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Annika Teleman

Välkomna till Reumabulletinens

sommarnummer 2003!

Under våren har styrelsen, framför allt Tomas Bremell
och Cecilia Carlens, arbetat hårt med olika kontakter
och remissvar avseende Specialistutredningen, (på sid.
18 ff. finner ni remissvar och följebrev till Svenska
Läkaresällskapet) den sista ska vara inlämnat i mitten
av juni-03, vidare information finner ni längre fram i
tidningen.

En annan viktig fråga är förstås den aktuella och
kommande reumatologtillgången som också är kopp-
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lad till rekryteringsfrågan och utbildning för ST-läkare.
Detta kommenteras på olika platser i bulletinen.

Som ett nytt inslag i Reumabulletinen har Ido Leden
tagit sig an uppgiften att berika oss med medicinsk
historia speglande vårt eget område – vi hoppas att ni
ska uppskatta den artikelserie som härmed inleds.
Första inslaget är inspirerat av den kurs i Immunologi
som många av oss med stor behållning deltagit i
under det gångna året.

I detta nummer finner ni sammanfattningarna från
flera medicinska avhandlingar, fortsätt gärna att
skicka sådana till mig!

Vi vill även tacka Lundakollegorna för ett trevligt och
givande vårmöte i Ystads Saltsjöbaden.

Annika Teleman
annika.teleman@spenshult.se

Spenshult ordnar i samarbete med
Reumatologiska kliniken, KS

samt Wyeth Lederle

en ny kurs i
Reumatologisk epidemiologi inkluderande en temadag om
Reumaepidemiologiskt samarbete i Sverige i januari 2004.

Föreläsare blir bl a professor Peter Croft, Keele University, England

 Mötena kommer att bli i Halmstad vecka 4 2004, vi återkommer med inbjudan och
detaljerat program.

Boka redan nu i din kalender!

Ingemar Petersson, Stefan Bergman FoU-centrum Spenshult,
Lennart Jacobsson FoU-centrum Spenshult/UMAS
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Brev från ordförande

Tomas Bremell

Lyckat vårmöte i Ystad

Vårmötet i Ystad blev lyckat med omväxlande
vetenskapligt program med flertal bra föreläsare.
Ystads Saltsjöbad erbjöd också en magnifik ”setting”
där man nästan stod ute på stranden när man var i
foajén utanför aulan. Stort tack till våra sponsorer
(Wyeth huvudsponsor) även för den lyckade festen.
Det utökade enhetsföreträdarmötet med deltagande
av ST-samordnare och SRF:s styrelse medförde
utökad debatt. Kanske är ledningsmöte ett bättre
begrepp för dessa möten. SRF:s styrelse förordar att
denna mötesform fortsätter och det var också delta-
garna på vårmötet överens om.  Således – stort tack
till Lundareumatologin för vårmötet. Nästa vårmöte
arrangeras i Linköping.

Jag skall nedan ta upp läget i specialitetsutredningen,
fortsätta diskussionen kring regionalisering av ST-
utbildningen, rekrytering av ST-läkare och ST-sam-
ordnarens roll. Och slutligen redovisa läkarenkäten
samt visa sammanställning av data från denna.

Specialitetsutredningen

Remissomgången till socialstyrelsen går nu in i sin
slutfas. Från reumatologhåll har vi visat stor och
omfattande aktivitet – manifesterat i hela landet.
Politikeruppvaktningar i Skåne, uppvaktning av höga
sjukvårdschefer i Stockholm, remisskrivande i Udde-
valla, Skövde, Östersund, Linköping osv., bevakning
av andra läkarorganisationers remisskrivande (tack
Astrid för kollen på sjukhusläkarföreningen), olika
typer av påverkan på massmedia och olika organisa-
tioner för att dessa skall förstå våra argument. Även
debattinlägg i bl.a. Läkartidningen och ett aktivt
sökande efter stöd från andra specialitetsföreningar
och sektioner inom Läkaresällskapet och Läkarför-
bundet. Man kan utan överdrift påstå att vi varit mest
aktiva av alla delföreningar vad gäller specialitets-
frågan. Andra specialiteter såsom geriatrik och

kardiologi har vaknat i sista minuten. Man märker på
andra specialister att de är medvetna om vår strid för
att vara basspecialitet. Detta ger också ett gott ut-
gångsläge inför framtiden. En ännu viktigare faktor
är vår totala samsyn med Reumatikerförbundet vad
gäller specialitetsfrågan.

För vad händer nu? Remisstiden utgår 15/6-03.
SRF kommer att lämna ett eget remissvar direkt till
Socialdepartementet. Detta kommer att ha liknande
innehåll som till Läkarförbundet, men möjligen
byggas ut något. Reumatikerförbundet planerar
uppvaktning av Socialdepartementet i samband med
överräckande av namninsamlingen för att bevara vår
specialitet som egen basspecialitet. Reumatiker-
förbundet kommer också att lämna eget remissvar till
departementet.

Det är fortfarande oklart var specialitetsfrågan avgörs
– i departementet, i regeringen eller i riksdagen.
Formellt sett kan departementet avgöra frågan själv,
men eftersom utredningen påverkar hela organisatio-
nen av sjukvården finns goda skäl för en bredare
beslutsbas. Vänsterpartiet och enskilda ledamöter
från samtliga borgerliga partier arbetar för att frågan
blir en riksdagsfråga. I riksdagen har vi stort stöd vad
jag förstår. Å andra sidan är regeringen tvungen att
tänka mer på EU-anpassning, vilket inte behöver
missgynna oss. Förslaget får inte försvåra för arbets-
kraftens rörlighet över gränserna.

Vi kommer att syna remissvaren och arbeta vidare
med olika typer av påverkan. Jag tror att vi kommer
att erhålla ett så starkt specifikt stöd från remissin-
stanserna alternativt att bas-gren-upplägget kommer
att ifrågasättas av flera remissinstanser att vi kommer
att kvarstå som egen basspecialitet. Om vi mot för-
modan skulle förlora nu kommer striden att fortsätta
när ny Målbeskrivning/utbildningsbok skall skrivas.
Vi kommer då att beskriva den utbildning/ tjänstgö-
ring som krävs för att bli reumatolog – och den kom-
mer att utgå från den målbeskrivning som vi lämnat
till Socialstyrelsen 2/4-03. Jag är förvissad om att vi,
tillsammans med Reumatikerförbundet, kommer att
lyckas övertyga myndigheterna om att vi är en egen
basspecialitet – att vi själva är bäst beskaffade att
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beskriva kraven för att bli specialist i reumatologi.
Viktigt är att alla fortsätter att bidra på det sätt vi
gjort nu och att styrelsen fr.a. skall arbeta med att
orkestrera och understödja våra gemensamma
ansträngningar.

Det innebär att det egentligen inte finns något
”game over”, förrän vi och reumatikerna är nöjda
med utfallet.

Regional reuma-samverkan

Under enhetschefmötet 24/4-03 diskuterades re-
krytering, ST-utbildning och regional samverkan.
Jag skall nedan komma med några synpunkter på
det fortsatta arbetet.

Jag tror vi av många skäl måste tänka regionalt och
i större grupper än den egna kliniken eller enheten.
Regional samverkan finns redan på flera håll i landet
men kan förbättras och utvidgas.

På många håll inom länssjukvården tvingas emellertid
enstaka specialister och ST-läkare föra en ojämn
kamp, som liten enhet på större klinik,  mot tunga
medicinjourer, långa väntelistor, undermålig rekryte-
ring till enheten och bristande framtidstro och in-
flytande. Ett överlevnadskrav tror jag är att lyfta
blicken från patient- och journalberget och arbeta
aktivt (= lägga ner tid) på utbildning och rekrytering.

Det är hög tid för fr.a. regionklinikerna att ta sitt
ansvar som motor för reumatologin och reumatiker-
vården inom sitt område. Detta ansvar gäller inte bara
ST-utbildningen utan även rekrytering till länssjuk-
husen och utbildning/vidareutbildning av läkare i
regionen. Jag tror även att regionsjukhusets uppback-
ning av länssjukvårdens specialister ger dessa större
självförtroende, inflytande och status på sin klinik.
Det blir helt enkelt roligare att vara reumatolog.
Grundpelaren i ett sådant arbete är att ST-samordna-
ren/studierektorn uppgraderas och ges en operativ
nyckelroll för rekrytering (ihop med resp enhets-
företrädare), ST-utbildning, övervakning av ST-
läkarens tjänstgöring m.m. Mycket av arbetet är att
skapa en social miljö och utbildning som gör att ST-
läkarna känner samhörighet och uppskattning och
därigenom stannar inom specialiteten och gärna
själva bidrar till ytterligare rekrytering. En regional
samverkan kan också skapa möjligheter till att ge-
nomföra utbildning för annan personal.

Vad kan regional samverkan göra möjligt?

• Samordnad ST-utbildning
• Regelbunden regional vidareutbildning för

reumatologer och andra intresserade
• Regelbunden AT-läkardag – rekryteringsbas

för nya ST-läkare
• Utbildning av annan personal – t.ex 5p högskole-

kurser i reumatologi
• Underlätta forskningssamarbete
• Skapa bättre kontakter länssjukvård-regionsjukvård
• Skapa regionala reumatologi-nätverk

Var finns ST-läkarna?

Vi har fn 65 ST-läkare. Av dessa finns 45 på

regionsjukhus. Spenshult har 6 ST-läkare. Åter-

står 14 – 10 på länssjukhusen och 4 på länsdels-

sjukhusen. Således skrämmande få på läns-

sjukhusen. Stockholm + Göteborg + Malmö/

Lund har 39 ST-läkare tillsammans. Rekryte-

ringen uppvisar alltså stora svårigheter utanför

dessa 3 centra.

Vilka regioner?

Vissa har ett flertal specialister och ST-läkare och
har påbörjat arbete för en gemensam ST-utbildning.
Exempel på detta är de reella regionerna Skåne,
Västra Götaland och Stockholm. I andra fall före-
ligger svårigheter avseende avstånd och få ST-läkare.

Under vårmötet inleddes diskussioner om regional
uppdelning. Dock saknades alltför många enhets-
företrädare och ST-samordnare för att diskussionerna
skulle leda fram till riktigt konklusiva beslut. Dess-
utom innebär en ny, aktiverad och operativ ST-sam-
ordnarroll att flera av våra nuvarande ST-samordnare
kanske inte har tid och möjlighet att fortsätta. Jag
skulle vilja uppmana enhetsföreträdare och ST-sam-
ordnare att tänka över hur man vill forma framtiden
vad avser regionalt samarbete och vem som skall vara
ST-samordnare och gärna diskutera detta med Cecilia
Carlens och mig. Önskvärt är att ST-samordnarupp-
giften är huvuduppdraget förutom den kliniska verk-
samheten för denne. Räkna med ca 1 dag/vecka för
att göra ett bra arbete. Jag tror att avsatt tid ”betalar”
sig ganska fort. Cecilia Carlens kommer att ta fram en
förnyad uppdragsbeskrivning för ST-samordnaren.
Denne får gärna vara ung – det viktiga är förmågan
att organisera god ST-utbildning, entusiasmera och
skapa social gemenskap. ST-samordnarna bör ha
ansvar för ett för överblickbart område.



Under vårmötet skissade jag på en regional indelning
vilken inte rönte full uppskattning. Fr.a. finns oklar-
heter hur man skall organisera i ”mellansverige”.

Jag skulle emellertid gärna vilja ha Örebro/Linköping
som ett (av flera) nav. Vill Uppsala vara ett nav?
Övriga nav är Malmö-Lund-Spenshult (önskemål
från Ingemar P), Göteborg, Stockholm och Umeå.
Enhetsföreträdarna på läns- och länsdelssjukhusen
får fundera över om man vill tillvarata möjligheten till
utökad regional stöttning och i så fall vart man vill
höra. Jag ser gärna att ett praktiskt arbete kan inledas
redan i höst. För olika aktiviteter kommer vi att ha
tillgång till avkastning från EULAR-kongressen.

Detta kan SRF bidra med

• Medel ställs till förfogande av SRF för ST-
samordnarna för olika ST-aktiviteter

• Stödja uppkomst av nätverk och social samhörighet
mellan ST-läkare i reumatologi
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• Stödja uppkomsten av nätverk för ST-samordnare
• Arbeta för fyra SK-kurser under de 2 första ST-åren

(t.ex. systemsjukdomar, artritsjukdomar, rehabilite-
ring/ortopedi/undersökningsteknik, immunologi)

• Utbilda ST-samordnaren till mini-SPUR-inspektör
för att fungera som ”reuma-polis” eller advokat
för ST-läkaren vad gäller tjänstgöring, arbetsplats,
scheman, möjlighet gå kurser etc.

I botten ligger tanken att göra rekrytering till över-
ordnad funktion i vår verksamhet.

Sammantaget tror jag att vi har en jättechans att med
ett bra rekryterings- och utbildningsprogram få unga
läkare att se hur fascinerande och spännande vår
specialitet är.

Tomas Bremell
Ordförande

Läkarbilden för Reumatologi april 2003

Specialistläkare

Offentlig tjänst 198
Privat tjänst 17
Totalt 214

Tjänstgöringsgrad 70–72%

ST-läkare

Regionsjukhus 45

SU 14
KS 9
HS 7
Lund 5
UMAS 3
Umeå 3
Örebro 3
Linköping 1
UAS 0

Spenshult 6

Länssjukhus 10

Borås, Uddevalla, Skövde,
Danderyd, Falun, Jönköping,
Västerås, Luleå, Karlstad, Gävle

Länsdelssjukhus 4

Hudiksvall, Bollnäs,
Oskarshamn, Trelleborg

Behov

Länssjukvård 1/40 000 inv 225 spl
Regionsjukvård 1/150 000 inv 60 spl
Tjänstgöringsgrad 70%

Sveriges behov således 285 heltidsspecialister
dvs. med 70% tjänstgöring 410 specialistläkare

Nu finns 215 spl varav 80 pensioneras inom
10 år = 135 kvar
ST-utbildning idag = 65
Utbildningskrav = 210 ST-läkare ytterligare
på 10 år



      Ronald van Vollenhoven

Stockholm, den 11 maj 2003

Svårt att tro att årets första termin närmar sig slutet.
För Svensk Reumatologisk Förenings del har detta
halvår inneburit ett antal mycket positiva händelser
och många fler sådana finns att se fram emot. Visst
blev vårmötet 2003 i Ystad ett mycket trevligt tillfälle
att få umgås med varandra och avnjuta den just då
begynnande våren, och dessutom var det vetenskap-
liga programmet av synnerligen hög klass med inter-
nationellt meriterade kliniska forskare kompletterade
av några av de mest framgångsrika yngre kollegor och
forskare här i Sverige. Organisationskommittén i
form av Ola Nived och Gunnar Sturfelt har lyckats
otroligt bra med planeringen av det vetenskapliga
programmet och även Lena Santa-Cruz och Ingrid
Mattson-Geborek som stod för mycket av den prak-
tiska organisationen förtjänar ett mycket stort TACK!

Just vid vårmötet blev SRFs största vetenskapliga
pris, nämligen Scandinavian Journal of  Rheuma-
tology-priset, tilldelat Lennart Jacobsson från Malmö,
med hänvisning till hans mycket framgångsrika och
såväl nationellt som internationellt uppmärksammade
studier kring epidemiologi och kliniska manifestatio-
ner av RA. Detta pris på 100.000 Norska kronor
tilldelas årligen till en forskare som bedriver aktiv och
framgångsrik forskning (och som ännu inte erhållit
professur). Återigen ett stort grattis, Lennart!

De kommande månaderna finns det förutom väl-
behövliga semesterresor gott om möjligheter till fort-
bildning och vetenskaplig interaktion. Eularmötet i
Lissabon den 18–21 juni kolliderar tyvärr lite med
Midsommar men en del åker förmodligen dit i alla
fall. Majstång på Atlantstranden?

Cutting Edge-symposiet kommer att hållas fredag
den 29 augusti i Lund. Återigen så har organisationen
lyckats få flera spännande föreläsare på programmet.
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Brev från vetenskapliga sekreteraren

KS-dagen kommer i år att äga rum fredag den 10
oktober i Stockholm. Dagen före, dvs torsdag den
9 oktober, anordnas traditionsenligt ett antal arbets-
gruppsmöten men även, för första gången, ett lite
speciellt program kring röntgenutvärderingens roll
vid RA. Programmet innehåller bland annat en före-
läsning av Prof. Desirée van der Heijde men är dess-
utom tänkt som en riktig ”workshop” med en hel del
diskussion och försök att ta fram konkreta förslag
och frågeställningar för framtida arbeten. En separat
inbjudan till denna workshop kommer inom kort att
skickas via vanlig post.

Riksstämman 2003 hålls i Stockholm den 26–28
november. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede,
men redan nu kan annonseras att vi kommer att
kunna anordna ett mer utåtriktat symposium om
”Medicinsk artrosbehandling” med Ingemar Peters-
son som moderator. Därutöver kommer vi återigen
ha mycket utrymme för egna symposier och poster-
presentationer. Abstrakt till Riksstämman skall
lämnas in elektroniskt på Svenska Läkaresällskapets
hemsida www.svls.se och deadline är måndag den 25
augusti. Abstrakt kan lämnas in såväl på svenska som
på engelska och sistnämnda har en viss fördel allt-
eftersom abstrakten kan publiceras i Scandinavian
Journal of  Rheumatology.

Antalet platser på de för blivande reumatologer vik-
tigaste SK kurserna har under de senaste åren varit
alltför få för att kunna tillgodose behovet, och det är
därför mycket glädjande att alltfler ”SK-liknande”
kurser kommer att kunna erbjudas via Reuma-
utveckling AB, vilket är ett samarbete mellan SRF,
Reumatikerförbundet, och ett flertal läkemedels-
industriföretag. Dessa kurser annonseras numera på
samma sätt som ”vanliga” SK kurser, dvs. via Ipuls
som nyligen tagit över ansvaret för SK kurser från
Socialstyrelsen.

I ett sedan flera år etablerat samarbete med Pfizer
kommer det under det kommande året anordnas
4 kurstillfällen i internatform kring myosit, systemisk
skleros, och Sjögrens syndrom. En särskild inbjudan
till dessa har skickats ut häromdagen.
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Härmed vill jag också återigen påminna om den
mycket viktiga nationella terapistudien SWEFOT.
Denna är som tidigare beskrivits en randomiserad
kontrollerad klinisk studie som vi som reumatologer
håller i vår egen regi, med 16 deltagande reuma-
enheter. SWEFOT studien, koordinerad av en styr-
grupp med Johan Bratt som huvudansvarig, har för
avsikt att göra den mycket viktiga jämförelsen mellan
vedertagen LARM-kombinationsbehandling och
biologisk behandling vid tidig RA. Rekryteringen har
kommit i gång men skulle kunna bli bättre och jag

skulle här vilja slå ett stort slag för er allas hjälp att
göra denna nationella terapistudie till en succé. Sam-
tidigt så kan man fundera huruvida denna studie vid
tidig RA bör kompletteras med en vetenskapligt
angelägen terapistudie vid etablerad RA i egen regi
– det finns förslag på en sådan i tidig utvecklingsfas.

Med vänliga hälsningar,

Ronald van Vollenhoven
Vetenskaplig sekreterare
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Brev från representant för läkare under utbildning

Cecilia Carlens

Våren har gjort sitt intågande och klara färger lyser
upp tillvaron. Trots mycket arbete känns stegen
lättare. De nationella ST-dagarna gick av stapeln i
Spenshult. Tyvärr var det bara 14 av alla ca 65 ST-
läkare som samlades, men vi som var där kände oss
övertygade om hur viktiga dessa möten är. Det är ett
tillfälle för ST-läkare i reumatologi att förutom disku-
tera utbildningsfrågor och lyssna till föreläsningar
även lära känna varandra, skapa samhörighet och
nätverk vilket jag är övertygad främjar reumatologin
i framtiden. Jag hoppas verkligen att enhetscheferna
uppmuntrar och ger sina ST-läkare möjligheter att åka
i fortsättningen. I år deltog både Gunilla Holmström,
ST-samordnare i Spenshult och Katarina Almehed,
ST-samordnare i Göteborg, vilket vi alla upplevde
mycket givande. Jag tror att det finns ett behov även
för ST-samordnarna att träffas för att utbyta erfaren-
heter och idéer och förslår att alla ST-samordnare
samlas till ett delvis parallellt möte nästa år.

Jag informerade om specialitetsutredningen vilket
följdes av livliga diskussioner om vår specialitet. Vi
diskuterade den omarbetade utbildningsboken och
arbetade tillsammans vidare med förslag till ytterli-
gare förändringar. Jag redogjorde för IPULS (Institu-
tet för professionell utveckling av läkare i Sverige)
arbete och vi diskuterade utbudet och behovet av SK-
kurser och annan utbildning för ST-läkare. Vi pratade
också om ST-samordnarens roll som verkar variera
kraftigt mellan olika platser i landet och behöver
tydliggöras. Specialistexamen var ett annat ämne som
avhandlades och det framkom en hel del kritik mot
att det är för lite insyn i processen. T.ex. föreslogs att
gamla tentor ska finnas tillgängliga vilket i så fall
kräver en helt ny tentamen varje år. Detta i sin tur
leder till en betydligt större arbetsinsats och då får vi
nog göra om hela upplägget. Ett alternativ är att
lägga ut några frågeexempel. Eventuellt får styrelsen
testskriva tentamen nästa år.

Paul Bacon, vasculitexpert från Birmingham, var
årets föreläsare och inspirerade oss alla till ett struk-
turerat omhändertagande av vasculitpatienter. Han
gav oss också en utmärkt föreläsning om endotel-
cellsfunktionen vid vasculit och kopplingen till
arterioskleros. Paul var också med oss när vi avnjöt
en fantastisk middag vid Ulvereds hjorthägn.

Detta var tredje året de nationella ST-dagarna hölls i
Spenshult. Förra året var vi i Uppsala. Nästa års möte
föreslogs i Göteborg. Ett förslag är att vi i fortsätt-
ningen alternerar mellan utbildningsorterna och
Spenshult. Jag tar tacksamt emot förslag till utform-
ning av ST-dagarna och åsikter om var vi ska ha dem.

Den frivilliga specialistexamen har genomförts under
våren och nästa examination planeras till nästa vår.
Tid och plats meddelas senare.

Som jag redan nämnt har en omarbetning gjorts av
målbeskrivningen/utbildningsboken. Arbetet påbör-
jades av Carl redan för ett år sedan med anledning av
reumatologins förändring under de senaste åren och
därmed förändrade krav på utbildningen. Kraven på
kunskap inom reumatologin har ökat och associa-
tionen till invärtesmedicin minskat. De stora föränd-
ringar som gjorts är: tjänstgöringen inom reumatologi
3 år, invärtesmedicin 1 år och övrig sidoutbildning
inom tex hud, infektion och neurologi 1 år. Vi har
också infört en grundligare och mer omfattande
skrivning rörande ST-läkarens möjligheter till forsk-
ning. Den omarbetade utbildningsboken har överläm-
nats till Socialstryelsen och Socialdepartementet som
en del i vår argumentation för att reumatologin ska
vara en basspecialitet. Den är inte officiell eftersom
den måste godkännas av Socialstyrelsen. När specia-
litetsutredningen är klar kommer alla utbildnings-
böcker att omarbetas och vi får vänta med att helt
slutföra arbetet tills dess.

Utbudet av statsfinansierade SK-kurser kommer att
bli magert även nästa år. Två SK-kurser, Kroniska
och akuta artriter (C-kurs) samt Inflammatoriska
systemsjukdomar (B-kurs), kommer att finnas med i
IPULS kurskatalog för 2004. IPULS arbetar för att
utbudet av SK-kurser i framtiden ska anpassas till be-
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hovet och att ökade resurser anslås till SK-kurserna.
Eftersom det arbetet ännu inte har burit frukt hoppas
SRF att i samarbete med Reuma Utveckling AB
kunna anordna ytterligare 3 SK-liknande kurser
under 2004 för att nå vårt mål 4 SK-kurser de 2 första
åren. Finansieringen av dessa har diskuterats bl.a. på
enhetschefsmötet i samband med Vårmötet 24/4 och
under ST-dagarna. Även i fortsättningen kommer
kurserna helt eller delvis finansieras av läkemedels-
industrin. Jag återkommer med mer information om
vilka kurser det blir.

Till sist vill jag uppmana alla som redan är medlem-
mar i SRF att uppmuntra nya kollegor att gå med i
SRF. Jag vill också gärna att ni ST-läkare hör av er till
mig med synpunkter på vårt arbete.

Cecilia Carlens
Styrelseledamot
Representant för läkare under utbildning
Svensk Reumatologisk Förening

Reumatologmottagningen
Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm
cecilia.carlens@reu.ds.sll.se
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Immunitetslära

Reumabulletinens artikelserie:

Medicinhistoriska glimtar med särskild

inriktning på reumatologi och immunologi.

Immunitetslära

Något om upptäckten av det cellulära

immunförsvaret.

Av Ido Leden, Kristianstad

1908 års Nobelpris i medicin tilldelades Paul Ehrlich
och Elie Metchnikoff  för deras arbeten inom immuni-
tetsläran. Immun av latinets immunis = skattefri,
skadefri, anger att immunitet föreligger. Med detta
avses inom biologin egenskapen att vara undantagen
från vissa infektionssjukdomar, att inte vara mottaglig
för infektion. Inom folkrätten avses frihet från ett
lands jurisdiktion och under medeltiden syftades på
vissa personers eller institutioners befrielse från skatt
och andra skyldigheter gentemot kungamakten.

Elie Metchnikoff  (1845 – 1916), professor i zoologi i
Odessa arbetade i mer än 20 år vid Pasteurinstitutet i
Paris där han bl.a. hade J. Bordet som elev och med-
arbetare. Metchnikoff  skapade begreppet fagocytos
för vita blodkroppars förmåga att uppsluka eller om-
sluta främmande partiklar som inträngt i kroppen.
De grundläggande observationerna och experimen-
ten gjorde han genom att mikroskopera levande sjö-

stjärnelarver och vattenloppor (Daphnier). Bägge är
halvgenomskinliga och därigenom kunde han följa
biologiska processer. Han iakttog flera gånger hur en
Daphnia råkade svälja en liten, nålformig spor. Ibland
med förödande resultat (sporen ”grodde” och gav
upphov till en ny generation av bakterier), men som
regel förblev Daphnian opåverkad. Då hade en
mängd ”vandringsceller” (vita blodkroppar och fago-
cyter) snabbt mobiliserats och dessa ”dödade och
förtärde de infekterade sporerna”. Metchnikoff
gjorde också experiment där han stack in små spet-
siga stickor i kroppen på sjöstjärnelarver (Bipinnaria).
Genast ansamlades ”vandringsceller”, ”som omgåvfo
den främmande kroppen i ett tjockt lager”. Han insåg
att vandringscellerna (fagocyterna) troligen också
kunde uppsluka (fagocytera) mikrober och att detta
sannolikt var en av kroppens centrala försvarsmek-
anismer mot mikrobinvasion. Detta benämnde han
cellulär immunitetsteori. I sin Nobelföreläsning
hävdar han med emfas att detta försvarssystem är
överordnat och mycket mer centralt än det humorala
försvarssystemet, kring vilket medpristagaren Ehrlich
bedrivit sin forskning. Till detta återkommer vi nästa
nummer av R-Bulletinen. Karolinska Institutets lärar-
kollegium bedömde framsynt att bägge försvars-
systemen nog var centrala och de bägge forskarna
fick därför dela årets pris. Idag vet vi att detta var en
korrekt bedömning. Såväl det humorala som cellulära
immunförsvaret är essentiellt för vår överlevnad.

En annan milstolpe i immunologins historia knäsattes
1960 då Frank Macfarlane Burnet och Peter Medawar
tilldelades detta års Nobelpris i medicin för sina upp-
täckter av förvärvad immunologisk tolerans. På 1950-
talet hade man tekniskt lärt sig att med framgång
transplantera ett organ från ett djur till ett annat.
Organöverlevnaden var dock mycket kortvarig p.g.a.
de massiva avstötningsreaktioner som omedelbart
utlöstes. Det fanns dock ett par noterbara undantag.
Överföring av vävnad från en kroppsdel till en annan
hos samma individ (homolog transplantation) var
som regel framgångsrik. Likaså överföring av väv-
nad/organ mellan enäggiga individer. Burnet postule-
rade att detta måste bero på immunsystemet under
fosterstadiet lärt sig att inte reagera på egna celler
eller vävnader. Immunsystemet hade blivit tolerant

Frimärke
Elie Metchnikoff
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för egna substanser. Detta skedde enligt hans teori
genom ”clonal selection”. Detta innebar att under
fosterstadiet eliminerades immunsystemets celler med
förmåga att reagera mot egna beståndsdelar. Hans
medpristagare visade i eleganta experiment att det
även höll i praktiken. Om musfoster under embryo-
nalstadiet inockulerades med vävnad från ett vuxet
djur så blev de efter födelsen toleranta för vävnad
från just denna individ och kunde alltså ta emot/
tolerera transplantat. Transplantat från andra indivi-
der avstöttes dock på förväntat vis. Denna upptäckt
var starten för vidare immunologisk forskning kring
toleransfenomen. Inom reumatologin pågår idag flera
spännande studier med försök att inducera tolerans
vid olika autoimmuna sjukdomar. Lyckas man få
metoder för detta kommer sannolikt risken för brosk-
och andra organskador vid dessa tillstånd att påtagligt
kunna minskas.

Frimärke
Frank Macfarlane
Burnet och hans
”Clonal Selection
Theory”.

Källor

Metchnikoff  E. Immunitetsfrågans aktuella läge.
(Nobelföreläsning i Vetenskapsakademin den 13 maj
1909.) Allmänna Svenska Läkartidningen 1909;
6:357 – 78.

Kruif  P. Metchnikoff. De små snälla fagocyterna. I: Kruif
P, Mikrobjägare. Stockholm: Hugo Gebers förlag , 1926:
223 – 50.

Sagnér A. Livets tjänare, fjärde utökade upplagan.
Malmö: Bengt Forsbergs förlag AB, 1980.

Frimärkena är hämtade från dels min egen samling , dels
från den medicinhistoriska samling frimärken som finns på
Sydsvenska Medicinhistoriska Museet i Lund och som
donerats av Knut Wolke, Kalmar.



11

Intresset för att börja med web-RAmona har bara
ökat sedan de nya blanketterna skickades ut för två
månader sedan. Alla som har vana att fylla i blanket-
terna kan börja med RAmona på internet. Oavsett
om man har registrerat blanketterna själv i vanliga
RAmona eller skickat in dem till Läkemedelsverket,
eller bara samlat blanketter på mottagningen, kan
man börja med registrering via internet.

Tio enheter har nu testat den demo som finns på
RA-registrets hemsida (www.rareg.net) med stöd per
telefon från Inga Lodin. Då ser man att de datorer på
mottagningen som man vill använda för RAmona på
internet klarar detta, det vill säga har rätt version av
Explorer och är någorlunda snabba, helst ej äldre än
ett par år.

Nästa steg är att ta en kopia på sin egen RAmona-
databas och skicka för att läggas in på RA-registrets
internetserver så att de patienterna kan följas i web-
RAmona av de på enheten som får behörighet. Det
finns olika grader av behörighet alltifrån att bara läsa,
det vill säga titta på patienterna, till att registrera och
ändra uppgifter. Inga Lodin ger de behörigheter som
behövs på varje mottagning. Sju enheter har nu
kommit så långt och om ytterligare två enheter i
Stockholms län och Västra Götaland ansluts, så kan
halva Sveriges befolkning snart täckas av RAmona på
internet.

Uppföljning av patienter kan sedan göras i web-
RAmona med registrering och utskrift av patient-
översikter till besöken. Detta gäller de patienter man
tidigare matat in i RAmona och följt på kliniken.
Ännu kan man inte använda webRAmona för sina
biologiska patienter. Det är först när databasen på
Läkemedelsverket också har lagts in på RA-registrets
internetserver som alla som har fått webRAmona
även kan få tillgång till sina patienter med biologiska
läkemedel. Det fortsatta införandet går nu mycket
snabbt och många enheter har hört av sig till Inga

och håller på att testa demon eller håller på att skicka
sin databas för att läggas in på internetservern så att
de kan komma igång helt och hållet.

RAmona på internet har utvecklats vidare i ett särskilt
projekt stött av Socialstyrelsen, så att man kan arbeta
med blankettfri mottagning genom att patienten själv
på en dator matar in sina uppgifter före besöket och
får en överskrift utskriven att ta med in till läkaren vid
besöket. Då kan patient och läkare tillsammans dis-
kutera sjukdomsförloppet och den tidigare givna be-
handlingen som ett underlag för fortsatt ordination
av antireumatika. När läkaren registrerat i web-
RAmona får patienten en komplett översikt, inklusive
det dagsaktuella sjukdomsläget och läkemedelsordi-
nationer, att ta med hem som ett kvitto på vad man
kommit överens om vid besöket. Detta arbetssätt
testas nu på Karolinska, först på Tidiga Artrit-mot-
tagningen och sedan på BIO-mottagningar för läke-
medelsuppföljningar av biologiska läkemedel. Detta
utvecklingsarbete beskrivs i projektrapporten som går
att ladda ner från RA-registrets hemsida.

Denna blankettfria mottagning med beslutsstöd för
patient och läkare i form av den individuella sjuk-
domsöversikten utgör ett helt nytt arbetssätt inom
vården av kroniska sjukdomar. Effekterna av detta
samarbete mellan patient, läkare och register vid
besöken kommer att studeras i ett särskilt forsknings-
projekt vid Medical Management Centrum, Karolin-
ska Institutet. Enheter som vill börja med detta
kommer att tillfrågas att vara med i denna studie som
börjar efter sommaren. Målet är att utvärdera om fler
patienter förbättras eller går i remission med hjälp av
detta beslutsstöd, och hur patienterna och läkarna
upplever detta sätt att samarbeta.

Med önskan om en härlig sommar!

Staffan Lindblad och Inga Lodin

Web-RAmona till alla
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2003 års Stipendium för Reumatologisk forskning

Svensk Reumatologisk Förening har den stora glädjen att i samarbete med Wyeth Lederle

Nordiska AB för fjärde året utlysa ett stipendium för reumatologisk forskning.

Prissumman i år är SEK 80.000:–

Stipendiet tilldelas en nybliven eller blivande (ST-läkare) specialist i reumatologi som har disputerat under
de senaste 3 åren eller skall disputera inom ett år och som bedriver aktiv och framgångsrik forskning

inom ett vetenskapligt område som är betydelsefullt för reumatologin.

Vid bedöming av ansökningarna kommer särskild tonvikt läggas på forskningens vetenskapliga kvalité
och potentiella betydelse för reumatologins utveckling. Stipendiaten utses av Svensk Reumatologisk

Förenings styrelse och dess Vetenskapliga Råd.

Ansökan skall innehålla:

• kort presentation av sökandens forskningsprojekt på max en A4 sida (7 ex)
• CV med publikationslista (7 ex)
• ett brev från handledare eller annan senior forskare som stöd vid ansökan (orig + 6 ex)
• avhandling alt. 4 vetenskapliga arbeten i form av manuskript eller särtryck (3 ex)

Ansökan kan sändas via e-post eller via vanlig post till:

Ronald van Vollenhoven
ronald.vanvollenhoven@ks.se

Reumatologkliniken D2-1
Karolinska Sjukhuset

17176 Stockholm

Senaste inlämningsdatum är den 1 oktober 2003

Stipendiet delas ut vid Svensk Reumatologisk Förenings Vårmöte, våren 2004.
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SRF tillsammans med Reumatologkliniken Sahlgrenska

Universitetssjukhuset och avdelningen för Reumatologi och

inflammationsforskning hälsar alla reumatologer välkomna till:

30:th Scandinavian Congress of  Rheumatology
i Göteborg den 25–28 augusti 2004

Kongressen kommer hållas på Konferenscentrum Wallenberg på
Medicinarberget. Vi räknar med mellan 400–450 deltagare huvudsakligen
från de nordiska länderna men också en del andra internationella gäster.

Vi håller just nu på med det förberedande arbetet som skall göra
detta möte till ett både framgångsrikt och minnesvärt evenemang.

Varmt välkomna till Göteborg i augusti 2004.

Tomas Bremell      Hans Carlsten

_____

Hans Carlsten
Department of  Rheumatology and Inflammation Research

University of  Göteborg
Guldhedsgatan 10
S-413 46 Göteborg

Sweden
Phone +46-031-3424017

+46-031-3424906 (Secretary)
+46-031-823925 (FAX)
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Jubileumsvecka på Spenshult 15/9 – 22/9 2003

Under måndagen den15/9 och tisdagen den 16/9 inbjuds alla reumateam
och primärvårdsteam till föreläsningar på Spenshult.

Smärta och trötthet vid reumatiska sjukdomar

Program

Måndag 15/9  09.00 – 16.00

• Introduktion Ingemar Petersson, Med dr, Spenshult, m fl.

• Smärtans påverkan på arbete och aktivitet Marie-Louise Schult, AT, Med dr, KS, Stockholm

• Kartläggning av aktivitet hos långtids- Erika Ludvigsson, AT, Spenshult
sjukskrivna med kronisk smärta
__________

• Physical activity and exercise for pain Maura Iversen, PT, MPH, ScD, Simmons College,
management in rheumatic diseases Boston, USA

• Mer eller mindre ont av träning vid artros Carina Thorstensson, SG, MSc, Spenshult

Tisdag 16/9  09.00 – 16.00

• Smärta och trötthet ur ett omvårdnads- Barbro Arvidsson Lektor, Högskolan Halmstad/Spenshult
perspektiv hos patienter med reumatiska
sjukdomar

• Vårdforskning om smärta och trötthet Gerthrud Östlinder, Forskningsansvarig SSF, Stockholm

• The role of  the nurse in management of Jackie Hill, RN, MPhil, PhD, FR,
rheumatic pain Chapel Allerton Hospital, Leeds, UK
__________

• Aktuella rön om smärtfysiologi vid Tomas Lundeberg, Professor, KI, Stockholm
smärta i rörelseorganen

• Smärta och trötthet – två sidor av Stefan Bergman, Med dr, Spenshult
samma sak

• Går det att mäta och påverka trötthet vid Lennart Jacobsson, Docent, Spenshult/
reumatiska sjukdomar? Universitetskliniken MAS

• Avslutning Ingemar Petersson

VÄLKOMNA!

Spenshult
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Deltagande kan ske hel eller halv dag/-ar.

Kostnad för halv dag   700 kronor inkl. lunch och kaffe
hel dag 1200 kronor inkl. lunch och kaffe
båda dagarna 1800 kronor inkl. lunch och kaffe

Samtliga priser är inklusive moms.

Anmälan till FoU Centrum, Spenshult, 313 92 Oskarström eller
e-post pia.andersson@spenshult.se

Sista anmälningsdag den 15 augusti 2003.

Begränsat antal platser, anmälan i turordning efter ankomstdatum.
Bekräftelse skickas ut senast 31/8.

För den som önskar boka rum kontakta Susanne Brining-Rasmusson,
tel. 035 – 263 50 22, e-post susanne.brining@spenshult.se

Specialkost ......................................................................

Namn: ......................................................................

Adress: ......................................................................

Telefon: ......................................................................

Fax: ......................................................................

e-mail: ......................................................................

Faktureringsadress: ......................................................................

Upplysningar lämnas av Ann Bremander,
e-post: ann.bremander@spenshult.se eller pia.andersson@spenshult.se
tel. 035 – 263 52 56/263 52 50, fax 035 – 263 52 55

Spenshult
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Swedish Rheumatism Association

CARE II

Preliminary program

The Second International Conference on Multidisciplinary Care in the Rheumatic Diseases,
Spenshult, Halmstad, Sweden

September 18 – 20, 2003

Organizing committee: Ingemar Petersson, Christina H. Stenström, Lars Klareskog

Aims of CARE II

• To stimulate the process of  developing high quality care research in rheumatic diseases
• To compose a future research agenda

VENUE

The conference centre at Spenshult’s Hospital for Rheumatic Diseases, Halmstad

ABSTRACT

To be submitted to Dr. Ingemar Petersson, Research & Development, Spenshult Hospital, S-313 92 Oskarström,
fax 035-263 52 55, e-mail ingemar.petersson@spenshult.se

ABSTRACT FORMAT

The abstract should be organized as follows: Title of  the talk, Title and affiliation for the authors and presenters,
Background, Objectives, Methods, Results and Conclusion

It should be typed in a word-document; print size will be 12 point and should not exceed 400 words excluding
references, tables and figures.

Abstract submission deadline July 1, 2003.

There will be a fee of  200 euro for participants with accepted abstracts. This includes conference fee and all
accommodations from Thursday September 18 to Saturday September 20, 2003.

A restricted number of  grants for covering travel expenses are available. Applications through an informal letter,
signed by a senior research fellow can be sent to Dr. Ingemar Petersson, address see above.

For further information and detailed program please contact Ingemar Petersson
(ingemar.petersson@spenshult.se)  or Ann Bremander (ann.bremander@spenshult.se)

Spenshult
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CARE II

Preliminary program

Thursday, September 18

16.00 Welcome and Opening Introduction (Christina Stenström)

16.30 – 19.00 Session I Which questions are relevant for Matt Liang, Professor,
rheumatological care research? Brigham  & Women’s Hospital, Boston, USA

Friday, September 19

08.30 – 10.00 Session II Which elements in the team care Jackie Hill, RN, MPhil, PhD, FR,
process are relevant for evaluation? Part 1 Chapel Allerton Hospital, Leeds, UK

10.00 – 10.30 Coffee break

10.30 – 12.00 Session III Which elements in the team care Ingemar Petersson, MD, PhD, Spenshult and
process are relevant for evaluation? Part 2 Ingrid Lundberg, MD, PhD, Ass Professor

Karolinska Institutet, Sweden, with teams

12.00 – 13.30 Lunch break and poster sessions

13.30 – 15.00 Session IV Which research designs, patient Thea Vliet Vlieland, PT, MD, PhD,
selection criteria and study outcomes are Leiden University Medical Center,
relevant in care research? Part I The Netherlands

15.00 – 15.30  Coffee break

15.30 – 17.30 Session V Which research designs, patient Catherine Backman, PhD, OT(C),
selection criteria and study outcomes are School of  Rehabilitation Sciences,
relevant in care research? Part 2 The University of  British Columbia, USA

Saturday, September 20

08.30 – 10.00 Session VI Which strategies are relevant for Maura Iversen, PT, MPH, ScD,
implementation? Part 1 Simmons College, Boston, USA

10.00 – 10.30 Coffee break

10.30 – 12.00 Session VII Which strategies are relevant Lars Klareskog, Professor,
for implementation? Part 2 Karolinska Institutet, Sweden

12.00 – 13.30 Lunch break and poster session

13.30 – 14.00 Wrap up meeting
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Till Svenska Läkaresällskapet (SLS) 030514
Att. Christina Ploen (e-mail: christina.ploen@svls.se)
Box 738
101 35 Stockholm

Härmed översändes Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) remissvar avseende Socialstyrelsens översyn

”Läkarnas specialistutbildning och strukturen för de medicinska specialiteterna – en översyn”.
Vi har koncentrerat oss på strukturen och fr a på Reumatologins felaktiga placering i denna struktur. Vi har
givetvis även allmänna synpunkter på utredningen men har tonat ned dessa och valt att koncentrera oss på
Reumatologin. Vi utgår från att SLS kommer att bidra med generella synpunkter efter att ha fått ta del av de olika
delföreningarnas synpunkter. Vi hoppas också att SLS tar i beaktande vår artikel i Läkartidningen 2003;15:1362
(”Delföreningarnas remissvar bör vara avgörande i specialitetsfrågan”).

Vi har med stor tillfredsställelse noterat Läkarförbundets negativa inställning till uppdelningen i bas- och gren-
specialiteter redovisad i den förda debatten. Vi hoppas att Svenska Läkaresällskapet skall dela Läkarförbundets
syn. Vi tror att en uppdelning i bas- och grenspecialiteter kommer att skapa skarpa inre motsättningar inom
läkarkåren i.o.m. att basspecialiteterna skulle komma att få mycket stort inflytande över grenspecialiteterna. Det
skulle uppstå en över- och en underklass bland specialiteterna utan att det finns kunskapsmässiga korrelat till en
sådan uppdelning. Dessutom – inom EU har endast 5 av 15 medlemsländer ett specialistsystem som bygger på
bas och grenar. Frankrike med 3 grenspecialiteter av totalt 39 specialiteter är då medräknat.

Uppdelningen i bas- och grenspecialitet är godtycklig och låser kunskapsmässigt specialiteterna utan hänsyn till
medicinsk utveckling eller individuella kunskapsönskemål. Utredningen är som helhet snävt vårdorienterad
(jourorienterad?) men inte kunskapsorienterad och tar inte tillräcklig hänsyn till forskning eller utveckling av
svensk sjukvård.

Konsekvensbeskrivning av förslaget saknas avseende läkarrekrytering, patientsäkerhet, väntetider och köer.
Några öppna prioriteringar redovisar utredningen inte – och följaktligen tas inte Riksdagens prioriteringsbeslut
i beaktande.

Vi menar också att köerna till specialistvård kommer att öka om vi skall arbeta mindre inom vår egen specialitet.
Detta innebär ju en förlust av specialistkompetens. Istället för att göra specialisterna till generalister vore det
bättre att utbilda  fler generalister inom t.ex. geriatrik, allmän invärtesmedicin eller allmänmedicin.

I övrigt vill jag hänvisa till vårt remissvar som är omsorgsfullt diskuterat i styrelsen och föreningen samt godkänt
på enhetschefsmöte och föreningsmöte i samband med SRF:s vårmöte 24/4-03. De synpunkter vi framför har,
som också framgått av det senaste årets debatt, stöd från så gott som samtliga reumatologer i Sverige. Vi och
patientorganisationen har en total samsyn i denna fråga och ser Socialstyrelsens förslag som ett direkt hot mot en
fungerande och patientsäker reumatikervård.

I den starka förhoppningen att våra synpunkter beaktas.

För Svensk Reumatologisk Förening

Tomas Bremell, Ordf.

Verksamhetschef  Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
e-mail: tomas.bremell@vgregion.se
tel. 031-342 4060, 342 3378 (sekr), 342 1000 personsök 8244
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Till Svenska Läkaresällskapet 030514
Att. Christina Ploen (e-mail: christina.ploen@svls.se)
Box 738
101 35 Stockholm

Yttrande angående reumatologins plats i Socialstyrelsens översyn:
”Läkarnas specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter – en översyn”

Från Svensk Reumatologisk Förening

Sammanfattning:

Reumatologin föreslås upphöra som självständigt område och övergå till grenspecialitet under invärtes medicin.
En sådan förändring skulle förlänga utbildning av reumatologspecialister från 5 år till 7.5 år  utan att detta med-
för ökad klinisk kompetens i reumatologi. Svensk Reumatologisk Förening (SRF) motsätter sig å det bestämdaste
Socialstyrelsens förslag att göra reumatologi till en grenspecialitet under invärtes medicin eftersom det

• Felutbildar reumatologspecialister. Svensk Reumatologisk Förening vill ha mer reumatologi – inte mer
invärtesmedicin i utbildningen

• Motverkar forskning och utveckling inom reumatologin
• Försvårar rekrytering av reumatologspecialister.
• Förlänger köer till reumatikervård. Köerna är redan nu medicinskt oacceptabla och strider mot

Landstingsförbundets och Socialdepartementets intentioner
• Hotar patientsäkerheten
• Försvårar kampen mot ohälsan/sjukskrivningarna/förtidspensioneringarna
• Strider mot samhällets medicinska prioriteringar
• Drabbar en av sjukvårdens största patientgrupper
• Drabbar fr.a. kvinnor

Vår starkt uttalade önskan är att Svenska Läkaresällskapet instämmer i denna skrivelse och i sitt

remissvar till Socialdepartementet framför att Reumatologi ska förbli en bas-specialitet!



Reumatologi som
självständig

bas-specialitet

Reumatologi har varit en egen självständig specialitet
sedan 1969. Reumatologi handlägger rörelseorganens
medicinska sjukdomar och genomgår för närvarande
en revolutionerande utveckling. Vår specialitet har
ansvar för ett stort fält inom sjukvården från rehabili-
tering av patienter med besvär från rörelseorganen till
aktiv behandling av inflammatorisk  och autoimmun
sjukdom oavsett organ. Reumatologin har varit först
med teamvård, patientskolor och primärvårdskon-
sulter vilka fortfarande är aktiva verktyg i reumatiker-
vården. Under senaste åren har skett en explosion av
kunskap  inom ämnesområdet reumatologi med
kraftigt fördjupad kunskap avseende mekanismer
bakom inflammation och vävnadsförstörelse, vilket
lett till framtagande av nya revolutionerande läke-
medel. Inom svensk sjukvård är vi  experter på
immunpåverkan av inflammatorisk sjukdom.

Reumatologin har i dag en stödfunktion gentemot ett
flertal andra specialiteter, bl.a. inom ögonsjukdomar,
neurologi, dermatologi, lungmedicin, njurmedicin
och infektion vad gäller behandling av inflammato-
risk sjukdom. Diagnos och behandling ska komma
tidigt i sjukdomsförloppet så att vävnadsförstörelse
och utslagning ur arbetslivet hindras och för tidig
död undviks.

Svensk reumatologi befinner sig i fronten i världen
både vad gäller forskning och vård av patienter med
reumatisk sjukdom. En självständig egen specialitet
har varit en avgörande förutsättning för detta.

Reumatiska sjukdomar
– högprioriterade

folksjukdomar och
kvinnosjukdomar

Antalet patienter med reumatisk sjukdom uppskattas
till ca 1 miljon svenskar varav 200 000 med inflamma-
torisk reumatisk sjukdom och 800 000 med icke
inflammatorisk.

De reumatiska sjukdomarna är enligt Riksdagens
prioriteringsbeslut från 1997 i allmänhet högpriori-
terade i grupp I. Sett ur ett genusperspektiv är de
reumatiska sjukdomarna utpräglade kvinnosjuk-
domar. Kvinnor utgör ca 75%  av våra patienter.
Åldersgruppen mellan 40–60 år dominerar i reuma-
tikervården. Som exempel kan tas åldersfördelningen
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Andelen pa-
tienter mellan 30-34 år är större än andelen mellan
75–79 år. Mer än 70% av patienterna är i arbetsför
ålder.

Rörelseorganens sjukdomar står för 20–30% av pri-
märvårdens läkarbesök och 30–40% av sjukskriv-
ningar och förtidspensioneringar. Flertalet av dessa
patienter bör få möjlighet att bli bedömda av reuma-
tolog. Många av dessa sjukdomar kan väsentligt på-
verkas med de nya mediciner och teamomhänder-
tagande som specifikt hanteras av reumatologin.
I en tid när sjukskrivningar och förtidspensioneringar
är i fokus i samhällsdebatten vore det ett stort bakslag
för dessa patienter om reumatologin skulle försvinna
som självständig specialitet och bli grenspecialitet
under invärtesmedicin.

Brist på specialistläkare i reumatologi

– stort rekryteringsbehov

Redan nu finns en betydande brist på reumatolog-
specialister. Detta har på flera sjukhus lett till köer
överstigande 2 år för ett oprioriterat nybesök. Detta
är inte medicinskt acceptabelt och strider dessutom
mot Landstingsförbundets och Socialdepartementets
tillgänglighetsmål. Stora pensionsavgångar bland
reumatologer väntar under de närmaste åren. För att
ge medicinskt acceptabel vård behöver vi utbilda 250
nya reumatologer under de närmaste 10 åren, vilket
kräver goda rekryteringsförutsättningar. Det nuva-
rande förslaget där reumatologin blir en grenspecia-
litet under invärtesmedicin är ett steg i rakt motsatt
riktning vilket kommer att påtagligt försvåra rekryte-
ring.

Utbildningstiden, enligt nuvarande förslag, blir för
lång för en fullgod utbildning i reumatologi jämte
obligatorisk specialistkompetens i invärtes medicin.
Den långa utbildningstiden, vilken inte ökar kompe-
tensen i reumatologi, kommer att få förödande
effekter på rekrytering av ST-läkare och till klinisk
reumatologisk forskning. Dessutom, reumatologin
får idag ett viktigt nytillskott i form av läkare med
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utländsk examen. Rekryteringen av utländska läkare
försvåras om reumatologin blir grenspecialitet. Om
rekryteringen av nya läkare inte fungerar kommer vi
inte att kunna ge den vård som Socialstyrelsen före-
skriver vad avser väntetider, medicinering m.m. Detta
leder till risk för onödig invaliditet och för tidig död
hos tiotusentals patienter.

Reumatologi – ett stort
självständigt

kunskapsområde med
brett samarbete

Den kraftigt växande kunskapsmassan inom ämnes-
området reumatologi – sträckande sig från frontlinje-
immunologi till reuma-rehabilitering – kräver en
betydande ökning av kunskapsmängden, och därmed
utbildningstiden, inom såväl vår basspecialitet som
ytterligare kunskaper i klinisk immunologi, molekylär-
biologi, infektionssjukdomar, neurologi, njurmedicin,
ortopedi och rehabilitering. Denna kunskap är nöd-
vändig om vi skall kunna ta hand om våra patienter
under en lång och skiftande sjukdomstid och  kunna
bedriva den ’nya reumatologin’ dvs en sjukvård för-
enlig med den snabba medicinska utvecklingen. I en
prioritering mellan olika kunskapsbehov bedömer vi
att kunskapsbehovet inom akut internmedicin också i
fortsättningen bör kunna inhämtas med ca 1 års
tjänstgöring inom verksamhet med denna inriktning
(vi vet ju att organisationen för den akuta intern-
medicinen varierar inom landet och att det därmed är
svårt att generellt ange inom vilken specialitet denna
kunskap bäst inhämtas).

Som en konsekvens av denna analys har Svensk
Reumatologisk Förening nyligen överlämnat en ny
utbildningsbok/målbeskrivning till Socialstyrelsen
vilken minskar sidoutbildning i allmän invärtesmedi-
cin med akutvårdsinriktning till 1 år. Därutöver för-
ordas 1 års sidoutbildning inom specialiteter såsom
infektion, neurologi, klinisk immunologi, hudsjukdo-
mar, ortopedi, allmänmedicin m.fl. Övrig utbildnings-
tid förläggs till reumatologi.

Den nya reumatologin har således medfört ett för-
ändrat kunskapsbehov inom ST-utbildningen till
reumatolog, vilket i sin tur gör att närheten till det vi

idag kallar internmedicin minskat. I den mån reuma-
tologer idag väljer att dubbelspecialisera sig är det inte
nödvändigtvis inom internmedicin. Istället förekom-
mer dubbelspecialisering inom klinisk immunologi,
infektion, allmänmedicin, njurmedicin m.m. Denna
typ av profilering kan vara angelägen både för utveck-
ling av klinisk reumatologi och forskning.

Reumatologins kontaktytor med andra specialiteter,
såväl kliniskt som forskningsmässigt, har ökat kraftigt
under senare år. I teamarbete runt den reumatiske
patienten samarbetar vi med arbetsterapi, sjukgym-
nastik och socialarbetare. Vi spelar också en viktig
roll i uppbyggnad av forskning för dessa yrkes-
kategorier.

I takt med ökad användning av immunomodulatorisk
medicinering och genom de stora framstegen i vår
grundforskning har samarbetet med infektion/
mikrobiologi/immunologi blivit viktigt. Vi samarbe-
tar med hudsjukvård runt gemensamma patienter
med psoriasis, SLE, scleroderma, pannikuliter,
reaktiva artriter m.m. Den höga andelen kvinnliga
patienter medför utbyggt samarbete forsknings-
mässigt runt östrogen och andra könshormoner samt
kring komplicerade graviditeter hos reumatiker inom
ramen för specialistmödravården. Neurologiska
komplikationer till reumatoid artrit, systemsjukdomar
och vaskuliter betyder samarbete med neurolog-
kliniker. Sedan tidigare finns ett omfattande och
strukturerat samarbete inom områdena ortopedi/
handkirurgi. Njur- och lungmedicin är också naturliga
samarbetspartners. Vi samarbetar med barnmedicin
runt patienterna med juvenila reumatiska sjukdomar.
Det mest intensiva samarbetet sker dock med  all-
mänmedicin genom omfattande utbildningsinsatser
och via våra primärvårdskonsulter (initierade av
Bernhard Grewin redan 1985). Invärtesmedicin är
inte någon bred sammanhållande verksamhet för
multipelt kroniskt sjuka med reumatisk sjukdom utan
det är istället allmänmedicinen med vilken reuma-
tologin har väl fungerande vårdkedjor.

Patientsäkerhet och
ekonomi

Reumatikervården bedrivs mest rationellt, ekono-
miskt och patientsäkert av specialistkompetenta

21



reumatologer. Den nya reumatologin förstärker
denna bild. Det krävs såväl reumatologisk erfarenhet
som kunskap för att korrekt handhava de nya medi-
cinerna och behandlingarna vid reumatisk sjukdom.
Kvalitetsuppföljningsregister i samarbete med Läke-
medelsverket gör introduktionen av de nya riktade
immunbehandlingarna patientsäker och underlättar
studier avseende patient- och samhällsnytta, biverk-
ningar och effekt. De nya läkemedlen medför ökat
behov av reumatologspecialister och mer reumatologi
i utbildningen - inte mer invärtesmedicin.

Uppfyll utredningens
primära mål

– patientinriktning!

Professionen (universitets- såväl som länsreuma-
tologi) och patientorganisationerna har gemensamt
tagit en mycket entydig ställning för att reumatologi
skall få fortsätta att vara en bas-specialitet. Trots att
utredningens huvudinriktning skulle vara patient-
inriktning har Socialstyrelsen lagt fram ett förslag
som går rakt emot de synpunkter som under utred-
ningens gång framförts av en enig profession och en
mycket stor och viktig patientgrupp, där Reumatiker-

förbundet efter omfattande internt samråd mycket
kraftfullt framfört att reumatologi bör vara egen
basspecialitet. Reumatikerförbundet representerar
mer än 60 000 medlemmar företrädande 1 miljon
svenskar. Vi anser det viktigt att Läkarförbundet i sitt
remissvar tar hänsyn till att Svensk Reumatologisk
Förening i specialistfrågan har en total samsyn med
patientorganisationen, och att Läkarförbundet, enligt
vår uppfattning, skulle uppvisa en betydande ringakt-
ning av patientperspektivet om man inte i sitt remis-
svar tydligt tog ställning för att reumatologi skall vara
en egen basspecialitet.

EU-anpassning

Enligt EU-standard är reumatologi eget kunskapsom-
råde vilket motsvarar en egen medicinsk basspeciali-
tet. I de flesta länder i västvärlden och EU har reu-
matologin en ställning som motsvarar begreppet bas-
specialitet i specialitetsutredningen. Reumatologin
som grenspecialitet innebär sålunda inte någon EU-
anpassning.

För Svensk Reumatologisk Förening

Tomas Bremell
e-mail: tomas.bremell@vgregion.se
tel 031-342 4060, 342 3378 (sekr)
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Abstract:

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic inflammatory disease primarily affecting the joints. The chronic inflammation
frequently results in joint destruction and various forms of  physical impairment. T cells are believed to be of  importance
for the propagation of  many cases of  RA due to the association with certain types of  HLA class 11, whose function is to
present antigen to the T cell receptor. There is, however, evidence that also macrophages and B cells may be of  prime
importance in driving the inflammatory process in RA.

In this thesis, an approach has been made to study immune functions in RA during treatment with two different anti-
rheumatic drugs, intramuscular gold and tumour necrosis factor-(TNF)alpha-blockade with etanercept (a soluble TNF
alpha-receptor), with the goal to learn more about RA pathogenesis. The mechanism of  action of  intramuscular gold
treatment is not known but it has been suggested that gold may shift the immune system towards production of  anti-
inflammatory cytokines, rather than inducing a general immune suppression. We investigated the cytokine production in
vitro in response to gold sodium thiomalate (GSTM), and found a stimulatory effect on monocyte dependent production
of  the and- inflammatory cytokine interleukin (IL)-10 along with a decrease of  interferon-(IFN)gamma levels in corre-
sponding supematants. In concordance with these results, there was an increased IL-10 production during GSTM treat-
ment in RA patients. In addition, the in vitro effect of  GSTM on IL-10 production from peripheral blood mononuclear
cells (PBMC) predicted development of  skin reactions during in vim treatment with GSTM, with low IL-10 production
being associated with appearance of  skin reactions. From these studies we conclude that intramuscular gold treatment has
cytokine stimulating properties, and the stimulation of  IL-1 0 production might have importance for the therapeutic effect
of  gold in RA- Moreover, the ability of  RA patients to produce IL-1 0 in response to gold may influence the development
of  skin reactions.

RA T cells are hyporesponsive when stimulated with microbial antigens in vitro compared to T cells from the blood of
healthy subjects. Activated monocytes/macrophages suppress T cell functions, possibly mediated through pro-inflamma-
tory cytokines such as TNFalpha We investigated peripheral T cell reactivity in RA patients during etanercept therapy and
found an increased T cell reactivity against microbial antigens and collagen type 11, an autoantigen. These findings indicate
that T cell hyporesponsiveness in RA is, at least partly, TNFalpha-mediated and that TNFalpha-blockade may not only
suppress but also stimulate certain aspects of  antimicrobial immune defence and autoimmunity. The findings thus warrant
further consideration of  development of  autoimmune reactions during TNFalpha-blockade therapy.

TNFalpha is also known to stimulate production of  matrix metalloproteinases (MMPs), which are upregulated in the inflamed
joint and highly associated with development of  synovial degradation and joint erosions. During etanercept therapy, serum
levels of  both MMP-1 and MMP-3 were downregulated in parallel with the reduction of  inflammatory parameters. More-
over, pre-treatment MMP-3 serum levels correlated with changes in disease activity during etanercept therapy.

Cytokine promoter polymorphisms are known to be associated with different levels of  production of  the same cytokine.
This observation indicates that also intervention with a cytokine may differ in efficacy depending on genetic variations.
Although TNFalpha-blockade is very efficient in ameliorating diseases activity in most of  the treated patients with RA,
about one third of  the patients do not respond appropriately to this therapy and there are as yet no prognostic markers for
clinical response. We analysed whether promoter polymorphisms of  pro- and anti-inflammatory cytokine genes correlated
with clinical response to etanercept. A combination of  alleles conferring a normal TNFalpha production (-308 T1/T1) and
high IL-10 production (-1087 G/G) was associated with good clinical responsiveness to etanercept. Another combination
conferring high inflammatory capacity (A2 allele in intron 2 of  the IL1 RN gene and rare C allele in codon 25 of  the
TGF131 gene) was associated with nonresponsiveness. Thus, genetic polymorphisms that influence the balance of  cyto-
kines that are of  relevance for the course of  RA seem to be associated with clinical outcome of  etanercept therapy. This
finding may be of  value for further studies possibly promoting the use of  cytokine polymorphisms as predictors for
response to various biological agents in the future.
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Abstract

The idiopathic inflammatory myopathies (IIMs) are characterized by symmetrical, proximal muscle weakness and by in-
flammatory infiltrates in muscle tissue. Based on different clinical as well as histopathological features the IlMs can be
separated into polymyositis (PM), dermatomyositis (DM) and inclusion body myositis (IBM). Although differing clinically,
the most prominent clinical symptom is shared by the three subsets of  IIMs, namely muscle weakness. Histopathologically,
careful studies have identified different proportions of  CD4+ and CD8+ T cells and macrophages with various localiza-
tions in the different subsets of  IIMs. However, it is unknown what mechanisms underly the clinical symptoms of  muscle
weakness. One would assume that the presence of  inflammatory cells in muscle tissue is sufficient for causing the clinical
manifestations, but there is no correlation between the degree of  muscle weakness and the degree of  inflammation as
assessed by inflammatory infiltrates in muscle biopsies.

Our hypothesis is that molecules of  the immune system that are expressed in muscle tissue of  myositis patients might be
involved in the mechanisms that cause the clinical symptom of  decreased muscle function.

We have used immunohistochemistry to study expression of  important immunological molecules such as cytokines and
adhesion molecules in muscle tissue from myositis patients. Most investigators have previously used only muscle tissue
from patients in an active phase of  disease to study immunopathogenic mechanisms in inflammatory myopathies. We have
chosen a broader strategy, in addition to investigating muscle tissue from patients in a clinically active phase of  disease with
presence of  inflammatory cell clusters in muscle tissue we also included patients with clinical symptoms of  muscle weak-
ness but without presence of  inflammatory cell clusters in muscle tissue and they were further divided according to disease
duration.

The most prominent findings in muscle tissue were the phenotypic changes of  endothelial cells and muscle fibers, implicat-
ing a role for these cells in the immunopathogenesis of  myositis. Endothelial cells of  capillaries expressed the cytokine in-
terleukin (IL)-1 alpha and were in many cases morphologically changed, resembling endothelial cells of  high endothelial
venules. Muscle fibers expressed HLA-ABC and HLA-DR on the fiber membranes. These findings were similar in all
studied subtypes of  myositis and furthermore, these molecular markers on endothelial cells and muscle cells were present
not only in muscles with inflammatory infiltrates, but also in muscle tissue from patients in an early phase of  disease as well
as in muscle tissue from patients in a late phase of  disease, when inflammatory cell clusters were absent.

In summary, we have identified possible key immunological molecules in endothelial cells and muscle cells in myositis and
described the association between expression of  these molecules and the clinical symptom of  decreased muscle function.
We hope that these findings will be of  help in the overall research goal of  defining better and targeted therapies for patients
with myositis.

Keywords: Myositis, capillaries, muscle fibers, IL-1 alpha, MHC, adhesion molecules
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Abstract

Rheumatoid arthritis (RA) is a disabling chronic inflammatory disease, presumably autoimmune, that progressively destroys
peripheral joints. The etiopathogenesis remains largely unknown, and an understanding of  disease mechanisms and
identification of  genes is rendered difficult due to the multifactorial influence on RA.

Adjuvant-induced arthritis models in inbred rats serve as relevant models for RA, having many clinical similarities to this
disease. In this thesis, two adjuvant oils, Incomplete Freund’s Adjuvant (IFA) and the endogenous cholesterol precursor
squalene, were used to induce arthritis in rats. The general aim was to gain knowledge as to when, where and how these
adjuvants trigger disease, since the pathogenetic mechanisms by which these adjuvant oils induce a T cell-dependent, joint-
restricted inflammation are largely unknown.

Upon IFA injection, early systemic changes were revealed. In lymph nodes hyperplasia and pro-inflammatory cytokine
production were demonstrated and elevated acutephase reactant levels were detected in blood. Before arthritis onset no
changes were observed in the peripheral joints.

In this thesis we clearly demonstrated that squalene alone was capable of  inducing a T cell- dependent and erosive poly-
arthritis that could be transferred by in vitro concanavalin Astimulated lymph node cells. We further demonstrated that
squalene accumulated in the draining lymph nodes rather than in joints, excluding the hypothesis of  preferential homing
of  adjuvant to joints.

Moreover, adjuvant deposition and the previously mentioned early systemic changes were also evident in arthritis-resistant
rat strains. This implies that arthritis susceptibility does not only depend on whether or not adjuvant disseminates from the
site of injection.

In squalene-induced arthritis the non-major histocompatibility complex (non-MHC) genetic contributions are mainly de-
rived from two regions, the Oia2 quantitative trait locus (QTL) on rat chromosome 4 and the Oia3 QTL on rat chromo-
some 10. Arthritis could be induced when transferring Oia3 from the arthritis-susceptible DA rat to the arthritis-resistant
but MHC-congenic LEW. I AV I rat. When the arthritis-linked region was narrowed down to smaller regions, two of  three
were still capable of  conferring arthritis susceptibility. This represents an important step towards identification of  can-
didate genes regulating inflammatory joint diseases. In conclusion, this thesis has added relevant genetic and phenotypic
information to when, where, how and why adjuvant-induced arthritis develops, and may thus have provided clues to the
etiopathogenesis of  inflammatory joint diseases in humans, including RA.

Keywords: Adjuvant-induced arthritis, squalene, Incomplete Freunds Adjuvant, QTL, lymph nodes, inflammation
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Abstract:

Experimental arthritis induced with adjuvants shares many features with the human autoimmune disorder rheumatoid
arthritis (RA). The use of  arthritis models is therefore a relevant approach in the search for pathogenic mechanisms in
human disease.

This thesis has focused on investigation of  the mechanisms underlying arthritis induced with adjuvants in rats. The ex-
perimental models we have utilized were oil-induced arthritis (OIA), squalene-induced arthritis (SIA) and a new model,
denominated CpG-induced arthritis.

OIA and SIA are both induced with non-immunogenic adjuvants, OIA with incomplete Freund’s adjuvant and SIA with
the cholesterol precursor squalene. They are both T cell dependent diseases, affecting only the peripheral joints with sub-
sequent erosions of  bone and cartilage. The influence of  MHC as well as non-MHC genes has been demonstrated in both
these models.

In the first paper we evaluated the contribution of  CD4+ and CD8+ T cells respectively, to development of  disease. This
was performed using adoptive transfer to irradiated recipients. To further characterise the pathogenic cells we blocked re-
ceptors on the transferred population, determined their TCR VP usage and analysed their cytokine expression. We demon-
strated that CD4+, but not CD8+ T cells were pathogenic and could transfer OIA to irradiated recipients. These cells were
polyclonal and Th1-biased. Blocking of  cell surface molecules (CD4, ICAM1 or the IL-2 receptor) on the arthritis-transfer-
ring cell population before transfer did not markedly influence passive OIA development.

One important feature with experimental models is the possibility to characterise events before arthritis onset. In the se-
cond study we utilised this possibility investigating systemic and local effects after injection with IFA but before disease
onset. In an attempt to characterise differences underlying susceptibility we used the susceptible DA strain as well as the
MHCcongenic but resistant LEW.1AV1 and PVG.1AV1 strains. Of  the selected phenotypes, an early systemic response to
the adjuvant exposure as well as lymph node hyperplasia, both not regulated by MHC genes, could be demonstrated. In the
susceptible strain, the acute-phase reactant alpha1-acid glycoprotein and mRNA expression of  IL-1beta were demonstrated
to be potential markers for disease.

Since it is intriguing that non-immunogenic adjuvants can lead to an organ-specific disease and both susceptible as well as
resistant strains express a systemic response to the adjuvant injection, we explored the distribution of  adjuvant. We demon-
strated a high deposition of  the 3 H- labelled squalene at the injection site even after 15 days (i.e. when animals are arthri-
tic). Adjuvant was also deposited in draining inguinal lymph nodes but not in affected joints or in non-draining lymph
nodes (axillary and brachial). All strains revealed the same distribution of  adjuvant regardless of  susceptibility. Although no
adjuvant could be traced in the non-draining lymph nodes these cells were still pathogenic and could transfer disease to
irradiated recipients.

DNA sequences containing CpG motifs are common in bacteria but rare in humans. This immunostimulatory DNA
induces an innate immune response through interaction with Tolllike receptor (TLR)-9. Intradermal. administration of
CpG-containing oligonucleotides together with IFA induced arthritis in LEW.1AV1 rats, a strain which is resistant to
arthritis induced by IFA alone. In this arthritis model IL-1beta, AGP and T cells also appeared to be of  importance for the
pathogenesis.

In conclusion, this thesis has added to the knowledge of  immune responses to diseaseinducing adjuvants as well as tissue
distribution of  injected adjuvants. We have also taken genetic aspects into consideration when investigating differences in
distribution of  and response to adjuvants between disease-susceptible and -resistant rat strains.

Keywords: Arthritis, autoimmunity, adjuvant, incomplete Freund’s adjuvant, squalene, CpG
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Abstract

Premature cardiovascular disease (CVD) is a major cause of  morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus
(SLE). This is an important clinical problem and a main objective of  this study was to identify risk factors and underlying
mechanisms. Since both atherosclerosis and SLE are chronic inflammatory conditions, SLE can also be regarded as a
”human model” for studies of  inflammatory components in CVD, not least in women, who make up 90% of  SLE cases.

A cohort comprising 208 SLE patients is the base of  these studies. From this cohort a nested case control study was
designed. Twenty-six women (52±8.2 yrs) with SLE and a history of  CVD (SLE cases) were compared to 26 age-matched
women with SLE but without manifest CVD (SLE controls) and 26 age-matched population-based control women
(population controls). Common carotid intima- media thickness (IMT) was measured by Bmode ultrasound as a surrogate
measure of  atherosclerosis. Echocardiography was performed to assess valvular abnormalities. A monoclonal antibody
(E06) to oxidized low density lipoprotein (oxLDL) was used to determine oxidation epitopes on LDL.

This is the first study to show that SLE cases had enhanced atherosclerosis, as measured by increased IMT, in comparison
to population controls while the IMT of  SLE controls did not differ from that of  population controls. SLE cases were, as
compared to both control groups, distinguished by higher degree of  inflammation: raised levels of  acute phase reactants
(alpha-1-antitrypsin, C-reactive protein, orosomucoid and erythrocyte sedimentation rate) and soluble TNF-alpha; dys-
lipidemia with raised triglycerides (TG) and lipoprotein (a), and decreased high density cholesterol (HDL); raised plasma
concentrations of  circulating oxLDL, and autoantibodies to epitopes of  oxLDL (aoxLDL); lupus anticoagulant (LAC) and
hyperhomocysteinemia. The cumulative prednisolone dose was higher in the SLE case group. Disease duration, smoking,
BMI or diabetes mellitus did not differ between the groups.

Valvular abnormalities were essentially confined to the SLE case group with a strong correlation to hyperhomocysteinemia
and high TG, two risk factors with known potential to induce endothelial dysfunction and damage.

Levels of  TNF-alpha and soluble TNF-alpha receptors correlated with high TG/low HDL. This was first noticed among
SLE cases and later confirmed in the large cohort. In other settings, TNF-alpha is known to cause similar patterns of
dyslipoproteinemia through known mechanisms.

Dyslipoproteinemia, especially high TG, and activity in the TNF-alpha system also correlated to higher disease activity and
cumulative disease damage. Elevations of  TG and TNF-alpha activity were more pronounced in a subgroup of  patients
with CVD and renal manifestations. Thus, they were markers for more severe SLE.

High levels of  LAC were also associated with CVD. AoxLDL are closely related to aPL, and were elevated in SLE in
general. We also measured oxidation epitopes per LDL particle and found that they were enhanced in SLE in general, but
in particular in SLE patients with CVD and renal manifestations. These data support a role for immune responses to ”neo-
self ” antigens, generated during oxidation, in SLE related CVD.

In conclusion, we here demonstrate that atherosclerosis is enhanced in SLE patients with CVD. We have identified a set of
traditional and non-traditional risk factors, which are important in SLE- related CVD. Several of  these risk factors, like
raised TNF-alpha levels and closely associated dyslipoproteinemia, correlate with disease activity. TNF-alpha may be a
major factor in SLE-related CVD acting both by causing dyslipidemia and by promoting atherosclerosis-related inflamma-
tion. Enhanced expression of  oxidatively modified ”neoantigens” on LDL may also be of  importance for premature CVD
and a trigger for autoimmunity to phospholipids (aPL). Thus, the majority of  CVD risk factors identified in these studies
are more or less strongly associated with SLE per se.



28

Karolinska Institutet, Department of  Medicine
Unit of  Rheumatology, Huddinge University Hospital

Stockholm, Sweden

Stockholm 2003

Rheumatoid arthritis in male patients: Sex hormones, bone mineral density and clinical characteristics

Av Birgitta Tengstrand

AKADEMISK AVHANDLING
Som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen
försvaras på svenska språket i föreläsningssalen R64, Huddinge Universitetssjukhus

Fredagen den 16:e maj, kl. 09.00

Handledare Opponent
Docent Ingiäld Hafström Docent Lennart Jacobsson

Reumatologiska kliniken
Universitetssjukhuset MaS
Malmö

Abstract:

The aims of  this study were to investigate sex hormones in men with RA and the relation of  these hormones with disease
characteristics including bone mineral density, as well as to study gender differences in rheumatoid arthritis (RA). Estrogens
and androgens and the balance between these hormones interact with the cytokine network and modulate immunity. Sex
hormones are thus important for the phenotype of  autoimmune diseases such as RA and hence for differences in disease
incidence and severity between genders. The work of  this thesis is based on cross-sectional observational studies and
longitudinal observational data. For the investigations on sex hormones in men with RA 104 men attending the Rheuma-
tology department were examined. A control population was collected in the same region. To analyse gender differences,
844 patients with early RA followed prospectively in the multicentre ”BARF0T-registry” were used.

In both the local patient group and the larger national patient group disease activity was estimated by a disease activity
score including tender and swollen joint count in 28 joints (DAS28), patient’s assessment of  global health and ESR.
Physical disability was estimated by using the Health Assessment Questionnaire (HAQ).

Men with RA had several hormone aberrations. Bioavailable testosterone (NST) was in average lower in patients than in
controls as were the adrenal androgen DHEAS and the estrogen derived from adrenal androgens - estrone. NST correlated
with HAQ score i.e. patients with more physical impairment had lower NST, but with no other disease specific variable.
DHEAS was lower in rheumatoid factor (RF) negative than RF positive patients, whereas no other variable differed be-
tween these two groups. NST and DHEAS did not correlate with markers of  inflammation when calculated on the whole
population, but when analysing only RF negative men these androgens had significant and inverse correlation with inflam-
mation.

Estradiol levels were in average higher in the RA men than in controls and contrasting to the three former hormones the
correlations in the whole population between markers of  inflammation and estradiol were conspicuous. Increased con-
version of  estrone to estradiol seemed to explain a major part of  the high estradiol levels.

Bone mineral density (BMD) was measured with dual energy X-ray absorptiometry (DXA). Mean BMD of  the RA men
was lower than in a reference population. Two variables correlated consistently with BMD namely erosive disease and treat-
ment with sulphasalazine. Patients without erosive disease had normal BMD in average, a plausible explanation is that both
osteoporosis and erosions in RA is caused by the bone resorbing cells, the osteoclasts, which are activated by proinflamma-
tory cytokines. Sulphasalazine seemed to protect from bone resorption, a finding we intend to investigate further. Women
had more severe disease compared with men in the aspects of  disease activity and physical disability but not regarding
radiographic damage. The differences between genders largely depended on the worse outcome in women older than 50
years. The more severe disease in older women seemed to be related to menopause state rather than age per se. In women
smoking lowered the age at disease onset, but actually only in RF negative women, whereas in men presence of  RF and
reported relatives with RA were correlated with lower age at disease onset. Also, some of  the accepted prognostic factors
differed in their ability to predict disease outcome after 2 years disease in men compared with women. Thus initial-markers
of  inflammation correlated stronger with outcome (DAS28, HAQ score and radiographic score) in women than in men,
whereas RF correlated with radiographic outcome in both gender but with DAS28 only in men at the 2 years follow up.

In conclusion, men with RA have aberrations in testosterone, DHEAS, estrone and estradiol but only estradiol concentra-
tions consistently correlate with disease activity. The high estradiol levels in men with high inflammatory RA may be bene-
ficial for bone health. Hormonal factors seem to influence RA incidence and severity.

Keywords: Rheumatoid arthritis, men, gender, testosterone, DHEAS, estrone, estradiol, LH, bone mineral density, outcome.
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Abstract

Proinflammatory cytokines are central in the pathogenesis of  chronic arthritis and a new generation of  therapeutics
blocking TNF or IL-1 has improved outcome for many patients with inflammatory joint diseases. This thesis addresses the
role of  HMGB1(High Mobility Group Box Chromosomal protein 1) in inflammation and as a potential novel therapeutic
target molecule in arthritis.

HMGB1 is historically well-known as a ubiquitous, nuclear DNA-binding protein, extremely conserved among species.
Unexpectedly, recent studies also identified extracellular HMGB1 as a potent proinflammatory mediator. HMGB1 can be
secreted via an endolysosomal pathway by activated macrophages. In addition, HMGB1 is extracellularly released by any
cell undergoing unprogrammed cell death, functioning as a major stimulus of  necrosis-induced inflammation.

By performing in vitro studies with human blood mononuclear cells or rodent macrophages I have demonstrated that
HMGB1 is not only a product released from activated macrophages/ monocytes, but is also by itself  a powerful mediator
of  macrophage activation. HMGB1 - stimulated TNF synthesis in human monocytes was biphasic and delayed in compari-
son to that following LPS stimulation. HMGB1 induced a generalized proinflammatory phenotype in rodent macrophages
through transient intracellular phosphorylation of  MAP kinases and a nuclear translocation of  NFkappaB. Results with
cultured macrophages from RAGE-/- mice indicated the receptor for advanced glycated end products (RAGE) as the
major functional receptor for HMGB1- induced cytokine production. Truncation of  HMGB1 into individual structural
domains showed that the cytokineinducing ability of  the molecule resides in the B box domain. Administration of  neutral-
izing anti-B box domain antibodies rescued mice from lethal sepsis, even when therapy was delayed 24 hours after onset of
disease.

Immunohistochemical studies established HMGB1 aberrantly expressed in synovial tissue in both human and experimental
arthritis. Tissue sections from human inflamed joints demonstrated cytoplasmic and extracellular HMGB1 apart from the
expected nuclear presence, which was also apparent in healthy controls. Synovial fluid from patients with rheumatoid ar-
thritis contained high levels of  HMGB1. In synovial sections from rats with collagen-induced arthritis HMGB1 expression
preceded clinical onset of  disease, and extranuclear HMGB1 expression increased during progress of  disease to levels
comparable to that of  TNF and IL-1beta. HMGB1-targeted intervention with either neutralizing antibodies or the anta-
gonizing A-box domain of  HMGB1 ameliorated collagen-induced arthritis in both mice and rats and inhibited the synovial
expression of  IL- I P.

Taken together, these results indicate extracellular HMGB1 as a proinflammatory cytokine of  general interest for arthritis
research. Activated macrophages, ischemia-induced necrosis and activated complement are all prominent features of
chronic arthritis and these events will lead to harmful, intra- articular HMGB1 release, which can be therapeutically
targeted.
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