
att en retransplantation är svårare, mot-
tagaren reagerar oftare mot den pre-
sumtiva donatorns vävnadstyp.

Liksom för andra organ pågår en
ständig debatt kring njurtransplantatio-
ner, huruvida det är rimligt att erbjuda en
70-åring en organtransplantation på ex-
akt samma villkor som ett barn? Och om
inte, när upphör man då att vara barn?

– Det finns för närvarande inget ål-
dersföreträde på något sätt. Den som
står först i kön får det tillgängliga orga-
net. Undantaget är om det donerade or-
ganet passar en presumtiv mottagare
oerhört bra ifråga om vävnadstyp, då
man kan få gå före i kön. 

– Vi har även inom vårt skandina-
viska samarbete förbundit oss att sända
njurar till andra centra, om njuren stäm-
mer ovanligt bra med någon som står på
en väntelista, säger Gunnar Tydén.

När det handlar om en ny lever är till-
gången på organ inte ett lika stort pro-
blem. Vid Huddinge sjukhus genomförs
ett 40-tal levertransplantationer varje år.

Men bara för att tillgången på organ
är relativt god innebär det inte att det
saknas prioriteringsfrågor. De kan ex-
empelvis handla om värdet av att ge-
nomföra en levertransplantation till en
individ vars lever förstörts genom alko-
holmissbruk. 

Liknande frågeställningar uppkom-
mer vid cancer, då man vet att patienten
med all sannolikhet kommer att avlida
om inte en transplantation genomförs,
samtidigt som risken för att cancern åter-
kommer i den nya levern är mycket stor.

Omkring en tredjedel kommer att
klara sig medan de övriga transplanta-
tionerna i efterhand kan upplevas som
meningslösa. Även dessa frågor kom-

mer att diskuteras vid symposiet på me-
dicinska riksstämman. 

– Vi säger inte nej till personer vars
leverskador är självförvållade till följd
av alkoholmissbruk. Men det ställs
mycket höga krav på att dessa personer
ska uppvisa ett sunt levnadssätt efter
transplantationen, högre än vad som
ställs på rökare som ska få en ny lunga.

– På ett sätt kan jag själv uppleva
dessa krav som kränkande för patien-
tens personliga integritet. Alkoholbruk
är ju inget som samhället har förbjudit,
så varför ska dessa personer på något
sätt straffas om de råkar ut för en skada
på grund av alkoholen? Det finns svåra
etiska frågor att ta ställning till när det
handlar om att acceptera eller inte ac-
ceptera patienter med självförvållade
sjukdomar, säger Gunnar Tydén.

Peter Örn
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Kortsiktiga forskningsanslag
och otillräckliga resurser för att
utveckla det unika reumatoid ar-
tr it-r egistret är två hot som vilar
över den reumatologiska forsk-
ningen. Det framgick nyligen vid
en hearing arrangerad av Medi-
cinska forskningsrådet. 

Men det finns även ljuspunk-
ter inom reumatologin, bland
annat en helt ny typ av läkeme-
del vilka väntas bli r egistrerade
under 1999.   

Den ökade kunskapen om immun-
systemets regleringsmekanismer har
lett till att framför allt en grupp bland de
reumatologiska sjukdomarna – de in-
flammatoriska ledsjukdomarna, till ex-
empel reumatoid artrit (RA) – idag är
mycket forskningsbara. Flera kliniska
studier har nu visat att antagonister mot
en viktig cytokin i regleringssystemet,
tumor necrosis factor-α (TNF-α), har en
god effekt på vissa patienter med RA.

Ökade läkemedelskostnader
De första läkemedlen som fungerar

efter den principen väntas bli registrera-
de i Sverige under 1999. Men immunte-
rapi, som metoden kallas, bygger på
helt nya framställningsmetoder och
kostnaderna för dessa läkemedel befa-
ras därför bli betydligt högre än för de
befintliga läkemedlen. 

Det skulle krävas ett bra system för

att effektivt selektera de patienter som
faktiskt har nytta av dessa cytokinanta-
gonister. I annat fall riskerar vårdkost-
naderna inom reumatologin att bli
mycket stora. 

Förbättr ad diagnostik
Vid MFRs hearing presenterades nya

principer för att ställa tidig diagnos vid
ledgångsreumatism. De bygger på att i
blodcirkulationen identifiera frisatta mo-
lekyler som normalt bara finns i brosk.
Genom dessa markörer är det kanske
möjligt att även få en uppfattning om i
vilket stadium sjukdomen befinner sig.
Ännu handlar det dock bara om principer
som befinner sig på forskningsstadiet.

Utveckling av bättre metoder för ti-
dig diagnostik är också en av idéerna
bakom uppbyggnaden av det unika RA-
registret. 32 reumatologenheter är nu
anslutna, vilket motsvarar ett befolk-
ningsunderlag på sex miljoner invåna-
re. 

Andra syften med registret är att föl-
ja patienterna under en lång tid för att
studera prognos och behandlingseffek-
ter, och inte minst att få en uppfattning
om olika omgivningsfaktorers betydel-
se vid RA. 

Genom bland annat tvillingstudier
vet man att tobaksrökning är en viktig
riskfaktor. I övrigt har få studier ge-
nomförts rörande omgivningsfaktorer-
nas betydelse för sjukdomsuppkomst
och sjukdomsförlopp.

Vid hearingen riktades det dock far-

hågor för att RA-registret på sikt kan gå
förlorat. Det kan även komma att gälla
andra planerade register, t ex SLE-re-
gistret (systemisk lupus erythematosus)
som förhoppningsvis ska komma igång
under 1999. 

Det avsätts inga pengar specifikt för
registreringarbete, utan det sköts av
»entusiaster på fritiden».

Risk att för lora registren
Finansieringen för detta merarbete

skulle kunna ligga inbakad i de forsk-
ningsmedel som beviljas till den klinis-
ka forskning, som ligger i anslutning till
registren. För det krävs att forskningsfi-
nansiärerna inser betydelsen av regist-
ren och intresserar sig för dessa. 

Det händer dock att det finns en ord-
nad finansiering, men att den kliniska
verksamheten inte medger det tidsut-
rymme som behövs för arbete med re-
gistret.

Om inte möjligheterna med dessa
unika register tas tillvara finns på sikt en
påtaglig risk att de går förlorade till ut-
ländska intressenter, menar man från
forskarhåll.  

Finansieringen av forskning är gene-
rellt sett ett problem. De statliga anslagen
till basal forskning har minskat och bero-
endet av bland annat EU-bidrag ökar, vil-
ka inte ger samma långsiktiga trygghet.
En granskning av anslag till reumatolo-
gisk forskning vid ett urval forskningsen-
heter har visat att drygt 80 procent av an-
slagen löper på endast ett år. 

Hearing om reumatologisk forskning

En ny typ av läkemedel införs 1999 


