
arbetsterapeuterna och
sjuksköterskorna. "

Systemisk lupus erythematosus (SLE)
En annan forskargrupp, som leds av
Anders Bengtsson och Andreas Jönsen,
har följt SLE-patienterna i Skåne sedan
1980 avseende morbiditet och mortalitet.
Man har med validerade metoder försökt
fånga in ALLA med SLE, och incidens
och prevalens av SLE har beskrivits.
Därigenom kan en generaliserbar bild av
långtidsprognos och hur sjukdomen yttrar
sig ges, till skillnad från många andra SLEcentra där man har en selektion för patienter med svårare sjukdom. Man studerar
hur okontrollerad kronisk inflammation,
med ökad produktion av typ I-interferoner och autoantikroppar mot nukleinsyror leder till irreversibel organskada
och ökad dödlighet, särskilt i kardio-

vaskulär sjukdom. Även produktionen av
reaktiva syreradikaler (ROS) i neutrofiler
och hur detta kan reglera neutrofil extracellulära traps (NETos) undersöks, samt
aktivering av typ I-interferonsystem och
påverkan på svårighetsgrad av SLE i förhållande till specifika genotyper. Ett annat område är betydelsen av aktiverade
trombocyter som möjlig autoantigenkälla vid SLE. Allt detta används i jakten
på markörer relaterade till SLE-patogenes som kan förutsäga och reflektera
SLE-sjukdomsaktivitet, liksom inverkan
på organskada och mortalitet, med fokus
på tidig utveckling av hjärt-kärl sjukdom
och venös trombos hos patienter med
SLE.
Sjögrens syndrom
Vetenskapliga studier av primärt Sjögrens
syndrom utgör en långvarig och framgångsrik forskningslinje i Malmö. Kliniska
data och blodprover har samlats in på ett
systematiskt sätt under lång tid. Aktuell
forskning innefattar studier av organmanifestationer och patogenetiska mekanismer. Studier av luftvägsengagemang är
ett särskilt profilområde. Forskningen bedrivs i starka nationella och internationella nätverk, där man bidrar till bland annat
karaktärisering av fenotyper och genetiska
studier. Sjögrenforskningen är även väl
integrerad med andra forskningsgrupper i
Malmö och Lund.
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É
Prevention

Reumatologisk forskning SUS - vision

Sklerodermi
Även forskning om sklerodermi har pågått
sedan flera decennier. Forskargruppen leds
av Roger Hesselstrand med Dirk Wuttge
och Kristofer Andréasson som viktiga medarbetare. I det kliniska arbetet har ett strukturerat omhändertagande utvecklats där
patienterna utreds enligt ett standardiserat
schema. Gruppen har byggt upp en stor kohort som ständigt utökas. Sedan starten har
900 patienter genomgått utredning. Dessa
patienter har kunnat följas i en rad avseenden, och viktig information har kommit
fram om mortalitet, incidens, prevalens,
prognos och olika sjukdomsmanifestationer. Utveckling av fibros är centralt vid
sklerodermi och man använder sig bland
annat av ultraljud för att monitorera fibros
i hud i sjukdomens olika utvecklingsfaser.
Potentiella biomarkörer för fibros utvärderas och här man funnit att COMP i serum
verkar vara en lovande sådan biomarkör.
Den omfattande biobanken bestående av
serum, plasma, och hudbiopsier har varit
till stor nytta. En annan central komponent
vid sklerodermi är kärlpåverkan. Metoder
för undersökning av kapillärmikroskopering av nagelband har vidareutvecklats, och
projekt pågår för att förstå varför pulmonell
arteriell hypertension kan uppstå, vilket inkluderar utvärdering av biomarkörer. På senare år har Kristofer Andréasson byggt upp
projekt som kretsar kring vårt mikrobiom
i magtarm-kanalen och hur det påverkar
sjukdomsprocessen vid sklerodermi och
andra reumatiska sjukdomar.

Vaskulit
Vaskulitgruppen bedriver klinisk och
epidemiologisk forskning om patienter
med primära systemiska vaskuliter och
har en ledande ställning nationellt när
det gäller jättecellsarterit (giant cell
arteritis, GCA). Aladdin Mohammad
fokuserar även på ANCA-associerade
vaskuliter, och mindre vanliga vaskulitsjukdomar såsom Behçets sjukdom,
Takayasus arterit, hypokomplementemisk
urtikariell vaskulit, och vaskuliter hos
barn studeras. Grundläggande studier
av incidens och prevalens av vaskuliter
har genomförts, och man arbetar med att
undersöka incidens av olika komorbiditeter
som manifestationer från lungor och ögon,
allvarliga infektioner, tromboemboliska
sjukdomar och cancerepidemiologi hos
personer med vaskuliter. Med utgångspunkt från sådana klinisk-epidemiologiska
studier undersöks uppkomstmekanismer
för ögonkomplikationer och storkärlsengagemang vid GCA.
Prediktorer och tidiga biomarkörer för
GCA studeras i MFM och MKC kohorterna
med samma upplägg som i studierna av
RA. Till forskningen om möjliga orsaker
till vaskulitsjukdomar bidrar också studier
av olika sjukdomar som debuterar före
vaskulitdiagnos.

Summering
Många av våra upptäckter kommer från
möten med våra patienter. Det är vår vision att, genom att kombinera klinisk och
experimentell forskning och utnyttja register och biobanker, kunna föra tillbaka
ny kunskap till våra patienter som kan bidra till ett bättre liv (Figur)
Vi hoppas här att vi gett er en så heltäckande och rättvis bild av hur det är nu med
den reumatologiska forskningsverksamheten i Lund och Malmö. Det är inte möjligt att ta med allt och vi har inte tagit med
alla de företrädare som varit med om att
bygga upp denna viktiga verksamhet, men
vi har inte glömt er!

Anders Bengtsson
Professor, Överläkare
Sektionen för Reumatologi, Skånes
Universitetssjukhus
Institutionen för Kliniska Vetenskaper,
Lund, Lunds Universitet
Carl Turesson
Professor, Överläkare
Sektionen för Reumatologi, Skånes
Universitetssjukhus
Institutionen för Kliniska Vetenskaper,
Malmö, Lunds Universitet
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Reumatologisk forskning i
Göteborg
Den reumatologiska forskningen i
Göteborg har expanderat avsevärt
under de senaste 30 åren.

D

et hela inleddes med att Andrzej
Tarkowski, i hård konkurrens, erhöll professuren i reumatologi 1996.
Enheten, som bestod av ca 20 personer,
kunde då flytta in i ett eget laboratorium i
det mikrobiologiska huset på Sahlgrenska
universitetssjukhuset, efter att i ett decennium ha varit gäster på andra institutionsavdelningar. Expansionen av forskningen
har skett genom en stor inströmning av
unga forskningsintresserade kliniker och
naturvetare från världens alla hörn och från
andra institutioner vid fakulteten. Utvecklingen har varit möjlig framförallt 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 inflammationsforskning
av nio professorer, en professor emeritus,
en senior professor, 9 docenter, ett 20-tal
disputerade forskare samt 15-20 doktorander. Nästan hälften av forskarna är kliniskt
aktiva reumatologer och det finns ett nära
samarbete med fysioterapeuterna på institutionen för fysiologi och neurovetenskap,
och med pediatriker på institutionen för
kliniska vetenskaper. Ett bevis på forskningens höga kvalitet är att avdelningen av
EULAR utsetts till ett ”European Center of
Excellence in Rheumatology” 2012–2017,
vilket förnyats 2018-2022. Forskningen vid
avdelningen har av tradition en translationell karaktär och fokuserar i hög grad på
inflammationsmekanismer vid reumatiska
sjukdomar. Tillsammans försöker vi besvara viktiga reumatologiska frågor genom att
integrera molekylära, djurexperimentella,
patientnära och epidemiologiska forskningsmetoder. Forskningen finansieras uteslutande via externa anslag från exempelvis
vetenskapsrådet (VR), ALF, Cancerfonden,
EU samt olika fonder inriktade på reumatologisk forskning. Många av medarbetarna har förtroendeuppdrag vid Sahlgrenska
Akademin och Göteborgs universitet. Inledningsvis präglades forskningen vid avdelningen av experimentella projekt och
ett tämligen komplett immunologiskt laboratorium kunde byggas upp. Med åren har
en omfattande patientbaserad forskningsverksamhet etablerats och under de senaste

8
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Två glada forskningssjuksköterskor från Kliniskt Reumatologiskt Forskningscentrum
som poserar vid ”EULAR center of Excellence” skyltarna 2012 – 2022: Anneli Lund och
Marie-Louise Andersson.

”Ett bevis på forskningens
höga kvalitet är att
avdelningen av EULAR utsetts
till ett ”European Center of
Excellence in Rheumatology”
2012–2017, vilket förnyats
2018-2022."
åren har även epidemiologisk kompetens
kompletterat det övriga metodkunnandet.
I samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sjukvården förbättrat infrastrukturen för klinisk forskning genom att
starta ett ”Kliniskt Reumatologiskt Forskningscentrum” med två forskningssjuksköterskor och en forskningskoordinator där
forskarinitierade och industrisponsrade
kliniska studier genomförs.

Translationell reumatologisk forskning
En framgångsrik translationell forskargrupp vid avdelningen studerar hur immunsystemet och könshormoner är inblandade i benomsättning i djurexperimentella
system och hos patienter med reumatiska
sjukdomar. Osteoporos vid dessa sjukdomar är vanligt och gruppen studerar mekanismer för uppkomsten av osteoporos
och ledförstörelsen. Man har i ett flertal
arbeten visat att syntetiska östrogenliknande hormon, s.k. SERM, kan användas
som terapi mot experimentell artrit och
inflammationsorsakad osteoporos. Flera av
gruppens forskare har varit (är) på internationell post-docs i USA eller Europa. De tar
med sig nya och spännande tekniker till avdelningen och höjer därmed forskningens
kvalitet samt skapar kreativa internationella forskningsnätverk.
Ett annat expansivt forskningsfält vid
avdelningen rör studier om processer
som kan prediktera kronisk ledgångsreumatism. Forskare på vår avdelning har

REUMATOLOGISKA FORSKNINGSENHETER I SVERIGE · Göteborg

nyligen visat att onkoproteiner spelar en
viktig roll i dessa processer, fynd som talar för en länk mellan kronisk inflammation och cancer. Dessa onkoproteiner har
visat sig prediktera RA bland individer
med ledvärk, samt att vid RA prediktera
sämre prognos (antikroppsproduktion,
erosiv sjukdom). För närvarande studeras
hur dessa onkoproteiner, genom att ändra
kromatinstrukturen, reglerar immunologiskt minnet vid RA. Dessa molekyler
kan tänkas vara framtida ”targets” för att
förhindra uppkomst av autoimmunitet.
Vidare finns det en grupp som i nationellt
samarbete studerar om antikroppar mot
ledspecifika proteiner kan prediktera insjuknande i, och förlopp vid RA.
Klinisk och epidemiologisk reumatologisk
forskning
Den kliniska och epidemiologiska forskningen har tagit ett stort kliv framåt under den senaste 6-årsperioden. Kliniskt
Reumatologiskt Forskningscentrum har
utvecklats till ett nav kring vilken ett flertal prövarinitierade randomiserade kontrollerade studier (RCTs) startats. Exempel
på sådana studier är; en sjuksköterskeledd
personcentrerad vård med ”treat-to-target” vs ”care as usual”, träningsstudie av
äldre patienter samt ett flertal interventionsstudier med diet vid RA. Vid AS, har
en RCT genomförts där högintensiv träning
utvärderades. Vid fibromyalgi har ett flertal
kontrollerade studier utförts där effekten
av träning på smärta utvärderats.
Flera patient-kohorter med systematiskt
planerad uppföljning har startats. Till den
tidigare AS-kohorten från 2009 (som följs i
samarbete med professor Helena Forsblad
d’Elia i Umeå) har det startats kohorter av
patienter med SLE, PsA, SLE-graviditeter,
”unga vuxna reumatiker”, samt småkärlsvaskuliter. Ytterligare kohorter för strukturerad uppföljning av patienter med RA och
myositer ligger i pipe-line och beräknas
starta under det närmaste året. Vi har startat flera specialmottagningar med riktade
fokus, bl.a., mottagningför patienter med
tidig RA vilka genomgår synovialbiopsier
med ledning av ultraljud samt mottagning
för patienter med särskilt reumatologiska
biverkningar vid s.k. immun-checkpoint
behandling mot cancer.. Det är känt att
autoimmuna, inkluderande reumatologiska, biverkningar uppkommer vid immun-checkpoint behandling mot cancer,
vilka korrelerar med effekt av behandlingen mot cancersjukdomen. Vi har därför
tillsammans med onkologen i Göteborg
startat ett projekt för att undersöka de immunologiska mekanismer på T- och B-cells
nivå som kan vara ansvariga för båda
dessa effekter.

CELLSIGNALERING
OCH
IMMUNREGLERING
KLINISK
BEHANDLINGSFORSKNING
OCH
EPIDEMIOLOGI

INFEKTION

INFLAMMATION
OCH
AUTOIMMUNITET

PROGNOSTISKA
MARKÖRER

KÖNSHORMONER

SKELETTPÅVERKAN

Huvudsakliga frågeställningar som vi arbetar med

Schematisk indelning av forskningsområden samt gruppledare vid avdelning för
reumatologi och inflammationsforskning, Göteborgs Universitet.

Klinisk
reumatologi

Translationell
reumatologi

Immunreglering

Basal
inflammation

Lennart Jacobsson
(MD, professor)

Hans Carlsten
(MD, professor)

Anna Rudin
(MD, professor)

Anna Karlsson
(professor)

Mats Dehlin
(MD, docent)

Maria Bokarewa
(MD, professor)

Lill Mårtensson
(professor)

Kristina Eriksson
(professor)

Eva Klingberg
(MD, docent)

Inger Gjertsson
(MD, professor)

Olof Ekwall
(MD, professor)

Hadi Valadi
(docent)

Rille Pulertis
(MD, docent)

Jan Bjersing
(MD, docent)

Huamei Forsman
(docent)

Tao Jin
(MD, docent)

Esbjörn Tellemo
(prof emeritus)

Ulrika Islander
(docent)
Claes Dahlgren
(senior prof)
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Kompetens och erfarenhet av epidemiologisk registerbaserad forskning har etablerats. Främst studeras patienter med SpA
(nationellt) och gikt (regionalt) där jämförelser görs mot matchade befolkningskontroller. Dessa studier har gett oss ökad
kunskap om riskfaktorer och utfall vid
dessa sjukdomar, vilket rönt internationell
uppmärksamhet. Som ett led i denna forskning, leder vi från Göteborg ett nationellt
giktforskningsnätverk, startat med stöd av
Reumatikerförbundet. Unika historiska kohorter är också en bas för denna forskning.
Exempelvis studeras överviktiga som behandlas med ”gastric-by-pass” för att belysa
betydelsen av övervikt och viktreduktions
betydelse för risk att utveckla artritsjukdomar med dess olika fenotyper. Vidare
studeras i detta projekt nivåer av adipokiner i prover tagna från tidpunkter före diagnos av RA i denna prospektivt insamlade
SOS-kohort samt adipokiners effekter på
T- och B-celler samt synoviala fibroblaster. Andra äldre befolkningskohorter från
Göteborg används för att studera samband
mellan t ex nivåer av urat i serum och risk
för olika typer av demens.
Autoimmun immunreglering
En gemensam nämnare för autoimmuna
sjukdomar är att immunsystemets tolerans 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
människor, cellsystem och djurmodeller för
att klargöra mekanismer som styr utvecklingen av autoreaktiva celler och hur en sådan aktivering skulle kunna förhindras.
Kliniska, experimentella och epidemiologiska studier av patienter där tymus avlägsnats har visat att tymus har en viktig
roll för den centrala toleransutvecklingen,
även efter nyföddhetsperioden. Vidare
studeras även de B-celler som också finns
i tymus, dock förhållandevis få, vilka tillsammans med epitel-cellerna tycks viktiga
för toleransinduktion av T-celler. Studier i
transgena musmodeller pågår med mål att
påverka T-cellsutvecklingen i tymus och
därigenom inducera antigenspecifik central tolerans som behandling vid autoimmuna sjukdomar.
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 autoantikroppar finns det ett antal kontrollmekanismer
som verkar under utmognaden av B-cellen. Vi har rekryterat hit en internationell
forskare som upptäckt en ny sådan kontrollmekanism. Dessa studier har visat att
en defekt i denna kontrollmekanism leder
till många autoimmuna karakteristika hos
möss. Dessa studier utvecklas nu vidare i
djurmodeller för att förstå vad som ligger
10
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Tre unga forskare i ett av laboratorierna på avdelningen: Christina Lundqvist, Linda
Bergqvist och Stanley Cheuk

till grunden för autoimmunitet och vad
som behövs för att utveckla sjukdom. De
huvudsakliga fynden studeras nu även i
olika RA- och SLE-patientkohorter för verifikation.
Infektion och autoimmunitet
Septisk artrit är den mest aggressiva ledsjukdomen. I Sverige insjuknar cirka 1500
människor i septisk artrit varje år och i
efterförloppet får 20-50% av patienterna permanent nedsatt ledfunktion. Vår
forskningsavdelning har en lång tradition
inom stafylokock-medierad septisk artrit
sedan början av 90-talet. Andrzej Tarkowski var först i världen med att etablera
en djurmodell för S. aureus artrit och vår
S. aureus-forskargrupp anses vara världsledande expert på musmodeller av S. aureus-infektioner. Drivkraften i projektet är
att öka förståelsen för sjukdomsprocessen
och att utveckla nya metoder för att förebygga och behandla S. aureus-orsakade infektioner.
Basal inflammation
Vid vår avdelning finns även ett flertal forskare som studerar hur funktionen av fagocyter, med speciellt fokus på neutrofila granulocyter, regleras vid hälsa och vid olika
inflammatoriska sjukdomstillstånd.
Gruppens huvudsakliga målsättning
är att förstå hur inflammationsprocessen
regleras i detalj där de undersöker olika
cellulära biokemiska signaler som aktiveras då neutrofiler navigerar i en inflammatorisk miljö samt hur cellerna interagerar med sin omgivning (t ex mikrober,
mikrobiella beståndsdelar, kroppsegna
signalmolekyler). En del av gruppen har
speciellt fokus på funktionen av så kal�lade G-protein kopplade receptorer som
uttrycks hos neutrofiler och hur aktiviteten hos dessa regleras i olika inflammatoriska scenarier. Andra undersöker hur

den inflammatoriska processen regleras
då fagocyter interagerar med galektiner,
en grupp kroppsegna lektiner som har
visat sig delta i många viktiga processer i
kroppen, till exempel celldifferentiering,
cancerutveckling, immunfunktioner och
inflammation. Forskningen är till sin natur
experimentell grundforskning, men med
rik inblandning av patientmaterial för att
bättre förstå hur olika neutrofilfunktioner
förändras vid akut och kronisk inflammation. Dessa studier förväntas på sikt identifiera molekyler och signaleringsvägar 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 dagsläget kan te sig som science fiction, men som
i en forskningsmiljö är utmärkta redskap
för att undersöka de mekanismer som ger
upphov till och styr det autoimmuna inflammationsförloppet. Ett sådant projekt
rör exosomer, små nanovesiklar som utsöndras från celler, och som forskare vid
vår avdelning har visat är viktiga vid upplärningen av immunsystemet tidigt i livet,
bl.a. i tymus. Exosomer har även förmågan
att transportera genetisk information från
en cell till en annan. Vi studerar framförallt
hur överföring av mRNA sker och om detta
system kan användas för att leverera specifika mRNA till målceller för terapeutiska
ändamål.

Lennart Jacobsson
Överläkare och kombinationsprofessor i reumatologi
Inga-Lill Mårtensson-Bopp
Professor och avdelningschef

Taltz® (ixekizumab) – ett nytt
behandlingsalternativ vid psoriasisartrit
Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit
som behandlats med en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt
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ATC-kod: L04AC13 Indikationer: Plackpsoriasis: Taltz är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Psoriasisartrit: Taltz, ensamt eller i
kombination med metotrexat, är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har svarat otillräckligt eller som inte tolererar en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska
läkemedel (DMARD). Kontraindikationer: Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos). Varning: Behandling med Taltz förknippas med ökad infektionsfrekvens t.ex. i form av övre luftvägsinfektioner, oral candidos, konjunktivit samt Tinea-infektioner. Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive några fall av
angioödem, urtikaria och, sällsynt, fördröjda (10–14 dagar efter injektionen) allvarliga överkänslighetsreaktioner inkluderande utbredd urtikaria, dyspné och höga antikroppstitrar, har rapporterats.
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2018-04-19 För ytterligare information och priser se www.fass.se. Rx, F
Begränsning av subvention: Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med:
- måttlig till svår plackpsoriasis som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A),
eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.
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Ett axplock av aktiva reumaforskare vid Linköpings universitet. Från vänster, Thomas Skogh, Michael Ziegelasch, Christopher Sjöwall,
Jonas Wetterö, Hanna Duan, Helena Enocsson, Klara Martinsson och Martina Frodlund.

Reumatologisk forskning i
Linköping
Fem år har passerat sedan vi senast
presenterade vår reumatologiska forskning i RB vetenskap. Forskningens
huvudsakliga inriktning utgörs fortfarande av patientnära rutinverksamhet
inom områdena tidig artrit/RA, SLE,
Sjögrens syndrom och vaskuliter.

D

en experimentella verksamheten
är förlagd till laboratorieplattformen ”AIR” (autoimmunitet
& immunreglering), institutionen för
klinisk och experimentell medicin (IKE)
vid Medicinska fakulteten. Kliniken har
för närvarande tolv specialister i reumatologi, varav fem är disputerade (Jan
Cedergren, Per Eriksson, Alf Kastbom,
Åsa Reckner och Christopher Sjöwall).
Till dessa ska läggas professor emeritus
Thomas Skogh, som inte längre är kliniskt
verksam samt tre reuma-associerade
disputerade forskare; två arbetsterapeuter (Ingrid Thyberg och Mathilda Björk)
och
en
sjuksköterska
(Elisabeth
Welin Henriksson). Av de uppräknade

12

ReumaBulletinen Vetenskap Nr 128· 6/2018

personerna, har tre fast universitetstjänst
(Christopher Sjöwall, universitetslektor;
Mathilda Björk, professor; Elisabeth
Welin Henriksson, biträdande professor)
och en innehar ett adjungerat lektorat
(Alf Kastbom).
På AIR-plattformen har vi ytterligare
fem disputerade forskare (biologer) med
heltidsanställning på universitetet: biträdande professor Mattias Magnusson
och postdoc Pratheek Bellur Marthanda
som driver djurexperimentell artritforskning (betydelsen av interferon-alfa

”Kliniken har för
närvarande
tolv specialister i
reumatologi, varav fem
är disputerade "

vid
antikroppsmedierad
artrit).
På samma arbetsplats återfinns förste
forskningsingenjörerna Helena Enocsson
och Klara Martinsson samt docent och föreståndare Jonas Wetterö, som alla bedriver forskning kopplad till de patientnära
artrit- och SLE-projekten.
Vi har för närvarande fem registrerade
doktorander (Per Lewander, Michael
Ziegelasch, Martina Frodlund, Karin
Ljungberg Roos och Maria Bergström).
Michael (reumatolog, med projekt inom
bilddiagnostik och Martina (reumatolog,
med autoantikroppsprojekt relaterat till
SLE) planeras disputera under 2019.
Maria Bergström (arbetsterapeut, med
projekt inom funktionshinder vid RA)
och Karin Ljungberg Roos (läkare,
med projekt inom slemhinneimmunologi vid tidig artrit) planeras genomgå
halvtidsgranskning under 2019. Utöver
dessa är Anna Nilsson (reumatolog med
Sjögren-projekt) registrerad doktorand
vid Lunds universitet och har nyligen
genomgått halvtidskontroll.
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Tidiga
strukturerade
insatser
och prospektiv dokumentation vid
nydebuterad RA
(TIRA- & TIRx-projekten)
1996-98 lade vi (i samverkan med
reumatologi-enheterna i Eskilstuna,
Jönköping,
Kalmar,
Linköping/
Norrköping, Oskarshamn och Västervik)
grunden för enhetlig, prospektiv strukturerad klinisk dokumentation och
upprepad samling av serumprover från
patienter med nydebuterad RA, dvs. inom
ramen för projektet ”tidiga insatser vid
RA” (TIRA-1). Tio år senare vidtog ”fas
2” (TIRA-2) med väsentligen samma upplägg som TIRA-1 - då även i samverkan
med reumatologi-kliniken i Falun.
Utöver läkarnas insatser, deltog sjukgymnaster och arbetsterapeuter med enhetlig strukturerad, prospektiv uppföljning
i TIRA-projekten och med årliga
gemensamma seminarier i Linköping
t.o.m. 2016. TIRA-projekten utgör en
viktig bas för pågående och framtida studier.
För närvarande pågår en radiologisk
uppföljning i TIRA-2 10 år efter inklusion,
i syfte att finna prediktorer för långsiktig ledskada i en ’modern’ tidig RA
population.
TIRx (”x-tra tidiga insatser vid debuterande RA”) är ett Linköpingsbaserat
projekt, som baseras på incidenta fall
av ledsymtom, där patienterna har sökt
primärvården pga. ledsymtom och positivt anti-CCP-test, men som (ännu) inte
utvecklat polyartrit. Distriktsläkarna i
Östergötland är informerade om studien
och har remitterat fall för handläggning.
Dessa patienter har undersökts med ultraljud/Power-Doppler (USPD) utförd
av doktoranden Michael Ziegelasch.
Patienterna bedöms därefter av en av
fyra reumatologer, som följer patienterna
prospektivt
utan
kännedom
om
USPD-resultat under de första 3 åren.

Doktorsavhandlingar knutna till reumatologin i Linköping
1995 Elisabeth Peen (reumatolog):
Lactoferrin and anti-Lf antibodies, a clinical and experimental
study
1995 Anders Johansson (mikrobiolog):
Elimination of circulating IgA and IgG immune complexes
2003 Maria Söderlin (reumatolog):
A population-based study on early arthritis in southern Sweden
2005 Ingrid Thyberg (arbetsterapeut):
Disease and disability in rheumatoid arthritis.
2006 Christopher Sjöwall (reumatolog):
CRP and anti-CRP antibodies in SLE
2006 Eva Hallert (sjukgymnast):
Disease activity, function and costs in early rheumatoid arthritis
2007 Jan Cedergren (reumatolog):
Radical aspects on arthritis
2007 Alf Kastbom (reumatolog):
Autoantibodies and genetic variation in rheumatoid arthritis
2008 Mathilda Björk (arbetsterapeut):
Aspects of disability in rheumatoid arthritis
2009 Örjan Dahlström (civ.ing.):
Focus on chronic disease through different lenses of expertise
2014 Helena Enocsson (medicinsk biolog):
Biomarkers and mediators in systemic lupus erythematosus
2014 Anna Svärd (reumatolog):
Circulating and mucosal antibodies to citrullinated in RA
2015 Jaya Prakash Chalise (biolog):
Immune tolerance by IFN- in experimental arthritis

”För närvarande pågår
en radiologisk
uppföljning i TIRA-2
10 år efter inklusion,
i syfte att finna
prediktorer för
långsiktig ledskada i en
’modern’ tidig
RA population."

2017 Lina Wirestam (medicinsk biolog):
Biomarkers of disease activity and organ damage in SLE
2017 Sudeep Chenna Narendra (läkare):
Systemic and local regulation of experimental arthritis by IFN-,
dendritic cells and uridin
2019 planeras två disputationer:
Michael Ziegelasch (reumatolog) & Martina Frodlund
(reumatolog)
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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 American College of Rheumatology
(ACR) och/eller att ”Fries’ diagnostiska
princip” uppfylls (positiv IgG-ANA samt
minst två typiska definierade organmanifestationer). Christopher Sjöwall har
skapat registret och administrerar projektet i nära samarbete med forskningssköterska Marianne Petersson. KLURING
innefattar idag >300 prevalenta och incidenta fall. Prov för DNA-preparation
tas vid inklusion och serumprover tas
till biobanken vid samtliga återbesök.
Gemensamma projekt drivs även i samverkan med kollegor från i det svenska
SLE-nätverket. Vi har ett allmänt intresse för olika autoantikroppsspecificiteter och deras associationer till specifika manifestationer och utfall/prognos,
vilket också utgör basen för Martina
Frodlunds doktorandprojekt. Därutöver
har vi koncentrerat oss på biologiska
funktioner av C-reaktivt protein (CRP)
och andra pentraxiner vid SLE. Den
ursprungliga hypotesen om att lågt plasma-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 en specifik genpolymorfi i kombination med förhöjd mängd
interferon-alfa, som hämmar CRP-syntes i leverns hepatocyter. Vi har även
visat likartade mekanismer för extrahepatisk pentraxinproduktion (pentraxin-3
från leukocyter). Vid sidan av autoantikroppar och pentraxiner intresserar
vi oss för biomarkörerna osteopontin

”Hittills har
KLURING
utgjort basen för
två försvarade
doktorsavhandlingar
och 40-talet
publikationer. "

och ”suPAR” (soluble urokinase plasminogen activating receptor) som prognostiska prediktorer. Utöver publicerade
analyser i KLURING, pågår samarbeten
med SLICC-gruppen (Systemic Lupus
International Collaborating Clinics) med
säte i Toronto. Hittills har KLURING
utgjort basen för två försvarade doktorsavhandlingar och 40-talet publikationer.
Systemiska vaskuliter och andra
inflammatoriska systemsjukdomar
För drygt 20 år sedan rekryterades Per
Eriksson till Linköping för att tillträda en specialinrättad tjänst inriktad
på inflammatoriska systemsjukdomar.
Per har initierat en strukturerad vaskulitmottagning med poliklinisk infusionsbehandling och en forskningsdatabas för
patienter med ANCA-associerad systemisk vaskulit. Under flera år har forskningen berikats av samarbetet med Mårten
Segelmark som innehade professuren i
nefrologi i Linköping under åren 2010–18.
Samarbete kring utveckling av ultraljudsdiagnostik vid storkärlsvaskuliter och
kärlpåverkan vid andra inflammatoriska
systemsjukdomar pågår i samarbete med
docent Helene Zachrisson på Fysiologiska
kliniken.

Sjögrens syndrom
I Linköping finns sedan länge både intresse och god kompetens för primärt resp.
SLE-relaterat Sjögren syndrom. Vi har ett
väl karakteriserat patientmaterial och Per
Eriksson deltar bl.a. i det skandinaviska
Sjögren-nätverket. Anna Nilsson flyttade
till Linköping från Skåne under slutet av
sin specialisttjänstgöring. Anna handleds
i sitt doktorandprojekt av docent Thomas
Mandl, Malmö, och projektet omfattar
studier av lungengagemang vid primärt
Sjögrens syndrom.
Nationella och internationella samarbeten
Utöver samarbetspartners i Linköping och
inom TIRA-gruppen, har vi forskningssamarbeten med de medicinska lärosätena från
Norr till Söder (Umeå, Uppsala, Stockholm,
Göteborg och Lund/Malmö/Helsingborg). Internationella samarbetsprojekt
pågår med bl.a. Leendert Trouw, Leiden,
Martin Herrmann, Erlangen, Julia Simard,
Stanford, Michael Mahler, Inova Diagnostics San Diego, samt Marina Samoylovich och Irina Griazeva, St. Petersburg.
Inom reumarehabilitering finns internationella samarbeten med bl.a. Alison
Hammond, Salford, samt Ed Yelin och
Patricia Katz, San Francisco.

Christopher Sjöwall
Ämnesföreträdare 2017–
Thomas Skogh
Ämnesföreträdare 2005–2017

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se
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REUMATOLOGISKA FORSKNINGSENHETER I SVERIGE · Stockholm

Reumatologisk forskning i
Stockholm
I Stockholm bedrivs reumatologisk
specialistvård huvudsakligen vid
Karolinska
Universitetssjukhuset
(Solna samt Huddinge), vid Centrum
för reumatologi samt vid Danderyds
sjukhus.

F

orskning kring reumatologiska sjukdomar bedrivs vid Karolinska Institutet, i nära samverkan med sjukvården. Denna forskningsmiljö och samverkan
mellan universitet och vård är dynamisk,
translationell, och syftar till bättre förståelse av de reumatologiska sjukdomarnas
uppkomstmekanismer, förlopp och konsekvenser, med förhoppningen att kunna
tidigarelägga diagnos samt förbättra behandling och prognos för patienter med
reumatologiska sjukdomar.

”Samverkan mellan
universitet och vård
är dynamisk,
translationell.

Reumatologi Karolinska
Reumatologiforskningen vid Karolinska
Institutet består av ett antal samverkande
delar, och spänner över klinisk prövning,
epidemiologi, genetik, immunologi, cellbiologi och djurexperimentella studier.
Mycket aktiv och spännande forskning bedrivs hos oss kring etiopatologi, behandling och utfall vid ledgångsreumatism (artrit), Sjögrens syndrom, myosit, systemic
lupus erythematosus (SLE), systemisk
skleros, antifosfolipidsyndrom (APS) och
vaskuliter.
Vid Avdelningen för Reumatologi (Institutionen för Medicin, Solna, huvudsakligen placerad vid Centrum för Molekylär
Medicin (CMM)), ledd av professor Anca
Catrina finns ett modernt forskningslaboratorium med mer än 100 samverkande forskare från 15 olika länder.
Samkoordinerad klinisk forskning med
longitudinell patientuppföljning sker både
vid det Nya Karolinska Universitetssjukhuset där tre så kallade patientflöden har inrättats (artrit, spondylartrit och systemiska

inflammatoriska sjukdomar), samt på
närliggande och nyöppnade Centrum för
reumatologi där en stor del av artrit-patienterna följs och behandlas. Båda klinikerna är belägna nära forskningslaboratoriet, vilket är en stor fördel för en väl
fungerande samverkan mellan kliniska
och experimentella forskare. Närheten
gör att klinisk forskning kan knytas direkt
till omfattande molekylära och djurexperimentella studier. En mycket aktiv verksamhet kring kliniska prövningar bedrivs
vid vår kliniska prövningsenhet, ledd av
docent Jon Lampa. Vid Avdelningen för
Klinisk Epidemiologi (Institutionen för
Medicin, Solna), ledd av professor Johan
Askling, studerar en inflammationsepidemiologigrupp orsaker till sjukdomsuppkomst och behandlingsutfall vid olika
kroniska inflammatoriska sjukdomar inklusive de reumatologiska. Vid Institutet
för Miljömedicin, ledd av senior professor
Lars Alfredson, drivs bland annat den sk
EIRA-studien inklusive epidemiologiskt
orienterade forskningsprojekt kring uppkomstmekanismer bakom RA.

De kliniska, epidemiologiska och experimentella forskningsgrupperna samlade vid gemensamt möte på Nobel Forum, Karolinska Institutet.
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Förutom ett omfattande samarbete med
en rad andra grupper inom Karolinska
Institutet är forskare vid Reumatologi
Karolinska involverade i många olika
nationella och internationella nätverk
för reumatologisk och immunologisk
forskning. Vi deltar i flera samt koordinerar ett EU-finansierat projekt.
Anslag från det europeiska forskningsrådet, ERC, har också tilldelats forskare vid enheten. Vi tycker att den
dynamiska verksamheten, tillsammans
med de glada, nyfikna och kreativa forskare som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål gör Reumatologi Karolinska till
en av de finaste arbetsplatser som finns.

”Vi tycker att den
dynamiska verksamheten,
tillsammans med de glada,
nyfikna och kreativa
forskare som jobbar
tillsammans mot ett
gemensamt mål gör
Reumatologi Karolinska
till en av de finaste
arbetsplatser som finns."

Artritforskning
Lars Klareskog, senior professor, leder en
grupp vars forskning syftar till att förstå
hur gener, miljö och immunitet interagerar och orsakar reumatisk sjukdom
genom att studera de longitudinella RA
patientkohorterna som har samlats under
decennier, samt likartade kontrollpopulationer. Vidare använder man immunologiska studier för att förstå specificiteten
av immuna reaktioner som kan leda till
RA utveckling.
I gruppen studerar forskaren Leonid
Padyukov hur genetiska variationer påverkar utvecklingen av, och/eller skyddet
mot, de vanligaste komplexa inflammatoriska sjukdomarna. Caroline Grönwall,
forskarassistent, studerar variation och
egenskaper hos autoreaktiva B celler och
antikroppar. Fredrik Wermeling, forskarassistent, studerar gener som påverkar T-cellers och neutrofilers beteende
i autoimmuna sjukdomar och cancer.
Jon Lampa, docent, vill förstå hur
RA-associerad inflammation påverkar
hjärnan, och särskilt centralnervös
smärtreglering.

reumatisk sjukdom. Forskningen är cellulärimmunologisk och syftar till att identifiera
självantigen och vilka delar därav som de
autoreaktiva T- respektive B-lymfocyterna
känner igen. De utvecklar tekniker för att
monitorera de autoimmuna lymfocyterna
och genererar autoantikroppar från
patientmaterial.

Vivianne Malmström, professor, leder en
forskargrupp som fokuserar på adaptiv
immunologi, först och främst i RA,
men även vid myosit, SLE och vaskulit för
att förstå vilka specifika immunreaktioner
som ligger bakom autoantikroppspositiv

Professor Johan Asklings forskargrupp
vid Avdelningen för klinisk epidemiologi,
innefattande bland annat docent Thomas
Frisell, professor Martin Neovius, och
docent Elizabeth Arkema med medarbetare driver projekt kring samsjuklighet
och familjär sjuklighet vid olika kroniska inflammationssjukdomar (reumatoid
artrit, ankyloserande spondylit, psoriatisk artrit, SLE, men också andra inflammatoriska sjukdomar), inklusive uppföljning av biologiska läkemedel, det senare i
samverkan med ARTIS-gruppen.

Anca Catrina, professor, leder en grupp
som forskar om tidiga sjukdomsmekanismer som kan leda till uppkomsten av
kronisk ledsjukdom. Gruppen fokuserar
på att förstå hur gener och miljöfaktorer bidrar till toleransbrytning i slemhinnorna (så som i lungor och tandkött)
och därefter leder till smärta, inflammation och benbrytning lokalt i leden.
Karin Lundberg, forskarssistent, studerar sambandet mellan den parodontit-associerade bakterien Porphyromonas
gingivalis och insjuknande i RA. Docent
Aleksandra Antovic utforskar sambandet mellan autoimmuna inflammatoriska
reumatiska sjukdomar och kardiovaskulära komplikationer, med speciell
fokus på venös trombembolism.

Senior professor Lars Alfredsson vid
Institutet för miljömedicin driver forskning kring miljöfaktorers betydelse för
uppkomst av RA. I samma grupp driver
docent Saedis Saevarsdottir forskning
kring livsstilsfaktorers betydelse för
prognos och behandlingsrespons vid
reumatoid artrit.

”Reumatologi Karolinska
är involverade i många
olika nationella och
internationella nätverk
för reumatologisk och
immunologisk forskning.

Labforskning i nära anslutning till klinisk verksamhet.
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Sjögrens syndrom
Forskningsgruppen som leds av professor
Marie Wahren-Herlenius studerar den kliniska och molekylära patogena processen
vid både Sjögrens syndrom och autoantikroppmedierade medfödda hjärtblock
som kan utvecklas hos gravida kvinnor
med Sjögrens sjukdom. Syftet med dessa
studier är att kunna utveckla nya metoder
för att förebygga, diagnostisera och behandla dessa sjukdomstillstånd.
I samma grupp medverkar även
Alexander Espinosa, forskarassistent, som
undersöker hur interferonreglerade gener
är involverade i autoimmuna sjukdomar
och cancer.
Myositforskning
En mycket aktiv forskning om myosit bedrivs inom gruppen ledd av senior
professor Ingrid Lundberg. Man studerar
orsakerna till muskelinflammation och
muskelsvaghet samt sambandet mellan
inflammation i musklerna och lungorna
som förekommer hos vissa patienter.
Gruppen deltar aktivt i ett svenskt och
ett internationellt myosit-nätverk, samt
bidrar till det internationella myositregistret
EuroMyositis.

Forskning
kring
inflammatoriska
systemsjukdomarna
Adj professor Elisabet Svenungsson
bedriver forskning som är inriktad mot
molekylära mekanismer, fenotyper och
genetiska faktorers betydelser för den
ökade risken för hjärtkärlsjukdom hos
patienter med inflammatoriska systemsjukdomar. Gruppen följer en stor kohort
med väl karakteriserade SLE patienter,
patienter med APS och patienter med
systemisk skleros (under ledning av
Annica Nordin).
Docent Iva Gunnarsson, adj lektor, vill
förstå hur njurpåverkan vid SLE uppstår
och hur den bäst ska behandlas. Iva ansvarar för en unik kohort av SLE patienter med biopsiverifierad njurinflammation, samt en kohort med patienter som
har ANCA associerade vaskulitdiagnoser. Inom gruppen leder forskarassistent
Fariborz Mobarrez studier kring mikropartiklars betydelse vid inflammatoriska
systemsjukdomar.
Forskning kring medfödd immunreglering
Professor Helena Erlandsson Harris leder
en forskargrupp som studerar sambandet
mellan reumatisk sjukdom och medfödd

Aula Medica, Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn
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immunitet med särskilt fokus på HMGB,
ett DNA-bindande protein med inflammatoriska egenskaper. Gruppen fokuserar på
att kartlägga mekanismerna bakom dessa
inflammatoriska egenskaper och klargöra
om blockad av HMGB1 kan vara en effektiv
och säker behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar, särskilt juvenil idiopatisk artrit.
Eikosanoider och proteomik forskning
Professor Per-Johan Jakobssons forskargrupp har som mål att med hjälp av proteomik identifiera modifierade proteiner
som utgör autoantigener och kan aktivera
immunförsvaret och utlösa sjukdom. Samtidigt har gruppen ett långtidsintresse i
utveckling av nya anti-inflammatoriska läkemedel som blockerar microsomalt prostaglandin E2 syntetas (mPGES). Ett annat
projekt är ULTRA-DD, ett IMI projekt
som syftar till att validera nya terapeutiska
mål vid reumatisk systemisk sjukdom.

Anca Catrina
Professor, Överläkare

SLÅ TILLBAKA

MOT SNABBT
PROGREDIERANDE RA
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otillräckligt och för vilka ytterligare systemisk behandling för psoriatiska hudskador inte krävs. Endast intravenös beredningsform: Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit – ORENCIA® i kombination med metotrexat är
indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA) hos pediatriska patienter från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på andra DMARDs inklusive åtminstone en TNFhämmare. ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år. Kontraindikationer: Allvarliga okontrollerade infektioner, som sepsis och opportunistiska infektioner. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot
något hjälpämne. Förpackningar: Fyra förfyllda sprutor med 125 mg abatacept i en ml lösning. Fyra förfyllda pennor med 125 mg abatacept i en ml lösning. En injektionsflaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta.
Ytterligare information: ORENCIA® är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 25 juli 2017.
Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100
www.orencia.se | www.orenciapatient.se | www.bms.se
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1. Emery P, et al. Rheumatology 2008;47:392–8; 2. Choy EHS, Panayi GS. N Engl J Med 2001;344:907–16; 3. Emery P. Expert Opin Investig Drugs. 2003;12(4):673-681; 4. ORENCIA® produktresumé 2017
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Forskning vid
Reumatologkliniken i Uppsala
Vilken genetisk och molekylär bakgrund har de reumatiska sjukdomarna?
Vilka konsekvenser har den autoimmuna sjukdomsprocessen? Kan vi hitta
mer riktade terapier för våra patienter?
Detta är några frågor som vi i Uppsala
försöker besvara.

D

en reumatologiska forskningen i
Uppsala har under de senaste 5 åren
växt betydligt, vilket framförallt
beror på att många forskningsintresserade
kollegor med olika kompetenser sökt sig till
forskargruppen. Samtidigt har vi förmånen
att förvalta flera stora och fleråriga projektanslag, vilket gjort att vi kunnat bygga
en långsiktigt stabil verksamhet. I dagsläget
utgör vi en av institutionens största forskargrupper med tydligt translationell inriktning. Som forskargruppsledare är det fantastiskt stimulerande att det inom gruppen
finns experter på många kliniska tillstånd,
statistik, genetik, bioinformatik, farmakologi

och immunologi. Dessutom kommer gruppmedlemmarna från flera olika länder vilket
gett oss ett internationellt perspektiv som
ökat kvalitén på våra projekt. Vår forskargrupp är vidare en av de få grupper vid institutionen som har flera läkare som gör delar
av avhandlingsarbetet vid vårt laboratorium och själva utför experiment. En allmän
trend är att antalet läkare som laborerar

”Flera nationella nätverk med
internationella förgreningar
koordineras från Uppsala "
under doktorandtiden minskar, men vi försöker bevara möjligheten för doktorander
att jobba i laboratoriemiljö för de som vill
göra en avhandling som innefattar klassiska
experiment. Den möjligheten tror jag är en
viktig faktor till att vi inte har svårt att rekrytera doktorander som härigenom också
får tid att på djupet tränga in i ett definierat
problemkomplex.

Den framgångsrika reumatologiska forskningen i Sverige bygger i stor utsträckning
på nationellt och internationellt samarbete. Det är viktigt både för tillgången på
tillräckligt stora patientmaterial och för
att nödvändig kompetens ska samlas omkring ett centralt kliniskt problem. Flera
nationella nätverk med internationella
förgreningar koordineras från Uppsala
och det arbetet har varit till nytta inte
bara för oss utan också för många andra
forskare inom och utom landet. Uppsalas
forskning har genom åren varit fokuserade på kliniska problem av stor betydelse
för både patienter och sjukvård. Dit hör
frågor om varför man drabbas av inflammatorisk reumatisk sjukdom och konsekvenserna av de olika sjukdomarna.
En långsiktig målsättning, som vi delar
med många andra, är att identifiera nya
terapeutiska målmolekyler så att effektivare terapier kan utvecklas.

Forskningsområden i Uppsala med projektledare, postdoktorer och doktorander.
Ytterligare ett par kollegor kommer att registreras som doktorander under året.
Område

DISSECT*

Immunreglering

SLE

Primärt Sjögrens
Syndrom

Projektledare

Lars Rönnblom
(Professor, öl)

Maija-Leena Eloranta
(Docent)

Lars Rönnblom		
(Professor, öl)

Gunnel Nordmark
(Docent)

Medverkande

Johanna Sandling
(Koordinator, PhD)

Niklas Hagberg
(Postdok, PhD)

Dag Leonard
(PhD, MD)

Juliana Imgenberg
-Kreuz
(Postdok, PhD)

Sule Yavuz
(Professor,
gästforskare)

Christian Lundtoft
(Postdok, PhD)

Karin Hjorton
(MD, doktorand)

Lilian Vasaitis
(PhD, öl)

Karin Bolin
(MD, doktorand)
Sarah Reid
(Doktorand)
Schematisk uppdelning av våra forskningsområden med ansvariga forskare. Observera att de flesta av forskarna är involverade i flera
forskningsområden då dessa överlappar varandra
* DISSECT; Dissecting disease mechanisms in three systemic autoimmune autoimmune diseases with an interferon signature
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Inflammatoriska systemsjukdomar
Vi är välkända för vårt arbete med interferonsystemets betydelse vid SLE och andra
inflammatoriska systemsjukdomar. Under
åren har vi klarlagt delar av de mekanismer som initierar, styr och vidmakthåller
den kontinuerliga interferonproduktion
som ger upphov till den interferonsignatur som är så typisk vid SLE, men också
andra inflammatoriska systemsjukdomar.
Vidare har vi bidragit till identifieringen
av ett stort antal gener av betydelse för
dessa sjukdomar. Ett resultat av vårt arbete inom området är att vi nu leder ett
forskningsprojekt med titeln ”Dissecting
disease mechanisms in systemic inflammatory autoimmune diseases with an
interferon signature” eller kort och gott
”DISSECT”. Detta projekt tog sin början i
slutet av 2013 och syftar till att klarlägga
de biologiska sambanden, genetiken och
sjukdomsmekanismerna vid SLE, primärt
Sjögrens syndrom och myosit. I projektet
ingår mer än 4000 patienter och kontrollpersoner där vi på sikt vill finna nya vägar
till bättre terapi vid dessa sjukdomar. DISSECT är ett samarbete med alla lärosäten
i Sverige och de nätverk som jobbar med
SLE, primärt Sjögrens syndrom och myosit. Dessutom ingår flera forskargrupper
i andra länder. Lars Rönnblom är huvudansvarig för projektet som koordineras av
Johanna Sandling. Hittills har vi sekvensat

Reumatoid artrit

Vaskulit

Eva Baecklund
(Docent, öl)

Ann Knight
(Docent, öl)

Johanna Sundbaum
(MD, doktorand)

Johanna Dahlqvist
(MD, PhD)
Erik Hellbacher
(MD, doktorand)

mer än 4000 individer och hittat mer är
70000 genvarianter som inte är beskrivna
tidigare. Samtidigt har vi mycket god information om den kliniska och immunologiska bilden hos de patienter som ingår i
studien. Omfattande analysarbete återstår
men under de kommande åren räknar vi
med att mycket spännande information
kommer att genereras i projektet.
Gunnel Nordmark är koordinator för det
Skandinaviska Sjögrennätverket som samlar en stor grupp forskare och kliniker som
kartlägger både klinik och genetik vid primärt Sjögrens syndrom. Sjögrennätverket
deltar även i det internationella samarbetet ”The Sjögren’s Genetics Network–
SGENE”, där vi från Skandinavien bidragit med den största patientkohorten.
Viktiga delprojekt är att identifiera de
undergrupper av patienter med Sjögrens
syndrom som drabbas av svår sjukdom
med allvarliga komplikationer som t.ex.
lymfom. Vidare har hon tillsammans med
sina medarbetare undersökt epigenetiska
förändringarna i immunceller hos patienter med Sjögrens syndrom och visat på att
dessa patienter har en epigenetisk interferonsignatur.
Dag Leonard studerade i sitt avhandlingsarbete bakgrunden till den ökade kardiovaskulära sjukligheten hos patienter med
SLE. Han har sedan disputationen fortsatt dessa studier i samarbete med flera
andra kollegor. I ett nyligen publicerat
arbete fann han en stark koppling mellan
en genvariant av IL-19 och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med SLE och
reumatoid artrit men inget samband med
riskgenen och kardiovaskulär sjukdom i
normalbefolkningen. Resultaten talar således för att det finns sjukdomsspecifika
orsaker till ökad kardiovaskulär sjuklighet hos patienter med reumatisk sjukdom.
Han arbetar också med att utveckla ett genetisk riskscore som förhoppningsvis kan
användas till att delvis prediktera sjukdomsförloppet vid SLE.
Karin Hjorton tillsammans med Maija-Leena Eloranta studerar möjligheten
till farmakologisk modulation av det proinflammatoriska svar som man finner vid
många inflammatoriska systemsjukdomar.
Det mest aktuella fyndet är att en hämning
av Interleukin-1 receptor (IL1R)-associerat kinas 4 (IRAK4) ger en mycket god
blockering av flera proinflammatoriska
signalvägar vilka induceras av de immunkomplex som är vanliga vid bl.a. SLE. Den
farmakologiska effekten in vitro är klart
bättre än den man erhåller med hydroxiklorokin.

Sarah Reid, ung forskare som är aktiv inom
SLE-projektet, arbetar tillsammans med Dag
Leonard med att utveckla ett genetisk riskscore
för att prediktera sjukdomsförlopp.

Karin Bolin, reumatolog som forskar om ärftliga
faktorers betydelse vid SLE-nefrit tillsammans
med Gunnel Nordmark.

Karin Hjorton, reumatolog som tillsammans
med Maija-Leena Eloranta och Lars Rönnblom
studerar möjligheten till farmakologisk
modulation av det proinflammatoriska svaret
vid inflammatoriska systemsjukdomar.
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Niklas Hagberg har visat hur den under tio
år kända riskvarianten av STAT4 fungerar.
Det visar sig att riskvarianten av denna gen
ger en ökad aktivering av STAT4 när aktiverade T celler från patienter med SLE
utsätts för IL-12. Hos friska individer ger
riskvarianten ett minskat T cells svar, men
om cellerna utsätts för interferon-alfa så
ändras reaktiviteten och blir SLE-lik. Med
andra ord tycks risk varianten vara undertryckt i normalfallet, men exogena faktorer
som interferon kan ge upphov ett patologiskt svar. Möjligen kan fyndet delvis förklara många SLE patienters erfarenhet av
att sjukdomen debuterat efter en långdragen virusinfektion.
Lilian Vasaitis disputerade på en avhandling om primärt Sjögrens syndrom och har
efter disputationen bl.a. intresserat sig för
IgG4-relaterade sjukdomar som är ett relativt nytt begrepp inom kliniken.
Reumatoid artrit och vaskuliter
Ytterligare forskning med internationellt
genomslag har varit Eva Baecklunds ytterst viktiga studier av sambandet mellan
inflammation och malignitet. I flera omfattande epidemiologiska studier har hon
påvisat sambandet mellan höggradig långvarig inflammation och risken för lymfom
hos patienter med reumatoid artrit. Dessa
studier har haft stor betydelse för hur vi
ser på läkemedelsbehandlingen vid RA
och för användandet och uppföljningen av
biologiska läkemedel. De har också utgjort
basen för ytterligare ett antal studier kring
utveckling av malign sjukdom och andra
reumatiska sjukdomar. Det viktigaste projektet är Auto-Lymfom studien där patienter med reumatisk sjukdom som insjuknar
i lymfom inkluderas och blod och lymfomvävnad tillvaratas för vidare genetiska
och molekylärbiologiska studier. Projektet
sker i samarbete med reumatologer och
onkologer i hela landet. Vidare är Eva
Baecklund engagerad i ARTIS och många
av de studier som undersöker effekterna av
biologisk terapi.
Johanna Sundbaum är reumatolog och
universitetsadjunkt vid Luleå Tekniska
universitet, men också doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper. Hon
studerar bl.a. riskerna för infektioner såsom tbc och hepatit vid TNF-blockad. Hon
har också ett projekt som avser att klarlägga
den genetiska bakgrunden till biverkningarna vid behandling med metotrexat.
Ann Knight koordinerar det nationella
vaskulitnätverket som också har ett brett
Skandinaviskt samarbete, vilket är viktigt
för möjligheten till genetiska studier av ANCA-associerade vaskuliter. Projektet syftar
främst till att utveckla bättre prognostisering
och behandling av vaskuliter. Detta ska åstadkommas genom att använda genetiska och
22
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Översikter:
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kliniska data som markörer för svår sjukdom
och recidivrisk hos patienter. Vaskulitnätverket är främst inriktade på de s.k. ANCA-associerade vaskuliterna: Granulomatös polyangiit, mikroskopisk polyangiit och eosinofil
granulomatos med polyangiit. Johanna
Dahlqvist leder och koordinerar det skandinaviska samarbetsprojektet för djupgående
genetiska analyser av ANCA-associerade
vaskuliter.
Erik Hellbacher är doktorand inom vaskulitprojektet och han undersöker ko-morbiditet
vid dessa sjukdomar. Risken för malignitet
och kopplingen till sjukdomen respektive
behandlingen försöker han klarlägga i sina
studier.

Sammanfattningsvis har vi en bred forskningsportfölj i Uppsala där tyngdpunkten ligger på den genetiska bakgrunden till de reumatiska sjukdomarna.
De flesta kollegorna vid kliniken är
engagerade i de olika projekten och
samarbetet med vårt laboratorium och
SciLifeLab plattformarna fungerar bra.
Vårt stora internationella samarbete är
ytterligare en faktor som gör det spännande,
utmanande och intressant att jobba i
Uppsala.
Lars Rönnblom
Professor, Överläkare

NYHET!

XELJANZ (tofacitinib) nu godkänd även
för behandling av psoriasisartrit (PsA)1,2

Visad effekt vid måttlig till svår psoriasisartrit
hos vuxna patienter där ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft
tillräcklig effekt eller gett biverkningar 1

• Selektiv JAK1 och JAK3-hämmare 3,4
• 115.000 RA-patienter behandlade över hela världen 5
96 % av PsA-patienterna som hade otillräcklig
effekt på csDMARD visade ingen radiografisk
progression efter 12 månader 1,6

PP-XEL-SWE-0411 Sep 2018

XELJANZ – Den enda JAK-hämmaren
godkänd för tre indikationer: reumatoid
artrit, psoriasisartrit, ulcerös kolit 1

1. XELJANZ produktresumé 2. EMA Approval C(2017)2061(final) 3. Shuai K, Liu B. Nat Rev Immunol. 2003;3(11):900-911. 4. Jiang JK, et al. J Med Chem.
2008;51(24):8012–8018 5. Data on File Pfizer 6. Mease P et al. N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550

XELJANZ (tofacitinib), Rx , (F), ATC-kod L04AA29 immunosuppressivt medel, JAK hämmare. Tablett 5 mg och 10 mg. Indikationsområden: XELJANZ i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna
patienter när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. XELJANZ i kombination
med MTX är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har haft otillräcklig effekt eller fått biverkningar av en tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD). Xeljanz är indicerat för behandling av vuxna patienter
med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som har fått otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar, eller varit intoleranta mot konventionell behandling eller mot biologiska läkemedel. Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller
mot något hjälpämne, aktiv tuberkulos (TB), allvarlig infektion såsom sepsis eller opportunistiska infektioner, grav leverfunktionsnedsättning, graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Var vänlig läs produktresumén för XELJANZ före förskrivning. XELJANZ
har inte studerats och ska undvikas i kombination med biologiska läkemedel och potenta immunsuppressiva medel t.ex azatioprin, 6-merkaptopurin, ciklosporin och takrolimus på grund av eventuellt ökad immunsuppression och ökad risk för infektion. Behandling med
XELJANZ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva infektioner. Om en patient får en allvarlig infektion, en opportunistisk infektion eller sepsis ska behandlingen avbrytas. Virusreaktivering och fall av herpes virus-reaktivering (t.ex. herpes zoster) har observerats i kliniska
studier av XELJANZ. Använd XELJANZ med försiktighet till patienter med ökad risk för GI perforation. Sänkning av dosen rekommenderas vid samtidig behandling med preparat som hämmar Cytokrom (CYP) P450 3A4 och CYP2C19 på grund av möjlig inverkan på XELJANZ
farmakokinetik. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden såsom lymfopeni, neutropeni, anemi och vid sänkt lever och njurfunktion. Behandling med Xeljanz skall inte inledas vid låga B-lymfocyter, B-neutrofiler eller lågt hemoglobin.
Förmån med begränsningar: Subventioneras endast för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. För pris och ytterligare information,
se www.fass.se Datum för översyn av produktresumé: 08/2018. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man rapporterar biverkningar.
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Reumatologisk forskning i
Umeå
Den reumatologiska forskningen i
Umeå har en stark klinisk förankring.
På kliniken finns 16 läkare; 14 specialister och två ST-läkare i reumatologi.
Elva läkare, två sjukgymnaster och en
sjuksköterska är disputerade. Solbritt
Rantapää Dahlqvist är senior professor
och våra två kombinationstjänster
innehas av professor Solveig Wållberg
Jonsson och professor Helena Forsblad
d’Elia.

P

å kliniken finns en forskningsenhet med en forskningssköterska på
deltid. På universitetssidan ingår
Reumatologi i Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
(UmU). Vid denna enhet, där fyra disputerade forskare, två med postdoktortjänster
och en doktorand, är lokaliserade, finns
fullt utrustade laboratorier. Vi har fyra
doktorander, varav en finns i Östersund.
Reumatologiska kliniken har en egen biobank med en omfattande provsamling.
I Umeå finns också Biobanken norr och
Enheten för Biobanksforskning. Blodprover och enkätresultat för forskning samlas in kontinuerligt i samband med hälsokontroller på befolkningen som deltar i
Västerbotten Intervention Projekt (VIP).
Genom ett särskilt ansökningsförfarande
kan forskare få tillgång till insamlat material, vilket ger oss unika möjligheter att
analysera prover och enkätuppgifter innan sjukdomsdebut och under sjukdomsförlopp.
Forskning om reumatoid artrit
Solbritt Rantapää Dahlqvists grupp
bedriver klinisk och translationell
forskning. Forskargruppen består av
Lisbeth Ärlestig (civ ingenjör, postdoktor),
Heidi Kokkonen (läkare, postdoktor),
Mikael Brink (läkare, postdoktor), Linda
Johansson (läkarstuderande, postdoktor)
och Antonia Boman (läkarstuderande,
doktorand) och är inriktad på etiopatogenetiska faktorer av betydelse för RA
och för sjukdomens progress. Solbritt visade tidigt att antikroppar mot cykliska
citrullinerade peptider (anti-CCP) och
reumatoid faktor (RF) av olika isotyper
fanns många år innan symtomdebut av
reumatoid artrit (RA) och att koncentrationen av dessa antikroppar steg ju närmare symtomdebuten prover analyserades.
I fortsatta studier påvisades förhöjda
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nivåer av flertalet olika antikroppar
mot citrullinerade peptider (ACPA),
liksom stegrade nivåer av flera olika cytokiner/kemokiner - talande för aktivering
av det adaptiva immunsystemet innan
symtomdebut i RA. En annan upptäckt var
att patienter som senare utvecklade RA
hade ökade antikroppsnivåer av antikroppar riktade mot peptider deriverade från
Porphyromonas gingivalis (oral bakterie)

redan innan symtomdebut jämfört med
matchade kontroller kommer att utföras.
Resultaten från antikroppspanelerna efter sjukdomsdebuten med avseende på
sjukdomens progress och förlopp (radiologiskt och utveckling av extra-artikulär
sjukdom) skall också utvärderas. Vidare
undersöks också förstagradssläktingar till patienter med RA immunologiskt
(miRNA) eftersom de uppvisade en ökad

”Reumatologiska kliniken
har en egen biobank med en
omfattande provsamling.
I Umeå finns också Biobanken
norr och Enheten för
Biobanksforskning."

och förhöjd nivå av osteoklast aktiverande faktor (RANKL), samt en ökad grad
av käkbensförlust jämfört med matchade kontroller. Fynden kan tala för samband mellan RA och allvarlig parodontit.
Genom studier av insamlade enkätsvar i
VIP påvisades att individer redan innan
symtomdebut av RA hade signifikant fler
kardiovaskulära riskfaktorer än matchade
kontroller. Midjemått och BMI var signifikant högre hos dem som senare utvecklade RA.
Solbritts grupp avser att i framtida
forskning försöka identifiera faktorer
relaterade till övergången från att vara
symtomfri till att ha utvecklat RA - utgående från material från Biobanken norr
och klinikens tidig RA kohort. Analys av
serum-proteinmönster med hjälp av proteomik och autoantikroppspanel riktad
mot ledrelaterade antigen innan och efter
sjukdomsdebuten i jämförelse med matchade kontroller planeras. Samarbeten med
odontologer avseende orala bakterier och
dess potentiella betydelse för utvecklingen av RA kommer att fortsätta. En genetisk studie (genom-täckande associations
analys; GWAS) i samarbete med deCode
på Island är just genomförd. Långtidsuppföljning efter sjukdomsdebut avseende
kardiovaskulär sjukdom i förhållande till
förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer

autoantikroppsproduktion. Skapande av
en artralgi-kohort har nyligen påbörjats
där bland annat klinisk och ultraljudsmässig undersökning utförs.
Solbritt samarbetar nationellt med
t.ex. professorerna I Gjertsson och
M. Bokarewa, Göteborg, R. Holmdahl
och L. Klareskog, Stockholm, J. Rönnelid
Uppsala. Samarbete finns även med
A. Kastbom och M. Ziegelasch, Linköping.
Internationellt samarbete finns med forskare i Leiden, Madrid och Baltimore och
med konsortierna RACI, ATACC-RA och
DISSECT.
Lotta Ljung bedriver epidemiologisk och
klinisk forskning baserad på nationella och
lokala/regionala register inom området
komorbiditet vid RA liksom metodologiska
frågor relaterade till registerforskning.
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Baserat på data från SRQ kunde en normaliserad risk för akut koronart syndrom
för patienter med RA med god respons
på TNF-hämmarbehandling påvisas.
I en annan studie genomförd i samarbete med det nordamerikanska Corrona
registret och forskare på Harvard och i
New York har en nyligen framtagen riskalgoritm för skattning av kardiovaskulär risk
vid RA (ERS-RA) validerats med data från
SRQ. Fortsatta analyser av hur inflammation, inflammationshämning och behandlingssvar påverkar den kardiovaskulära
risken pågår tillsammans med professor
Johan Asklings forskargrupp på KI, medicine doktor Marie Holmqvist och ARTIS.
Utgående från ett lokalt register i Umeå
studeras frakturrisk och frakturpredik-

efter infarkt var även ökad. Därtill påvisades också ökad förekomst av ateroskleros vid RA. Solveig har följt en regional
kohort av patienter med nydebuterad RA
(ca 1000 patienter från 1995 och framåt)
som utgjort underlag för flera avhandlingar. Hos en andel av patienterna, den
s.k. ”Kärlkohorten” (initialt n=80 samt en
kontrollgrupp), följs aterosklerosprocessen vart femte år med ultraljud av halskärl
hos både fall och kontroller. Ett stort antal
biomarkörer har analyserats över tid vilket
gör det möjligt att söka samband med de
olika stegen i aterogenesen. Vid årets EULAR-kongress presenterades resultat som
visade på ett tydligt samband mellan leddestruktivitet vid baseline och utvecklingen av ateroskleros efter 11 år.

Bengt, som planerar disputation våren
2019, har använt den regionala kohorten
för att utvärdera ERS-RA för kardiovaskulär risk men kunde inte påvisa någon fördel jämfört med instrument för normalbefolkningen.
De senaste åren har Solveigs forskargrupp intresserat sig alltmer för kardiovaskulär prevention. Kristina, sjukgymnast, disputerade våren 2018 på fysisk
aktivitet och kardiovaskulära riskfaktor.
Pat med nydebuterad RA och hög syreupptagningsförmåga hade en mer fördelaktig
kardiovaskulär riskprofil efter 16 års sjukdom och uppvisade ett negativt samband
mellan sjukdomsaktivitet i tidig sjukdom och syreupptag vid uppföljningen.
Kristina kunde, tillsammans med sjukgymnast Lars, visa att 12 veckors intensiv

”Vid årets EULAR-kongress
presenterades resultat
som visade på ett tydligt
samband mellan
leddestruktivitet vid baseline
och utvecklingen av
ateroskleros efter 11 år. "

tion vid RA. Projektet drivs av Solbritt
Rantapää Dahlqvist tillsammans med
Lotta Ljung, läkarstudent Filip Siljehult
och överläkare Kristina Wiberg, Östersund.
Solveig Wållberg Jonssons forskargrupp
består av Anna Södergren, postdoktor, Björn Sundström, postdoktor, Lena
Innala, postdoktor, Kristina Hörnberg,
postdoktor, Bengt Wahlin, doktorand och
Lars Ångström, doktorand. Solveig bedriver klinisk forskning inriktad på förekomst och utveckling av komorbiditet vid
RA med särskilt fokus på kardiovaskulär
sjukdom. Faktorer av betydelse för progress av komorbiditet studeras också.
Solveig visade tidigt på en minst 50 % ökad
kardiovaskulär dödlighet vid RA jämfört
med normalbefolkningen. Dödligheten

Anna har fortsatt koncentrerat sig på
etiopatogenes bakom aterosklerosprocessen och driver nu forskning utgående från
Kärlkohorten. Hennes intresse har genom
de resultat som hittills framkommit breddats till att även inkludera fysisk aktivitet
och metabolism. För närvarande studerar Anna också utfallet efter förstagångshjärtinfarkter vid ankyloserande spondylit
(AS) jämfört med normalbefolkningen i
ett samarbete med bl.a. professor Lennart
Jacobsson, Göteborgs Universitet. Anna
innehar även en 50% forskartjänst vid
Wallenberg centrum för molekylär medicin vid UmU. Lena disputerade på komorbiditet vid RA. Lena kunde visa hur såväl
traditionella kardiovaskulära riskfaktorer
som grad av sjukdomsaktivitet var betydelsefulla, och även potentierade varandra, i
utvecklingen av kardiovaskulära händelser.

cykelträning förbättrade både syreupptag
och blodtryck. Lars kommer att försvara
sin licentiatuppsats i januari 2019. Björn,
kostvetare och sjukgymnast, driver forskning om levnadsvanor med fokus på hur
nutrition och fysisk aktivitet påverkar
inflammation. Björn disputerade 2011
på nutrition vid AS och har fortsatt med
forskning om AS och publicerade nyligen
en studie om prediktorer för ryggrörlighet vid AS där träningsvanor och CRP
var associerat med utveckling av nedsatt
ryggrörlighet. Ytterligare analyser av naturalförloppet av ryggrörlighet vid AS pågår. Nutritionens betydelse för utveckling
av RA studerade Björn i samarbete med
Solbritt och en tidigare okänd interaktion
mellan rökning och saltintag påvisades.
Nya studier om nutrition som etiopatogenetisk faktor för RA genomförs nu i ett
nationellt samarbete.
Vad gäller internationella samarbeten
tillhör Solveig och Anna EULAR task force for EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in
patients with rheumatoid arthritis and
other forms of inﬂammatory joint disorders. Solveig, Lena och Solbritt ingår
också i nätverket ATACC-RA.
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Forskning om psoriasisartrit
Gerd-Marie Alenius, docent i reumatologi,
bedriver klinisk och translationell forskning. Forskningsområde är inriktat på studier av faktorer av betydelse för sjukdomsutveckling och samsjuklighet, speciell
kardiovaskulär, vid psoriasisartrit (PsA).
I tidigare studier undersökte Gerd-Marie
prevalens av ledmanifestationer vid psoriasis, kliniska manifestationer vid PsA och
identifierade markörer för aggressiv sjukdom vid PsA. I det fortsatta forskningsarbetet har olika biomarkörer i plasma
undersökt och utökning av PsA kohorten
görs upprepat för att bättre kunna undersöka olika sjukdomsuttryck och söka
kliniska, laboratoriemässiga och genetiska markörers för utveckling av hud- och
ledmanifestationer vid psoriasis och PsA.
Studier av komorbiditet och dess relation
till sjukdomsuttryck och sjukdomsaktivitet genomförs också. Under hösten 2018
har Kristina Juneblad disputerat på en avhandling om genetiska mörkörer, biomarkörer och komorbiditet. I framtiden planeras ett utökat samarbete med hudkliniken
i Umeå med möjlighet till gemensamma
forskningsprojekt.
Gerd-Marie är samordnare för ett nationellt projekt, Svenska Psoriasisartritregistret (Swe-PsA) som bygger på insamling
av data från tidiga PsA-patienter, startade
1999. Internationellt, finns samarbete
med Psoriatic Arthritis Genetic European
Consortium.
Forskning om ankyloserande spondylit
Helena Forsblad d’Elia tillträdde en
professur i reumatologi vid UmU för tre
år sedan och är FoU-ansvarig på reumatologens universitetssjukvårdsenhet. Forskningen är klinisk och translationell och
Helenas forskargrupp består av Lan Do,
postdoktor, Anjani Kumar, postdoktor,
Urban Hellman, forskningsingenjör och
Lucy Law, sonagrafer samt två doktoran-
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der och reumatologer i Göteborg, Anna
Deminger och Karin Bengtsson. Helenas
tidigare forskning har varit inriktad på
skelettpåverkan och benremodellering vid
RA och på effekter av könshormoner vid
RA och primärt Sjögrens syndrom. Sedan
cirka 10 år tillbaks har forskningsfokus
legat på AS, och Helenas före detta doktorand, numera docent i reumatologi, Eva
Klingberg, disputerade 2013 på osteoporos
vid AS. Helena har fortsatt med forskning
om AS efter flytten till Umeå och arbetet
i Umeå har varit inriktat på att bygga upp
en klinisk och translationell forskningslinje om AS. En kohort bestående av cirka 350
patienter med AS har karakteriserats och
en andel av dessa patienter har sedan genomgått ett extensivt forskningsprotokoll
och är inkluderade i ”Backbone” studien.
Syftet med projektet är att söka identifiera
faktorer som har betydelse för utveckling
av allvarligare sjukdomsbild och samsjukligheter vid AS. Olika komorbiditeter har
studerats i den större kohorten och visade bland annat en högre risk för olika
klaffvitier och retledningshinder hos män
med AS i jämförelse med kvinnor med AS.
I Backbone studien har nyligen visats, med
hjälp av en ny ultraljudsmetod för mätning
av kärlstyvhet, att halskärlen är styvare
hos patienter med AS jämfört med matchade kontroller vilket skulle kunna ha betydelse för utveckling av kardiovaskulär
sjukdom. Anna Deminger, som studerar
utveckling av skelettpåverkan vid AS, har
identifierat nya prediktorer, t.ex. obesitas,
för progress av AS-relaterade röntgenförändringar i kotpelaren, och Karin
Bengtsson fann bl. a. ökad risk för aortainsufficiens, rytmrubbningar och pacemaker vid olika spondylartriter (SpA) jämfört
med matchade kontroller i ett nationell
registerbaserat projekt
Helena har också nyligen startat upp
studier av biomarkörer för inflammation och benremodellering vid AS.

Mer mekanistiska studier av benceller planeras i samarbete med Professor Pernilla
Lundberg, och karakterisering av perifera
celler med flödescytometri vid AS i jämförelse med kontroller i samarbete med
Docent Kristina Lejon. Genom att en betydande andel av patienterna i Backbone har
deltagit i VIP vid minst ett tillfälle tidigare
kommer biomarkörer i plasma att kunna följas longitudinellt och jämföras med
matchade kontroller. En mindre andel av
patienterna i Backbone har även lämnat
prover innan symtomdebut som också
kommer att analyseras.
Helena samarbetar nationellt bl.a. med
Professor Lennart Jacobsson, Docent
Mats Dehlin och Docent Eva Klingberg
och ingår i ARTIS, Sjögrens- och Giktnätverket. Internationellt samarbete finns
med reumatologer i Australien och Tyskland. Helena är invald medlem i ASAS.
Forskning om vaskuliter
Ewa Berglin bedriver ett kliniskt och translationellt projekt om systemiska vaskuliter och avser att studera om ANCA kan förekomma i blodet hos individer som senare
utvecklar vaskulitsjukdom eller om ANCA
uppkommer i samband med symtomdebut. Specifika virusantikroppar och cytokiner kommer också att analyseras. Ewa har
även projekt tillsammans med Solbritt om
tidig RA och om en artralgi-kohort.
Sammanfattning
I Umeå bedrivs framgångsrik forskning
med flera olika inriktningar och med fortsatta utvecklingsmöjligheter. Potential
finns att i större omfattning inkludera enheterna i norra regionen för att utöka patientunderlag och också som rekryteringsbas för doktorander.
Helena Forsblad d’Elia
Professor, Överläkare
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Prisbelönt forskning om
mikropartiklar
Årets Tarkowski-pristagare Fariborz
Mobarrez forskar på att studera
mikropartiklar i blod hos SLEpatienter. Dessa partiklar tros kunna
ha betydelse för patogenesen vid SLE,
och har stor potential för att fungera
som biomarkörer.

F

ariborz forskar vid enheten för reumatologi, Karolinska Institutet och
har i nuläget en forskarassistenttjänst på Institutionen för Medicin.
Hur celler kommunicerar
Orsaken till att Fariborz kom till reumatologen var att han tidigare hade doktorerat
på KI inom området hjärta/kärl.
– Jag hade då ett samarbete med Elisabet
Svenungsson, och det gjorde mig intresserad av reumatologi, berättar Fariborz.
Allt går tillbaka till att Fariborz en
gång arbetade med en metod för att mäta
mikropartiklar i blod vid hjärt/kärlsjukdom. Han upptäckte då att det med denna
metod fanns en koppling även till inflammation.
– Man kan mäta hur celler "pratar med
varandra", och reumatologin är ett naturligt område för att arbeta med detta. Det
var det som ledde till att jag fick kontakt
med Elisabet, förklarar Fariborz.
Mikropartiklar är små partiklar/bubblor som har till uppgift att förmedla signal
mellan celler; en slags budbärare av signalmolekyler. De sänds ut av alla celler i
blod vid både cellaktivering eller celldöd
och uttrycker samma cellmarkörer och
aktiveringsmarkörer som sin ursprungscell.

”Våra resultat har pekat på
höga nivåer av mikropartiklar
vid SLE, och att dessa
partiklar exponerar
oönskade proteiner i blod,
som dessutom stannar kvar
där mycket längre än vad de
normalt gör."
Fariborz forskar vid enheten för reumatologi, Karolinska Institutet och har i nuläget en
forskarassistenttjänst på Institutionen för Medicin.
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Mekanismer blockerade vid SLE
Vi ber Fariborz beskriva bakgrunden till
att han får Tarkowski-priset.
– Det handlar om att använda dessa
mikropartiklar som ett verktyg – som
ett mått på hur sjuk patienten är, dvs.
sjukdomsaktiviteten. Metoden har också
potential för att få fram hjälp till behandling i framtiden, svarar han.
Den information som metoden genererar – om "dåliga" proteiner i blodet – kan
komma att användas för att utvärdera
behandling och för att monitorera
patienten, fortsätter Fariborz.
– Specifikt tilldelas jag priset för att
man kan hitta höga nivåer av mikropartiklar vid SLE och att dessa partiklar exponerar oönskade proteiner i blod, som
dessutom stannar kvar där mycket längre
än vad de normalt gör.
Det finns många olika "oönskade"
proteiner som kan cirkulera i blod.
Ett exempel är intranukleära proteiner
som kommer från cellkärnan. Vid SLE
kan patienten ha en konstant förhöjd
apoptos, som innebär att det blir fler
intranukleära proteiner i blodet.
– Detsamma sker vid cellaktivering,
men hur mycket som kommer från
cellaktivering och hur mycket som
kommer från apoptos är inte helt kartlagt.
Han förklarar att det finns olika mekanismer för att ta hand om cellskräp och
partiklar.
– Vid SLE är dessa mekanismer på
något sätt blockerade. Exponeringen för
dessa partiklar blir alltså längre vid SLE.
Rent konkret får jag priset för att jag
visat på att det bl.a. finns mitokondrier i
mikropartiklar i blod hos SLE-patienter –
som alltså inte borde finnas där.
Undersöker vad partiklarna exponerar
Mikropartiklar är ett relativt nytt
forskningsfält.
– I slutet av 60-talet kallade man det
för cellskräp. Idag inser vi att de också
är bärare av information. Nästa steg är
att "skräpet" också kan vara funktionellt
aktiv – och det är en ansenlig utveckling.
Mikropartiklar har hamnat i fokus för
forskning inom många olika sjukdomar,
berättar Fariborz.
Han förklarar att dessa partiklar ger
en ögonblicksbild av hur cellfunktionaliteten fungerar på individnivå – och
understryker att de kan sparas.
– De kan mätas i fryst plasma. Det
innebär en ny dimension – man måste
inte stå vid sjukhussängen för att mäta
cellinteraktioner!
Resultat från 280 patienter med SLE
och 280 kontroller visar att SLE patienterna har 2-10 gånger fler mikropartiklar
från alla typer av blodceller samt

endotelceller i blod jämfört med
matchade kontroller. Nyligen gjorda
experiment visar att dessa mikropartiklar innehåller även DNA och
mitokondrier.

”Om man tittar mycket långt
fram – kanske 10 år – så finns
det en potential att man
kan använda mikropartiklarna
som ett mått på den
individuelle patienten"

Potential för framtiden
Forskningen har hittills lagt mycket
tyngd på att mäta dessa partiklar. Om
man blickar framåt, kommer nästa steg
bli att koppla ihop detta med kliniska parametrar – för att se hur man kan hjälpa
patienten.
– I det arbetet samarbetar jag med bl.a.
Elisabet Svenungsson. På Karolinska
finns det stora unika SLE-kohorter. Tanken är att använda våra mikropartiklar
och undersöka vad de exponerar, och se
om vi kan koppla det till sjukdomsaktivitet. Patienter med antifosfolipid syndrom
har ungefär samma problem – mekanismen för att få bort partiklarna är nedsatt
även för dem.
Mycket av det som sker idag kretsar
kring individuellt anpassad behandling.
– Om man tittar mycket långt fram –
kanske 10 år – så finns det en potential att
man kan använda mikropartiklarna som
ett mått på den individuelle patienten.
Men där är vi inte ännu.
Fariborz säger att Tarkowski-priset
innebär en möjlighet för honom att finansiera sin forskning.
– En annan fördel med priset är att det
blir mer känt vad jag gör. Det kommer att
leda till att jag kan utöka mitt nätverk –
och därmed min egen kunskap om mikropartiklar.
Siktade mot stjärnorna
Fariborz är ett iranskt namn, och han
berättar att han kom till Sverige när han
var 4 år gammal.
– Jag skulle från början bli rymdingenjör i Kiruna, och jag hade t.o.m. skaffat
en lägenhet där. Men min morbror blev
sjuk i cancer, och avled en kort tid efter.
Innan dess var jag och min familj mycket
hos honom på Karolinska sjukhuset, och
då väcktes mitt intresse för medicin.

Andrzej Tarkowski arbetade på
Reumatologkliniken på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset mellan 1977
och 2008, varav de tolv sista åren som
professor och överläkare.

Svensk Reumatologisk Förenings
stipendium till Andrzej Tarkowskis
minne tilldelas en nyligen (för
mindre än fem år sedan) disputerad
forskare inom reumatologi som
söker besvara kliniska frågeställningar med hjälp av integrerade
molekylära, experimentella och
patientnära vetenskapliga metoder.
Med andra ord en forskare som i
Andrzej Tarkowskis forskningsanda
bidrar till lösningen av någon av
reumatologins framtida utmaningar.
Stipendiesumman är 100 000 kr,
och får användas till finansiering
av forskningstid eller täckning av
kostnader för resa till vetenskaplig
kongress.
Stipendiet deladedes i år ut under
Reumadagarna i Uppsala, 19-21
september.

Så det blev inte så att Fariborz flyttade till
Norrland. Men han förklarar att de gärna
åker dit på tillfälliga besök – dock av en
helt annan anledning.
– Jag älskar att vara i fjällen – det gör
vi hela familjen, inklusive hunden. Så vi
försöker åka dit så mycket som möjligt.
RB
Vetenskap
gratulerar
till
Tarkowski-priset!
Per Lundblad
Fotnot: Om man är intresserad kan man
läsa mer om Fariborz forskning Microparticles as Autoantigens in Systemic Lupus
Erythematosus: Gå till https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13010
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Opponent
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Huvudhandledare
Solbritt Rantapää Dahlqvist
Bakgrund
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som karaktäriseras av inflammation i synoviet som kan
leda till led- och broskskador. Hos en
majoritet av alla patienter finns i blodet
antikroppar mot anti-citrullinerad protein/peptid antikroppar (ACPA). Etiologin bakom RA är till stor del fortfarande
okänd, men tros bero på ett komplext
samspel mellan genetiska faktorer, miljöfaktorer och stokastiska faktorer. Det
finns idag inte någon botande behandling mot RA. Tidig diagnos och snabbt
insättande av rätt behandling är därför
viktig för prognosen (Smolen et al., 2018).
Syftet med denna avhandling var att öka
kunskapen om de processer som kan ha
betydelse för sjukdomsutvecklingen vid
RA och bildningen av den antikroppsrespons som återfinns hos dessa patienter.
Samtliga delarbeten innefattar analyser
av blodprov från s.k. pre-symptomatiska individer (individer innan de fått sina
första symptom av RA) och från matchade
kontroller som donerats till den medicinska biobanken i norra Sverige. Patienter
som insjuknat i RA (och ingår i den tidiga
RA kohorten vid Norrlands universitetssjukhus) har även lämnat blodprov efter
insjuknande i RA. Dessutom har röntgenbilder av tänder från individer innan de
insjuknande i RA och röntgenbilder av
händer och fötter från tillfälle för insjuknande i RA granskats.
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I delarbete I undersöktes antikroppar mot
citrullinerat Epstein-Barr virus antigen
(EBNA) 1 och 2 (VCP1 och VCP2) och peptider från citrullinerat histon 4 (HCP1 och
HCP2). Samtliga dessa antikroppar påvisades i signifikant högre nivåer jämfört med
kontroller, både innan sjukdomsdebut och
vid diagnostillfället. Individer positiva för
dessa antikroppar hade även en ökad risk
att insjukna i RA senare i livet (Johansson
et al., 2016a).

år före insjuknande i RA och att det finns
ett samband mellan nivåer av antikroppar
mot endogena och exogena peptider, käkbensförlust och RANKL i blodet och att senare i livet utveckla RA. Sammantaget har
avhandlingen gett ny kunskap om hur man
snabbare ska kunna förutsäga sjukdomens
uppkomst och utveckling. Förhoppningen är att denna kunskap i framtiden skulle
kunna ge möjlighet att även förhindra sjukdomsutvecklingen.

I delarbete II analyserades antikroppar
mot peptider från virulensfaktorer från den
orala bakterien Porphyromonas gingivalis (anti-CPP3 och anti- RgpB IgG). Dessa
antikroppar var detekterbara flera år innan
insjuknande i RA. Både antikropps-koncentrationen och antalet olika antikropps-specificiteter ökade i anslutning till symtomdebuten. Förekomst av dessa antikroppar
var associerad med en ökad risk att insjukna i RA (Johansson et al., 2016b).

Referenser:

I delarbete III kunde vi konfirmera att koncentrationen av receptor activator of nuclear kappa B ligand (RANKL) var förhöjd
flera år innan insjuknande i RA, speciellt
hos ACPA/reumatoid faktor (RF)/anti-carbamylated (CarP) antikropp positiva individer. Positivitet för RANKL uppkom
senare i tid än positivet för ACPA, RF och
anti-CarP antikroppar. De individer som
var positiva för både RANKL och anti-CarP
antikroppar hade högre Larsen-score (mått
på radiologisk skada) vid baseline jämfört
med patienter negativa för dessa markörer
(Johansson et al., 2017).
I delarbete IV var förekomsten av parodontit, definierat som käkbensförlust, signifikant ökad hos pre-symptomatiska individer (som senare alltså utvecklade RA)
som aldrig rökt i jämförelse med icke-rökande matchade kontroller. De individer
som var RANKL positiva, främst de som
även var ACPA positiva hade signifikant högre mängd käkbensförlust i jämförelse med
individer som var RANKL negativa (Kindstedt et al., 2018).
Tillsammans visar dessa resultat på att de
bennedbrytande processerna startar flera
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S. (2016a). Antibodies directed against endogenous and
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rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther 18, 127.
Johansson, L., Sherina, N., Kharlamova, N., Potempa, B.,
Larsson, B., Israelsson, L., Potempa, J., Rantapaa-Dahlqvist, S., and Lundberg, K. (2016b). Concentration of antibodies against Porphyromonas gingivalis is increased
before the onset of symptoms of rheumatoid arthritis.
Arthritis Res Ther 18, 201.
Johansson, L., Ärlestig, L., Kokkonen, H., Brink, M., and
Rantapää-Dahlqvist, S. (2017). An increased concentration of receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand
pre-dates the onset of rheumatoid arthritis. Rheumatology 56, 2190-2196.
Kindstedt, E., Johansson, L., Palmqvist, P., Koskinen
Holm, C., Kokkonen, H., Johansson, I., Rantapaa Dahlqvist, S., and Lundberg, P. (2018). Association Between
Marginal Jawbone Loss and Onset of Rheumatoid
Arthritis and Relationship to Plasma Levels of RANKL.
Arthritis Rheumatol 70, 508-515.
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Solomon, D.H., Strand, V., et al. (2018). Rheumatoid
arthritis. Nature Reviews Disease Primers 4, 18001.
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Bakgrund och syfte
Patienter med inflammatorisk reumatisk
sjukdom (IRS) har ökad risk för allvarliga
infektioner, inte minst luftvägsinfektioner.
Riskökningen beror delvis på grundsjukdomarna i sig, men även på immundämpande behandlingar och associerade
komorbiditeter. Trots att pneumokocker
bedöms vara det luftvägsagens som orsakar flest pneumonier är vaccinationstäckningen otillräcklig i många länder, däribland Sverige. Det är sedan tidigare känt
att antikroppsproduktion blockeras av
pågående behandling med rituximab, samt
att metotrexat ofta hämmar antikroppssvar efter vaccination, det senare dock
av oklar anledning. Effekten av det nyare B-cells hämmande medlet belimumab
är sparsamt undersökt i detta avseende.
Nuvarande rekommendationer från ACR,
EULAR och SRF inkluderar pneumokockvaccin av två typer; polysackaridvaccin
(PPV) och konjugerat polysackaridvaccin
(PCV) till patienter med IRS.
Avhandlingens övergripande mål var att
undersöka om konjugerat pneumokockvaccin givet till patienter med RA, spondylartrit och SLE leder till ett tillräckligt
antikroppssvar för att skydda mot pneumokockinfektioner, samt vilka behandlingar och/eller andra faktorer som påverkar det immunologiska och kliniska svaret
på vaccinationen.

Metoder
Patienter ur ovan nämnda diagnosgrupper vaccinerades med konjugerat 7- eller
13-valent pneumokockvaccin på reumatologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus, Lund. Antikroppsnivåer och
funktion analyserades med olika laborativa metoder; ELISA, Luminex och opsonofagocytos. Diagnoskoder ur Region Skånes
Vårddatabas motsvarande pneumokockorsakade infektioner hos vaccinerade och
icke vaccinerade artritpatienter jämfördes. I en delstudie avseende hur metotrexat påverkar vaccinationssvaret användes
ELISPOT för att bestämma antalet cirkulerande antikroppsproducerande celler.
Resultat
Bland knappt 500 vaccinerade artritpatienter fann vi en klar association mellan
nivån av antikroppssvar efter vaccinationen och påföljande risk för pneumokockinfektion (2). Vid jämförelse mellan
vaccinerade och icke vaccinerade artritpatienter sågs en relativ riskreduktion för
infektion hos de vaccinerade patienterna
(1). Patienter med RA och pågående metotrexatbehandling hade lägre nivåer och
funktion av vaccinspecifika antikroppar
än patienter utan DMARD, men det fanns
ingen skillnad mellan grupperna avseende
antalet cirkulerande antikroppsproducerande celler i blodet (4). Bland 47 patienter med SLE uppvisade de med pågående
behandling med belimumab i tillägg till
standardbehandling inte lägre nivåer av
vaccinspecifika antikroppar än övriga patienter med SLE (3).

Delarbeten i avhandlingen:
1. J Nagel, P Geborek, T Saxne, G Jönsson, M
Englund, I F Petersson, M C Kapetanovic.
The risk of pneumococcal infections after
immunization with pneumococcal conjugate
vaccine compared to non-vaccinated inflammatory arthritis patients. Scandinavian Journal of Rheumatology 2015; 44:271-279
2. J Nagel, P Geborek, T Saxne, G Jönsson, M
Englund, I F Petersson, J-Å Nilsson, L Truedsson, M C Kapetanovic. The association
between antibody levels before and after
7-valent pneumococcal conjugate vaccine immunization and subsequent pneumococcal infection in chronic arthritis patients. Arthritis
Research and Therapy 2015; 17:124
3. J Nagel, T Saxne, P Geborek, AA Bengtsson,
S Jacobsen, C Svaerke Joergensen, J-Å Nilsson, L Skattum, A Jönsen, M C Kapetanovic.
Treatment with belimumab in systemic lupus
erythematosus does not impair antibody response to 13-valent pneumococcal conjugate
vaccine. Lupus 2017; 26:1072-1081
4. M C Kapetanovic, J Nagel, I Nordström, T
Saxne, P Geborek, A Rudin. Methotrexate reduces vaccine-specific immunoglobulin levels
but not numbers of circulating antibody-producing B cells in rheumatoid arhritis after
vaccination with a conjugate pneumococcal
vaccine. Vaccine 2017; 35: 903-908

Sammanfattningsvis visade våra studier
att konjugerat pneumokockvaccin, både
7- och 13-valent, är säkert att ge patienter
med IRS och kan aktivera immunförsvaret
på ett tillfredsställande sätt vid både RA,
spondylartrit och SLE under flertalet pågående antireumatiska behandlingar.

Johanna Nagel, PhD
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Section of Rheumatology, Lund University,
and Skåne University Hospital
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In the history of rheumatoid arthritis
(RA), anti-citrullinated protein antibodies
(ACPA) antedate joint inflammation. Based on the unique feature of Porphyromonas gingivalis (P.g) - a keystone pathogen
in periodontitis (PD) - to express an enzyme, which can autocitrullinate (P.PAD), it
has been suggested that ACPA production
may be triggered in the gum mucosa. We
propose that the pathway involves citrullination by P.PAD, followed by an antibody
response, which cross-reacts with citrullinated human proteins, and that expansion of the autoimmune ACPA response in
genetically susceptible individuals eventually triggers RA.
In this first part of the study, we have
investigated the specificity of the anti-citrullinated protein antibody response in
relation to known RA risk factors, such as
HLA-DRB1 shared epitope (SE), PTPN22
polymorphism and cigarette smoking.
The study population comprised 1985
early RA cases and 2252 matched controls. Antibodies directed against cyclic
citrullinated peptide(s) (CCP) were meassured by a commercial ELISA kit, and
ACPA fine-specificities against epitopes
on citrullinated candidate autoantigens:
alpha-enolase (CEP-1), fibrinogen (Citfib), collagen type II (Cit-CII) and vimentin (Cit-vim), were measured by in-house
peptide ELISAs.
The well-established association between
SE and CCP+ RA was confirmed. However,
dividing the CCP+ subset further, based
32
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on ACPA fine-specificities with limited
cross-reactivity, revealed substantial differences. The strongest SE-association
was identified for the subset of RA with
antibodies targeting CEP-1 or Cit-vim,
while no association was observed for
Cit-fib+ RA, and only a weak association
was found for the Cit-CII+ subset. Highest odds ratio (49.6) was identified for
the CEP-1/Cit-vim double positive subset,
which could be compared to an odds ratio
of 2.5 for the Cit-fib/Cit-CII double positive subset. Notably, anti-CCP IgG levels
were significantly higher in Cit-fib+/CitCII+ RA, compared to CEP-1+/Cit-vim+
RA, suggesting that SE mainly influences
the fine-specificity of the ACPA response,
rather than anti-CCP IgG levels.
In the absence of SE, smoking and PTPN22
had minor impact, but in the presence of
SE, both smoking and PTPN22 strengthened the association further in CEP-1+ and/
or Cit-vim+ RA. Highest association was
found when risk factors were combined
and patients had multiple ACPA fine-specificities, as long as anti-CEP-1 antibodies
were present. In summary, these data suggest that the generation of different ACPAs may be governed by partly different
mechanisms. Our study also show that the
CCP assay, commonly used in clinics, does
not capture all ACPA fine-specificities,
as 18% of the CCP- patients were in fact
ACPA+, suggesting that additional ACPA
screening should be considered.
In the second part of our the study we
aimed to investigate the role of the periodontal pathogen P. gingivalis in RA etiology,
by measuring antibodies to arginine gingipain B (RgpB), the most potent virulence
factor of P. gingivalis, and to analyse this
antibody response in relation to presence
of ACPA, and RA risk factors (i.e. SE and
smoking) in the EIRA cohort. RgpB was purified from P. gingivalis, and anti-RgpB IgG
was measured by in-house protein ELISA
in EIRA RA cases (n=1975) and controls
(377), as well as in 59 patients with PD and
65 periodontally healthy controls.

We found that anti-RgpB antibody levels
were significantly elevated in PD patients compared to non-PD controls; in
RA compared to non-RA controls; and in
ACPA-positive RA compared to ACPA-negative RA. Notably, we observed a higher
association between anti-RgpB antibodies and RA than between the well-known
risk factor smoking and RA. The association between anti-RgpB antibodies and
RA was independent of SE and smoking,
but interestingly, statistically significant
interactions between elevated anti-RgpB IgG levels and both SE and smoking
was identified for ACPA+ RA, but not for
ACPA- RA. This study supports a role for
P. gingivalis in ACPA+ RA etiology, and
we propose that the previously reported
association between chronic periodontitis
and RA could be accounted for by P. gingivalis.
Building on data from the second study, where we identified an association
between elevated anti-P. gingivalis antibody levels and RA, next we examined
whether anti-P. gingivalis antibodies
pre-date RA symptom onset and ACPA
production. To do this, we analysed the
presence of anti-P. gingivalis antibodies
in plasma samples collected before (and
after) clinical onset of RA: 251 pre-RA/
RA cases - who had donated 422 blood
samples before symptom onset (median:
5.2 years) - and 198 non-RA controls, from
the Biobank of Northern Sweden were
analysed in total. ELISAs were set up for
two P. gingivalis antigens: RgpB and CPP3
- a citrullinated peptide derived from the
P. gingivalis peptidyl arginine deiminase
enzyme (P. PAD).
We showed significantly elevated anti-RgpB antibody levels in pre-symptomatic
individuals and in RA patients, compared
to controls (p < 0.001); mean concentration of anti-RgpB IgG in pre-symptomatic
individuals exceeded that of controls 10
years before symptom onset. Antibodies against CPP3 were detected in 5% of
pre-symptomatic individuals and in 8% of
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RA patients, with significantly increased
levels compared to controls (p < 0.001);
mean concentration of anti-CPP3 IgG in
pre-symptomatic individuals exceeded
that of controls six years before symptom
onset. Anti-RgpB IgG levels were quite
stable in pre-RA samples, with a slight
decline after RA diagnosis, while antiCPP3 IgG levels followed the classical
ACPA response, with steadily increasing
concentrations over time, up until RA
diagnosis. Elevated anti-RgpB IgG levels
were associated with being pre-symptomatic, while anti-CPP3 IgG was associated with having RA. No associations
were identified between anti-P.gingivalis
antibodies and known RA risk factors.
However, SE in combination with antiCPP3 IgG revealed a stronger association
with both pre-RA and RA, than SE alone,
and the same was observed for smoking
and anti-CPP3 IgG in RA.
In summary, the detection of anti-P. gingivalis antibody levels before clinical onset
of RA, further supports an etiological role
for P. gingivalis in the development of RA.
In the last study we focused on the antibody response to the P. gingivalis-derived
peptide CPP3, which we found elevated in
pre-RA as well as RA patients, compared
to controls, in the third study. Presence
of anti-CPP3 antibodies were analysed by
ELISA, in 65 PD patients, 59 periodontally
healthy controls, and in 102 ACPA+ RA,
98 ACPA- RA and 100 non-RA controls.
In addition, we investigated CPP3-reactivity in the large EIRA cohort (2859 RA
cases and 370 controls) using the ISAC
multiplex array (ThermoFisher Scientific), which also contained 8 citrullinated
peptides derived from human proteins of
interest. In addition, 218 human monoclonal antibodies, generated in-house by
recombinant expression of immunoglobulins from RA B cells, were screened for
CPP3 reactivity. Anti-CPP3 IgG was detected in 11% of RA (mainly in the CCP+
subset), 10% of PD and <2% of controls,
with higher levels in RA compared to PD.
These antibodies clustered outside the
classical ACPA response, associated specifically with smoking, but not with SE or
PTPN22. Significantly increased DAS28
was identified in CPP3+ RA compared to
CPP3- RA (p=0.02), though the difference was modest. A total of six monoclonal
antibodies showed reactivity with CPP3,
with varying strength, and varying degree
of cross-reactivity with the arginine-containing control peptide RPP3 as well as
with citrullinated epitopes derived from
human proteins.
Based on these data, we propose that the
ACPA response in a subset of RA may be

triggered by P.gingivalis infection, via an
antibody response against CPP3, which
cross-reacts with human citrullinated
epitopes by mechanisms of molecular
mimicry. Future studies should address
whether anti-CPP3 IgG could serve as a
biomarker to identify individuals with PD
at increased risk for RA.
The most intriguing findings presented
here are: I) the citrulline-specific antibody response against an epitope on P.
PAD in non-RA individuals, and II) the
cross-reactivity between P.gin CPP3 and
human Cit-vim60-75 on a monoclonal antibody level. These data fit very well into
the our sugested etiological model: antibodies against P.gin develop in response
to P.gin infection, and if the P.gin strain
expresses a P.PAD enzyme capable of autocitrullination, the CPP3 epitope may be
exposed and trigger a CPP3-specific antibody response, which could cross-react
with citrullinated epitopes on human proteins by mechanisms of molecular mimicry. HLA-DRB1 SE and PTPN22 were not
specifically associated with the anti-CPP3
antibody response, but with the anti-Citvim60-75 antibody response, suggesting
that SE and PTPN22 are not required for
the anti-CPP3 antibody response, but increase the risk for the autoimmune ACPA
response, and subsequently RA, to develop. The etiological model then propose
that the expanded ACPA response eventually target citrullinated proteins exposed
in the joint, form immune complexes, activate osteoclasts, and recruit neutrophils
which undergo NETosis and release more
PADs and citrullinated proteins, and this
vicious circle ultimately may contribute
to chronic RA.

3. Concentration of antibodies against
Porphyromonas gingivalis is increased
before the onset of symptoms of rheumatoid arthritis. Johansson L, Sherina
N, Kharlamova N, Potempa B, Larsson B, Israelsson L, Potempa J, Rantapää-Dahlqvist S, Lundberg K. Arthritis Res Ther. 2016 Sep 7;18:201
4. Characterisation of the antibody response to a citrullinated peptide derived
from Porphyromonas gingivalis PAD in
RA. Kharlamova N, Brynedal B, Jiang
X, Sherina N, Eriksson K, Yücel-Lindberg T, Hansson M, Israelsson L, Steen
J, Malmström V, Alfredsson L, Amara K,
Lundberg K. Manuscript
5. Catrina AI, Svensson CI, Malmstrom
V, Schett G, Klareskog L: Mechanisms
leading from systemic autoimmunity to joint-specific disease in rheumatoid arthritis. Nat Rev Rheumatol 2017,
13(2):79-86.
6. Malmstrom V, Catrina AI, Klareskog L:
The immunopathogenesis of seropositive rheumatoid arthritis: from triggering
to targeting. Nat Rev Immunol 2017,
17(1):60-75.

References:
1. Genetic and environmental determinants for disease risk in subsets of
rheumatoid arthritis defined by the
anti-citrullinated protein/peptide antibody fine-specificity profile. Lundberg
K, Bengtsson C, Kharlamova N, Reed
E, Jiang X, Kallberg H, Pollak-Dorocic
I, Israelsson L, Kessel C, Padyukov L,
Holmdahl R, Alfredsson L, Klareskog L.
Ann Rheum Dis. 2013 May; 72 (5): 652-8
2. Antibodies to Porphyromonas gingivalis indicate interaction between oral
infection, smoking, and risk genes in
rheumatoid arthritis etiology. Kharlamova N, Jiang X, Sherina N, Potempa
B, Israelsson L, Quirke AM, Eriksson K,
Yucel-Lindberg T, Venables PJ, Potempa
J, Alfredsson L, Lundberg K. Arthritis
Rheumatol. 2016 Mar; 68(3): 604-13

Nastya Kharlamova, PhD
Department of Medicine, Rheumatology
Unit, Karolinska Institutet, Stockholm

ReumaBulletinen Vetenskap Nr 128 · 6/2018

33

AVHANDLINGAR I SVERIGE UNDER 2018

Kronologisk lista med årets
disputationer
Pain and physical function in patients with spondyloarthritis
Elisabeth Mogard, Lunds universitet, Lund, 12.10.2018
Psoriatic arthritis: A complex disease – analysis on genetic and serological markers and of comorbidity
Kristina Juneblad, Umeå universitet, Umeå, 14.9.2018
Chemokine responses and T cell recruitment in central nervous system alphaherpesvirus infections
Liza Lind, Sahlgrenska akademin, Göteborg, 7.9.2018
Immune mechanisms in chronic rheumatic muscle inflammation, myositis
Quan Tang, Karolinska Institutet, 31.8.2018
Predictive biomarkers in rheumatoid arthritis
Karen Hambardzumyan, Karolinska Institutet, Stockholm, 24.8.2018
Neuroimmune mechanisms in chronic inflammation – Translational studies of the inflammatory reflex
Johanna Estelius, Karolinska Institutet, Stockholm, 8.6.2018
Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia – a person-centred approach
Anette Larsson, Sahlgrenska akademin, Göteborg, 5.6.2018
Pneumococcal vaccination in inflammatory rheumatic disease
Johanna Nagel, Lunds universitet, Lund, 3.5.2018
Insight into processes preceding the onset of rheumatoid arthritis
Linda Johansson, Umeå universitet, Umeå, 27.4.2018
Investigations of Porphyromonas gingivalis as a Possible Trigger of Autoimmunity in the Development
of Rheumatoid Arthritis
Nastya Kharlamova, Karolinska Institutet, Stockholm, 20.4.2018
Aspects of physical activity in Rheumatoid Arthritis: associations with inflammation and cardiovascular risk factors
Kristina Hörnberg, Umeå universitet, Umeå 6.4.2018
Immunogenicity of biopharmaceuticals in chronic inflammatory diseases
Christina Hermanrud, Karolinska Institutet, Stockholm, 23.3.2018
Molecular and Clinical Sexual Dimorphism in Systemic Autoimmunity
Jorge Ramirez, Karolinska Institutet, Stockholm 19.1.2018
Impact of Drug Induced Remission in Rheumatoid Arthritis
Jon Einarsson, Lunds universitet, Lund 19.1.2018

34

ReumaBulletinen Vetenskap Nr 128· 6/2018

POST
CONGRESS
Ett sammanfattande möte från kongressen.

Kostnadsfritt för läkare, sköterskor och övrig vårdpersonal.

Post ACR

3 dec 2018
Malmö
Lokal: Scandic Triangeln

Inbjudan
Regionalt möte
- En samling med kollegor och en sammanfattning från ACR 2018, 19-24 oktober i Chicago.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Post Congress ACR i Malmö.
Datum:
Tid:
Plats:
Moderator:

3 dec 2018
17.30-20.00, följt av mingel och lättare förtäring
Scandic Triangeln
Carl Turesson och Anders Bengtsson

Preliminärt program

17.30-18.00
18.00-18.55
18.45-19.15
19.15-20.00
Ca 20.00

Samling, kaffe/te och smörgås
Sammanfattning från ACR – Artritsjukdomar, föreläsare Carl Turesson
Kaffe/te paus med frukt
Sammanfattning från ACR – Systemsjukdomar, föreläsare Anders Bengtsson
Avslutande mingelmiddag

Plats:
Moderator:

Scandic Triangeln, Malmö
Carl Turesson, Anders Bengtsson

Med förhoppning om en trevlig kväll!
Anmälan göres via länken: https://mediahuset.link/ACR
Frågor till: Jens Bäck, jens@mediahuset.se +46 730 85 23 59 +46 31 707 19 30

Mediahuset i Göteborg AB

Utställare:

Mötet arrangeras i enlighet med LERs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden, Utställare kan ej
påverka det vetenskapliga
ReumaBulletinen
Vetenskapprogrammet.
Nr 128 · 6/2018
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Reumakalender
2019

2018
14 nov

19 nov

29 nov

30 nov

13 dec

17 jan

RUCh Modul 2
17-18 januari
Uppsala

23 jan

SRQs Registerdag
23 januari
Stockholm

24 jan

SRFs Riktlinjedag
24 januari
Stockholm

SRF:s Utvecklingsdag
29 november
Stockholm

16 maj

Cutting Edge
16 maj
Lund

Post-ACR
30 november
Stockholm

16 maj

RUCh Modul 3
16-17 maj
Malmö

Nordic preceptorship in spondyloarthritis
13-14 december
Göteborg

12 juni

EULAR 2019
12-15 juni
Madrid, Spanien

8 nov

ACR 2019
8-13 november
Atlanta, USA

14 nov

RUCh Modul 4
14-15 november
Stockholm

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 22:a kurs 		
i muskuloskeletalt ultraljud
14-16 oktober
Köpenhamn, Danmark
SK-kurs Ovanliga Inflammatoriska
systemsjukdomar
19-22 november
Umeå

Reumatologins rötter
Bidrag från His

Reumatologins Rötter

toria med Ido

Boken Reumatologins rötter, den andra jubileumsboken, utdelades till deltagarna
på Reumadagarna i Västerås 2017. Boken belyser reumatologispecialiteten från ett
medicinhistoriskt perspektiv. De medlemmar, som inte var där, bör ha fått boken
per post. Hör av dig till tony@mediahuset.se om boken inte kommit, eller om du
som är enhetsföreträdare vill beställa boken till enhetens bibliotek.

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se
36
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FÖRÄNDRA sättet DU BEHANDLAR
PSORIASIS OCH PSORIASISARTRIT
1

+
+
+

 evisadeffektpåolikasjukdomsmanifestationer1*
B
Ingafallavreaktiveringavtuberkulos,ingateckenpåökadriskförallvarliga
infektioner,kardiovaskulärahändelserellermalignitetjämförtmedplacebo1–5
Entablettbehandlingutankravpåscreeningellermonitorering1

NS-OTZ180061 09/2018

* inom godkända indikationer, som t ex symtom i hud, hårbotten, naglar, klåda, ömma/
svullna leder, entesit och daktylit.
Referenser: 1. Otezla SmPC, Augusti 2018. European medicines agency. 2. Papp K et al, J Am Acad
Dermatolog 2015; 73: 35–49. 3. Kavanaugh A et al. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1020–1026. 4. Cather
and Horn, Clin Invest 2015; 9: 777–791. 5. Crowley J et al. Am Acad Dermatolog 2017; 77: 310–
317. Otezla 10 mg, 20 mg, 30 mg (apremilast) filmdragerade tabletter. ATC kod: L04AA32, ℞, F.
Indikationer: För behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har visat otillräckligt
svar eller som har varit intoleranta mot tidigare DMARD-behandling, ensamt eller i kombination med
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), för behandling av måttlig till svår kronisk
plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller
är intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller psoralen och
ultraviolett A ljus (PUVA). Dosering: Rekommenderad dos är 30 mg två gånger dagligen, morgon och
kväll. Se dostitreringsschema för initial titrering, i SPC. Behandling med Otezla ska initieras av specialister med erfarenhet av diagnos och behandling av psoriasis eller psoriasisartrit. Kontraindicerat
vid graviditet. Graviditet ska uteslutas innan behandling påbörjas. Ska inte användas under amning.
Varningar och försiktighet: Äldre patienter ≥65 år kan ha en högre risk för komplikationer som

svår diarré, illamående och kräkningar, behandlingen med apremilast kan behöva avbrytas. Ökad risk
för psykiska störningar som sömnlöshet och depression, suicidala tankar och beteenden, inklusive
självmord, har observerats hos patienter med eller utan tidigare depression. Riskerna och nyttan med
att inleda eller fortsätta en behandling ska beaktas noga om patienter redogör för tidigare eller befintliga psykiska symtom eller om samtidig behandling med andra läkemedel som kan orsaka psykiska
händelser planeras. Patienter och vårdgivare ska instrueras att meddela den förskrivande läkaren
om eventuella förändringar avseende beteende eller humör samt om suicidala tankar. Om patienter
drabbas av nya eller försämrade psykiska symtom, eller om suicidala tankar eller självmordsförsök
identifieras, bör behandlingen med apremilast avbrytas. Vid gravt nedsatt njurfunktion ges reducerad dos, 30 mg en gång dagligen. Underviktiga bör kontrollera sin vikt regelbundet. Innehåller laktos.
Förpackningar och förmån: Vid behandling av plackpsoriasis subventioneras Otezla enligt indikation.
Vid behandling av aktiv psoriasisartrit subventioneras Otezla men med begränsningen endast i monoterapi. Startförpackning 27 tabletter: 4 × 10 mg, 4 × 20 mg och 19 × 30 mg. Standardförpackning
(30 mg) 56 tabletter. Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-02. För fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se. Celgene AB,
Torshamnsgatan 44, Box 1014, 164 21 Kista, tel +46 8 703 16 00, www.celgene.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Celgene AB | Box 1014 | 164 21 Kista | Telefon: 08-703 16 00 | www.celgene.se

Metojectpen

®

(metotrexat)
förfylld injektionspenna 50 mg/ml
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Injektionspenna i 10 olika doser
Färdig att använda
Enkel att hantera1
Minskar risken för oavsiktliga
nålstick
Hög koncentration, vilket ger
låg volym
Finns som singelpack och 6-pack
7,5 mg
10 mg
12,5 mg
15 mg
17,5 mg
20 mg
22,5 mg
25 mg
27,5 mg
30 mg
6-pack ej tillgängligt för
27,5 mg och 30 mg

Instruktionsfilm för subkutan injektion av
Metojectpen® 50 mg/ml finner du på
www.medicininstruktioner.se

Metojectpen® 7,5-30 mg injektionsvätska,
lösning i förfylld injektionspenna (metotrexat)
Indikationer: Metojectpen® är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil
idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, måttlig till svår psoriasis hos
vuxna patienter som är kandidater för systemisk behandling, och svår psoriasisartrit hos vuxna, samt lindrig till måttlig Crohns sjukdom, antingen
ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner. Dosering: Metojectpen® ges som
injektion 1 gång per vecka. Individuell dosering. Förpackningsstorlekar: Förfyllda injektionspennor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,2 ml (10 mg),
0,25 ml (12,5 mg), 0,3 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,4 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,5 ml (25 mg), 0,55 ml (27,5 mg) eller 0,6 ml (30 mg) lösning
finns i förpackningar med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 och 24 förfyllda injektionspennor. Spritsuddar ingår i förpackningen. Eventuellt kommer
inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Metojectpen® är receptbelagd och ingår i förmånssystemet. ATC-kod: L01BA01. Datum för
översyn av produktresumé: 2018-04-27.
För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se
Referens;
1) Demary W et al., Subcutaneously administered methotrexate for rheumatoid arthritis, by prefilled syringes versus prefilled pens: patient preference
and comparison of the self-injection experience., Patient Preference and Adherence 2014:8 1061-1071.

Medac

Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö

Tel: 0340 - 64 54 70

info@medac.se

www.medac.se

metotrexat

