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REDAKTÖREN HAR ORDET · Jon Lampa

En revolution inom
auto-antikroppsdiagnostik
Inflammatoriska muskelsjukdomar
(myositer) är ovanliga, men sjukdomar
som varje reumatolog bör ha god kunskap om.

D

et senaste decenniet inom myositforskning har varit omvälvande
och intressant nog har forskningsfronten mer och mer sammanfallit med
klinisk tillämpbarhet. Samtidigt som nya
biologiska behandlingar blivit möjliga alternativ för den svårt sjuke patienten med
myosit, har diagnostiken genomgått i det
närmaste en revolution och ett flertal autoantikroppar med specifika associationer
till svåra manifestationer av sjukdomen,
har identifierats. Detta har också medfört
att man, ofta på tidigt stadium, har kunnat diagnosticera tillstånd som tidigare
inte klassificerats som myosit och flera
patienter har blivit hjälpta av denna nya
kunskap. Den gamla föreställningen att
”ANA-negativ” oftast innebär att en reumatisk systemsjukdom (förutom vaskulit)
är osannolik, måste därmed omprövas,
särskilt vid snabbt förlöpande muskel- och
andningspåverkan.
I vårens färska nummer av RB Vetenskap ”spänner vi musklerna” i ett temanummer om ny diagnostik, klassificering,
muskelpatologi, behandling och fysisk träning som medicin för dessa, ibland svårbehandlade sjukdomar.
I Cutting Edge berättar Ingrid Lundberg
om utvecklingen dit vi befinner oss idag.
Ingrid och hennes forskargrupp har även
varit en mycket viktig kraft i flera av de internationella landvinningar som gjorts, senast i de relativt nypublicerade kriterierna
för inflammatoriska myopatier.
Katedern är denna gång ett nordiskt
samarbete. Helena Andersson, Norge och
Karina Georghe, Sverige ger oss översikten över de vanligaste myopatierna och
även differentialdiagnoser liksom ett behandlingsavsnitt. Ett omfattande kapitel
täcker sedan metoder för antikroppsdiagnostik och kliniska implikationer; i samarbete mellan Maryam Dastmalchi och
Johan Rönnelid. Därefter en intressant
artikel om fysiologin bakom muskelsvaghet av Daniel Andersson och Håkan
Westerblad. Olof Danelsson skriver sedan
om den viktiga diagnostiken med muskelbiopsi, där olika typer av myosit kan
ha mycket olika histopatologisk bild.

Redaktörer för RBV

Jon Lampa

Lena Björkman

Fysisk träning som medicin vid myosit
behandlas av Helene Alexanderson och
myosit som delfenomen vid systemisk
skleros diskuteras av Roger Hesselstrand.
Vi får även en uppdatering av de aktuella
forskningsresultaten avseende relationen
mellan myosit och cancer, liksom specifika autoantikroppar som blivande markörer
för detta, utförligt belyst av Lara Dani.
Myosit-temat avslutas med några kliniska
fall med myosit-associerade antikroppar,
belysta av Josefin Marklund, Tao Jin och
Rille Pullerits. Sist av de ordinarie artiklarna presenteraren av våra redaktörer,
Carl Turesson, sitt nya arbete som Chefredaktör för Scandinavian Journal of

Carl Turesson

Christopher Sjöwall

Rheumatology, med en unik inblick i strategierna för denna viktiga peer-review
reumatologtidskrift. Vi har också med
en avhandling i detta nummer; Michael
Ziegelasch från Linköping har bl a funnit
att ACPA associerar med artrit även vid
SLE och även studerat användbarheten av
ultraljud för prognostik av utveckling från
ACPA-positiv artralgi till RA.
Tillsammans med övriga redaktionen önskar jag trevlig läsning!

Jon Lampa
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Myosit, från inflammatorisk
muskelsjukdom till en komplex
autoimmun systemsjukdom
De idiopatiska inflammatoriska myopatierna (IIM) eller myositsjukdomarna, är en heterogen grupp och har
klassiskt indelats i tre huvudgrupper,
polymyosit, dermatomyosit och inklusionskroppsmyosit.

D

enna subgruppering är i huvudsak
baserad på skillnader i klinik och
histopatologisk bild i muskelbiopsi. En begränsning i denna subklassifikation är att prognosen och sannolikt patogenesen varierar stort inom varje subgrupp.
För myositdiagnos har det tidigare varit
ett krav med kliniskt påvisad muskelsvaghet eller låg muskulär uthållighet tillsammans med objektiva tecken på myopati i
form av stegrade muskelenzymer i serum
(kreatinkinas (CK), LD, AST, ALT eller aldolas) tillsammans med myopatitecken på
EMG och kanske viktigast av allt påvisande
av inflammation och muskelfiberpåverkan
i muskelbiopsi. Under de senaste tjugo
åren har forskning lett fram till ny kunskap kring myosit med klinisk relevans för
diagnostik och handläggning. En viktig ny
kunskap är identifieringen av s.k. myositspecifika autoantikroppar. De är idag ca 15
till antalet och beskrivs i detalj i en annan
artikel i detta nummer av RB Vetenskap
(sidan 13; reds anm.). Intressant nog ses
dessa autoantikroppar sällan vid andra inflammatoriska systemsjukdomar och de är
således i stort sett specifika för myosit, därav benämningen myositspecifika antikroppar (MSA) (1). Den andra observationen
är att de myositspecifika antikropparna är
starkt associerade till mer homogena kliniska subgrupper av myositsjukdomen än
de tidigare tre subgrupperna och de myositspecifika antikropparna har i hög grad
bidragit till identifiering av nya kliniska
subgrupper vid myosit. Den vanligast förekommande MSA, anti-Jo1 antikroppen,
finns med i den nya klassifikationskriterierna för myosit: ”2017 European League
Against Rheumatism/American College
of Rheumatology classification criteria for
adult and juvenile idiopathic inflammatory myopathies and their major subgroups”
som för första gången identifierar patienter utan muskelsvaghet men med typiska

4
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dermatomyositutslag, amyopatisk dermatomyosit, till gruppen IIM (2). Myositsjukdomarna kan idag indelas i: polymyosit,
dermatomyosit, inklusionskroppsmyosit,
amyopatisk dermatomyosit, cancerassocierad myosit, antisyntetassyndrom (ASS),
immunmedierad nekrotiserande myopati
(IMNM) och myosit överlappande med
annan reumatisk sjukdom (overlap myosit)
(3). Framför allt har subgruppen polymyosit minskat och en del patienter som tidigare klassificerades inom denna subgrupp
kan nu subklassificeras kliniskt som ASS
eller IMNM. En annan ny observation är
att för en del av dessa subgrupper är förekomst av extramuskulära manifestationer
vanligt och ibland det helt dominerande
symtomet såsom hudutslag, artrit och interstitiell lungsjukdom (ILD) medan muskelsymtomen kan vara milda eller till och
med saknas. Troligtvis har dessa mer kliniskt homogena subgrupper mer gemensamt när det gäller molekylär patogenes än
de tidigare subgrupperna och denna nya
indelning är viktig framöver för att bättre
förstå sjukdomsmekanismer för att utveckla nya behandlingsstrategier.
Detta skifte i synen på den klinska bilden
av myosit, från en inflammatorisk sjukdom
som framförallt drabbar musklerna till en
inflammatorisk systemsjukdom med multipelt organengagemang, innebär ett bredare synsätt av myositsjukdomarna från en i
huvudsak myopati till ett myositsjukdomsspektrum. Detta får flera konsekvenser i
kliniken. Debutsymtomen vid myosit kan
variera och innebär i kliniken att myositpatienter kan söka reumatologen inte enbart för muskel- eller hudsymtom, utan att
dessa patienter kan söka med RA-lik artrit.
Patienterna kan då initialt uppfattas som
seronegativ RA på tidig artrit-mottagning
eller remitteras från primärvården till lungklinik på grund av ihållande hosta och andfåddhet. Vidare kan insjuknandet variera,
från insjuknande över ett par månader till
att vara snabb progredierande till och med
dramatiskt och med livshotande symtom
såsom vid snabbt progredierande interstitiell lungsjukdom. Nedan följer en kort beskrivning av de nya subgrupperna.

Nya subgrupper av myosit
Antisyntetassyndrom (ass)
Antisyntetassyndrom beskrevs som egen
klinisk serologisk entitet redan 1991 i och
med identifieringen av den vanligaste antisyntetasantikroppen, anti-Jo1-antikroppen, som påvisas hos ca 20% av patienter
med polymyosit och dermatomyosit (4).
Det finns idag ytterligare 7 identifierade s.k. antisyntetasantikroppar: anti-PL7,
anti-PL12, anti-OJ, anti-EJ, anti-KS, antiHa och anti-Zo. Intressant är att patienter
med anti-syntetasantikroppar i hög utsträckning har en konstellation av kliniska manifestationer bestående av myosit,
interstitiell lungsjukdom (ILD), Raynaud´s
fenomen, RA-lik polyartrit och torr hud på
händerna, som benämns mekanikerhänder,
ofta på pekfingrarnas radialsida, benämnt
antisyntetassyndrom. En del individer har
samtliga dessa kliniska manifestationer
medan andra har en del av dem och en del
utvecklar flera organmanifestationer över
tid, även efter på börjad immundämpande
behandling. Den allvarligaste manifestationen med påverkan på morbiditet och
mortalitet är ILD som förekommer hos ca
90% av patienter med anti-Jo1 antikroppar,
ibland i subklinisk form. Vissa av antisyntetasantikropparna har högre förekomst
av ILD än myosit t.ex. anti-PL-12 och antiPL-7. En vanlig definition för antisyntetassyndrom är förekomst av anti-syntetasantikroppar och en klinisk manifestation

”Detta skifte i synen på den
klinska bilden av myosit,
från en inflammatorisk sjukdom som framförallt drabbar
musklerna till en inflammatorisk systemsjukdom med
multipelt organengagemang,
innebär ett bredare synsätt av
myositsjukdomarna från en
i huvudsak myopati till ett
myositsjukdomsspektrum."
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av antisyntetassyndromet. Ingen internationell enighet över kiterier för antisyntetassymtom finns dock ännu. En del av
patienter med antisyntetassyndrom kan
också ha hudutslag typiska för dermatomyosit och således ha en blandbild av
dermatomyosit och ASS, men de flesta med
ASS har inte sådana hudutslag. Nyare studier av muskelbiopsier från patienter med
anti-Jo1-antikroppar har visat att en typisk
histopatologisk bild utgörs av perifascikulär fibernekros och lindrig grad av inflammation, ofta lokaliserad till perimysiet och
perivaskulärt. Liknande bild ses även vid
de övriga antisyntetasantikropparna, talande för en gemensam patofysiologisk bild i
musklerna som skiljer sig från den typiska
vid dermatomyosit och polymyosit.
Amyopatisk dermatomyosit (adm)
Typisk dermatomyosit kan förekomma
utan kliniska tecken på muskelsvaghet,
kallas då klinsk amyopatisk dermatomyosit
och inkluderar både amyopatisk dermatomyosit, utan tecken på myopati och de
personer som inte har klinisk muskelsvaghet men har lätt CK-stegring, eller positiv
muskelbiopsi med tecken på inflammation
eller inflammation av skelettmuskler på
MR (5). Den senare gruppen kallas ibland
hypomyopatisk dermatomyosit. Hudförändringarna vid amyopatisk dermatomyosit är av samma typ som vid klassisk dermatomyosit. Två av de myositspecifika
antikropparna är särskilt associerade med
amyopatisk dermatomyosit, anti-MDA5
och anti-SAE-antikroppar.
Hos patienter med anti-MDA5antikroppar ses förutom klassiska dermatomyositförändringar ofta ulcerationer
över interfalangealledernas dorsalsidor
av ett karaktäristiskt slag. Patienter med
anti-MDA5-antikroppar löper en stor risk
att utveckla en snabbt progredierande svår
ILD med hög risk för dödlighet. Patienter med anti-MDA5-antikroppar bör därför undersökas noggrant för förekomst av
ILD och om tecken på ILD föreligger bör
patienten behandlas snabbt och monitoreras noggrant av lungfunktionen. En annan
myositspecifik antikropp som kan ses hos
patienter med amyopatisk dermatomyosit
är anti-SAE-antikroppen. Dessa patienter kan över tid utveckla en uttalad muskelsvaghet och en mycket svårbehandlad
hudsjukdom. Patienter med amyopatisk
dermatomyosit har en ökad risk för cancer, i samma frekvens som klassisk dermatomyosit.
Immunmedierad nekrotiserande myopati
(mnm)
Immunmedierad nekrotiserande myopati
(IMNM), kallas också autoimmun nekrotiserande myopati, karaktäriseras kliniskt av
progredierande svaghet med symmetrisk

Figur 1: Nekrotiserande myopati. Muskelbiopsi från en 17-årig man med proximal muskelsvaghet och höga CK-värden i serum. (a) Hematoxylin-eosin färgning av en muskelbiopsi.
Flera bleka nekrotiska fibrer ses utan infiltrat av mononukleära celler. (b) Samma patient som
i (a) men i en annan del av biopsin, där endast en blek nekrotisk fiber ses och inga inflammatoriska cellinfiltrat. Storleksmarkering 100µm. Foto: Docent Inger Nennesmo.

utbredning i proximal muskulatur ofta med
höga CK-värden i serum (6). Namnet kommer av typisk bild i muskelbiopsier med
fynd av nekrotiska muskelfibrer och få eller
inga påvisbara inflammatoriska cellinfiltrat
(Fig 1a). Om sådana ses domineras de framförallt av makrofager, medan lymfocytinfiltrat är mer sällsynta. Antalet nekrotiska
fibrer kan vara sparsamt, en enda anses
vara tillräckligt som stöd för denna diagnos
i typisk klinisk, serologisk kontext (Fig 1b).
I en konsensus-work-shop enades experter inom området om att fortsättningsvis

använda benämningen ”Immunmedierad
nekrotiserande myopati (IMNM)”, även
om mekanismerna som leder till fibernekros är okända (6). Tre subgrupper av
IMNM har definierats baserade på förekomst av höga CK-värden och proximal
muskelsvaghet: (1) vid samtidigt fynd av
anti-SRP-antikroppar:
anti-SRP-positiv
IMNM, (2) vid positiva anti-HMGCR antikroppar: anti-HMGCR positiv IMNM och
(3) antikropps-negativ IMNM baserad på
höga CK-värden, proximal muskelsvaghet,
inga myositspecifika antikroppar men med
ReumaBulletinen Vetenskap Nr 131 · 2/2019
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muskelbiopsifynd i form av nekrotiska
muskelfibrer, kan vara ett fåtal, olika stadier av myofagocytos och fiberregeneration,
samt inflammatoriska cellinfiltrat dominerade av makrofager.
Extramuskulära manifestationer är ovanliga vid IMNM men ILD kan förekomma
vid anti-SRP-positiv IMNM och cancer
vid anti-HMGCR-positiv myopati. Orsaken
till IMNM är okänd för flertalet patienter
men det finns ett klart samband mellan
anti-HMGCR- positiv IMNM och föregående statin-behandling. Ett observandum
är dock att samma kliniska sjukdomsbild
med positiva anti-HMGCR antikroppar
och nekrotiserande myopati i muskelbiopsi
kan förekomma utan föregående statinbehandling, även hos unga individer där utlösande orsak är okänd.
Lungans roll i patogenesen vid myosit
Som nämnts under alla de tre nya subgrupperna av myosit så är ILD vanligt vid
myosit och kan också påvisas hos patienter
utan påvisbara myositspecifika antikroppar. Klart vanligast är ILD hos patienter
med anti-syntetasantikroppar. Inom denna
grupp har 65-100% av patienterna tecken
på ILD, även om det inte alltid föreligger
kliniska symtom på lungpåverkan. Hos patienter med anti-MDA5-antikroppar varierar förekomst av ILD mellan olika etniska
grupper. I asiatisk befolkning utvecklar en
hög andel, upp till 80%, av patienter med
dermatomyosit och anti-MDA5-antikroppar en snabbt progredierande ILD med hög
mortalitet, medan denna typ av svår ILD
är mindre vanlig hos kaukasier, enligt vissa rapporter upp till 30%, men bra studier
saknas. Andra autoantikroppar än de ovan
nämnda och som är associerade med ILD
i myositgruppen är anti-PMScl (ILD hos
38%) och anti-Ku (ILD hos 27% (7).
Den interstitiella lungsjukdomen vid antisyntetassyndrom kan variera men är oftast
långsamt progredierande och med en HRCT-lungbild som vid non-specific interstial
pneumonia (NSIP) men även andra bilder
som usual interstitial pneumonia (UIP) och
diffus alveolar damage (DAD) kan förekomma. Hos patienter med anti-MDA5-antikroppar visar HRCT oftast en bild av akut
interstitiell pneumoni (tidigare benämnd
Hamman-Richs syndrom).
Flertalet rapporter talar för att ILD förekommer tidigt vid myosit eller ASS,
och vissa patienter kan ha enbart tecken
på ILD tillsammans med myositspecifika antikroppar som första manifestation.
Dessutom finns fallrapporter som visar
att anti-Jo1-antikroppar kan förekomma
före symtomdebut av myosit eller ASS. Vidare följer nivåer av anti-Jo1 antikroppar
sjukdomsaktiviteten i myositsjukdomen.
Rökning tillsammans med HLA-DRB1*03
genotyp medför ökad risk för att utveckla
6
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anti-Jo1 antikroppar bland patienter med
myosit. I vår forskningsgrupp har vi kunnat
identifiera antigen-specifika T celler som är
speficikt reaktiva för en peptid från histidtyl-tRNA synthetase (hisRS), antigenet för
anti-Jo1-antikroppar. Vi har påvisat dessa
antigenspecifika T celler i lungsköljvätska
och blod från patienter med anti-Jo1-antikroppar och med högre nivåer hos dessa
patienter än hos HLADR matchade kontroller. Vi har också påvisat anti-Jo1-antikroppar i lungsköljvätska. Tillsammans
finns idag stöd för att immunreaktiviteten
hos personer med anti-Jo1-antikroppar
skulle kunna initieras i lungvävnaden och
senare spridas till muskler och andra vävnader, i likhet med vad som har beskrivits
vid ACPA-positiv RA. Det är dock oklart
om detta även gäller andra former av myosit med lungengagemang. Epidemiologiska
data har visat att föregående infektioner i
lungan utgör en riskfaktor för myosit utan
närmare specifikation av subgrupp. Vi fortsätter att undersöka denna fråga vidare, för
att bättre förstå hur immunreaktioner uppkommer som leder till en kronisk systemsjukdom engagerande lunga och muskler.
Sammanfattningsvis har vi under de senaste åren sett en förändring av klinisk presentation av patienter med myosit från tidigare
i huvudsak en muskelsjukdom till idag en
systemsjukdom där flera organsystem kan
vara påverkade såsom lungorna med ibland
allvarligt livshotande tillstånd. Nya kliniska
subgrupper har identifierats genom upptäckt av ett flertal myositspecifika antikroppar. Det är sannolikt att molekylär patogenes liksom behandlingssvar är associerad
med dessa nya kliniska fenotyper. Detta är
dock inte klarlagt utan behöver undersökas
mer. För kommande forskningsprojekt och
läkemedelsstudier är indelning av myosit i
subgrupper baserade på antikroppsprofil
viktigt att tänka på, men för det krävs internationella sambarbeten för att subgrupperna ska bli tillräckligt stora för att tillåta
jämförelser. Våra myositregister (innefattande det svenska SweMyoNet med ca 1000
patienter och det internationella Euromyositis med över 5000 patienter) kommer att
utgöra viktiga underlag för att kunna indela
patienter i subgrupper baserade på antikroppsprofil. Dessutom ger dessa register
möjligheter att få tillräckligt antal patienter
även i grupperna med ovanliga antikroppar.
En begränsning vid registrering av diagnoser med ICD-koder är att de nya subgrupperna presenterade här ovan ännu inte fått
några egna ICD-koder, utan är hänvisade
till ICD för polymyosit, dermatomyosit och
inklusionskroppsmyosit. Däremot har vi
möjlighet att ge en mer specifik subdiagnos i både SweMyoNet och Euromyositis.
Det nya sättet att se på sjukdomsgruppen
myosit innebär att vi omfattar en bredare

klinisk sjukdomsgrupp än tidigare. Detta
gör att samarbete över specialitetsgränserna blir mer viktigt, både för att identifiera
patienterna tidigt och kunna initiera adekvat behandling, samt för att erbjuda ett fortsatt gott och multidisciplinärt omhändertagande av dessa patienter.
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A treatment for psoriatic arthritis1
Taltz – a targeted IL-17A inhibitor with high binding affinity (kd<3 pM)1
JOINT IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS AT WEEK 241
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Indication: Taltz, alone or in combination with conventional disease-modifying antirheumatic drugs (cDMARDs),
is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adults who have responded inadequately, or who are
intolerant, to one or more DMARD therapies.1
References: 1. Taltz® Summary of Product Characteristics. Eli Lilly and Company.

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning (ixekizumab) förfylld injektionspenna, förfylld spruta
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. Fall av nyinsjuknande i eller exacerbationer av Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats. Taltz ska inte användas samtidigt med levande vacciner.
Datum för översyn av produktresumén: 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.
- aktiv psoriasisartrit som behandlats med en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Eli Lilly Sweden AB. Box 721, 169 27 Solna Besöksadress: Gustav III Boulevard 42, Solna
Telefon +46 8 737 88 00. www.reumatologi.lilly.se
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Myositer – diagnostik,
klinisk bild och behandling.
Inflammatoriska idiopatiska myopatier
(IIM), i vardagsspråk kallade myositer,
är autoimmuna systemsjukdomar som
inte bara drabbar muskler men även
hud, lungor, hjärta och leder. Myosit
kan också vara uttryck för bakomliggande malignitet, detta gäller speciellt
för dermatomyosit.

D

en kliniska bilden av myosit är
därför varierande; Från huvudsakligen ”bara” muskelsvaghet
och hudförändringar till multiorganpåverkan med allvarligt sjukdomsförlopp.
Debutsymtomen är ofta symmetrisk muskelsvaghet i proximal muskulatur och
nackflexorer, som ökar smygande under
flera månader. Det är mer ovanligt med
akut debut av sjukdomen. Dessutom kan
muskelsmärta förekomma. Vid påverkan
av muskulaturen i hypofarynx kan patienter få sväljningssvårigheter, med risk för
aspiration. Allvarlig myokardit är ovanligt,
men subklinisk påverkan av hjärtmuskulatur är troligen mer förekommande än vad
som tidigare antagits. Hudutslag, artralgi/
artriter och lungpåverkan med andfåddhet
och hosta förekommer både vid debut av
sjukdomen men även senare i förloppet.
Den typ av lungpåverkan som är vanligast
vid myosit är interstitiell lungsjukdom
(ILD), men även andfåddhet till följd av
påverkan på andningsmuskulaturen förekommer.
Myosit har traditionsenligt delats in i tre
undergrupper: polymyosit (PM), dermatomyosit (DM), och inklusionskroppsmyosit (IBM). Upptäckten av myositspecifika
antikroppar med typisk klinik har de sista
åren förändrat denna indelning där exempelvis antisyntetassyndrom (ASS) och
immunmedierad nekrotiserande myopati
(IMNM) numera ingår. Myosit förekommer också hos barn, men då i princip bara
som dermatomyosit ( juvenil dermatomyosit, JDM).
Demografi
Myositer är sällsynta sjukdomar; En nyligen publicerad studie visar att incidensen i
Sverige är 11/1000 000 personår och högst
i åldersgruppen 50 – 79 år, något mer
vanlig hos kvinnor. Prevalensen av IIM i
befolkningen är 14/100 000 (1).
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Etiologi
Orsaken till IIM är okänd. Genetiska studier har funnit association mellan myosit
och HLA regionen på kromosom 6 respektive PTPN22 regionen på kromosom
1. Särskilt allelerna HLA DR-B1*03:01 och
HLA-B*08:01haplotyp är starkt associerade
med både PM, DM och IBM, men PTPN22
är enbart associerad med PM (2).
. Det finns även en association mellan
HLA-B1*03:01, rökning och utveckling av
anti-Jo1 antikroppar, vilka ses vid ASS (3).
Vid DM är UV strålning korrelerad med
latitud; Ju längre söderut mot ekvatorn
man kommer, dess högre förekomst av DM.
Infektioner, särskilt i luftvägarna, har också
visat sig som möjlig riskfaktor för myosit (4).
Autoantikroppar
Autoantikroppar vid IIM förekommer i
upp till 80%. Dessa antikroppar indelas
i myositassocierade (MAA) och myositspecifika antikroppar (MSA). MAA är inte
sjukdomsspecifika och finns hos cirka 50%
av alla patienter med myosit. Högst prevalens har anti-Ro52 antikroppar, som förekommer hos cirka 30% av patienterna och
PM-Scl antikroppar, oftast hos patienter
med myosit-overlap syndrom, i första hand
myosit-systemisk skleros (SSc). PM-Scl
antikroppar är hos patienter med PM och
DM associerade till lung- och esofaguspåverkan, samt även cancer och är en markör
för dålig prognos. Anti-Ku antikroppar ses
oftast hos patienter med PM/SSc overlap syndrom med samtidig Raynaud, ledsymptom och associerar med hög risk för
interstitiell lungsjukdom. AntiU1-RNP ses
framförallt hos patienter med myosit-SLE
overlap. ANA är positiv i 50–80% av patienter med IIM.
Till skillnad från MAA har MSA hög diagnostisk specificitet för myosit och är associerade till specifika kliniska fenotyper
(5). Identifieringen av flera MSA de senaste åren har bidragit till att karakterisera
nya kliniskt mer homogena subgrupper
av IIM och även subgrupper utan klinisk
manifest myopati, där engagemang av andra organ som lungor, hud och leder kan
vara det enda symptomet. Kunskap om
förekomst av kliniska subfenotyper utan
muskelengagemang är av stor vikt för tidig
diagnos och insättning av behandling.

• Myositer är autoimmuna systemsjukdomar
som kan drabba även
andra organ än muskler.
• Lungpåverkan och malignitet är de faktorer
som mest påverkar överlevnad vid myosit.
• Myosit relaterade antikroppar definierar kliniska undergrupper och
är hjälpmedel i diagnostik, behandling och som
prognostisk faktor.

Figur 1. Gottron´s papler
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Figur 2. Muskelhistologi
A=Dermatomysosit med perfifascikulär inflammation (pil) B= Polymyosist med endomysial inflammation (pil) C= Immunmedierad nekrotisk
myopati med cellnekros (pil) D= Inklusionskropps myosit med rimmed vascuoles (Pil)

Klinisk bild vid specifika subgrupper
Dermatomyosit kan debutera med kraftig
muskelsvaghet och dysfagi. Hos vuxna är
cirka 20% av fallen associerad med cancer,
framförallt vid förekomst av anti TIF1-ɤ och
NXP-2. Hudmanifestationer kan debutera
före muskelpåverkan och ibland kan muskelsymptomen saknas helt (kliniskt amyopatisk dermatomyosit). Typiska hudutslag
för DM är Gottrons tecken eller papler
(röda papler över knogarna eller PIP-lederna
se figur 1) och heliotropt exantem (röd-lilla
missfärgning och svullnad över ögonlocken), men även erytem över hals och bröst
(V-sign), axlar och rygg (shawl sign) samt
nagelbandserytem förekommer. Autoantikroppar som oftast är associerade till DM är
anti-Mi-2, TIF1-ɤ, SAE, NXP-2 och MDA5.
Vid amyopatisk dermatomyosit (ADM)
har patienterna klassiska hudmanifestationer som vid DM men saknar kliniska symptom av muskelsvaghet och har
normala värden för muskelenzymer.
Förekomst av MDA-5 antikroppar hos
patienter med amyopatisk dermatomyosit

associeras med hög risk för snabbt progredierande ILD, där hudmanifestationer kan
utgöras av hudulcerationer eller vaskulit.
Dessa patienter löper stor risk för allvarlig
livshotande interstitiell lungsjukdom och
därför rekommenderas mycket snabbt insatt behandling.
Antisyntetassyndrom är benämningen
på en karakteristisk sjukdomsbild där artrit, myosit (PM eller DM), ILD, Raynauds
fenomen och mekanikerhänder (hyperkeratotiska hudförändringar på sidorna
av fingrarna) ingår tillsammans med förekomst av autoantikroppar mot aminoacyl- transfer RNA syntetas (antisyntetasantikroppar). Dessa antikroppar är de
vanligaste MSA och återfinns hos cirka 1/3
av patienter med PM och DM. I dag finns
det åtta olika antisyntetas antikroppar beskrivna där anti-Jo-1 (anti-histidyl tRNA)
är den vanligaste. Anti-Jo-1 är oftare associerad med muskelengagemang än de
andra antisyntetas antikropparna, medan
patienter positiva för anti-PL-7 och –PL12 oftare har lungpåverkan (6).

Immunmedierad nekrotiserande myopati
är en subtyp av myosit som i muskelbiopsin
karaktäriseras av nekrotiska muskelfibrer
med sparsam inflammation. Kliniskt ser
man ofta höga CK-värden och uttalad muskelsvaghet. Man har identifierat två antikroppar som är associerade till denna myopati: anti-SRP och anti-HMGCR. Anti-SRP
myosit karakteriseras av snabb progress av
muskelsvaghet, myalgi och dysfagi. Hos
patienter som uppvisar anti-HMGCR antikroppar (riktade mot enzymet som hämmas av statiner) kan tillståndet i vissa fall
vara relaterad till statinbehandling, men
kan även förekomma utan tidigare bruk av
statin.
Inklusionskroppsmyosit är en separat
subgrupp inom IIM där patologin involverar både degenerativa och inflammatoriska komponenter. IBM drabbar oftast
vuxna över 50 år, i högre utsträckning
män än kvinnor och karaktäriseras av
svaghet i knästräckare (med typisk
quadricepsatrofi), fingerflexorer och distal
benmuskulatur. Sväljproblem ses ofta,
ReumaBulletinen Vetenskap Nr 131 · 2/2019
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men extramuskulära symtom är ovanliga.
Muskelpåverkan är inte sällan asymmetrisk. Symptomen kommer smygande oftast
över år och ger vanligtvis nedsatt fysisk
funktion och behov av förflyttningshjälpmedel. Sjukdomen är terapiresistent. Hos
en tredjedel av patienterna med IBM har
man kunnat påvisa förekomst av anti-cN1A
antikroppar men dessa antikroppar är inte
helt specifika för IBM.
Polymyosit defineras av muskelsvaghet,
förhöjda muskelenzymer och karakteristiska patologiska förändringar i muskelbiopsin, utan ytterligare specifika fynd som vid
andra subtyper av myosit. En del patienter
som tidigare blev diagnosticerade med polymyosit har senare visat sig vara nekrotiserande myopati eller IBM, varför polymyosit
kvarstår som en exklusionsdiagnos.
Diagnostik och utredning
Peter och Bohan publicerade diagnostiska
kriterier för myosit redan år 1975. Kriterierna har hög sensitivitet men tyvärr låg
specificitet för myosit. Behovet för nya
kriterier har även ökat efter upptäckten av
nya kliniska myosit undergrupper. År 2017
publicerades EULAR/ACR klassifikations
kriterier för myosit (7). Klassifikationen
består av 2 delar. Del 1 undersöker kliniska
variabler som är poäng viktade där en poängsumma > 9 motsvarar hög sannolikhet
för myosit (Tabell 1). Del 2 går vidare med
klassificering av de olika myosit undergrupperna PM, IBM, amyopatisk DM, DM
och JDM utifrån förekomst av de kliniska
variablerna.
I utredning av myosit ingår även:
1) Kontroll av muskelenzymer (CK, LD,
ASAT, myoglobin) samt Troponin I/T.
2) Analys av autoantikroppar: ANA, MSA
och MAA
3) Muskelbiopsi anses som ”golden standard” vid diagnostik. Där finns speciella
histologiska särtecken beroende på vilken undergrupp av myosit man har.
4)MR av muskulatur används som vägledning till muskelbiopsi men även för att
finna muskelödem (tydande på inflammation), fettomvandling och kartlägga
utbredning.
5) EMG undersökning kan utföras i differential diagnostiskt syfte och kan i vissa
fall skilja mellan myosit och myopati av
andra orsaker.
6) Muskelstyrka och muskeluthållighet undersöks med tester validerade specifikt
för myositpatienter: Manuell muskeltest
i 8 muskelgrupper (MMT8) och uthållighetstesten Functional Index 2 (FI2).
7) Lungfunktionstest inklusive gasdiffusions kapacitet.
8) Datortomografi med hög upplösning
(HRCT) av lungorna.
10
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Score points for the European League Against Rheumatism/American College of
Rheumatology classification criteria for adult and juvenile idiopathic inflammatory
myopathies to be used when no better explanation for the symptoms or signs exists1
Score points
Variable

No biopsy

Biopsy

Age of onset of first related symptoms
18–40
≥40

1.3
2.1

1.5
2.2

0.7

0.7

0.8

0.5

1.9
0.9

1.6
1.2

Skin manifestations
Heliotrope rash
Gottron’s papules
Gottron’s sign

3.1
2.1
3.3

3.2
2.7
3.7

Other clinical manifestations
Dysphagia or esophageal dysmotility

0.7

0.6

3.9
1.3

3.8
1.4

Muscle weakness
Objective symmetric weakness, usually progressive,
of proximal upper extremities
Objective symmetric weakness, usually progressive,
of proximal lower extremities

Neck flexors are relatively weaker than neck extensors
In the legs, proximal muscles are relatively weaker
than distal muscles

Laboratory measurements
Anti-Jo-1 (anti-histidyl-tRNA synthetase) autoantibody positivity
Elevated serum levels of creatine kinase (CK)* or lactate
dehydrogenase (LDH)* or aspartate aminotransferase
ASAT/AST/SGOT)* or alanine aminotransferase (ALAT/ALT/SGPT)*
Muscle biopsy features
Endomysial infiltration of mononuclear cells surrounding,
but not invading, myofibres
Perimysial and/or perivascular infiltration of mononuclear cells
Perifascicular atrophy
Rimmed vacuoles

1.7
1.2
1.9
3.1

*Serum levels above upper limit of normal.

Lundberg IE et al, 2017 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria
for Adult and Juvenile Idiopathic Inflammatory Myopathies and Their Major Subgroups ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY
Vol. 69, No. 12, December 2017, pp 2271–2282 DOI 10.1002/art.40320
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Tabell 1

9) Esofagus röntgen för undersökning av
sväljningsfunktion.
10) EKG, ekokardiografi och MR hjärta vid
misstanke om hjärtengagemang.
11) Kapillärmikroskopi vid förekomst av
Raynaud-fenomen och/eller hudförändringar.
Muskelhistologi
PM och DM skiljer sig histologiskt främst
genom vilken typ av inflammatoriska
T-celler som förekommer och var dessa är
lokaliserade i muskeln. Vid PM finns endomysial infiltration av CD8+ celler, vid
DM är inflammationen mer perifascikulär/perivaskulär med dominans av CD4+
celler. IBM liknar histologiskt på PM men
har även specifika förändringar med ”rimmed vacuoles” och tubulära filamenter (inklusioner) som sina kännetecken. IMNM
karaktäriseras vanligtvis av mindre inflammation men med uttalad nekros. Även
histologisk bild vid ASS har specifika kännetecken, bland annat med deponering av
C5b-9 på perifascikulära muskelfibrer.

Behandling
Val av behandling görs utifrån klinisk bild,
organengagemang, antikroppsprofil och allvarlighetsgrad. Ett multidisciplinärt team
bestående av reumatolog, fysioterapeut,
arbetsterapeut, dietist, logoped och sjuksköterska bör ingå i omhändertagandet av
patienterna. Kontakt med närliggande specialiteter (hud, lungmedicin) kan behövas,
beroende på symptombild.
Sjukdomens olika kliniska fenotyper, variabelt förlopp och låga prevalens gör att
det finns få randomiserade behandlingsstudier av IIM (8, 9). Standardiserade riktlinjer
har i första hand baserats på konsensus av
experter i forskningsfältet. Behandlingen
består av läkemedel (glukokortikoider, immunmodulerande och biologiska preparat)
samt specifikt träningsprogram och eventuellt hjälpmedel (10, 11).
Behandlingen initieras oftast med prednisolon 0,75–1 mg/kg, dock högst 80 mg/
dag. Metylprednisolon intravenöst 5001000 mg daglig i tre konsekutiva dagar, följt
av per oralt prednisolon i dos som ovan
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kan övervägas vid grav muskelsvaghet eller
allvarligt lungengagemang, uttalad sväljningspåverkan eller hudulcerationer. Lägre
doser av prednisolon rekommenderas vid
myosit associerad med overlap syndrom
(till exempel systemisk skleros). Oftast behöver den höga kortisondosen behållas
minst 2–4 veckor, ibland längre tid, innan
dosminskning kan ske.
I samband med insättning av prednisolon
bör ytterligare immunsupressiv behandling startas, i kortisonsparande syfte samt
för bättre sjukdomskontroll. Vid engagemang av muskel, matstrupe eller hud utan
vital organpåverkan föreslås oftast i första
hand metotrexat, alternativt azathioprin,
mycophenolatmofetil, cyklosporin eller i
refraktära fall rituximab. Det finns studier
som stödjer användning av intravenöst immunoglobulin (IVIG) för hud-, muskel- och
esofaguspåverkan samt vid refraktära fall av
dermatomyosit. Behandlingen av patienterna med ILD beror på antikroppsprofil och
allvarlighetsgraden av lungpåverkan, bedömd kliniskt, radiologiskt och/eller med
lungfunktionstest. Lungmedicinsk konsultation bör övervägas. Immunsuppressiv
behandling i form av cyklofosfamid, mycophenolat mofetil, tacrolimus eller rituximab har visat sig förbättra utfall vid ILD
associerad till myosit. Vid terapisvikt kan
kombinationsbehandling med fler läkemedel behövas.
Vid immunmedierad nekrotiserande
myopati finns viss evidens för tilläggsbehandling med rituximab (vid anti-SRP positiv myopati), respektive IVIG (för anti-HMGCR positiv myopati).
Regelbunden uppföljning rekommenderas för bedömning av effekt, eventuella biverkningar samt fortsatt kortisondosering.
Screening för osteoporos rekommenderas,
liksom ställningstagande till osteoporos
profylax. Protonpumphämmare rekommenderas till alla patienter med svalg- eller
esofagusdysfunktion. Hudsymptomen svarar oftast på systemisk behandling men
lokalbehandling eller tillägg av hydroxyklorokin kan behövas. Profylax mot Pneumocystis jirovecii infektion rekommenderas i form av trimetoprim/sulfametoxazole
hos patienter med hög dos kortison och/
eller lungengagemang.
Hos patienter med IBM har glukokortikoider och immunsuppresiva läkemedel
begränsad effekt. Det rekommenderas att
prova farmakologisk behandling, som vid
andra former av myosit, initialt under en
begränsad period (cirka 6 månader), varefter behandlingseffekten noga utvärderas.
Vid utebliven effekt eller försämring, bör
ställning tas om fortsatt immunsuppresiv
medicinering anses motiverad. Vid denna
form av myosit blir också regelbunden träning med sjukgymnast en mycket viktig del
av behandlingen.

Det pågår flera kliniska prövningar för
effektutvärdering av behandlingar hos
patienter med IIM med bland annat abatacept, intravenöst immunoglobulin och
tofacitinib för PM/DM. För IBM pågår det
en studie med arimoclolol, en substans som
stimulerar ”reparation” av proteiner i muskelcellen. En annan studie vid IBM undersöker effekten av rapamycin på patientens
muskelfunktion.
Fysisk träning bör ingå i behandlingen
hos alla patienter med myosit, och flera studier visar tydlig effekt av detta. Patienterna
bör introduceras till ett anpassat hemträningsprogram som ökas successivt med
uppföljning hos fysioterapeut och regelbunden mätning av muskelfunktionen.
Förlopp och prognos
Förloppet av myosit kan variera, från att
patienten uppnår komplett remission utan
”återfall”, till att patienten aldrig kommer
i remission och/eller har olika komplikationer till sjukdomen. Förloppet påverkas
av vilken typ av myosit som föreligger, men
också av tiden från symptom till diagnos och
uppstart av behandling. Förekomst av sväljningssvårigheter är en negativ prediktor för
remission. Patienter med IMNM har oftast
en mer aggressiv form för myosit med hög
CK och uttalad muskelsvaghet som kräver
tidig och intensiv behandling för bäst möjliga resultat. De flesta IBM patienter måste
efter en tid använda förflyttnings- och andra hjälpmedel. Prognos vid myosit avgörs
av klinisk fenotyp, eventuell MSA och vilka
organ som är engagerade, speciellt lungor.
En ökad dödlighet hos patienter med lungpåverkan har påvisats och detta gäller speciellt patienter med anti-MDA5 antikroppar.
Vid antisyntetas syndrom har patienter positiva för PL-7 och PL-12 antikroppar högre
dödlighet jämfört med patienter positiva för
anti-Jo-1. Prognosen vid myosit påverkas
också av ålder, kön och förekomst av malignitet. Förhoppningsvis kan ökad kunskap
om klinik, genetik och sjukdomsmekanismer bidra till bättre behandling och prognos av denna grupp av sjukdomar.
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Karolinska Universitetssjukhuset
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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

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

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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Inflammatoriska
muskelsjukdomar:
laboratorieanalys, beställning
och tolkning av analyssvar
Immunologisk undergruppering eller
sub-fenotypning av klassiska diagnoser
slår idag igenom inom reumatologin.
Ofta kombineras immunologisk karakterisering med genetiska undersökningar vid sådan undergruppering. Vid
reumatoid artrit har den diagnostiska
betydelsen av autoantikroppar ökat avsevärt. Medan förekomst av autoantikroppar utgjorde maximalt 25% av de
kriterier som behövdes för att klassificeras som RA enligt de tidigare klassifikationskriterierna från 1987, utgör de
i de nya kriterierna från 2010 maximalt
50%.

B

etydelsen av enskilda autoantikroppar för sådan sub-fenotypning är speciellt tydlig bland de
inflammatoriska
muskelsjukdomarna.
Nytillkomna autoantikroppar kan här på
på ett tydligt sätt kan särskilja grupper
av myositer vilka tidigare har ingått i diagnoserna polymyosit (PM) och dermatomyosit (DM). Intresset för myositantikroppar har ökat bland infektionsläkare
och lungläkare i takt med att många av
autoantikropparna har kopplats till interstitiell lungsjukdom (ILD). Vi har i
Uppsala påvisat antikroppar hos ett antal
”pneumoni”-patienter från olika delar av
landet, vilka inte har svarat på antibiotika. Klinisk association med enskilda myositspecifika (MSA) och myositassocierade
(MAA) autoantikroppar beskrivs i andra
artiklar i detta nummer av RB Vetenskap.
Analysmetoder:
De första MSA beskrevs för mer än 30 år
sedan, och påvisades med dubbel immundiffusion. Det stora flertalet antikroppar
som senare tillkommit har påvisats med
radioaktiv immunprecipitation (IP). Detta är en specialanalys som utförs på få
ställen i världen. Dessutom måste den
kompletteras med andra tekniker då flera
autoantikroppar riktar sig mot autoantigen med samma molekylvikt. Ett stort
antal moderna undersökningsmetoder

Figur 1: Två undersökningsresultat med immunoblot på laboratoriet. Överst ses en undersökning som visar hög nivå av antikroppar mot EJ (en ovanlig anti-syntetasantikropp) tillsammans med anti-SSA/Ro52, vilken ofta påvisas tillsammans med MSA och MAA. Nederst ses en
undersökning som påvisat medelhög nivå av anti-TIF1γ. Kontrollinjen längst ner i respektive
undersökning visar att provet innehåller IgG.

där förekomst av många MSA och MAA
undersöks parallellt har utvecklats av
olika företag på senare år. Det är viktigt
att dessa metoder valideras mot IP och
i en klinisk kontext. I Sverige använder
samtliga kliniska laboratorier samma
immunoblotmetod, som i internationell
litteratur benämns Line ImmunoAssay
(LIA). Vi har nyligen validerat denna

LIA-metod mot IP. Konkordansen mot IP
var acceptabel, och metoden kunde identifiera patienter med specifika kliniska
fenotyper (1).
Enligt våra egna observationer är konstant temperatur i laboratoriet viktig vid
analysen av LIA, eftersom hög temperatur
ger högre mätvärden (2). Rätt utförd ger
metoden oftast entydiga resultat (figur 1).
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Figur 2: Immunfluorescensfärgning av HEp2-celler vid ANA-undersökning med a.) antiSRP med diffust cytoplasmatiskt mönster
b.) anti-PMScl med anti-nukleolär ANA av
typen homogent nukleolärt mönster. Foto
Stephan Regenass (a) och Johan Rönnelid (b).
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Myositspecifika autoantikroppar vid
antisyntetassyndrom (ASS)
Anti-Jo1 är den mest kända av de MSA som
ingår i gruppen antisyntetasantikroppar.
Den ingår i den vanliga ANA-undersökningen.
Aminoacyl-tRNA-syntetaser är enzymer
som kopplar samman enskilda aminosyror till tRNA vid proteinsyntesen, i fallet
anti-Jo1 riktar sig antikroppen mot det
enzym som kopplar aminosyran histidin.
Enzymerna finns i cellernas cytoplasma,
och förekomsten av antisyntetaserantikroppar ger därför inte upphov till kärnfärgning (positiv ANA) vid undersökning
av anti-nukleära antikroppar (ANA); däremot kan ANA-undersökningen ibland visa
cytoplasmafärgning. Intressant nog verkar
de olika antisyntetasantikroppar ha olika
kliniskt spektrum, där de ovanligare antikropparna anti-PL7 och anti-PL12 är oftare kopplade till ILD jämfört med anti-Jo1
(3). Även de ovanligare anti-EJ och antiOJ ingår i undersökningen.
Myositspecifika autoantikroppar vid
dermatomyosit
Anti-Mi2 var den första MSA som upptäcktes 1976 (4). Den riktar sig mot ett
komplex som deacetylerar nukleosomer.
Antikroppen är associerad med DM med
typiska hudförändringar. Patienterna svarar ofta bra på steroider. Det är ovanligt
med associerad ILD eller malignitet.
Melanoma Differentiating Antigen 5
(MDA5) är en cytoplasmatisk receptor
for dubbelsträngat RNA; ligering innebär
induktion av typ I-interferon och försvar
mot virus. Anti-MDA5 som först beskrevs
i Japan är associerad med amyopatisk DM
med enbart eller övervägande hudsymtom. Snabb insättande ILD kallad RPILD,
ofta terapiresistent och med fatal utgång
är en fruktad komplikation associerad till
denna antikropp (5) .
Antikroppsnivåerna återspeglar sjukdomsaktiviteten och kan bli omätbara vid
remission. Även om associerad ILD enligt
litteraturen är speciellt vanligt bland asiatiska anti-MDA5-positiva patienter, har
vi i Uppsala påvisat positiv anti-MDA5,
ibland i relativt beskedliga nivåer, hos ett
flertal patienter med myosit-associerad
ILD från hela landet, några med fatal utgång.
Anti-MDA5 är definitivt den MSA vi
uppmärksammar särskilt på laboratoriet,
och vid positiv fynd kontaktar vi inremitterande kollega omedelbart.
Transcription Intermediary Factor 1 är en
kofaktor vid translationen från mRNA till
protein. Antikroppar mot γ-kedjan (TIF1γ)
är associerad med en otvetydig och stark

association till samtidig förekomst av malignitet, men ingen association till ILD (6).
Anti-TIF1γ förekommer även vid juvenil
DM, men där förefaller det inte att finnas
någon association till malignitet.
Nuclear Matrix Protein 2 (NXP2) har intracellulär funktion inom RNA-metabolism
och för att upprätthålla kärnarkitekturen.
I cellkärnan finns NXP2 i Promyelocytic
Leukemia (PML)-kropparna, vilket ger
ett speciellt prickigt ANA-mönster. Tidiga
studier beskrev anti-NXP2 som vanlig hos
patienter med juvenil DM; senare studier
har påvisat anti-NXP2 hos vuxna DM-patienter men i lägre frekvens. Det finns troligen en koppling även mellan anti-NXP2
och malignitet, men litteraturen är inte helt
entydig. Det kan finnas skillnader mellan
geografiska populationer och kön (6).
Small Ubiquitin-like Modifier Activating
Enzyme (SAE) deltar i post-translationella modifieringar av proteiner. Anti-SAE är
en ovanlig antikropp associerad med DM.
patienter positiva för anti-SAE visar aktiv
hudsjukdom och dysfagi. Association med
ILD förefaller vara vanligare bland japanska patienter än bland kaukasier.
Myositspecifika autoantikroppar vid
immunmedierade nekrotiserande myopatier (IMNM)
Signal Recognition Particle (SRP) är ett
RNP-proteinkomplex
associerat
med
transport i cellernas endoplasmatiska nätverk. Anti-SRP är associerat med svår och
snabbt insättande nekrotiserande myopati
oftast utan ILD; nivåer av anti-SRP återspeglar sjukdomsaktiviteten och CK-nivåerna (7). Höga nivåer av anti-SRP går ofta
med cytoplasmatisk färgning (figur 2a) vid
ANA-undersökning, liknande den som ses
för anti-syntetasantikroppar. Hjärtengagemang har beskrivits som relativ vanlig förekommande hos denna subgrupp av myositer.
3-hydroxy-3-metylglutaryl-coenzym A-reduktas (HMGCR) har en central roll i kolesterolsyntesen, och statiner sänker kolesterolnivåer genom att blockera funktionen
av HMGCR. Anti-HMGCR påvisades först
hos statinbehandlade patienter med rabdomyolys/nekrotiserande myopati, men
har på senare år även påvisats hos patienter
utan pågående eller tidigare statinbehandling. Anti-HMGCR ingår ej i den nuvarande
LIA-analysen.
Autoantikroppar vid andra inflammatoriska systemsjukdomar
Antikroppar mot PM-Scl, Ku och U1RNP är
alla associerade med myosit som kliniskt
överlappar med andra inflammatoriska

systemsjukdomar. Speciellt för anti-PMScl är kopplingen till ILD tydlig (8).
Autoantikroppar vid inklusionskroppsmyosit
Inklusionskroppsmyosit ansågs länge sakna autoimmuna inslag, men antikroppar
mot cytosoliskt 5´-nukleotidas 1A (cN1A)
har i flera nya studier påvisats hos 1/3 av
patienterna, och förekomsten av dessa autoantikroppar har associerats med förhöjd
mortalitet (9).
För vidare läsning om myositrelaterade
antikroppar rekommenderas referenserna
(10, 11).
Relationen till anti-nukleära antikroppar (ANA) och andra immunologiska
undersökningar:
I den normala ANA-undersökningen ingår
anti-Jo1 och anti-U1RNP; analys av övriga
MAA/MSA-specificiteter måste beställas
separat. Däremot kan ANA-fyndet ibland
ge misstanke om förekomst av MSA eller
MAA. Ett diffust cytoplasmatiskt mönster kan tala för anti-SRP (figur 2a) eller
anti-syntetaser. Det är dock viktigt att
komma ihåg att detta är ovanliga antikroppar; den absolut vanligaste anledningen
till cytoplasmatisk ANA är antikroppar
mot mitokondrier associerade med primär
biliär kolangit (PBC). Anti-mitokondrieantikroppar ger dock ett mycket speciellt
granulärt/retikulärt anti-cytoplasmatiskt
mönster vilket laboratoriet bör känna igen.
I Uppsala kommenterar vi förekomsten av
kraftigt diffust cytoplasmatiskt mönster
och talar om möjligheten för vidare undersökning om det finns explicit klinisk misstanke om myosit eller lungpåverkan.
ANA (dvs kärnfärgning) är negativ vid
antisyntetasantikroppar, och i de flesta fall
ses ingen eller mycket svag cytoplasmatisk
färgning som laboratoriet inte kommenterar; ANA-undersökningen i mikroskopi bedöms alltså i de flesta fall som helt negativ.
Många andra MAA/MSA går med en ofta
svag ospecifik kornig ANA (exv. anti-Mi2
och anti-TIF1γ) Anti-NXP2 ger färgning
av PML-kroppar; detta ANA-mönster är
tydligt, men oftast kopplat till andra antikroppsspecificiteter associerade med PBC,
("multiple nuclear dots") vilket kan vara en
källa till feltolkning. Anti-PM-Scl ger en
distinkt anti-nukleolär ANA-färgning av
subtypen homogen nukleolär ANA, vilket
är helt skilt från homogen ANA (figur 2b).
ANA med mikroskopi ska inte användas
som screeningtest för att undersöka förekomst av MAA eller MSA. Om man dock
i ANA-undersökning finner något av fynden ovan tillsammans med adekvat klinisk
misstanke om myosit eller lungpåverkan
kan ANA-fyndet vara vägledande.
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Att tänka på vid beställning av analys
av myositantikroppar:
1. Ge relevant klinisk information i remissen. Framför allt är det av stort
värde för laboratoriet att känna till
förekomst av lungpåverkan. Vid förekomst av myositantikroppar kopplade
till lungpåverkan kontaktar vi då omedelbart inremitterande per telefon.
2. Tänk på att detta är ett specialisttest av
14 olika antikroppar, och var och en av
dem kan bli positiv ”av en slump”. För
att minimera risken för falskt positiva
provsvar bör inremitterande ha rimlig
misstanke avseende muskel, lung- eller hudpåverkan redan före analysbeställningen. Med låg pretestprobabilitet tar man ofta för många prover, och
en alltför stor andel kommer att falla
ut falskt positiva p.g.a. slumpen. Sådan
hantering minskar värdet av analysen
betydligt.
3. Vid stark klinisk misstanke om lungpåverkan kan laboratoriet kontaktas direkt före analys. I Uppsala
och troligen även på övriga laboratorier kan detta då hanteras som
akutanalys och utföras samma dag.
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Muskelfysiologi
och muskeltrötthet
vid inflammation

Figur 1: Till vänster, schematisk bild över hur muskelcellens Ca2+ kopplas till aktivering av de kontraktila myofilamenten. Till höger, graf som
schematiskt beskriver hur kraften är en funktion av Ca2+-koncentrationen i cytoplasman ([Ca2+]i). Figuren är adapterad från [12]. L-type,
dihydropyridinreceptorn; RyR, ryanodinreceptorn; SR, sarkoplasmatiska retiklet; SERCA, SR:s Ca2+-pumpar.

Nedsatt muskelfunktion är ett vanligt
problem vid flera inflammationssjukdomar, t ex reumatoid artrit (RA) och
inflammatoriska muskelsjukdomar (IIM).
Den minskade muskulära uthålligheten
vid dessa sjukdomar beror framför allt
på muskelsvaghet. Denna beror i sin tur
på nedsatt kontraktil funktion i muskelcellen samt en mindre muskelmassa.
Vid RA har man visat att halten av fria
radikaler är konstant ökad i muskelceller och detta är sannolikt en viktig
orsak till muskelsvagheten. Det finns
få liknande studier vid myopatier, men
mekanismerna är sannolikt liknande.

R

örlighet är en central funktion i
människans normala fysiologi,
vilket understryks av att nedsatt
muskelfunktion och ökad uttröttbarhet är symtom eller tecken vid ett flertal
sjukdomstillstånd inte minst inom reumatologin. Inflammation har en viktig
roll även i andra sjukdomar där muskelfunktionen är nedsatt, till exempel
Duchennes muskeldystrofi, myopati vid
intensivvård, minskad muskelstyrka vid
cancer (kakexi) och åldrande (sarkopeni) [1].
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Mekanismerna bakom nedsatt muskelfunktion finns på flera nivåer: centrala och
perifera motorneuron; synapsen mellan
perifera motorneuron och muskelceller,
den neuromuskulära ändplattan; muskelcellen (muskelfibern) [2]. Vi kommer här
att fokusera på hur förändringar i skelettmuskelcellen kan förklara svaghet och
minskad uthållighet vid inflammationstillstånd.
Muskelns kontraktionskraft beror på
hur stor andel av muskelcellerna i muskeln
som aktiveras, vid vilken frekvens de aktiveras och den totala tvärsnittsarean av de
aktiverade muskelcellerna. Vidare bestäms
kraften i de aktiverade muskelcellerna av
funktionen i det inneboende kontraktila
maskineriet. Således kan muskelsvaghet
bero på både minskad muskelmassa (atrofi)
och/eller nedsatt kontraktil förmåga i de
enskilda cellerna. En muskel kan uppvisa
ökad tvärsnittsyta (hypertrofi) men ändå
vara svag. Ett exempel på det är pseudohypertrofi av vadmuskler vid Duchennes
muskeldystrofi där inlagring av fett och
kollagen fyller ut muskeln som dock är försvagad på grund av både muskelcellsatrofi
och nedsatt kontraktil förmåga.

Reglering av kraft i muskelceller
På muskelcellnivå regleras muskelkraften via koncentrationen av fritt Ca2+ i cellvätskan (cytoplasman) samt via de kontraktila trådarnas (myofibrillernas) känslighet
för Ca2+. När en skelettmuskelcell aktiveras
av ett perifert motorneuron uppkommer
en aktionspotential, som i sin tur aktiverar
ett spänningskänsligt protein i cellmembranet, dihydropyridinreceptorn (DHPR;
L-typ Ca2+ kanaler). DHPR ändrar form
och via protein-protein interaktion med en
intracellulär jonkanal, ryanodinreceptorn
(RyR), leder detta till att Ca2+ strömmar in
i cytoplasman från muskelcellens Ca2+ depåer, det sarkoplasmatiska retiklet (SR).
Ca2+ flödar in längs en mycket kraftig koncentrationsgradient (cirka 10000 gånger
högre Ca2+ koncentration i SR än i cytoplasman i vila). Mängden Ca2+ som frisätts till
cytoplasman avgör graden av aktivering
av myofilamenten och därmed hur mycket
kraft som produceras (Figur 1). För att muskelcellen ska återgå till avslappnat tillstånd
måste Ca2+-koncentrationen i cytoplasman
minska till vilonivån. Det sker genom att
RyR stängs och energiberoende Ca2+-pumpar (SERCA) pumpar tillbaka Ca2+ in i SR.
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Orsaker till akut muskeltrötthet
Vid upprepad aktivering blir muskeln svagare och långsammare, vilket är bakgrunden till att man upplever muskeltrötthet
vid fysisk ansträngning. Förloppet är i
stort reversibelt och muskelfunktionen
normaliseras i vila. Denna typ av muskeltrötthet uppstår vid arbeten som kräver
mer energi än vad som kan produceras
av muskelcellernas syreberoende (aeroba) metabolism. Muskeln måste då förlita
sig till en ökande grad av anaerob metabolism som leder till ansamling av laktatoch vätejoner (sänkt pH). Parallellt ansamlas också kreatin- och fosfatjoner via
nedbrytning av energirikt kreatinfosfat i
muskelcellerna. Mjölksyra, det vill säga
laktatjoner och sänkt pH, ansågs länge
vara den främsta orsaken till akut muskeltrötthet. Emellertid har ett flertal studier
visat att skelettmuskelceller fungerar i
stort sett normalt vid sänkt pH. På senare år har också vi och andra forskare visat
att nedbrytning av kreatinfosfat och ökad
koncentration av fosfatjoner är den viktigaste orsaken till akut muskeltrötthet,
snarare än ansamling av mjölksyra [2].
Genom att använda isolerade muskelceller där man mäter kraft och intracellulärt Ca2+ kan man studera uttröttningsmekanismer och nedsatt kraftproduktion
vid sjukdomstillstånd. Under uttröttning
med upprepade korta maximala kontraktioner uppvisar muskelfibrerna ett karakteristiskt förlopp, där kraften minskar
med cirka 10 procent under de första kontraktionerna. Denna tidiga kraftminskning beror på försämrad interaktion
mellan muskelcellens kontraktila proteiner (myofilamenten), myosin och aktin.

Därefter följer en period av nära konstant
kraftproduktion vars duration beror på
muskelcellens aeroba kapacitet. I den sista fasen minskar kraften snabbt beroende
på att minskad frisättning av Ca2+ från SR.
Vanliga fysiska aktiviteter kräver inledningsvis inte maximal kraftutveckling
och trötthet uppstår först när man når en
kritisk punkt där den maximala kraften
sjunkit till samma nivå som den kraft som
erfordras för den fysiska aktiviteten (Figur 2).
I bedömningen av patienter med dålig
uthållighet bör man beakta orsakerna också ur ett muskelfysiologiskt perspektiv och
utifrån det sätta in åtgärder för att motverka problemet. Muskeltrötthet under fysiskt arbete kan i princip delas in i tre olika
kategorier (se Figur 2):
(A) Muskelsvaghet, det vill säga nedsatt
maximal kraft som musklerna kan
producera. Muskelsvagheten medför
att den maximala kraften kommer
närmare kraften som erfordras vid
normala fysiska aktiviteter och på så
sätt kommer man tidigare till den kritiska punkten. Styrketräning ger en
ökad maximal kraft och kan därmed
leda till ökad uthållighet.
(B) Större kraft erfordras under fysisk
aktivitet. Till exempel vid övervikt då
behovet av muskelkraft ökar. Den ökade erfordrade kraften leder till att den
kritiska trötthetspunkten uppnås tidigare. En viktnedgång kan på så sätt ge
ökad uthållighet.
(C) Musklernas aeroba kapacitet är nedsatt. Inaktivitet leder till minskad aerob kapacitet medan uthållighetsträning har motsatt effekt.

Om bedömningen av en patient visar att
den försämrade uthålligheten beror på
muskelsvaghet bör ett träningsprogram
utformas så att man framför allt tränar
styrka, snarare än ren uthållighet.
Nedsatt muskelfunktion vid reumatoid
artrit och myosit
Minskad uthållighet och svaghet i muskel
är vanliga symtom hos patienter med kroniska inflammationssjukdomar. Studier
har visat att muskelstyrkan hos patienter
med RA kan minska till mindre än hälften av normal styrka [3]. Den minskade
styrkan beror delvis på minskad muskelmassa, men det har visats att en lika viktig
orsak är försämrad muskelfunktion.
Det vill säga att kraften minskar mer
än vad som kan förklaras av en minskad
tvärsnittsyta hos musklerna [4].
Med hjälp av djurmodeller har vi
studerat möjliga mekanismer till muskelsvagheten vid olika inflammatoriska
tillstånd, till exempel artrit. En viktig
komponent har visat sig vara förändrad
metabolism av fria radikaler eller ”reactive oxygen/nitrogen species” (ROS/
RNS). I celler bildas ROS och RNS i
form av superoxid respektive kväveoxid
(NO). Metabolismen av dessa sker via
komplexa system varvid ett flertal högreaktiva molekyler bildas och dessa kan
ändra proteiners funktion [5]. Ett fynd
är att muskler från möss med kollageninducerad artrit har en ökad halt av ett
enzym som producerar NO, neuronalt
NO-syntas (nNOS). Tillsammans med
ökad mängd ROS leder det till nitrering
av det kontraktila proteinet aktin, vilket
kan orsaka en minskad kraftproduktion.

Figur 2: Förhållandet mellan maximal och erfordrad kraft under uttröttning.
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Parallellt sker en nitrering även av SR:s
Ca2+-kanal, RyR, vilket paradoxalt ökar
frisättningen av Ca2+ vid muskelaktiveringen. Men denna effekt uppvägs av
den försämrade kraftproduktionen hos
myofibrillerna [6]. Muskelsvagheten hos
artritmodellerna beror alltså på en försämrad funktion i muskelcellernas kontraktila delar, vilket delvis motverkas av
en ökad Ca2+-frisättning. Ökad Ca2+-aktivering är dock ett tveeggat svärd eftersom ökade Ca2+-nivåer kan ha negativa
effekter på längre sikt.
När muskler från artrit-inducerade möss tröttades sågs ungefär samma
mönster som i kontrollmuskler förutom att den initiala kraften var lägre. Således verkar uthålligheten i sig
inte vara nedsatt. Översatt till patienter med artritsjukdomar skulle därmed styrketräning vara ett effektivt sätt
att motverka försämrad uthållighet.
I muskelbiopsier från patienter med
myosit har man sett ett ökat uttryck
av high mobility group box protein 1
(HMGB1) vilket kopplats till nedsatt
muskelfunktion. I en experimentell
myositmodell såg man att HMBG1 i isolerade muskelceller uppvisade minskad
Ca2+-frisättning vid uttröttning som indikerar att muskelns inneboende uttröttbarhet var ökad [7, 8]. Konditionsträning
som minskar muskelns uttröttbarhet är
ett effektivt sätt att förbättra uthållighet
och muskelfunktionen vid myosit [9].
Effekter av ROS/RNS kan motverkas
med antioxidanter. Generellt anses ett
födoämne ”nyttigt” om det innehåller
en hög halt av antioxidanter och kosttillskott med antioxidanter är populära.
Emellertid är ROS/RNS viktiga cellulär
signaler som behövs för att upprätthålla normal fysiologisk funktion. Under
fysiskt arbete ökar muskelcellernas produktion av ROS/RNS, och detta har visat
sig vara en viktig del i den cellulära signaleringen som leder till ökad uthållighet vid träning. Faktum är att tillskott av
antioxidanter i fysiologiskt signifikanta
koncentrationer hindrar positiva effekter av uthållighetsträning [10, 11].
Förhöjda nivåer av ROS/RNS kan vara
en viktig orsak till muskelsvaghet hos
patienter med RA och andra kroniska tillstånd samtidigt som ökad produktion av
ROS/RNS triggar positiva effekter av träning. En förklaring till denna paradox är
sannolikt skillnader i styrka och duration
av ROS/RNS signaleringen: vid kroniska
sjukdomstillstånd får muskelcellerna utstå en konstant ökad halt av ROS/RNS,
vilket verkar ha negativa effekter; uthållighetsträning leder till en betydande
men övergående ROS/RNS ökning vilken
initierar en positiv adaptationsprocess i
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den efterföljande viloperioden. Uthållighetsträning har stora positiva effekter
på muskelfunktionen hos patienter med
myosit [9], vilket alltså tyder på att kortvariga stora ökningar av ROS/RNS har
positiva effekter även vid förhöjda basala
ROS/RNS-nivåer.
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BIOPSIDIAGNOSTIK VID INFLAMMATORISKA MUSKELSJUKDOMAR · Olof Danielsson

Biopsidiagnostik vid
inflammatoriska muskelsjukdomar
Bakgrund
Med begreppet myosit avses alla typer av
inflammationer i tvärstrimmig muskelatur,
infektiösa och icke-infektiösa. Med inflammatoriska muskelsjukdomar (myopatier)
menar man oftast immunmedierade sjukdomar i muskler. De flesta av dessa ingår i
gruppen idiopatiska inflammatoriska myopatier (IIM). Den årliga incidensen i Sverige
för dessa sjukdomar har rapporterats vara
mellan 7 och 8 patienter per 1 miljon invånare, och det föreligger för denna patientgrupp en association med andra immunologiska sjukdomar och cancer [1]. Etiologin
är okänd och patogenesen skiljer sig mellan
de olika sjukdomsgrupperna, men det finns
relativt gott stöd för att flertalet har en autoimmun genes [2]. Den typiska kliniken
vid IIM är en under veckor eller månader
tilltagande symmetrisk kraftnedsättning
av bålnära muskler (limb-girdle-syndrom),
ökade blodnivåer av enzymer med muskelursprung, elektromyografi (EMG) som
visar myopatifynd med spontanaktivitet
och, vid dermatomyosit, hudutslag [3]. Ett
eller flera av dessa fynd kan inge misstanke
om IIM, och den viktigaste undersökningen är då en muskelbiopsi [3].
Muskelbiopsi
Grundregeln är att en måttligt engagerad
muskel bör biopseras. Ibland får detta vägas
mot hur tillgänglig muskeln är för ett enkelt
och patientsäkert ingrepp. Enligt vår erfarenhet så har m. tibialis anterior hög sensitivitet om det föreligger ett engagemang
av muskler i nedre kroppshalvan, medan
m. deltoideus är att föredra vid övervägande påverkan kring axlar. Förutom påvisad
kraftnedsättning finns det god erfarenhet
av att EMG-fynd underlättar val av muskel.
Muskelbiopsi bör tas innan behandling insätts eftersom kraftfull antiinflammatorisk
behandling kan minska diagnostiska förändringar. Vanligtvis ses dock tydlig patologi
även veckor efter insatt behandling. Frusen
ofixerad vävnad bör användas för morfologi,
histokemi och immunhistokemi. Då muskler
drabbas i olika grad vid IIM, och differentialdiagnostiskt viktiga fynd kan vara ojämnt
fördelade i vävnaden, är det viktigt att tillräckligt många snitt görs [4].
Av hävd har krävts att man för biopsidiagnosen inflammatorisk muskelsjukdom kan
påvisa nekrotiska muskelfibrer och infiltrat
av inflammatoriska celler i eller kring muskelvävnad (Figur 1b,c). Precis som för övriga klassifikationskriterier för IIM, så har
det senare år bedömts finnas undantag från
detta (se de enskilda sjukdomarna nedan).
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Muskelanatomi och morfologi i
ljusmikroskop

Muskelfibern innehåller ”tätt packade”
längsriktade myofibriller. Dessa omges
av en sarkoplasma som innehåller rikligt med mitokondrier, fett och glykogen. Cellmembranet och det omgivande
basalmembranet kan i ljusmikroskop
inte särskiljas och benämns därför tillsammans sarkolemma. Några hundratal
fibrer omsluts av perifascikulär bindväv
som innehåller små kärl (Figur 1a). Den
enskilda muskelfibern har en bredd på
40-80 μm men kan vara flera cm lång. För
muskeldiagnostik används huvudsakligen tvärsnittad muskel. Normalt uppvisar
där fibern en polygonal form och i varje
snitt ses oftast flera cellkärnor i fiberns
periferi. Med olika morfologiska och histokemiska färgningar kan man visualisera
olika cellstrukturer, enzym och makromolekyler. Med immunhistokemi kan en
stor mängd diagnostiskt viktiga proteiner
påvisas. För diagnostik av inflammatoriska muskelsjukdomar är färgningar för
MHC I och II, MAC, och typning av inflammatoriska celler värdefulla.

Finner man endast inflammatoriska infiltrat utan muskelfiberpatologi så har begreppet interstitiell myosit använts. Den
kliniska signifikansen av en sådan är osäker,
då orsaken kan vara en annan inflammatorisk sjukdom som ”spiller över” på muskelvävnad eller att det är ett uttryck för lokala
vävnadsreaktioner utan säker sjukdomsbetydelse.
Ett biopsifynd som domineras av fibernekroser betecknas som en nekrotiserande
myopati. Denna kan vara immunmedierad,
men även vara orsakad av muskeltrauma,
toxisk/metabol påverkan eller en muskeldystrofi. Det bör också nämnas att några
muskeldystrofier ibland kan uppvisa inflammatoriska förändringar i muskler. Vid
IIM innehåller de inflammatoriska infiltraten främst T- och B-celler samt makrofager,
och de utgör olika stora andelar vid de olika
sjukdomsgrupperna [5]. Eftersom det inte
finns någon absolut samstämmighet mellan
sjukdomarnas klinik, autoantikroppsförekomst och biopsifynd, men väl varierande
stark korrelation mellan dessa, har det föreslagits att man i biopsisvar helt bör avstå
från de vedertagna sjukdomsnamnen och
nöja sig med en rent patologisk indelning
[6]. Då det ännu inte råder någon konsensus
kring det, så är det tillrådigt att biopsisvaret

beskriver de patologiska fynden, att dessa
relateras till vad som är typiskt för olika
sjukdomar, och att definitiv sjukdomsdiagnos ställs om patognomona fynd föreligger.
Enskilda sjukdomar
Dermatomyosit
Det typiska fyndet vid dermatomyosit (DM)
är förekomst av perivaskulära och perifascikulära inflammatoriska infiltrat, där andelen
B-celler och T-hjälparceller är större än hos
andra IIM [5]. Ett fynd som anses patognomont för sjukdomen är en perifascikulär
atrofi [7] (Figur 2a,b). Det tillåter således diagnos utan att inflammatoriska infiltrat har
påvisats, och om patienten saknar typiskt
hudutslag föreslås för klassifikation diagnosen dermatomyositis sine dermatitis [7].
Perifascikulär atrofi bör emellertid inte vara
ett krav för klinisk DM-diagnos, då det inte
sällan saknas, framför allt hos vuxna. Ett annat typiskt fynd, om än ej patognomont, är
en kraftig aggregation av membranattackkomplex (MAC) i kapillärer (Figur 2c). Hos
barn med DM påträffas inte så sällan även en
småkärlsvaskulit, vilket kan vara ett viktigt
fynd, då det är associerat med en ökad risk
för annan organpåverkan.
Inklusionskroppsmyosit
Det typiska fyndet vid inklusionskroppsmyosit (IBM) är en endomysial inflammation med invasion av icke-nekrotiska fibrer
av inflammatoriska celler (framför allt CD8+
cytotoxiska T celler och makrofager), en
så kallad partiell invasion, och förekomst
av vakuoler (Figur 3a,b). Dessa vakuoler
innehåller proteiner i en konformation som
försvårar nedbrytning, däribland amyloid
(Figur 3c). Påvisas samtliga dessa förändringar så kan en sjukdomsdiagnos baserad
på biopsin ställas. Men ibland finner man i
en första biopsi endast en endomysial inflammation med fibernekroser, ev. partiella
invasioner och enstaka vakuoliserade fibrer.
En mer extensiv snittning av biopsin, eller
biopsi från annan muskel, kan då ofta påvisa
definitiva fynd. I annat fall får man nöja sig
med biopsidiagnosen möjlig eller trolig IBM,
men att en polymyosit, som ju är tillgänglig
för behandling, inte kan uteslutas. Man har
emellertid kunnat visa att en typisk klinik i
kombination med flertalet av typiska biopsifynd räcker för en klinisk-patologiskt styrkt
diagnos [8]. De kliniska fynden som då stödjer en IBM-diagnos är att fingerflektorer är
mer drabbade än skulderabduktorer och
knästräckare mer än höftböjare.
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Figur 1.
För muskeldiagnostik används vanligtvis ljusmikroskopi av tvärsnittad muskelvävnad. Normalt ses
(a) polygonalt formade muskelfibrer (typ 1 ljusare och typ 2 mörkare,) omgivna av endomysial
bindväv (liten pil). Ett par hundra fibrer omsluts av perifascikulär bindväv där man återfinner små
blodkärl (stor pil). Vid inflammatoriska myopatier ses infiltrat av mononukleära celler (b, här endomysialt) och muskelfibernekroser (c), ofta med invasion av fagocyterande celler (pil). ATPas: myosin-APTas preinkuberat vid pH 9,6; HE: hematoxylin-eosin.

a.

b.

c.

Figur 2.
Vid dermatomyosit anses en atrofi av perifascikulära fibrer vara ett patognomont fynd (a, pilar).
Vanligtvis ses också en kraftig sarkoplasmal uppreglering av MHC I i samma område (b) och kraftig
infärgning av membranattackkomplex (MAC) i kapillärer(c, pilar). HE: hematoxylin-eosin, MHC I:
major histocompatibility complex class 1, MAC: membrane attack complex (komplement C5-C9).

a.

b.

c.

Figur 3.
För att ställa biopsidiagnosen IBM så skall man påvisa en endomysial inflammation med partiell
invasion (a), vakuoliserade fibrer (b, pil) och amyloid substans (c; pilar, rött respektive grönt). HE:
hematoxylin-eosin, GT: Gomori-Trichrome, KR: Kongorött.
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Polymyosit
Polymyosit, som beteckningen har kommit
att användas under senare år, är ovanligare
än vad man tidigare trott. Dess existens som
separat sjukdom har t.o.m. ifrågasatts. Riktade studier har emellertid kunna bekräfta
polymyosit som kliniskpatologisk entitet,
även om strikta kriterier tillämpas [4]. Den
biopsibild man då avser är en huvudsakligen endomysial inflammation i avsaknad av vakuoliserade fibrer, perifascikulär
atrofi eller dominans av nekrotiska fibrer.
Några experter kräver att partiell invasion
skall påvisas (Figur 4a-c), och andra att
patienten inte heller skall ha någon annan
inflammatorisk systemsjukdom. Det kan
vara lämpligt att kalla detta för polymyosit
i snäv bemärkelse. Det muskelengagemang
som beskrivs som vanligast vid polymyosit
liknar den vid DM.
Immunmedierad nekrotiserande myopati
Senare år har allt oftare en patologisk bild
uppmärksammats som uppvisar en riklig
förekomst av nekrotiska muskelfibrer, utan,
eller med sparsam förekomst av, inflammatoriska infiltrat, dvs en nekrotiserande myopati, där klinik eller andra laborativa fynd
ger stöd för en immunmedierad sjukdomsprocess. Vanligtvis har patienten insjuknat
med en uttalad muskelsvaghet inom några veckor och uppvisar kraftigt förhöjda
CK-värden. Förutom muskelfibernekroser
finner man vid extensiv snittning ofta små
inflammatoriska infiltrat. Flera rapporter
har där funnit en stor andel makrofager.
Förutom infärgning av MAC i nekrotiska
fibrer har flera grupper noterat en sarkolemmal infärgning av icke-nekrotiska fibrer. Denna patologiska bild har oftast kunnat knutas till en förekomst av antikroppar
mot 3-hydroxy-4-metylglutaryl-Co-enzym
A reduktas (HMGCR), signal recognition
particle (SRP) eller en samtidig malignitet.
För sammanfattning se [9]. I Europa och
Nordamerika förefaller HMGCR-associerad myopati vara den vanligaste orsaken.
Det kliniska förloppet för denna kan emellertid variera en hel del, och differentialdiagnostiken omfattar både andra typer av
IIM, muskeldystrofier och toxiskt/metabola myopatier [10]. SRP-associerad myopati,
som i Japan och Kina utgör en större andel,
har oftast ett svårare förlopp.
Antisyntetassyndrom
Förekomsten av antikroppar i blod mot
aminoacyl-tRNA syntetaser hos patienter,
som i varierande grad uppvisar en typisk
multiorganpåverkan, ibland med livshotande lungsjukdom, har visat sig vara en
av de vanligaste orsakerna till IIM. Dessa
antisyntetassyndrom drabbar muskler i
varierande grad. Vid den vanligaste, antiJo-1-syndrom, föreligger oftast en myosit.
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Vid denna har man som typiska fynd beskrivit perifascikulära patologiska fynd,
men utan fiberatrofi [6], samt uttryck i
dessa fibrer av MHC II och MAC. Fynden
kan emellertid också vara identiska med en
polymyosit i snäv bemärkelse och präglas
av endomysiala infiltrat och partiell invasion [4].
Ospecifik myosit
I ca en tredjedel av fallen av IIM är inte de
patologiska fynden typiska för någon av de
ovanstående sjukdomarna och kan då patologiskt betecknas som en ospecifik myosit
[7]. Ofta rör det sig om en huvudsakligen
perivaskulär inflammation med nekrotiska
fibrer i avsaknad av ovan nämnda ”specifika fynd”. I vissa rapporter har man dragit
slutsatsen det då oftast rör sig om ett overlap syndrome. Men det kan även ses vid olika tidpunkter i sjukdomsförloppet av andra IIM, t ex efter insatt behandling, eller
signalera att den undersökta vävnaden inte
är typisk för sjukdomsprocessen (sampling
error) och att ytterligare vävnad bör undersökas. Den vanligaste kliniken vid ospecifik myosit är en kraftnedsättning förenligt
med ett limb-girdle syndrom, men, precis
som vid några andra IIM, så finns det en
ganska stor patientgrupp där tydlig kraftnedsättning saknas [4]. Den gruppen har
hittills inte varit föremål för systematiska
studier.
Övriga immunmedierade myositer
Myositer som anses ha en immunologisk
orsak, men normalt inte klassificeras som
IIM, är de som anses ha en specifik genes,
de utgör en sekundär muskelpåverkan eller är strikt fokala myositer. De senare är
mycket sällsynta och är differentialdiagnostiskt huvudsakligen relevanta vid
mjukdelstumörer. Sjukdomar som kan vara
viktiga differentialdiagnoser till IIM är
sarkoidos, vaskuliter och fasciiter (Figur
5a-c), men eftersom kliniken oftast tydligt
avviker, är det vanligare att muskelbiopsi används för att patologiskt bekräfta en
misstänkt sjukdom.
Sammanfattning
En muskelbiopsi, tagen från en lämplig
muskel, som snittats och färgats på den
frågeställningen kan oftast påvisa en inflammatorisk myopati, (eller göra en sådan
osannolik) och skilja en inflammatorisk
från en icke-inflammatorisk myopati. I majoriteten av fallen visar den även fynd som
är mer eller mindre typiska för någon av
de kliniska undergrupperna, men det förekommer också en patologisk överlappning
[4]. Därför får muskelbiopsin sin största diagnostiska tyngd som del i en sammanvägd
bedömning, tillsammans med kliniska och
andra laborativa fynd.
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Figur 4.
Enligt strikt definition av partiell invasion av icke-nekrotisk fiber (a), så skall man även påvisa en
uppreglering av MHC I i fibern (b, gulbrunt) och förekomst av CD8+ celler i infiltratet (c, pilar).
HE: hematoxylin-eosin, MHC I: major histocompatibility complex class 1, MAC: membrane attack
complex (komplement C5-C9).
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Figur 5.
Vid en immunmedierad nekrotiserande myopati domineras vävnaden av nekrotiska fibrer (pilar)
med sparsamma eller inga inflammatoriska infiltrat (a). Man ser oftast en varierande grad av MHC
I-uppreglering (b). I färgning för MAC ses förutom nekrotiska fibrer (stor pil) ibland en sarkolemmal infärgning i icke-nekrotiska fibrer (liten pil). HE: hematoxylin-eosin, MHC I: major histocompatibility complex class 1, MAC: membrane attack complex (komplement C5-C9).
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Figur 6.
Immunmedierade sjukdomar som är viktiga differentialdiagnoser till IIM är sarkoidos (a,) vaskulit
(b) och fasciit (c). Här visat i paraffininbäddade snitt. HE: hematoxylin-eosin, EVG: elastin-van
Gieson.

Jag vill framföra mitt tack till Bo Häggqvist och Liv Gröntoft vid Neuromuskulära enheten för högklassigt labbarbete.
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Träning är medicin för personer
med myosit
Så sent som på 1990-talet ordinerades
vila till personer med myosit då allmänna uppfattningen var att träning skulle
kunna förvärra sjukdomsaktivitet och
inflammation.

U

nder de senaste decennierna har
träningseffekter studerats i ett
flertal studier och idag är fysisk
träning är en viktig del av behandlingen
för både vuxna och barn med idiopatisk
inflammatorisk myopati, myosit. En kombination av intensiv konditionsträning i
kombination med motståndsträning förbättrar fysisk funktion och livskvalitet och
till och med sjukdomsaktivitet vid etablerad polymyosit (PM) och dermatomyosit
(DM). Det finns begränsad kunskap om effekter av träning vid nydebuterad PM/DM
samt vid inklusionskroppsmyosit (IBM)
och juvenil dermatomyosit (JDM). Denna artikel fokuserar på den senaste forskningen om träningseffekter hos vuxna personer med myosit.

indikerade nedreglering av gener som styr
inflammation och fibros.
En randomiserad kontrollerad studie
(RCT) testade ett mer uthållighetsbaserat
aerobt träningsprogram med cykling på
70% av maximal syreupptagningsförmåga
(VO2max) och motståndsträning på 30 40 VRM, tre gånger i veckan i 12 veckor
(2). Kontrollgruppen tränade inte, utan
hade oförändrad fysisk aktivitetsnivå.
Analyser av muskelbiopsi kunde bekräfta
tidigare resultat att intensiv träning påverkar genuttryck i positiv riktning. Gener
relaterade till inflammation, immunsvar
och ER-stress nedreglerades medan gener
som styr muskeltillväxt och angiogenes
uppreglerades (3). Mitokondrieenzymaktivitet ökade och fler kapillärer bildades
i muskelvävnad. Kontrollgruppen hade
inga tecken på sådana förändringar i muskelvävnad. Det var ingen skillnad mellan
grupperna gällande intramuskulär laktatvärden, men träningsgruppen hade sig-

Effekter av träning på sjukdomsaktivitet, muskelstyrka och inflammation
De flesta studier som utvärderat olika
träningsinterventioner vid myosit har använt CK-värden som ett proxy-mått för
sjukdomsaktivitet, medan ett fåtal studier även har undersökt muskelvävnad
från biopsi eller i magnetkamera före och
efter träning. Samtliga studier har indikerat oförändrad sjukdomsaktivitet efter
en träningsperiod både vid PM/DM och
IBM. Två senare studier har även påvisat
minskad sjukdomsaktivitet och tecken på
minskad inflammation i muskel efter olika typer av intensiv träning vid etablerad
PM/DM (1). Ett styrketräningsprogram
på en intensitet av 10 voluntary repetition maximum (VRM), den vikt patienten
kan lyfta maximalt 10 gånger, utfördes tre
gånger i veckan i sju veckor. Träningen
utfördes i tre set med 90 sekunders vila
mellan varje set. Gruppen på åtta patienter med långvarig, etablerad PM/DM förbättrades signifikant och kliniskt relevant
i muskelstyrka och till viss del också avseende muskulär uthållighet. Två patienter
hade minskad sjukdomsaktivitet enligt
förbättringskriterier från International
Myositis Assessment and Clinical Studies
Group (IMACS). Microa-array analyser av
muskelbiopsier före och efter träningen
Bild 1a
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nifikant lägre laktatvärden jämfört med
kontrollgruppen efter 12 veckors träning
vilket korrelerade väl med förbättring i
muskulär uthållighet (4). Den enda RCT
som utvärderat effekt av träning vid nydebuterad, aktiv PM/DM utvärderade hemträning på lätt-måttlig intensitet visade
på oförändrad sjukdomsaktivitet efter 12
veckors träning (5).
Kunskapen om hur träning kan påverka
sjukdomsaktivitet och inflammation vid
IBM är mycket begränsad.

”Det är viktigt att lära
sig träna tidigt i
sjukdomsförloppet för att
utveckla en fysiskt aktiv
livsstil med en kronisk
sjukdom."
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Effekter av träning på fysisk funktion
och självskattad hälsa
Samtliga studier som undersökt olika träningsinterventioner visar på positiva effekter av träning på muskelfunktion och
kondition hos vuxna med PM och DM.
De flesta studier har undersökt effekt av
enbart motståndsträning eller motståndsträning i kombination med konditionsträning vid etablerad PM och DM. Sex till
tolv veckors konditionsträning på 65-70 %
av VO2max, 2-3 dagar i veckan förbättrar
syreupptagningsförmågan samt både muskelstyrka (2,6) och muskulär uthållighet
(2) (Bild 1a-b) hos personer med etablerad
PM och DM jämfört med icke-tränande
kontrollgrupper. Cyklingen på 70 % av VO2max i kombination med muskulär uthållighetsträning (30-40 VRM) förbättrade
också aktivitetsförmåga och självskattad
fysisk funktion och trötthet jämfört med

”Hypotesen är att
träningen har som
bäst effekt innan
muskelsvagheten
och muskelatrofin
blivit för uttalad."

kontrollgruppen (2). Intensiv motståndsträning på 10 VRM, utförd i tre set kan
förbättra muskelstyrkan hos personer med
etablerad PM och DM (1). Denna typ av
träning hade dock en begränsad effekt på
muskulär uthållighet jämfört med konditions- och uthållighetsträningen i studien
av Alemo och medarbetare (2). Personer
med både nydebuterad och etablerad PM
och DM har framför allt nedsatt dynamisk
muskulär uthållighet jämfört med isometrisk muskelstyrka, vilket tyder på att
träningen bör fokusera på kondition och
uthållighet.
Kunskapen om effekt av träning tidigt
i sjukdomsförloppet, vid nydebuterad,
aktiv PM/DM är begränsad. Motståndsträning och konditionsträning på lätt till
måttlig intensitet kan i de flesta fall påbörjas direkt efter diagnos, samtidigt som
introduktion av medicinsk behandling.
Ett hemträningsprogram som utförs fem
dagar i veckan i 12 veckor i kombination
med promenader på 50-70% av predikterad maximal puls (220-ålder) tolereras väl
utan tecken på ökad sjukdomsaktivitet,
men är troligen inte effektivt nog att förbättra muskelfunktion och kondition jämfört med enbart rörelseträning (5). Från
tid för diagnos förbättrades både träningsgruppen och icke-tränande kontrollgruppen ungefär lika mycket under det första

halvåret. Träningsgruppen fick telefonsupport varannan vecka och utvärderades
också gällande muskelfunktion och kondition efter sex veckor. Vid 1- och 2-årsuppföljningen var dock träningsgruppen
förbättrad i fysisk funktion jämfört med
kontrollgruppen, vilket trolige berodde på
att de var mer fysiskt aktiva. Dessa data tyder på att det är viktigt att lära sig träna
tidigt i sjukdomsförloppet för att utveckla en fysiskt aktiv livsstil med en kronisk
sjukdom. Just nu pågår en studie i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala
för att undersöka säkerhet och effekt av ett
mer intensivt träningsprogram med potentiell antiinflammatorisk effekt för patienter med nydebuterad PM/DM.
De studier som undersökt effekt av träning vid IBM har inte varit helt samstämmiga när det gäller effekt på fysisk funktion. Den studie som visat bäst resultat är
en liten, öppen studie som indikerar att ett
hemträningsprogram som riktar in sig på
de muskelgrupper som drabbas vid IBM
och utförs två gånger om dagen i 16 veckor, kan resultera i signifikant och kliniskt
relevant förbättrad muskelstyrka i både
övre och nedre extremiteter. Detta gällde
även de mest drabbade muskelgrupperna,
som är finger- och handledsflexorer och
quadriceps (7). Gruppen förbättrades även
i gångförmåga, uppresning från sittande
och trappgång. Detta hemträningsprogram utfört en gång om dagen i fyra dagar
i veckan kombinerades i en annan studie
med träning på träningscykel tre gånger i
veckan på ca 80 % av maximal prestation
(8). Gruppen förbättrades signifikant i
syreupptagningsförmåga, men inte i muskelstyrka eller funktion. Submaximal styrketräning vid minskad blodtillförsel till
quadriceps två gånger i veckan i 12 veckor
förbättrade signifikant styrkan med ca 6 %
jämfört med icke-tränande kontrollgruppen som försämrades ca 10 % (9). Blodtillförseln stryptes med hjälp av manschetter
till endast 30 % av normalt, vilket inducerar syrebrist i muskeln och gör att muskeln svarar på träning som vid högintensiv styrketräning. Denna typ av träning
kräver specialutrustning och en utbildad
träningsledare och är därför inte möjlig att
utföra av patienten själv eller hos alla sjukgymnaster, men denna studie visar tydligt
att träning kan förbättra/bibehålla muskelstyrka och visar även på normalförloppet utan träning. Det krävs dock fler RCTs
för att utvärdera andra typer av träning vid
IBM. De flesta personer med IBM har vid
tid för diagnos en anamnes på muskelsvaghet i flera år. Hypotesen är att träningen
har som bäst effekt innan muskelsvagheten och muskelatrofin blivit för uttalad.

Bild 1b
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REFERENSER:

Tabell 1. Rekommendationer för fysisk träning för friska.
Mål med
träning

Duration /
träningspass

Intensitet,
% av VRM

Intensitet, % av
ålderspredikterad maxpuls

Frekvens/
gånger
per vecka

Förbättra
muskelstyrka

–

60-80

60-80

2-3

Förbättra
muskulär
uthållighet

–

30-40

30-40

2-3

Förbättra
kondition

30-60

–

–

3

Sammanfattningsvis är fysisk träning en
viktig del av behandlingen för vuxna personer med myosit. Träningen bör initieras i
samband med diagnos med hemträning på
lått- till måttlig intensitet. Träningen bör
vara anpassad till individens muskel- och
lungfunktion samt smärta och trötthet, och
ska bestå av både motståndsträning (måttlig ansträngning enligt Borg CR-10-skala)
av konditionsträning på måttlig intensitet
(50-70% av ålderspredikterad maxpuls,
220-ålder). Allt eftersom fysisk funktion
förbättras kan träningen stegras och kan
även bestå av t ex gymträning, bassängträning eller funktionell träning. Träning tillsammans med andra personer med myosit
kan ge tillfälle att träffa andra med samma
ovanliga sjukdom och ge en inspirerande
gemenskap. Träning är en behandling som
bör ges i specifik dos (intensitet, frekvens
och duration). Till skillnad från farmakologisk behandling bör träningsdosen öka i
takt med förbättrad funktion och minskad
sjukdomsaktivitet.
FYSS (Fysisk aktivitet för Specifika Sjukdomstillstånd)-rekommendationerna för
personer med etablerad PM/DM (www.
FYSS2017.se) skiljer sig inte nämnvärt från
rekommendationerna för friska (10) (Tabell 1). Det är viktigt att patienten får hjälp
att initiera och följa upp träningen av en
fysioterapeut på reumatologisk klinik och
att träningen initieras på en lägre intensitet och långsamt öka till målintensitet,
samt att anpassa träningen individuellt
med avseende på fysisk funktion, trötthet
och smärta. Fysisk aktivitet på en hälsobefrämjande nivå (Tabell 2) kan minska
risken för att utveckla t ex hjärt-kärlsjuklighet och diabetes och det finns ett starkt
samband mellan syreupptagningsförmåga
och hälsa.
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Tabell 2. Rekommendationer för
hälsobefrämjande fysisk aktivitet
150 minuter fysisk aktivitet
på måttlig intensitet/vecka
eller
75 minuter fysisk aktivitet
på hög intensitet/vecka
+
Styrketräning
två gånger i veckan
För personer > 65 år
rekommenderas också balansträning
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NARKOTIKAKLASSADE MEDICINER – PÅ DEN ILLEGALA DROGMARKNADEN
av Gunnar Hermansson

F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade
läkemedel på den illegala preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om drogproblematiken i samhället. Medförfattare till tre böcker om
anabola steroider och en bok om partydroger.
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Det var då jag bestämde
mig för att någon gång
skriva en bok hur narko
klassade mediciner och
tikaandra beroendeframkallande
läkemedel i allt högre
grad blivit ett komplemen
t eller ersättningsmedel
för illegal narkotika. Dessa
tankar har nu blivit verkl
ighet och jag hoppas att
med denna bok få tillfälle
öka insikten om ett allvar
att
ligt och dödsbringande folkh
älsoproblem, en utveckling som man under senar
e år sett i allt fler länder
och inte minst i USA.
Till sist vill jag lyfta fram
att arbetet på narkotikaro
teln engagerade mig myck
et mer än något annat jag
tidigare gjort inom polise
n. Senare har jag förstå
att många narkotikapoliser
tt
känner på samma sätt.
Arbetet mot droger och
drogmissbruk ständigt
aktuellt samhällsproblem
som engagerar djupt och
varaktigt.
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Gunnar Hermansson

Det var då jag bestämde mig för att någon gång
skriva en bok hur narkotikaklassade mediciner
och andra beroendeframkallande läkemedel i allt
högre grad blivit ett komplement eller ersättningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar
har nu blivit verklighet och jag hoppas att med
denna bok få tillfälle att öka insikten om ett allvarligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en
utveckling som man under senare år sett i allt fler
länder och inte minst i USA. (Ur förordet)

NARKOTIKAKLASSADE

ILLEGALA DROGMARKNADE
N

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet
tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika
opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets
intresse av att förhindra denna utveckling av de
ibland legala och ibland illegala preparaten har
varit av lägre prioritet än för traditionella illegala narkotika. När också amfetaminlika ADHDläkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som
missbruksdroger,
jag
inse hotet från den
Gunbörjade
nar Hermansso
n
legala narkotikamarknaden som erövrade en allt
större andel av den illegala marknaden.
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samhällets intresse av att
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a
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medel omkring 2008
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Myosit och cancer
Sambandet mellan idiopatiska inflammatoriska myopatier (IIM) och en ökad
risk för cancer är känd sedan över 100
år (1, 2), men de exakta mekanismerna
hur dessa tillstånd påverkar varandra är
fortfarande oklara

I

dagens reumatologi har detta slående
kliniska samband väckt förnyat intresse, tack vare nyligen identifierade
myositspecifika antikroppar (MSA), som
är associerade med dermatomyosit (DM)
och cancer: anti-transcriptional intermediary
factor(TIF)1-gamma-antikroppen
och anti-nuclear matrix protein(NXP)2-antikroppen. Dessutom finns ett extra
fokus på relationen mellan cancer, cancerbehandling och autoimmunitet idag, efter
introduktionen av nya cancerbehandlingar
(checkpoint inhibitorer), som kan ge autoimmuna tillstånd som bieffekter.
Mekanismerna bakom cancer associerad
myosit (CAM) är fortfarande till stor del
oklara, men det oftast samtidiga insjuknandet och möjligheten att i vissa fall bota
myositen i samband med cancer-behandling talar för att det finns gemensamma
molekylära processer. En ofta citerad hypotes är att den växande tumören uttrycker muterade antigener, som stimulerar immunsystemet och leder till produktion av
autoantikroppar mot dessa neo-antigen. I
en nästa fas kan immunsystemet korsreagera med liknande antigen, som uttrycks
i regenererande muskelfibrer efter någon
form av muskelcellskada. Liknande mekanismer har kunnat påvisas i neurologiska
paraneoplastiska sjukdomar, men ännu

inte vid myosit (3). Det finns olika definitioner av CAM, men den vanligaste är att
cancerdiagnosen identifierats inom 3 år
(före eller efter) myositdiagnosen.
Epidemiologi
På 90-talet publicerades flera populationsbaserade studier bland annat från Nordeuropa som visade att risken för cancer var
förhöjd hos patienter med DM (SIR 3.0),
och mycket svagare hos patienter med
polymyosit (PM) (SIR 1.4), (4, 5). Män
med DM hade en relativ risk (RR) på 2.4
att utveckla cancer och framförallt pankreascancer, lungcancer och coloncancer.
Kvinnor med DM hade RR 3.4 och insjuknade framförallt i gynekologisk cancer,
pankreascancer och coloncancer, följt av
bröstcancer och lungcancer. Amyopatisk
DM har samma cancerrisk som vanlig DM
och patienter med inklusionskroppsmyosit löper inte högre risk för cancer än normalbefolkningen.
Cancer vid myosit kan upptäckas före,
samtidigt eller efter myositdiagnosen
och i vissa studier även upp till 10 år efter myositdiagnos (6). De cancerformer
som uppkommer sent efter diagnos kan ha
andra samband med myositen än de som
diagnosticeras nära myositdiagnosen. För
sent uppträdande cancerformer kan faktorer såsom flera år av immunhämmande behandling och kronisk inflammation bidra
till en ökad cancerrisk. Det är inte heller
ovanligt att cancer diagnosticeras tidsmässigt nära myositdiagnos. Det kan relateras
till den noggranna undersökningen patienterna genomgår, som också inkluderar
screening för cancer.

Cancer associerad myosit har sämre prognos än icke-cancer associerade myosit:
non-CAM har 1 och 5 års överlevnad av
95 % respektive 92 %, CAM har 1 och 5 års
överlevnad av 88 % respektive 66 %. Både
cancern och myositsjukdomen är dessutom mer aggressiva framförallt om de diagnostiseras samtidigt (7).		
De vanligaste associerade cancertyperna är solida tumörer, och adenocarcinom
svarar för upp till 70% av all cancer associerad DM (CADM). I PM är lymfom mer
dominerande. Även etnicitet spelar roll, t
ex har flera japanska studier pekat på en
ökad frekvens av gastrointestinala cancertyper (övre luftvägscancer, esofaguscancer, ventrikelcancer). En senare studie från
Norge 2015 visade en betydligt ökad risk
för ovarial cancer i CADM (8,3 % vs 1,1 %
i friska befolkningen). Dessa skillnader
påverkas sannolikt av etnicitet och miljöfaktorer och inte av själva associationen
med DM.
Kliniken
Rent kliniskt är en CADM mycket svår att
urskilja från en vanlig DM men flera studier har kunnat visa att CADM kännetecknas av en mer aggressiv variant av framförallt hudmanifestationer, även ibland
med inslag av vaskulit. En koreansk studie
från 2016 visade att CAM patienter med
samtidig myosit och cancer, jämfört med
myositpatienter som utvecklade cancer
långt efter myosit, var äldre, oftare män,
oftare med samtidig dysfagi och mer sällan lungengagemang (8). CAM är ofta mer
terapiresistent eftersom cancern sannolikt
stimulerar inflammationen.
Samband med myositspecifika autoantikroppar
Idag har även CADM påverkats av
”autoantikroppsrevolutionen” inom myosit. Specifikt är anti-TIF1-gamma och antiNXP2 antikroppar de MSA som kan associeras med ökad cancerrisk.
TIF1gamma
Anti-TIF1-gamma autoantikroppen upptäcktes år 2006 av Targoff och kallades initialt anti-155/140 tills Fujimoto 2012 kunde visa att antikroppen riktades mot TIF1
proteinfamiljen som tillhör TRIM-proteiner (9). TRIM-proteiner är involverade i
carcinogenes, vilket kan ha såväl positiva
som negativa effekter. TIF1-gamma proteinet påverkar tumor suppressor gene p53
och intressant nog visar tidigare studier att
överuttryck av samma gen i bröstcancer är
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associerad med dålig prognos. Anti-TIF1gamma antikroppen är specifik för DM, och
hos vuxna patienter tydligt associerad med
ökad cancerrisk. TIF1-gamma antikropp är
även ofta positiv hos juvenil DM men inte
associerad med cancer hos unga patienter.
Studier om anti-TIF1-gamma antikroppar
hos patienter med myosit i vuxen ålder
visar en förekomst av antikroppen hos 2050% av patienter med CADM. Patienter
med positiv anti-TIF1-gamma har en fördubblad risk att utveckla cancer inom 3 år
från myositdiagnos. Denna antikropp finns
inte hos PM patienter. Opublicerade data
från vår lokala myositkohort på Karolinska Universitetssjukhuset visar att enstaka
patienter med DM hade en positiv antiTIF1-gamma antikropp upp till 5 år innan
cancerdiagnosen och att andra patienter
ändrades från sero-positiva till sero-negativa för anti-TIF1-gamma antikroppar efter
cancerbehandlingen då de också gick i remission i sin DM-sjukdom. Nyligen visade
en japansk studie att TIF1-gamma patienter
har en mer aggressiv cancersjukdom, och vi
har sett ett liknande mönster i vår lokala
kohort från Karolinska. Vid CADM är det
fortfarande oklart om anti-TIF1-gamma
bara är en markör för sjukdomen eller om
den spelar en roll för patogenes: forskare
från Spanien har kunnat påvisa TIF1-gamma-antigen i hud och muskelbiopsier och
med enstaka mutationer i TIF1-gamma-antigenet hos patienter med CADM.
Anti-NXP2
Anti-NXP2 antikroppen är en markör för
juvenil DM (JDM) och associerad med utveckling av calcinos vid detta tillstånd och
även hos vuxna patienter med DM. Nyligen
har NXP2-antikroppen också visat sig vara
associerad med ökad cancerrisk hos vuxna
myositpatienter, framförallt DM men också enstaka PM-patienter. Anti-NXP2-antikroppen förekommer mycket mer sällan än
anti-TIF1-gamma (<20 % av DM patienter).
Cancerscreening
Det finns väldigt lite publicerad litteratur
om hur vi bäst kan screena för cancer hos
patienter med nydiagnostiserad DM. En
komplett cancerscreening skulle sannolikt
bestå av datortomografi av thorax och buk,
gastro- och coloskopi, elfores, hudundersökning, PSA prov för män och mammografi och gynekologisk undersökning för
kvinnor. En spansk studie från 2010 har
visat att PET-CT kunde ersätta den ovannämnda breda screeningen med ett positivt och negativt prediktivt värde av 85,7 %
respektive 93,8 % (10). Gällande cancermarkörer finns en studie från 2005 som
observerade högre risk för solida tumörer om patienten hade hög titer av Ca125
vid myositdiagnos, men här behövs mer
forskning.

Behandling
Det finns idag inga särskilda riktlinjer
för behandling av CAM, eftersom den avgörande faktorn är tidig upptäckt och effektiv behandling av cancersjukdomen.
Patienter med allvarligt hud- och muskelengagemang kan med fördel behandlas
med måttliga till höga doser av kortison.
Vid terapiresistens eller grav dysfagi kan
intravenösa immunoglobuliner användas
som kompletterande behandling. Val av
eventuell immunosuppression ska göras i
överenskommelse med ansvarig onkolog.
Checkpoint inhibitors
Checkpoints inhibitors är nya cancerbehandlingar riktade mot PD1 (nivolumab
och pembrolizumab) och mot CTLa4
(ipilimumab) och används framförallt för
melanom och småcellig lungcancer, njurcancer och Hodgkin’s lymfom. Dessa behandlingar kan, hos vissa individer, inom
veckor till månader orsaka autoimmuna
sjukdomar som till exempel uveit, vitiligo,
colit, hypothyroidism, interstitiell pneumoni, myastenia gravis samt även myosit.
Det finns idag en handfull fallrapporter om
utveckling av myosit vid denna behandlng i litteraturen och ett observandum är
att flera fall rapporterats med myosit och
samtidig myokardit.
Sammanfattningsvis, med en åldrande population och bättre möjligheter till tidig
diagnos av både myosit och cancer, kommer CAM att fortsätta kräva reumatologens uppmärksamhet och hos samtliga patienter med nydiagnosticerad myosit bör
möjligheten av en samtidig cancer övervägas. Dessutom är det viktigt med ett gott
samarbete med onkologer, och gemensamma möten och behandlingskonferenser är
av värde för att förbättra handläggningen
och omhändertagandet av patienter med
CAM.

Upp till 30 procent av dermatomyosit
(DM) patienter kan lida av en samtidig bakomliggande cancersjukdom
och en viktig uppgift för reumatologen
är att snabbt identifiera patienter med
DM och en associerad cancer, för att
effektivt kunna behandla båda sjukdomarna med en multidisciplinär insats.
Klinikern kan använda kliniska tecken
och symtom samt vissa autoantikroppar som hjälp för att identifiera patienter i behov av screening för cancer.
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Myosit vid systemisk skleros
När man skickar in ett vetenskapligt
abstract till kongresser som EULAR kan
man välja kategorin ”Scleroderma, myositis and related syndromes”. Hur kommer det sig? Är inte systemisk skleros
och myosit två helt olika sjukdomar?
Är inte systemisk skleros en sjukdom
karakteriserad av fibros och angiopati,
mest i hud och lungor, och myosit en
sjukdom karakteriserad av inflammation, mest i muskler? Kanske inte. Som
så mycket annat i biologin finns få exakta sanningar utan denna ligger mellan
värdena noll och ett.

D

et finns dock ett stort mervärde i
att veta om en patient med systemisk skleros också har myosit eller
ej. Dels är det en behandlingsindikation
eller kan stärka indikationen för behandling av annan slags inflammation eller
fibros. Men det är även så att man vid
samtidig interstitiell lungsjukdom behöver
förstå vari en sänkt vitalkapacitet består,
är det pga lungfibrosen, dvs sjukdomen
sitter i lungorna, eller är det pga myositen,
dvs sjukdomen sitter i andningsmuskulaturen.
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Ett overlapdrag
Det finns mycket divergerande uppgifter
om prevalensen av både myopati och myosit vid systemisk skleros. Sannolikt beror
detta på avsaknad av kriterier och heterogena patientmaterial där exempelvis
patienter med så kallad overlap ibland inkluderats och ibland exkluderats. Många
patienter med systemisk skleros är muskelsvaga men förutom myopati och myosit kan det även bero på ledinflammation,
kontrakturer eller allmän sjuklighet och
malnutrition. I princip är det inte möjligt
att av klinisk undersökning avgöra huruvida svaghet är orsakat av myosit eller annat.
Den inflammatoriska myositen hos patienter med systemisk skleros kan ses ur olika perspektiv. Ofta ser vi en myosit som
tecken på att patienten inte bara har systemisk skleros utan också overlapdrag [1].
Man kan tänka sig att triaden fibros, kärlengagemang och inflammation vid systemisk skleros i vissa fall har tydlig slagsida
åt inflammationshållet. Detta till skillnad
mot de patienter, exempelvis med Scl-70
antikroppar, som karakteriseras av mycket
fibros, eller de med centromerantikroppar,
som karakteriseras av kärlengagemang.

Men det är också så att en del patienter
med systemisk skleros och myosit har en
myosit som mer är av fibrotisk karaktär.
Den stora gruppen patienter med systemisk skleros med overlapdrag utgör
kanske en femtedel och de har vanligen
en bättre prognos avseende överlevnad
[2]. Patienter med företrädesvis fibrotisk myopati, å andra sidan, har en sämre överlevnad än de med inflammatorisk
myopati [3]
Svaghet och muskelenzymer
I en studie av EUSTAR (EULAR Scleroderma Trial and Research Group)
rapporterade 37 % av patienter med
systemisk skleros med diffust hudengagemang muskelsvaghet medan samma
siffra för de med begränsat hudengagemang var 23 % [4]. I den populationen
noterades dock förhöjda CK-värden hos
11,3 respektive 4,4 %. Det finns studier
som identifierat patienter med systemisk
skleros som haft normala CK värden men
trots det patologisk muskelstyrka, EMG
och muskelbiopsi [4]. Så man kan inte
helt förlita sig på muskelenzymer för att
utesluta myosit.

MYOSIT VID SYSTEMISK SKLEROS · Roger Hesselstrand

Undersökningar
Myosit vid systemisk skleros utreds på
samma sätt som andra myositer. Förutom muskelenzymer, myositantikroppar
och gradering med Manual Muscle Test
(MMT) förordas EMG och muskelbiopsi, och man kan ha nytta av magnetresonanstomografi (MR).
MMT har aldrig validerats vid systemisk skleros. När man är multisjuk såsom
vid systemisk skleros finns flera störfaktorer för som nämnts tidigare. Detta får man
ta med i beräkningen vid regelbunden
uppföljning med MMT.
EMG är känsligt vid myosit och visar
vid systemisk skleros samma förändringar
som vid andra inflammatoriska myositer.
Muskelbiopsi kan ibland vara normal
eller nästan normal trots att patienten
uppvisar svaghet, har förhöjda muskelenzymer och ett patologiskt EMG. Den
sammantagna bilden får då avgöra och ge
vägledning. Men ofta ses vid myosit och
systemisk skleros samma bild som vid andra inflammatoriska myositer och inga histologiska fynd är specifika för just myosit
vid systemisk skleros [6].
MR är den avbildande teknik man kan
använda för att stärka sin misstanke och
styra val av biopsi.
Systemisk skleros med svår hudfibros
och klohand

Antikroppar
Ungefär hälften av patienterna med systemisk skleros är positiva för en av de tre
antikropparna centromerantikropp, Scl70 eller RNA polymerase III. De har en
icke helt obetydlig specificitet för sjukdomen och ingår i klassifikationskriterierna. Av dessa finns ett svagt positivt
samband mellan myosit eller myopati
och Scl-70 antikroppar [4].
Betydligt mindre specifikt för systemisk skleros är U1-RNP antikroppar men
just dessa finner vi inte sällan vid overlap mot myosit. Även U3-RNP, PM-Scl
75, PM-Scl 100, Ku, Jo-1, PL-12, TIF-1
gamma och Mi-2 beta antikroppar förekommer vid samtidig myosit och givetvis
också vid myosit utan systemisk skleros.
Dessa antikroppar är ofullständigt studerade ur perspektivet myosit vid systemisk skleros och listan på tänkbara antikroppsanalyser blir allt längre.
Sannolikt kommer uppdelning efter
autoantikroppsmönster ytterligare öka
vår förståelse för sjukdomens undergrupper framöver [5].

Behandling
Det finns inga studier av behandling eller
stadfästa rekommendationer om behandling vid myosit vid systemisk skleros.
Däremot finns en hel del klinisk erfarenhet av immunsupprimerande behandling, och i milda eller måttliga fall brukar
patienterna svara mycket väl på detta.
Ibland räcker en måttlig dos Prednisolon. Ofta tänker vi dock att patientens
systemiska skleros behöver långsiktig immunsuppressiv behandling och att myositen är den manifestation som styr vilken
sådan man ska ge.
Det finns mycket goda erfarenheter av
framför allt methotrexate, men i viss mån
även av cyklofosfamid, mykofenolat mofetil, azathioprin och rituximab.

”Det finns inga studier av
behandling eller stadfästa
rekommendationer om
behandling vid myosit vid
systemisk skleros.
Däremot finns en hel
del klinisk erfarenhet av
immunsupprimerande
behandling, och i milda
eller måttliga fall brukar
patienterna svara
mycket väl på detta."
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Förekomst av myosit-associerade
antikroppar, särskilt Ro52/SSA, predisponerar
för svårare lungsjukdom
– studie av 70 myosit-patienter
(ett vetenskapligt ST-arbete Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 2018)
Syftet med projektet var att studera klinikens myosit patienter avseende den
kliniska bilden vid insjuknandet och
eventuella kopplingar till antikroppsprofilen.

I

nför vår studie utgick vi från klinikens
patienter med diagnoskoderna: M33.1,
M33.2 och M60.9 samt de patienter
som testats positivt för myosit antikroppar
(Myositantikroppspanel, Klinisk immunologi, Sahlgrenska universitetssjuket). För
att få en väldefinierad kohort valde vi att
ta med enbart de patienter som uppfyllde
båda av följande kriterier:
• Myositdiagnos enligt de mest vedertagna diagnoskriterierna (säker och
sannolik polymyosit (PM)och dermatomyosit (DM) enligt Bohan A & Peter
JB (NEJM, 1975) och säker antisyntetassyndrom (ASS) enligt Connors GR
(Chest, 2010).
• Blodprover analyserade för följande
myositantikroppar: Jo-1, Mi-2α, Mi-2β,
SRP, EJ, OJ, SAE, PL-7, PL-12, TIF1ɤ,
MDA-5, NXP2, PM/Scl 75, PM/Scl 100
och Ku.
Förekomst av antikroppar definierade vi
enligt nedan:
1) Myosit-specifika antikroppar (MSA):
Jo-1, Mi-2α, Mi-2β, SRP, OJ, SAE, PL-7,
PL-12, TIF1ɤ, MDA-5, NXP2, (HMGCR).
2) Myosit-associerade antikroppar (MAA):
PM/Scl 75, PM/Scl 100, Ku, Ro52/SSA,
Ro60/SSA, SSB, RNP.
Från patientkohorten kunde 70 patienter
inkluderas i studien, varav 47 % hade MAA
och 76 % MSA, 11 % saknade detekterbara
myosit antikroppar. Majoritet av patienterna (91 %) hade genomgått muskelbiopsi, varav 61 av 64 utförda muskelbiopsier
utföll positivt (indikerade myosit diagnos).
Den vanligaste MAA i studien var antiRo52/SSA (31 %) och den vanligaste MSA
var anti-Jo-1 (19 %). Båda dessa antikroppar har stark koppling till lungengagemang. Alla patienter med anti-Jo-1 hade
lungengagemang och 86 % av de som var
anti-Ro52/SSA positiva hade också lungengagemang. Intressant och anmärknings-

Andel patienter (%) med lungengagemang (Fig. A) och CO-diffusionskapacitet hos myosit
patienter (Fig. B) som hade enbart myosit-specifika antikroppar (MSA only), enbart myosit-associerade antikroppar (MAA only), samtidig förekomst av MAA och MSA (double positive) eller ingen
förekomst av myositantikroppar (negative). Andel patienter (%) med MAA positivitet (Fig. C) och
särskild Ro52/SSA positivitet (Fig.D) utan lungengagemang (no lung), med milt lungengagemang
(lung -cyclo) eller svårt lungengagemang med behov för cyklofosfamidbehandling (lung+cyclo).
*p<0.05, ** p<0.01 , ***p<0.001, **** p<0.0001.

värt är att ingen patient med Mi-2α, Mi-2β,
NXP2 eller TIF1ɤ uppvisade lungengagemang. Ingen patient som saknade både
MSA och MAA hade lungengagemang.
I vår studie hade 47 % av myositpatienterna lungengagemang (definierat som interstitiell lungsjukdom, basal fibros eller
COP enligt thoraxradiologisk undersökning). Förekomst av infiltrat, pleuravätska,
förstorade lymfkörtlar, bronkiektasier mm
bedömdes inte som lungengagemang. Vi
ser signifikanta skillnader mellan grupper vad gäller lungengagemang beroende
på vilken antikroppsprofil patienter har.

Om både MSA och MAA förekommer, ses
ökad andel lungengagemang (Fig. A) och
sänkt CO-diffusionskapacitet enligt spirometri (Fig. B). Patienter utan förekomst av
myositantikroppar hade inget lungengagemang och även normal CO-diffusionskapacitet. Vi kunde se en signifikant ökad
andel patienter med lungengagemang, och
även svårare lungengagemang (definierat
som behov av cyklofosfamid -behandling)
vid MAA-positivitet (Fig. C). Detta samband var särskilt uttalat vid anti-Ro52/
SSA förekomst (Fig. D).
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PATIENTFALL 1.
Bakgrund: Kvinna,
40 år. Aldrig rökt.
Arbetar inom vårdande yrke. Ingen
säker hereditet för
reumatiska
sjukdomar. Några år
tidigare opererad för Graves sjukdom,
levaxinsubstituerad. Tidigare bedömd
av reumatolog på grund av ledvärk och
trötthet; då ej bedömd som reumatisk
sjukdom.
Aktuellt: Patienten insjuknade relativt
plötsligt med smärta och svullnader i
muskler och större leder samt händer.
Uttalad stelhet, nattlig värk. Svårt att
klara av dagliga aktiviteter. Trötthet och
nedsatt aptit. Uppvisade nytillkomna
eksem på fingrarna. Ingen dyspné, men
beskriver svårigheter att röra sig. Förnekade feber, Raynaud´s syndrom, sväljningssvårigheter samt viktnedgång.
Status: (2-3 månader efter första bedömningen.) Man konstaterade ”puffy
hands”, diskret rodnad på fingrar samt
eksem på dig II bilateralt radialt. Hudläkare bedömde bilden som i första hand
eksembild men s.k. ”mekanikerhänder”
kunde ej uteslutas. Fingerlederna var
palpationsömma och patienten hade en
diskret svullnad i fingerlederna. Ultraljudsundersökning visade svullen flexorsena på dig II och III höger, bedömdes
som entesit. Ur journal: ”Anmärkningsvärt mycket smärtor i kroppen var man
än tar”. Övriga undersökningsfynd väsentligen utan anmärkning. BMI: 38,7.
Lab svar: SR 26, CRP 6, CK, Myoglobin normala. LD lätt förhöjt, 4,3. ASAT,
ALAT normala. Negativ anti-CCP. Positiv RF. Positiv ANA med kornigt mönster.
ENA-screen visar positivitet för antiRo52/SSA och anti-Jo-1.
Myositstatus: Functional Index 35 %
höger och 33 % vänster.
Utredning: Röntgenöversikt händer
och fötter, samt ultraljud av hjärtat visade normalfynd. EKG: Ospecifika inferiora T-vågsförändringar. Spirometri:
CO-diffusion 70 %. HRCT: Groundglass
förändringar, bild som vid NSIP. BAL:
Inflammatoriska celler. EMG: Aktiv
myosit, proximalt bilateralt i armar.
Neurografi: Bild som vid bilateral karpaltunnelsyndrom. Muskelbiopsi från musculus vastus lateralis: Inflammatorisk
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myopatibild med uttalad fiberkalibervariation, uppreglering av MHC klass I
framförallt i fasciklars periferi och perivaskulära celler i bindvävssepta. Uttalad
typ 2 fiberatrofi.
Bedömning: Antisyntetassyndrom med
lungengagemang.
Behandling: Patienten erhöll prednisolon 40 mg, samt på grund av lungengagemang inleddes behandling med Cyklofosfamid intravenöst 1 gång per månad x 6.
Redan efter 1 månad konstaterades
förbättrat muskelstatus: Functional Index 67 % på höger sida och 72 % på vänster av förväntat. Vid utvärdering efter 6
månader ser man endast partiell regress
av alveolitförändringar på HRCT och
CO-diffusionskapacitet är oförändrad,
varför patienten erhåller Rituximab med
standardiserad dosering (1g x 2 iv, 14 dagar emellan) och ytterligare 3 Cyklofosfamid infusioner.
Efter totalt 9 månaders cyklofosfamid, ses inte längre aktiv alveolit enligt
HRCT och CO-diffusion är stabil, varför
cyklofosfamid avslutas. Patienten insätts
på Mycophenolatmofetil (MMF) 3g dagligen och fortsätter med Prednisolon
7,5mgx1.
Patienten beskriver kvarstående trötthet och fortsatt värk i muskler, leder och
enteser. Sjukskriven 100 %.
Efter ca 2 år efter sjukdomsdebuten
återgår patienten i arbete 25 %. I arbetsuppgifterna förekommer en del tunga
lyft, och patienten får då försämrad muskelsmärta, ledvärk och hjärtklappning.
Utredningen kompletteras med EKG
som visar VES och patienten insätts på
betablockerare. UCG är utan anmärkning. Övriga prover utan anmärkning.
MR hjärta (3 år från diagnos) påvisar inte
”delayed enhancement” eller annat patologiskt. Patienten har nu börjat studera
75 % och är fortsatt sjukskriven 25 %.
Aktuell medicinering: MMF 3g/d +
Prednisolon 5mg. Patienten får ökad
värk i muskler vid försök till att reducera
prednisolondos.

Kommentar:
Patientfallet belyser den kliniska svårigheten om rutinblodprover är normala
och patienten beskriver olika, ofta diffusa symptom från rörelseapparaten. Som
i detta patientfall: en överviktig patient
med bland annat karpaltunnelsyndrom,
oklar värk, svullnad, svaghet och normala rutinprover.
Det finns flera differentialdiagnostiska alternativ, såväl vid diagnos samt
vid uppföljning då aktivt inre organengagemang är behandlat/stabiliserat om
patienten uppvisar kvarstående muskel
och ledvärk. Är det ånyo en aktiv myosit
(hjärta, muskler, indikation för ny biopsi/utredning) eller bindvävs/led- komponent (Sjögren, overlap, RA)? Finns
det samband med thyroidea sjukdom,
övervikt och generaliserad smärta? Kortisonutlöst myopati? Vilken prognostisk
vägledning kan man få av den initiala
muskelbiopsin (här bla uttalad typ2 fiber
atrofi)?
Intressant i vårt material är att 19 %
av myosit-patienterna och hela 30 % av
ASS-patienterna hade karpaltunnelsyndrom enligt neurofysiologisk undersökning, jämfört med karpaltunnelsyndrom
prevalensen 1.8 -3 % i normalbefolkningen.
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PATIENTFALL 2.
Bakgrund: Kvinna 65
år. Aldrig rökare. Nyligen pensionär från
vårdande yrke. Tidigare opererad pga.
högersidig
struma
och nyligen diagnostiserats struma på vänster sida med viss
påverkan på trachea, operation planerad.
Aktuellt: Sedan 8 månader smygande
debut av svullna, stela handleder, rodnad vid nagelbanden, svårreglerad hypertoni, förhöjt kreatinin, trötthet och
gingivit. För 2 månader sedan tillkomst
av utslag i pannan och relativt plötslig
påkommen andfåddhet, viktnedgång,
nedsatt aptit och diarré. Siccasymptom
från munnen men övrig kollagenosanamnes negativ. Söker akut pga. dyspné
och feber och inlägges på länssjukhus.
Man noterar nedsatt saturation med
POX 69 % på luft , POX 98 % med 9 l
syrgas.
Lab svar: CRP 73-100, TNT 159, D-dimer 5,4, Hb 95, SR 109, LD 19, ASAT 1,6.
Amylas 3,1. Urinanalys påvisade röda
blodkroppar och protein samt förekomst
av korniga cylindrar. Under vårdtiden
stigande kreatinin 120-250.
Utredning: CT thorax/HRCT: Lungembolier höger sida, bilateralt ground glass
förändringar, förtjockade interlobulär
septae, samt stor vänster thyroidealob,
dislocerad trachea. CT buk: 4 cm levercysta, enstaka lågattenuerade förändringar i lever, gallsten. UCG visar högerkammar belastning. Förnyad HRCT 13
dagar efter ankomst, visar progress av
ground-glass-förändringar/alveolit-bild
bilateralt.
Bedömning/åtgärd/vidare utredning: Lungemboli. Misstänkt infektion,
hjärtsvikt.
Differentialdiagnostiska
övervägande: Malignitet, vaskulit? Patienten erhåller antikoagulantia och flera antibiotika intravenöst. Alla odlingar
utfaller negativa. Under vårdtiden succesivt sjunkande glomerulär filtration
till 17 ml/min. Alltmer andnings påverkad. Vaskulitprover visar negativ ANCA
och anti-PR3, anti-MPO och anti-GBM
kan ej påvisas.
Patienten var sedan tidigare, innan
det akuta insjuknandet, remitterad till
en reumatologimottagning via sin vårdcentral. Prover som togs inför nybesöket
visade svagt positiv ANA med kornigt

mönster och Ro52/SSA positivitet. Myositantikroppsanalys visade gränsvärde
för anti-TIF1ɤ och mycket stark reaktivitet för anti-MDA-5.
Bedömning: Dermatomyosit med lungengagemang. Patienten erhöll intravenös Solu-Medrol infusion 1gram under två dagar och därefter överflyttades
patienten från länssjukhus till Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Status vid ankomst till Sahlgrenska
universitetssjukhuset: Mycket trött och
medtagen. Andningsfrekvens 24 andetag/min, 15 l syrgas på mask. Blodtryck
153/89, puls 104. Biljud auskulterades
bilateralt på lungor. Hud: Rodnad på
vänster överarm, dermatit-liknande utslag i pannan, telangiektasier på vänster
lår. Leder: minimalt svullen 2 MCP
leder, generellt svullen händer/underarmar. Muskelsvag.
Lab: CRP 41, kreatinin 250, ferritin 2000.
Förlopp: Patienten desaturerade ytterligare och utvecklade marmorering på
huden, varför det sker snabb överflyttning till intensivvårdsavdelning för andningsunderstöd. Relativt omgående utvecklade patienten subkutant emfysem
och bilateral pneumothorax. Fortsatt
behandling med gramdoser solumedrol
följt av höga intarvenösa doser av prednisolon. Immunsupression initierades
med intravenös cyklofosfamidinfusion,
5 dagars plasmaferes med efterföljande
Mabthera och 5 dagars IVIG. ECMO-behandling blev inte aktuellt då pneumothorax progredierade och multipla
bronkialläckage tillstötte. Röntgen visade bild av ARDS och pneumomediastinum max 4 cm. Avtagande urinproduktion varför dialys. Patienten utvecklade
progredierande leukopeni (Lpk 0.2-0.5),
stigande levervärden och ferritin steg
till 21000- max 39000. Patienten
erhöll filgrastim samt bred antimikrobiell täckning. Patienten handlades hela
tiden multidisciplinärt: IVA-läkare,
reumatolog, hematolog, leverspecialist,
expert gällande hemofagocyterande
lymfohistiocytos Karolinska universitetssjukhuset, koagulationsspecialist,
infektionsläkare mm.
Undersökningar: Odlingar negativa.
Ultraljud lever: väsentligen u.a. UCG:
högerkammarsvikt. EKG: Förmaksflimmer/fladder. Progredierande metabol
acidos.
Bedömdes som Hemofagocyterande

Lymfohistiocytos (HLH). Analys av
löslig IL-2 receptor visade ett förhöjt
värde på 3700 U/ml (ref 45-1100 U/ml).
Låga CD3+4 och CD3+8-celler, men
normal CD4/CD8-kvot. Man provade
behandling med Kineret, Etoposid och
Ciklosporin.
12 dagar efter ankomsten till Universitetssjukhus avlider patienten på grund
av progredierande respiratorisk insufficiens, multiorgansvikt och HLH. AntiMDA5 positiv dermatomyosit med svårt
lungengagemang och respiratorisk svikt.
Kommentar:
Förekomst av anti-MDA5 antikroppar är
ofta associerad med snabbt progredierande interstitiell lungsjukdom och betraktas
som en dålig prognostiskt markör. Hittills
har Reumatologi Sahlgrenska erfarenhet
av 12 vuxna patienter med MDA5-associerad myosit. 75 % av dessa var kvinnor
och medelåldern var 60 år.
83 % (10 av 12 patienter) hade förutom
anti-MDA5, även förekomst av en annan MSA och/eller MAA. 33 % patienter presenterade samtidigt positivitet för
anti-Ro52/SSA. Tre patienter uppvisade
mycket stark positivitet för anti-MDA5,
samtliga dessa även positiva för antiRo52/SSA. Generell mortalitet i hela
anti-MDA5 positiva myosit kohorten var
25 %, medan mortalitet i subgruppen med
mycket starkt anti-MDA positivitet (definierat som 3+ bandintensitet på immunoblot analys) var 67 %. Två patienter av 3
med höga anti-MDA5 antikroppstitrar är
avlidna på grund av progredierande lungengagemang och multiorgansvikt.
Sammanfattningsvis; antikroppsprofilen och även titer av vissa antikroppar
(särskilt anti-MDA-5) har klinisk och
prognostisk betydelse för myosit patenter.
Särskilt kombinationen MSA och antiRo52/SSA indikerar svårare lungengagemang.

Josefin Marklund
Tao Jin
Rille Pullerits
Reumatologkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

ReumaBulletinen Vetenskap Nr 131 · 2/2019

37

SVENSK LEDNING FÖR SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY · Carl Turesson

Svensk ledning för Scandinavian
Journal of Rheumatology
Skandinavisk reumatologi har ett gemensamt organ – The Scandinavian
Journal of Rheumatology. Tidskriften
publicerar en del av den ständigt växande vetenskapliga produktionen inom
reumatologi, och arbetar med de utmaningar som vetenskapliga tidskrifter
står inför idag. Från årsskiftet är chefredaktören och biträdande redaktören
båda svenskar, och redaktionen har sitt
säte vid Lunds Universitet.

P

ublicering är en nyckelfas i medicinsk vetenskap. För att forskningen
skall kunna gå framåt behöver andra forskare få möjlighet att kritiskt läsa
fullständiga sammanställningar av forskningsresultaten. Det är också viktigt att nå
ut till kliniker, som kan tillämpa fynden i
arbetet med patienter och i denna verksamhet få nya uppslag till förbättringar
och fler forskningsstudier. Vidare behöver forskare publicera sina resultat för att
meritera sig för mer omfattande uppdrag
inom forskning och forskarhandledning.
”Peer-review” systemet, där redaktörer
med hjälp av frivilliga expertgranskare bedömer kvaliteten på vetenskapliga manuskript och prioriterar dessa för publicering,
är en fundamental del av denna nyckelfas.
Läsarna behöver någon form av vägledning
angående vilka manuskript som innehåller
högkvalitativ forskning och viktiga nyheter. Kvalitetskrav för publicering kan också bidra till att förbättra forskningen, och
hur den presenteras, i grunden.
Scandinavian Journal of Rheumatology
kommer ut med sex nummer per år. Dessa
nummer kommer (så länge alla medlemsregister fungerar) med posten hem till
medlemmarna i de skandinaviska reumatologföreningarna. Därutöver är det
många (i Skandinavien och övriga världen) som läser artiklar i tidskriften online
(48 523 artikelnedladdningar under 2017,
i växande).
Som medlemstidskrift har vi en särskild
funktion när det gäller att nå ut till kliniskt
verksamma kollegor i olika länder. Tidskriften bidrar genom detta till sammanhållningen mellan skandinaviska reumatologer. Vidare används resurser som skapas
genom tidskriften för gemensamma angelägenheter.
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Organisation
The Scandinavian Society of Rheumatology utgör paraplyorganisation för tidskriften och för de vartannat år återkommande
skandinaviska
reumatologikongresserna.
Tidskriftens styrelse är dess Editorial Board,
som utöver redaktörerna består av representanter för samtliga skandinaviska reumatologföreningar. Från årsskiftet 2019 är Jon
Lampa Svensk Reumatologisk Förenings
representant. De övriga representanterna är
Mikkel Østergaard (Danmark), Espen Haavardsholm (Norge), Vappu Rantalaiho (Finland) och Gunnar Tómasson (Island).

Framsidan för Nummer 1, 2019, av Scandinavian Journal of Rheumatology.
Notera ny domän för tidskriftens hemsida:
www.scandjrheumatol.se
Omslagsbilden visar Hodgkins lymfom med
växt i spinalkanalen samt paravertebralt i
anslutning till L5, samt skleroserande kotkroppsförändringar, hos en patient med
känd SLE. 18-FDG-PET/CT (vänster) och
post-gadolinium T1-viktad MRI (höger).
Från (1)
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Tabell 1. Redaktörer för Scandinavian Journal of Rheumatology* 1955-2019
Editor-in-Chief

Associate Editor

Gunnar Edström, Sverige

Managing Editor

År

Olle Löfgren, Sverige

1955-1969

Veikko Laine, Finland

Carl Otto Wegelius, Finland

Olle Löfgren, Sverige

1969-1982

Carl Otto Wegelius, Finland

Heiko Isomäki, Finland

Olle Löfgren, Sverige

1983-1986

Eimar Munthe, Norge

Gunnar Husby, Norge

Inger Lauvstad, Norge

1987-1990

Gunnar Husby, Norge

Tore Kvien, Norge

Inger Lauvstad, Norge

1990-2003

Kristian Stengaard-Pedersen, Danmark

Ulrik Tarp, Danmark

Dorit Sylvest, Danmark

2003-2015

Søren Jacobsen, Danmark

Niels Graudal, Danmark

Dorit Sylvest, Danmark

2015-2018

Carl Turesson, Sverige

Aladdin Mohammad, Sverige

Dorit Sylvest, Danmark

2019-

* Fram till 1972 under namnet Acta Rheumatologica Scandinavia. Modifierad och uppdaterad från (2)
Det dagliga arbetet med tidskriften utförs
av Chefredaktör Carl Turesson, Biträdande redaktör Aladdin Mohammad och Redaktionschef (Managing Editor) Dorit Sylvest. Den sistnämnda utför merparten av
det administrativa arbetet, och sköter kontakterna med förlaget (Taylor&Francis).
Dorit Sylvest har arbetat med tidskriften
sedan 2003, och är väl förtrogen med alla
aspekter på detta arbete. Den biträdande
redaktören och chefredaktören prioriterar bland inkomna manuskript, beslutar
om vilka som skall skickas för granskning,
väljer ut vilka granskare som skall bjudas
in och fattar beslut om publicering eller
refusering.
Tidskriften har under perioder, framför allt när det har funnits stort intresse
av annonsering från läkemedelsindustrins
sida, gått med ett visst överskott. Överskottet har fonderats i Stiftelsen för Skandinavisk Reumatologisk Forskning i Norge
(egenkapital vid bokslut 2017: 14.3 miljoner norska kronor). Editorial Board utgör även stiftelsens styrelse, och beslutar
om användning av dess medel. Stiftelsen
finansierar ett stipendium för reumatologisk forskning på 100 000 norska kronor,
som delas ut vartannat år i vart och ett av
medlemsländerna. Därutöver delfinansierar stiftelsen förkurser för yngre reumatologer och forskare vid de skandinaviska
reumatologikongresserna.
Det är nu flera år sedan tidskriften gick
med något större överskott. Målsättningen
är snarare att upprätthålla en stabil ekonomi. Tidskriftens intäkter består idag av betalning för annonser, inkomster från prenumerationer (enskilda personer, t.ex. via
specialistföreningar och institutioner) och
publiceringsavgifter (50 brittiska pund per
tryckt sida), som infördes 2016. I samband
med införandet av publiceringsavgifter

sjönk inflödet av manuskript med ca 10 %,
men redaktörernas uppfattning är att den
genomsnittliga kvaliteten på inskickade
manus samtidigt förbättrades. Därutöver
kan enskilda författare eller institutioner
idag betala för Open Access, dvs att publicerade artiklar skall vara tillgängliga online för alla, utan krav på prenumeration.
Villkoren för arbetet med tidskriften –
ekonomiska och andra – har genom åren
ändrats i hög grad.
Historik
Vid det skandinaviska reumatologimötet i
Köpenhamn 1946 grundades Scandinavian Society of Rheumatology, vars styrelse
sedan dess har bestått av representanter
från Danmark, Sverige, Norge, Finland och
Island. Ända från början var återkommande kongresser – vartannat år med rotation
mellan de olika länderna – kärnan i den gemensamma verksamheten. Vid den femte
kongressen (Köpenhamn 1954) beslutade
man att inrätta en gemensam tidskrift, då
under namnet Acta Rheumatologica Scandinavia. Den förste chefredaktören var
Gunnar Edström, Professor i Reumatologi
i Lund och legendarisk portalfigur i reumatologins tidiga utveckling i Sverige och
Norden. Sedan dess har tidskriften haft ytterligare 7 olika chefredaktörer (Tabell 1).
Redaktionen har sedan 1969 haft sitt säte
i Finland, Norge och Danmark, och det är
nu första gången sedan Professor Edströms
tid som chefredaktören är svensk. De långa
perioderna med norsk och dansk ledning
på senare år har varit mycket framgångsrika och lagt grunden för tidskriftens viktiga roll i skandinavisk reumatologi. Under
2015-2018 var Søren Jacobsen, verksam vid
Rigshospitalet i Köpenhamn, chefredaktör
– så steget över sundet till dagens hemvist i
Malmö var inte långt.

Tidskrifen bytte 1972 namn till Scandinavian Journal of Rheumatology, och firade
2005 sitt 50-årsjubileum från starten som
Acta, varvid den dåvarande chefredaktören Kristian Stengaard-Pedersen sammanfattade dess historia så långt (2).
Aktuell utveckling, och framtid
Scandinavian Journal of Rheumatology
är en av många tidskrifter som publicerar
vetenskapliga artiklar inom det expansiva
kunskapsområdet reumatologi. Vi publicerar originalartiklar om alla aspekter på
reumatologiska sjukdomar – både kliniska
och experimentella studier. Inriktningen
är dock att även basal experimentell forskning skall ha någon potentiell relevans för
klinisk reumatologi för att publiceras i tidskriften.
Vår målsättning är att artiklarna som
publiceras skall vara av stort intresse för
läsare överlag, och även bidra till att föra
vetenskapen framåt. Ett mått på hur stor
betydelse en artikel har är hur ofta den
citeras av andra forskare. Impact faktorn,
som ofta används som ett mått på en vetenskaplig tidskrifts genomslag, definieras utifrån antalet citeringar av nyligen
publicerade artiklar. 2017 års impact faktor beräknas som antalet citeringar under
2017 av artiklar publicerade i tidskriften
under 2015-2016, dividerat med det totala
antalet publicerade artiklar under dessa
år. Efter att ha varierat mellan 2.2 och
2.6 i flera år steg Scandinavian Journal
of Rheumatology:s impact faktor för 2017
till 3.02. Som jämförelse har den mest
citerade tidskriften inom reumatologi,
Annals of Rheumatic Diseases, en impact
faktor på 12.4. De flesta ”skandinaviska”
tidskrifter inom olika medicinska områden ligger under 2.5.
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En viss ökning av impact faktorn över tid är
att förvänta med tanke på den ökande globala produktionen av vetenskapliga artiklar. Utvecklingen de senaste åren bekräftar
dock att Scandinavian Journal of Rheumatology hävdar sig väl i detta sammanhang
och publicerar många högintressanta artiklar. De tidskrifter som oftast citerar artiklar
från Scandinavian är Annals of Rheumatic
Diseases, Clinical & Experimental Rheumatology, Arthritis Research & Therapy,
Rheumatology (Oxford) och vår egen tidskrift. Impact faktorn för 2018 publiceras i
juni 2019.
Arbetet med att upprätthålla och stärka
profilen av en relevant tidskrift som läses
och citeras fokuserar naturligtvis i första
hand på att upprätthålla en hög kvalitet när
det gäller publicerade originalarbeten. Därutöver kan översiktsartiklar vara av värde.
Tidskriften har under det senaste året exempelvis publicerat en systematisk översikt
av studier av sekundärt Sjögrens syndrom
(3), samt, alldeles nyligen, en artikel med en
presentation av Svensk Reumatologisk Förenings riktlinjer för handläggning av jättecellsarterit i engelsk översättning (4). Den
senare utgör de första publicerade riktlinjerna som innefattar rekommendationer
om användning av biologiska läkemedel vid
jättecellsarterit.
Jag vill betona att översiktsartiklar bara
är aktuella för publicering om de tillför ny
kunskap inom ett område med stark utveckling, och fyller ett behov av utbildning
och upplysning. Det är alltså inte aktuellt
att publicera modifierade sammanställningar av gammal forskning, eller riktlinjer
om områden där det finns gott om publicerade rekommendationer av god aktualitet.
Nya grepp, som särskilda temanummer,
eller översiktsartiklar baserade på utvalda
föreläsningar vid vetenskapliga symposier,
har diskuterats. Redaktionen är öppen för
att överväga sådana förändringar, men ser
samtidigt originalartiklar som den viktigaste beståndsdelen i tidskriftens framtida
verksamhet.
Av 452 inskickade manuskript under
2017 kom 75 från något av de skandinaviska länderna. Redaktörerna ser gärna att
denna andel ökar något, då dessa manus
ofta håller relativt hög kvalitet. Vi vill härmed uppmana skandinaviska författare att
skicka högklassiga alster i ett tidigt skede
till tidskriften.
Vi inser att en snabb och adekvat handläggning av inkomna manuskript har stor
betydelse för tidskriftens attraktionskraft.
Redaktionen arbetar hårt för att hålla nere
tiden för den initiala handläggningen av
manuskripten – för att snabba på publiceringen av intressanta artiklar och möjliggöra att manus som inte kan komma ifråga
omarbetas och skickas till andra tidskrifter.
Under 2017 refuserades 77 % av inkomna
manuskript, och den andelen har snarast
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ökat något därefter. Flertalet av dessa refuseras direkt av redaktörerna, utan extern
granskning.
Artikelgranskare
rekryteras
genom
strukturerad sökning efter experter som
publicerat artiklar i samma eller liknande
ämnen, men i stor utsträckning också genom våra egna nätverk. Redan efter en kort
tid som redaktör, har det för mig blivit tydligt hur oerhört värdefullt det är med kollegor som tackar ja snabbt till att granska,
och som skickar tydliga och väl övertänkta
utlåtanden i tid. Era insatser är ovärderliga!
Vetenskapliga tidskrifter kan ibland uppfattas som en konstant faktor i en föränderlig värld – vetenskapen utvecklar sig med
stormsteg, men tidskrifterna finns kvar och
fungerar ungefär som tidigare. Den aktuella utvecklingen när det gäller villkoren för
forskningsfinansiering och publicering kan
dock få stor betydelse för vår framtid. ”Plan
S” (5) från flera stora Europeiska forskningsfinansiärer (”cOALition S”) går ut på
att forskningsanslag skall beviljas med villkor att resultaten publiceras i tidskrifter
med Open Access, dvs där allt material är
fritt tillgängligt utan krav på prenumerationer. (S står för ”shock”). Publicering i
hybridtidskrifter som vår egen, där enbart
vissa artiklar är fritt tillgängliga (se ovan),
skulle inte godkännas enligt dessa föreskrifter. Detta kan få stora konsekvenser
för många tidskrifter, och vi kommer inom
kort att behöva hantera nya förutsättningar i samarbete med förlaget. Samtidigt som
detta inger en viss oro för svårigheter så
öppnar det för nya möjligheter att vitalisera
tidskriften, t.ex. med utökning och förändring av elektroniskt publicerat material.
Sammanfattning
Scandinavian Journal of Rheumatology är
en anrik tidskrift som är ständigt aktuell
och bidrar till att sprida kunskap om de vetenskapliga landvinningarna inom reumatologin. Min förhoppning är att den skall
uppfattas som vår tidskrift – som når alla
skandinaviska reumatologer och bidrar till
att möjliggöra gemensamma angelägenheter som stipendier och kurser. Som nybliven
redaktör ser jag arbetet med tidskriften
som en stor och stimulerande utmaning.

Carl Turesson
Chefredaktör
Scandinavian Journal of Rheumatology
Professor, Överläkare
Lunds Universitet och Skånes
Universitetssjukhus, Malmö
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Background
The introduction of novel therapeutic
strategies set new goals for the patients’
outcome, which aims to achieve remission. This goal requires early diagnosis
of rheumatoid arthritis (RA) and prompt
efficient pharmacotherapy. The introduction of anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) two decades ago allowed an
earlier RA diagnosis. However, there are
indications that ACPA positivity is still associated with higher rates of radiographic
damage. As the small joints in hands and

feet commonly are the first involved sites
of inflammation, the role of different imaging modalities were studied regarding
their diagnostic and prognostic impact
for assessment of arthritis in RA. Further,
ultrasound (US) and radiography were
used to study the association between
RA-specific antibodies and the occurrence of arthritis and joint damage in systemic lupus erythematosus (SLE).
The use of US allows assessment of soft
tissue like joint capsules, tendons and bursae. Used for a live scanning, it is easy to
detect effusions and edema by grey scale
(GS) ultrasound. Power-Doppler (PD) ultrasound indicates vasoproliferation where inflammation is present. Also, US seems
to be more sensitive than radiography to
detect minimal structural changes located
at bone surfaces. We wanted to investigate
whether US findings in a pre-RA stage can
predict development of arthritis.
Digital X-ray radiogrammetry (DXR)
is a technique based on computerized
analyses of standard hand radiographs to
calculate peripheral bone mineral density
(BMD) of the three middle metacarpal bones (DXR-BMD). To possibly improve early treatment decisions, we aimed to study
whether changes in DXR-BMD loss after
3 months predicted radiographic damage
in early RA.

Papers
Paper I
In this paper we wanted to investigate the
prevalence of RA-related autoantibodies
and their relationship with arthritis in
SLE.
Among 236 SLE-patients, 6.8 % were
ACPA-positive, 9.8 % and 25% were tested
positive for antibodies against carbamylated proteins (anti-CarP) and RF respectively. Patients with ongoing clinical peripheral arthritis and/or musculoskeletal
(MSK) symptoms underwent radiographs
(102/236 (43 %)). The 16 ACPA-positive
patients had significantly more radiographic erosions as compared to the ACPA negative patients (p<0.05). Also, anti-CarP
and RF associated with the presence of
erosions (p<0.05 for both).
The ACPA-positive patients had more
signs for arthritis by US with significantly
higher sum scores both in GS and PD compared to ACPA negatives (Figure 1). The
same trend with numerically higher mean
sum scores in GS and PD among the antibody positive patients could be seen regarding RF and anti-CarP (Figure 1).

Figur 1: Arthritis by ultrasound in ACPA-, RF and anti-CarP-positive vs. negative patients with SLE.
GS gray scale; PD Power Doppler; US Ultrasound
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Figur 2: Patients with radiographic progression at 12 months have higher BMD loss measured by DXR during the initial 3 months.

Paper II
The aim of this study was to evaluate
whether BMD loss measured by DXR
predicts radiographic joint damage in
patients with early RA.
In patients with early RA, DXR-BMD
loss of moderate and severe grade during
the initial 3 months occurred in 44 % and
15 % respectively. 19 % had radiographic
progression at 1 year and 35 % at 2 years.
In general, the higher the grade of BMD
loss within the first 3 months, the higher
was the total Larsen score (mean) at baseline, after 1 year and 2 years. In multiple
regression analyses, the magnitude of DXRBMD loss was significantly associated with
increase in Larsen score between baseline and 1 year (p = 0.033, adjusted R-squared = 0.069). However, 2-year increase in
Larsen score was not significantly associated with 3-months BMD loss (Figure 2).
Paper III
Here we wanted to determine the predictive value of ACPA on disease activity and
radiographic joint damage in contemporary early RA.
We compared two early RA cohorts,
TIRA-1 (TIRA= Swedish acronym for ‘early intervention in rheumatoid arthritis’)
enrolled 242 patients from the ’pre-ACPA
era’ between 1996-1998, and TIRA-2 included 444 patients 2006-2009. In the TIRA1 cohort, ACPA positive patients had significantly higher disease activity parameters
(C-reactive protein (CRP), erythrocyte
sedimentation rate (ESR), 28-joint disease
activity score (DAS28) and swollen joint
count (SJC)) during follow-up compared
42
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Figur 3: Radiographic damage of early rheumatoid arthritis patients.

with ACPA negative patients. Contrastingly, ACPA negative patients in the TIRA-2
cohort had higher disease activity parameters at baseline, whereas no significant
differences were seen during follow-up.
In TIRA-2, ACPA positivity was associated with higher mean 3-year Larsen score
indicating increased radiographic damage
(adjusted p=0.039) (Figure 3).
Paper IV
This study was to investigate whether
ultrasound findings predict arthritis development in patients with anti-CCP and
pain but no clinical arthritis.

At subject level, the mean sum score of all
investigated joints was higher among patients than controls regarding both GS and
PD (p<0.001 for both). 13 patients (16%),
but none of the controls, had erosions on US
(p<0.001). Out of the 82 patients without
clinical arthritis at baseline, 39 (48%) developed at least one during follow-up. Neither
GS nor PD findings predicted arthritis development, but patients with baseline US
erosions (n=13) had increased risk of arthritis development during follow-up also after
adjustment for potential confounders (Hazard ratio =4.2, 95% CI 1.7-10.4, p=0.002)
(Figure 4).
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Conclusion
RA-specific antibodies as ACPA, RF and
anti-CarP can also be found in SLE patients and associate with a higher arthritis
prevalence confirmed by ultrasound and
radiographic erosions.
ACPA positive patients with arthralgia
but no swollen joints have significantly
more US findings as compared to healthy
controls. In manifest RA, ACPA-positivity is still associated with a higher risk of
radiographic damage regardless of similar
disease activity as ACPA negative patients.
Therefore, close radiographic monitoring
and readiness to intensive treatment is
warranted in ACPA-positive patients.
This thesis also shows that erosions detected by US in ACPA-positive patients
with arthralgia predict development of
clinical arthritis. Further, the magnitude
of DXR-BMD loss helps identify patients
at higher risk for radiographic damage in
the near future, and may therefore help to
improve early treatment decisions.

Figur 4: Progression to arthritis during follow-up in relation to the presence of ultrasound
erosions at baseline.measured by DXR during the initial 3 months.

Michael Ziegelasch, PhD
Department of Clinical and Experimental
Medicine Linköping University
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months after diagnosis of early rheumatoid arthritis measured by digital
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12 juni

2 juli

2 sep

SK-kurs: Inflammatoriska systemsjukdomar
2-6 september
Stockholm

11 sep

Reumadagarna 2019
11-13 september
Falun

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
44

ReumaBulletinen Vetenskap Nr 131· 2/2019

FÖRÄNDRA sättet DU BEHANDLAR
PSORIASIS OCH PSORIASISARTRIT
1

+
+
+

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

PM-SE-OTZ-0008 02/2019

* 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: 2018-12-19. För fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se. Celgene AB,
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: 2018-10-12.
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

