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Just nu sker en dramatisk
förändring vad gäller möjlighe-
terna att selektivt och effektivt
kunna dämpa immunreaktioner
vid inflammatoriska, reumatis-
ka sjukdomar. Reumatologin
kommer äntligen att kunna ut-
nyttja immunsystemets lärak-
tighet, i det här fallet för att
nedreglera immunitet och und-
vika den felreglering som leder
till kronisk inflammation. Men
en lika stor utmaning är att bi-
behålla och utveckla omsorgen
om den kroniskt sjuka, ofta
smärtfyllda och rörelsehindrade
patienten, som kommer att fin-
nas kvar länge än. 

Vad betyder reumatologi egentli-
gen? Grekiskan säger »flöde» eller
»trögt flöde», kanske härrörande från
de inflammatoriska exsudat som till ex-
empel finns i den inflammerade leden.
Vad vi mera säkert vet är att sjukdomar
i de lemmar som förflyttar oss alltid va-
rit fruktade – och vanliga. Länge var sä-
kert infektioner vanligast. En infektion
i en led kan förstöra brosket ohjälpligt
på några få dagar, och snabbt omöjlig-
göra fortsatt liv för naturmänniskan.
Fortfarande är denna, den septiska artri-
ten, den vanligaste invalidiserande led-
sjukdomen i delar av tredje världen. 

I Sverige och hela den övriga indust-
rialiserade världen är det inte infektio-
nerna, utan istället dels de kroniska in-
flammationerna, dels den alltför snabba
nedbrytningen (degenerationen) i de le-
der, muskler och ben som behövs för att
vi skall röra oss, som är problemet.
Dessutom utgör dessa tillstånd vanliga

problem i vårt samhälle. Kanske är det
till och med så att det faktum att det är
så »farligt» med infektioner i lederna, är
det som gjort att immunsystemet är så
benäget att reagera med kraftig inflam-
mation just där, och reumatoid artrit blir
priset att betala för att förfäderna fick ett
visst skydd mot ledinfektioner.

Kanske är det också just här, i den
ökande möjligheten att ingripa i natu-
rens kompromiss mellan inflammation
och infektion, som den stora medi-
cinska möjligheten ligger under de när-
maste åren. I och med att så många in-
fektioner kan betvingas kan vi sänka
garden, och därmed också minska in-
flammationen.

Två traditioner
Den nuvarande reumatologin upp-

stod ur två traditioner. Den ena utgick
från behovet och möjligheterna att hjäl-
pa den som drabbats av sjukdom i
rörelseapparaten – oavsett genes – med
hjälpmedel, med smärtlindring, så små-
ningom med utbyte av förstörda leder,
med träningsprogram etc. Här har
svensk reumatologi varit mycket lycko-
sam, samarbetat med ortopedin och
med rehabiliteringen, och samtidigt
förmått integrera den sociala och team-
inriktade verksamheten med den andra
sidan, den medicinska. Här finns nämli-
gen den andra traditionen, den intern-
medicinska, där reumatologerna i Sve-
rige tidigt fick ansvar för behandling av
inflammationer, både i leder och i inre
organ (vid reumatoid artrit, systemisk
lupus erythematosus, SLE, vaskuliter
etc), med de immundämpande läkeme-
del som växte fram med början i korti-
sonet och fortsättning i proliferations-
hämmarna, »cellgifterna».

Svensk, och nordisk, reumatologi
har på ett internationellt sett ovanligt
fruktbart sätt integrerat dessa två aspek-
ter. Något som förhoppningsvis i första
hand gynnat patienterna, men som ock-
så gjort specialiteten fascinerande för
dem som vill pröva att manipulera det
»läraktiga immunsystemet», och samti-
digt finner mening i de långvariga kon-
takterna med dem som, trots ansträng-
ningarna, fortsätter att vara kroniskt
sjuka. 

Tesen i denna artikel, där vi ges möj-

lighet att tänka offentligt om framtiden,
är att det är denna dubbelansats, det tål-
modiga och humanistiska i omhänder-
tagandet av den kroniskt sjuka samt den
dramatiskt föränderliga möjligheten att
i kliniken utnyttja grundforskningens
kunskaper om immunsystemet, som
kommer att ge specialiteten en me-
ningsfull plats också på 2000-talet. 

Insatser på olika plan
Idag är nästan alla de reumatiska

sjukdomarna att betrakta som kroniska.
Det innebär att insatser måste kunna er-
bjudas på många olika plan, det gäller:
profylax; terapi syftande till att förhind-
ra handikapp; återställande av funktion
vid redan inträffat handikapp; anpass-
ning och hjälp för att leva ett hyggligt liv
med ett svårpåverkbart handikapp. Pro-
fylax är dessvärre fortfarande svårt att
åstadkomma eftersom vi vet relativt lite
om sjukdomsutlösande faktorer. Något
skulle dock kunna göras.Vi vet till ex-
empel att rökning ökar risken att få reu-
matoid artrit. Vi vet att upprepade trau-
mata ökar risken att få artros och vi vet
att vissa infektioner (till exempel med
Yersinia och Klamydia) kan ge kro-
niska reaktiva artriter. 

Dock dominerar terapi syftande till
att förhindra handikapp nästan helt
verksamheterna på reumatologklini-
kerna. Denna behandling utgörs i de
flesta fall av en kombination av immun-
dämpande farmaka och insatser från det
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reumatologiska teamet i form av fysio-
terapi, psykosocialt stöd, patientunder-
visning med mera. Vid de inflammato-
riska reumatiska sjukdomarna (som
reumatoid artrit, SLE, myositer och
vaskuliter) bidrar tidig och intensiv im-
munsuppression till stark minskning av
såväl dödlighet som långsiktigt handi-
kapp, och troligen också till minskning
av de följdsjukdomar i form av bland
annat för tidig arterioskleros, som ofta
kortar livet hos patienter med reumatoid
artrit, SLE, med flera inflammations-
sjukdomar.

I själva verket har behandlingstradi-
tionen vid till exempel reumatoid artrit
förändrats mycket, om än i det tysta, un-
der de senaste fem åren tack vare att
man insett värdet av mycket tidigt
(inom veckor/månader) insatt immun-
suppression vid nydebuterad sjukdom. I
och med att detta sker med biverknings-
benägna läkemedel, till exempel meto-
trexat och kombinationer av olika im-
mundämpare, drivs denna terapi nästan
uteslutande från reumatologenheter,
något som gjort att efterfrågan på reu-
matologisk specialistvård ökat mycket
snabbt. Någon motsvarande medicinsk
tidig terapi finns ännu inte vad gäller de
så kallade degenerativa sjukdomarna
som artros. 

I det tredje ledet däremot, i återstäl-
landet av funktionen hos redan skadad
led, förenas igen terapin mot de inflam-
matoriska och de degenerativa sjukdo-
marna. Här har ortopedin med ledprote-
ser en stor plats, liksom fysioterapin
och behandlingen med symtomlindran-
de farmaka. Den sista typen av åtgärder
– de där vi söker förbättra livet för den
som ändå drabbats av handikapp – in-
nehåller bland annat arbetsterapin, som

är mycket mer än vad ordet säger. Där
ingår också undervisning om den egna
sjukdomen och samtal med andra om
möjligheter att leva med sjukdomen.

Genetiska studier
kan förändra profylaxen
Framtiden ligger givetvis i föränd-

ringar inom alla dessa fyra områden.
Profylaxen, den mest utmanande, ligger
troligen långt fram, men forskning
kring de mekanismer som skulle kunna
utlösa bland annat inflammatoriska reu-
matiska sjukdomar är nu
äntligen möjlig, tack vare
möjligheter att för första
gången undersöka omgiv-
ningsfaktorers betydelse
hos genetiskt definierade
subgrupper av patienter. 

Medicinsk terapi
ändras dramatiskt
Men den stora och dra-

matiska förändringen un-
der de närmaste åren kom-
mer troligen att ske inom
den medicinska terapin.
Det är här som reumato-
login just nu går in i sin
stora förvandlingsfas. De
immunreaktioner som i så
många fall riktas mot leder,
muskler och andra organ
(också inre organ) börjar
äntligen bli förståeliga i
sina molekylära delar.
Fortfarande vet vi inte
exakt varför och mot vad
som de sjukdomsframkal-
lande immunreaktionerna
riktas. Däremot vet vi idag
oerhört mycket mer om

medverkan av distinkta molekyler än
vad vi visste bara för några få år sedan.
Det är denna deskriptiva kunskap som
just nu leder till framtagandet av en rad
mycket mer selektiva, men ändå förhål-
landevis breda, immundämpare.

Det första exemplet på detta är de
blockerare av cytokinen »tumour ne-
crosis factor», TNF, som just nu håller
på att introduceras vid behandlingen av
reumatoid artrit. Många övriga kommer
säkert att följa, och TNF-blockaden kan
därför ses som ett exempel på det para-
digm som kommer att råda både vad
gäller möjligheter och svårigheter i det
genombrott inom inflammationsbe-
handling som är på väg.

Principen är enkel. En systematisk
genomgång av de signalmolekyler i in-
flammationssystemet som medverkar
vid uppkomsten av reumatoid artrit vi-
sade att en molekyl, TNF, har en central
plats åtminstone i de flesta fall av sjuk-
domen. Ett empiriskt test med ganska
grov metod – injektion av en monoklo-
nal antikropp mot TNF hos patienter
med reumatoid artrit – gav överraskan-
de goda resultat. Några blev nästan helt
återställda, de flesta blev ordentligt
bättre, några däremot påverkades inte
alls. Den skepsis som funnits hos
många immunologer – att immunsyste-
met inte är så beroende av en enskild
molekyl utan att andra omedelbart skul-
le ta över då man blockerade på detta
sätt – visades felaktig. Därmed var fäl-
tet öppet just för blockad av inflamma-
tionsprocessen med hjälp av blockad
också av en rad andra signalmolekyler,

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  1–2  •  2000 31

Att hjälpa patienter att klara av det som är möjligt trots sjukdom i rörelseapparaten har
varit en klassisk uppgift för reumatologin. Le Moulin de la Galette av Auguste Renoir som
drabbades av ledgångsreumatism, men var konstnärligt aktiv under hela sitt liv.

I den nya reumatologin hoppas man kunna göra det
tidigare omöjliga möjligt för den som drabbats av
ledgångsreumatism. Bild publicerad med tillstånd av AB
Pictura.



och en lång rad sådana terapier prövas
för närvarande. Mycket tyder på att den
första terapin – med TNF-blockerare –
kommer att kunna minska inflamma-
tionen kraftigt hos många patienter och
kanske kommer att kunna dämpa den
helt hos vissa om den ges tillräckligt ti-
digt.

Samtidigt innebär detta blockad av
en molekyl som utvecklats under lång
tid just för skydd mot vissa typer av in-
fektioner, bland annat intracellulära
bakterier som tuberkulos. Om behand-
ling med dessa terapier visar sig möjlig
i ett längre perspektiv, är det kanske en-
bart på grund av att möjligheten till
kompromisser i spelet mellan infektio-
ner och inflammation förändrats i och
med våra förbättrade möjligheter att be-
kämpa infektionerna. Kanske är det
därför möjligt att bekämpa inflamma-
tion på detta sätt. Samtidigt måste den
som behandlar vara medveten om vil-
ken kompromiss som görs – om ökad
risk för infektioner och kanske också
andra sjukdomar.

Vi tror att det är denna kompromiss
som det närmaste decenniets utövare av
praktisk immunterapi kommer att leva
med. Att effektivare kunna påverka im-
munsystemet, men att påverkan ändå
inte är tillräckligt specifik mot enbart de
sjukdomsframkallande immunreaktio-
nerna, utan att stora och individuella
hänsyn måste tas till vad som händer »i
andra ändan», med till exempel infek-
tioner, när allt fler molekyler kan påver-
kas.

Effektmässigt är framstegen poten-
tiellt mycket stora: i bästa fall kommer
man med rätt användning av de nya
blockerarna att så gott som helt kunna
bromsa inflammationer, vid till exem-
pel reumatoid artrit, tidigt i förloppet
hos många av patienterna, samtidigt
som den grundläggande sjukdomsten-
densen dessvärre ej påverkats.

Vi vet också att möjligheten hela ti-
den teoretiskt finns att selektivt påverka
just de sjukdomsframkallande immun-
reaktionerna. Immunsystemet bär en
läraktighet i sig, och mycket talar för att
någon typ av specificitet finns i immun-
reaktionerna vid de flesta sjukdomar,
och att man skulle kunna påverka – bota
– sjukdomen med mycket få biverk-
ningar. Vår gissning är dock att det kom-
mer att ta ytterligare ganska många år
innan dessa specifika terapier kommer
att bli möjliga, även om vi inte tvivlar på
att de kommer att förverkligas i ett läng-
re perspektiv.

Sammanfattningsvis kommer den
nyblivna reumatologispecialisten i bör-
jan på 2000-talet att stå inför dramatiskt
förändrade terapimöjligheter, men ock-
så större svårigheter att förutse biverk-
ningar och långtidsresultat av behand-
ling. Alltså en situation som är den klas-

siskt kunskapskrävande, utvärderings-
behövande.

Vad gäller den medicinska terapin
för de degenerativa sjukdomarna är för-
hoppningarna något mer begränsade i
det konkreta perspektivet. Vissa för-
hoppningar finns att kunna minska de-
struktion vid artros med läkemedel som
kan tänkas hämma vävnadsnedbryt-
ningen, men utvecklingen är mer svår-
förutsägbar än vad gäller inflamma-
tionssjukdomarna. Samtidigt är grund-
forskningen inom bindvävsbiologin i
många avseenden lika lovande som im-
munologin var för tio år sedan, och
mycket goda skäl finns att tro att selek-
tiva terapier mot destruktion kommer
att kunna introduceras en bit in på sek-
let.

Återställandet av funktion
– segerrikt område
Återställandet av funktion är det om-

råde där de största triumferna firats un-
der 1900-talets senaste tre decennier, i
första hand genom de ortopedkirurgis-
ka teknikerna, som ju inte är i huvudfo-
kus för denna artikel. Ändå vill vi tro att
detta område, där utvecklingslinjerna
återigen går ihop för de degenerativa
och de inflammatoriska ledsjukdomar-
na, har goda utvecklingsmöjligheter
inom två områden: dels utvecklingen av
hållbarare, vävnadsvänligare proteser i
många fler leder, dels, och kanske på
sikt än mer revolutionerande, den ut-
veckling inom cellbiologin som gör det
möjligt att rekonstruera skadade vävna-
der som brosk, ben och kanske så små-
ningom också muskulatur.

Det som förefaller mest lovande är
den snabba utvecklingen av stamcells-
biologin, där det inom kort kommer att
bli möjligt att erhålla stamceller från en
enskild individ, expandera och differen-
tiera dessa till prekursorer för broskcel-
ler, benceller etc, och därmed kanske ge
möjlighet till biologisk terapi mot redan
uppkomna skador i brosket och benet.
Detta är dock, precis som den specifika
immunterapin, en långsiktig förhopp-
ning mer än en dagsrealistisk möjlighet.

Anpassning till handikappet
Det fjärde området slutligen, det om

anpassning till sitt handikapp, tror vi är
något som vi bör vara särskilt rädda om
inom reumatologin, där denna tradition
är så levande och utgör en så viktig del
av specialiteten. Vi kommer sannolikt
aldrig att lyckas med den medicinska te-
rapin hos alla, vi kommer under myck-
et lång tid att ha kvar patienter som ska-
dats under tidigare terapeutiska eror,
och vi kan komma att få nya sjukdomar
vars genes vi får börja att på nytt utfors-
ka (flera nya infektionsrelaterade led-
sjukdomar har till exempel definierats
under senare år). En viktig del inom

reumatologin är att bibehålla detta hu-
manistiska förhållningssätt. 

Överbelastade
reumatologmottagningar
Vad innebär nu detta spekulerande –

om det nu skulle bli så – organisatoriskt,
ekonomiskt, utbildningsmässigt? Re-
dan idag har utvecklingen mot intensiv
– och framgångsrik – immunterapi vid
de mycket vanliga sjukdomarna reuma-
toid artrit, spondartrit med mera lett till
mycket snabb ökad efterfrågan på reu-
matologiska insatser, och ett mycket
stort antal patienter som behandlas –
framgångsrikt – med immunsuppres-
sion. I praktiken innebär det överbelas-
tade reumatologmottagningar och oac-
ceptabelt långa väntetider på många
håll.

Åtgärderna har hittills framförallt
bestått i »att springa fortare» och att låta
primärvården ta hand om en ökande del
av de reumatiskt sjuka som inte står på
komplicerad immundämpande behand-
ling. Detta har dock skett delvis till för-
fång för just det humanistiska perspek-
tivet, det goda omhändertagandet av pa-
tienter som har sina handikapp och som
behöver det reumatologiska teamets in-
satser för att bättre klara av sitt liv.

Vi har nu precis kommit igång med
de nya specifika immundämpande med-
len, med TNF-blockerarna som den
första vågen. Dessa kommer att kräva
än mer noggrann uppföljning bland an-
nat bestående av specifika behandlings-
register och omfattande vetenskaplig
dokumentation av effekter och bieffek-
ter, av individuella effekter och av sam-
hällsekonomiska konsekvenser. Utan
tvivel kommer hela omhändertagandet
och profilen av patienter med inflam-
matoriska reumatiska sjukdomar att på-
verkas påtagligt av detta inom ett fåtal
år.

Vad får det kosta, och vilka
ska ta hand om patienterna?
Två frågor är uppenbara. 1. Vilka re-

surser, vilka kostnader, är rimliga att
lägga på reumatologin i och med de nya
möjligheterna att behandla? 2. Hur ska
vi utbilda dem som ska förvalta dessa
fantastiska nya möjligheter, men som
också måste vara väl förtrogna med ris-
kerna, kunna sin immunologi och vara
beredda att omvandla så mycket av
vårdprocessen?

Vad gäller ekonomin och organisa-
tionen, så finns som vanligt två synsätt.
Ökade kostnader kommer förvisso att
belasta sjukvården om de nya behand-
lingsmöjligheterna ska kunna utnyttjas
till fullo. Som exempel kan nämnas att
farmakoterapin för patienter med reu-
matoid artrit idag tillhör de billigaste
som finns att få för patienter med kro-
niska sjukdomar. Så gott som samtliga
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farmaka är generika, ett års behandling
med metotrexat kostar till exempel
mindre än 1 000 kr i läkemedelskost-
nad. De nya specifikt verkande läke-
medlen, som TNF-blockerarna, kan
komma att kosta upp mot 100 000 kr per
år och patient, och en rad andra läkeme-
del, till exempel bättre NSAID-preparat
(specifika COX-2-hämmare), är också
på väg som förbättrad terapi, både för
inflammatoriska och degenerativa reu-
matiska sjukdomar. Detta måste då vä-
gas mot de samhällsekonomiska kost-
naderna.

Sammantaget har hälsoekonomiska
beräkningar gjort sannolikt att reuma-
tiska sjukdomar, reumatoid artrit,
osteoartros och övriga inflammatoriska
reumatiska sjukdomar, betingar en
samhällsekonomisk kostnad av 15–20
miljarder kronor per år och sjukvårds-
kostnader av minst 5 miljarder per år.
Enbart för reumatoid artrit uppgår
de samhällsekonomiska kostnaderna
till mellan 3 och 4 miljarder kronor
per år. Om handikappgrad, långsiktig
sjukskrivning/förtidspensionering och
hjälpbehov kan minskas under många
år, med hjälp av nya men också dyra
läkemedel, är detta ändå sannolikt en
stor vinst inte bara för individen utan
också för samhället.

För att omprioriteringar ska kunna
ske så att individerna med reumatiska
sjukdomar verkligen ska få del av de
helt nya möjligheterna till terapi krävs
dock stor eftertanke i de organisatoriska
systemen. Om till exempel kostnaderna
för de nya läkemedlen automatiskt
läggs in i budgeten för reumatologklini-
kerna tvingas vi kanske avveckla det
humanistiska omhändertagandet av pa-
tienter med kroniska reumatiska sjuk-
domar, det som kräver medverkan av ar-
betsterapeuter, sjukgymnaster och skö-
terskor, för att kunna betala de nya lä-
kemedlen för de nydebuterade patien-
terna. En sådan utveckling vore givetvis
oacceptabel.

Att i samverkan med förtroendeval-
da inom landstingen med flera, och inte
minst med de instanser som kan förflyt-
ta resurser mellan socialförsäkrings-
system och sjukvård, diskutera dessa
avvägningar är en viktig uppgift för
specialiteten inom de närmaste åren.

Lika viktigt är rekryteringen och ut-
bildningen av samt attityden hos dem
som nu ska bli nästa generations reu-
matologer. Det vi försökt beskriva om
specialitetens framtid är just föränder-
ligheten: att terapierna kommer att änd-
ras, att så mycket utvärdering kommer
att krävas, att ingenting kommer att tas
för givet, samtidigt som stora möjlighe-
ter finns. Allt detta kommer att kräva
förmåga till omprövning och vilja till
förändring hos de nya reumatologerna.
I praktiken borde detta innebära att inte

bara den kliniska färdigheten, utan ock-
så kunskap i immunologi, utvärderings-
metoder och mer generellt i klinisk
forskningsmetodik, utgör viktiga inslag
i utbildningen av samtliga reumato-
loger. Detta bör ske samtidigt som det är
uppenbart att antalet reumatologer som
ska kunna förvalta de nya möjligheterna
måste öka kraftigt och att också andra
medarbetare  i det reumatologiska tea-
met måste bli flera – bland annat kom-
mer specialiseringsutbildning både för
sjuksköterskor och sjukgymnaster att
vara viktig. 

Avslutningsvis vill vi därmed säga
att reumatologin och reumatologerna
behövs, och att den framtida reumatolo-
gen förhoppningsvis kommer att kunna
ge helt andra besked än sin företrädare
till den individ som med värkande leder
eller svaga muskler och föreställningen
om ett livslångt handikapp träder in på
reumatologmottagningen. •
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bifoga gärna en illustrativ bild eller
ett informativt diagram.

I speciella fall (t ex artiklar i
N Engl J Med, Nature eller motsva-
rande) kan sammanfattningens
publicering samordnas med arti-
kelns publicering om Du meddelar
oss publiceringsdatum minst 14
dagar i förväg.

Välkommen med din samman-
fattning per e-post till 
redaktionen@lakartidningen.se
Josef Milerad,
medicinsk chefredaktör.
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