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❙ ❙ I analogi med hjärtsvikt kan artros kallas ledsvikt, en ospe-
cifik term för de senare stadierna av leddestruktion som kan
orsakas av ett brett spektrum skador/sjukdomar, alltifrån led-
fraktur till artrit [1].

Den faktor som främst korrelerar till förekomst av artros är
ålder. Artros behöver lång tid, år eller oftare decennier, för att
utvecklas och förekommer därför knappast hos yngre. Andra
riskfaktorer för artros är ärftlighet [2], kön och belastning [3].

Det finns flera familjära former med identifierade genför-
ändringar som ger tidig artros, men hos flertalet fall finns det
inte något klart mönster. Bland medelålders är artros vanliga-
re hos män och bland äldre ungefär dubbelt så vanligt hos
kvinnor. Man har uppskattat att något mindre än hälften av
artroserna skulle orsakas av belastnings- eller skaderelatera-
de faktorer [4], men sådana beräkningar är naturligtvis be-
häftade med stor osäkerhet. Inkubationstiden är flera decen-
nier, och det är svårt att i retrospektiva studier renodla intera-
gerande faktorer.

Artros – inte bara broskdestruktion
Även om broskdestruktionen är central i artrosens patogenes,
kan man inte betrakta broskförändringarna som ett isolerat fe-
nomen. Artros är snarare att se som ett tillstånd som drabbar
hela leden, inte bara brosk och ben utan även mjukdelar som
ledkapsel eller ledband. Den synoviala leden är funktionellt
att betrakta som ett komplext organ vars uppgift är att ta upp
och fördela mekaniska krafter samt att minimera friktion. För
att skydda mot överbelastning och för att dämpa belastningar
spelar neuromuskulära reflexer en nyckelroll. Det illustreras
väl av tillstånd med nedsatt skyddssensibilitet, exempelvis
diabetesneuropati, där leden snabbt kan förstöras.

Brosk är ett kompositmaterial bestående till över 70 pro-
cent av vatten, bundet till starkt negativt laddade jättestora
proteoglykankomplex. Karakteristiskt för ledbrosk är dess
höga halt av aggrekan, Figur 1, den stora aggregerande pro-
teoglykanen. I brosket är aggrekankomplexen kraftigt kom-
primerade i ett nätverk av kollagener, varav typ II, som bildar
långa fibriller, är det vanligast förekommande. Proteoglyka-
nernas vattenbindande förmåga ger brosket ett kraftigt inre
osmotiskt tryck som motverkas av kollagennätverket [1].
Förutom typ II finns också andra kollagentyper i brosk, lik-
som åtskilliga andra mindre proteiner och proteoglykaner.
Dessa mer lågmolekylära komponenter binder till kollagen
och aggrekan, modifierar interaktionerna mellan broskets
makromolekylära komponenter, Figur 2, och bestämmer på

så sätt broskets mekaniska egenskaper och därmed också dess
funktion.

Intercellulärsubstansen, matrix, syntetiseras av broskcel-
lerna, men hur cellerna kan styra den sammanfogning som se-
dan sker extracellulärt är fortfarande till största delen okänt.
Medan kollagenet efter avslutad tillväxt endast omsätts i ringa
omfattning, sker det en ständig ombildning av flertalet övriga
matrixkomponenter. Hur detta sker och vilken betydelse det
har vid utvecklingen av ledsjukdom är nyckelfrågor [5].
Broskcellerna utsöndrar också proteolytiska enzym som kan
aktiveras vid olika patologiska tillstånd, bl a genom påverkan
av olika signalsubstanser som t ex cytokiner, och då bryta ner
broskmatrix [1].

Ledbrosket, endast några få millimeter tjockt, är för tunt
för att kunna ha någon egentlig tryckdämpande effekt, dess
främsta funktion är snarare att minimera punktbelastningar
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för att skydda det subkondrala benet, som har en betydligt
större viktupptagande funktion än brosket [1, 4].

Den genetiska bakgrunden oftast okänd
Grovt kan man särskilja mellan två huvudtyper av artros: se-
kundär artros, orsakad av en definierad skada/sjukdom, och
primär eller idiopatisk artros, där man inte känner etiologin. I
och med att man lär sig mer om mekanismerna bakom led-
sjukdomar kommer fler och fler artroser att kunna benämnas
sekundära [4]. Åtskilliga familjära former har identifierats,
men för flertalet av fallen har man ännu inte kunnat peka ut
den genetiska bakgrunden. Kartläggningen av det humana ge-
nomet [6] ger oss nu möjligheter att förstå den biologiska bak-
grunden och i förlängningen också kanske kunna korrigera
genetiska defekter genom genterapi.

Leder med komplexa rörelsemönster oftare drabbade
Ledåkommor är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre,
och artros har huvudrollen (Figur 3) [7]. Förekomsten av

artros är, naturligtvis, beroende av definitioner och urval. I
högre åldrar har nästan alla människor patologiska-anatomis-
ka ledförändringar [4]. Ledsymtom är också vanliga (Figur
4).

Men korrelation mellan patologi och symtom vid artros är
inte särdeles stark, inte minst beroende på den stora spänn-
vidden av patienternas behov och krav. Smärtan gör att pati-
enten ändrar sitt levnadsmönster, hon slutar med vissa aktivi-
teter, och efter ett tag kanske inte funktionsnedsättningen
upplevs som något stort problem, speciellt inte av äldre.

Artros förekommer vanligast i fingrar, tummens metakar-
pofalangealled, hals- och ländrygg, höft, knä och stortåns
grundled. Exempelvis så har 3/4 fingerartros i åldersgruppen
65–70 år. Vad gäller höftartros är prevalensen drygt 3 procent
i åldrarna över 55 år; könsfördelningen är jämn och sjukdo-
men är bilateral i 40 procent av fallen.

Orsaken till att olika leder drabbas olika är oklar. Leder
med komplexa rörelser med inslag av exempelvis transla-
tion/rotation, som i höft, knä och tummens karpometakarpal-
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Figur 2. Schematisk illustration
av hur broskmatrixmolekyler
kan interagera. Broskcellen ut-
söndrar lågmolekylära ämnen
som reglerar broskmatrix sam-
mansättning.

Figur 1. Aggrekan, den stora ag-
gregerande proteoglykanen, be-
står av en proteinkärna till vil-
ken negativt laddade sockerked-
jor är bundna. Med hyaluronan
(hyaluronsyra) bildar aggrekan
stora komplex, större än brosk-
cellen. Infällt ses en elektron-
mikroskopisk bild.



led, drabbas oftare än leder med enklare rörelsemönster, som
talokruralleden.

Behov av bättre markörer för att följa sjukdomen initialt
Artrosdiagnosen är klinisk, och som alltid är anamnesen det
viktigaste diagnostiska hjälpmedlet [4, 8]. Artros misstänks
vid ett långsamt progredierande och intermittent förlopp. Det
helt övervägande symtomet är smärta. Leder är mycket smärt-
känsliga, en funktionell skyddsmekanism mot överbelast-
ning. Smärta är definitionsmässigt en subjektiv upplevelse

och därför svår att värdera. Karakteristiskt för artros är en be-
lastningsrelaterad smärta, medan vilovärk av någon anled-
ning mest förekommer vid höftartros. Mycket svår vilovärk
är ovanligt, och bör leda tankarna till artrit. Smärta från ytli-
ga leder kan lätt lokaliseras av patienten, medan smärta från
djupare belägna leder, rygg och höft kan ha varierade utbred-
ning. Övriga symtom är stelhet, nedsatt rörlighet och instabi-
litet.

Kliniska artrostecken är nedsatt funktion, minskat rörel-
seomfång och instabilitet, för ytligt belägna leder även pal-
pabla osteofyter, krepitus, lokal ömhet och ibland utgjutning.
Andra inflammationstecken som värmeökning och rodnad
kan förekomma vid artros, men talar mer för artrit som kräver
andra diagnostiska och terapeutiska hänsynstaganden. Artrit
är ju heller inte ovanligt i artrosleder.

Frånsett anamnes och fysikalisk undersökning är konven-
tionell röntgen fortfarande det viktigaste diagnostiska hjälp-
medlet. Diagnoskriterierna för artros skiljer sig mellan olika
leder, men ett obligat kriterium är broskdestruktion, som på-
visas indirekt genom minskat avstånd mellan ledytorna vilket
kräver bilder tagna under belastning [4, 8]. Andra tecken är
reaktiva benförändringar som skleros och destruktioner. Man
bör ha i minnet att osteofyter i sig inte berättigar till artros-
diagnos. Syftet med röntgenundersökningen är att stödja den
kliniska diagnosen, utesluta differentialdiagnoser och inför
en eventuell operation ge underlag för den preoperativa pla-
neringen.

Artroskopi har ännu inte någon definierad roll vid artros-
diagnostik. Diverse ytliga broskförändringar är mycket van-
liga, och avgränsningen mellan normala och patologiska för-
ändringar är inte helt klar. Samma risk för överdiagnostik gäl-
ler vid magnetkameraundersökning, då mest påtaglig för ryg-
gen där det ju hos nästan alla vuxna går att finna några för-
ändringar att hänga upp någon lämplig diagnos på [9].

För att bättre förstå mekanismerna bakom artros, en förut-
sättning för att kunna ta fram en kausal behandling, behövs
bättre verktyg för att följa sjukdomens tidiga stadier [5], ex-
empelvis molekylära markörer i ledvätska/blod eller bättre
klassifikation av tidiga broskförändringar vid artroskopi/MR.
Artrosprocesserna startar rimligen tidigt, i ett skede då pati-
enten har ringa eller måttliga symtom, och det är då man för-
modligen skulle ha bäst möjligheter att påverka förloppet.

Oftare anledning till optimism än fatalism
En sammanställning av undersökningar av artrosens natural-
historia med en uppföljningstid överstigande fem år [1] visar
att för knäartros var medianen för antalet röntgenologiskt för-
sämrade 34 procent (n=6), för klinisk försämring 55 procent
(n=1). Motsvarande värden för höftartros var 51 procent
(n=2) respektive 47 procent (n=2).

Även om spridningar och bristande korrelation till upp-
följningstid antyder att skillnader i definitioner och urval
måste ha varit betydande, visar siffrorna att artrosprogressio-
nen är långsam och att det ofta finns anledning till optimism
snarare än till fatalism. Generellt sett kan man säga att nega-
tiva prognostiska faktorer är: artrosdiates, neuromuskulär
dysfunktion och, främst vad gäller knäartros, kraftig övervikt
och tidigare allvarlig ledskada.

Sällan brådskande att operera
Kirurgisk behandling bör reserveras för patienter med kvar-
stående svår smärta/funktionsnedsättning som inte kan han-
teras med konservativa metoder [4, 8]. Till skillnad från fal-
let vid leddestruktion hos patienter med reumatiska sjukdo-
mar är det sällan så brådskande vid artros att ta ställning till
operationsindikationer. Det är i regel fördelaktigt för patien-
ten om primärvårdsläkaren kan ta sig tid att avvakta till-
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Figur 3. Åldersspecifik prevalens av röntgenologisk artros (grad
tre och fyra). Medianvärden sammanställda utifrån sju olika un-
dersökningar [1].

Figur 4. Procentuell förekomst av knäsmärtor (åtminstone en
månad med dagliga knäsmärtor under det senaste året) jämfört
med prevalensen av röntgenologisk artros. Även om dessa data
kan vara osäkra illustrerar de de diagnostiska svårigheterna vid
artrosdiagnostik. Dessutom framträder klara könsskillnader.
Data från US National center for health statistics.
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ståndets utveckling och analysera patientens hela problem-
komplex, inte enbart den aktuella leden.

Artrosbehandling är alltid i första hand konservativ. Syftet
hos äldre är nästan enbart smärtlindring. Eftersom det ju är
fråga om ett kroniskt tillstånd, som oavsett behandlingsform
nästan alltid kräver förändringar i patientens livsstil, är infor-
mation/utbildning basen i artrosbehandlingen. Vid kommuni-
kation med patienten bör man absolut inte använda ordet »ut-
sliten« eller liknande negativa termer. Det skrämmer patien-
ten, och är dessutom inte heller en korrekt beskrivning av pa-
togenesen.

Viktigt är att analysera varför patienten söker. Nästan alla
söker ju för någon form av smärtproblematik, men flertalet är
inte primärt intresserade av kirurgi. Många gånger kan pati-
enten hantera sin situation om hon får råd och information om
tillståndets natur. Exempelvis tror många patienter med tidig
artros att det är fördelaktigt att tidigt i förloppet sätta in en pro-
tes. När de får veta att det tekniskt sällan är någon nackdel att
göra det senare föredrar många att avvakta. Eftersom ledpro-
teser har en begränsad livslängd kan en senareläggning av
operationen ofta vara en fördel, speciellt hos yngre.

En viktig fråga är om det är den lokala ledåkomman som
är den begränsande faktorn för patientens funktion. Andra
åkommor, exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, kanske
gör det svårt för patienten att utnyttja fördelarna av en ledpro-
tes.

Kroppsviktens betydelse för artrosutvecklingen har disku-
terats [1, 4]. Kraftig övervikt verkar ha en viss korrelation till
artrosutveckling, framför allt i knäleden. Eftersom belast-
ningen på exempelvis knäleden vid normal gång är tre till sex
gånger kroppsvikten har en viktnedgång en gynnsam effekt
även vid manifest artros. Men att gå ner i vikt är som bekant
lättare sagt än gjort. Enklare sätt att minska överbelastning är
ergonomisk rådgivning och hjälpmedel av olika slag. En en-
kel käpp kan halvera belastningen på nedre extremiteten.
Andra simpla åtgärder som exempelvis en stolförhöjning,
strumppådragare m m kan minska effekterna av rörelsein-
skränkning så att patienten kan bibehålla sin funktionsnivå.
Olika former av bandage kan också vara till nytta, exempel-
vis vid smärtande artros i tummens karpometakarpalled eller
vid knäinstabilitet.

Fysikalisk terapi är grundläggande
Sjukgymnastisk behandling är värdefull. Information och ut-
bildning är som tidigare nämnts grundstenar i artrosbehand-
lingen. Korrekt utförd fysikalisk behandling har få biverk-
ningar, långt färre än kirurgi och farmaka. Förutom att sjuk-
gymnasten ger råd, hjälper patienten att bibehålla ledrörlighet
och styrka och förhindrar utveckling av felställningar, har be-
handlingen i sig också ofta positiva generella och psykolo-
giska effekter [10].

NSAID kan vara indicerat, men används alltför mycket
De stora mängder farmaka som idag används vid artros är rik-
tade mot smärta och inflammation, och har inte någon kausal
effekt på sjukdomstillstånden per se. Den smärtstillande ef-
fekten är här den viktigaste, och här bör man i första hand an-
vända basanalgetika, som paracetamol. Mer information och
även länkar till lokala läkemedelskommittéer finns på Janus
hemsida [11].

NSAID används sannolikt alltför mycket vid artros, speci-
ellt för behandling av äldre patienter som har en mycket stör-
re risk för allvarliga biverkningar än yngre, exempelvis
gastrointestinal blödning [12]. Det finns få kontrollerade
långtidsstudier av NSAID vid artros, förmodligen för att bort-
fallet är så stort. Utvärtes applikation av NSAID förefaller ha
en viss effekt, generella biverkningar är sällsynta, och kan

vara indicerad vid artros i ytliga leder. Narkotiska preparat har
knappast något berättigande vid kroniska icke-maligna sjuk-
domar.

Intraartikulära injektioner av olika substanser har en vid-
sträckt användning. Men kunskaperna om de basala verk-
ningsmekanismerna är bristfälliga [4]. Intraartikulära steroi-
der förefaller ha sitt berättigande vid artroser med inflamma-
toriskt inslag, framför allt i knäleden och i tummens karpo-
metakarpalled. De bör dock inte ges för tätt, som en riktlinje
högst tre–fyra gånger per år.

Injektion av hyaluronan har förmodligen inte någon effekt
som nämnvärt överstiger placebo, och placeboeffekten borde
rimligen kunna gå att åstadkomma på ett billigare och mindre
riskfyllt sätt.

Äldre har störst glädje av ledproteser
Ledproteser är tvivelsutan ett av de största framstegen inom
kirurgin de senaste decennierna. Resultaten förbättras stän-
digt. Det framgår av den produktionskontroll som sker i de na-
tionella kvalitetsregistren för höft- och knäproteser [13, 14].
På kvalitetsregistrens hemsidor kan man detaljstudera resul-
taten för olika protestyper och operationsmetoder, och regist-
ren har även bidragit till att ta fram ny epidemiologisk och tek-
nisk-kirurgisk kunskap [15, 16].

Hög ålder är inte någon kontraindikation för protesopera-
tion. Snarare tvärtom. Äldre människor är de som har störst
glädje av ledproteser. Proteserna håller bättre, eftersom de
inte belastas lika hårt som i yngre åldrar [8]. Operationsindi-
kationerna är ofta relativa, frånsett de fall där patienten har
svår värk och ledsjukdomen gör att hon inte klarar sina dagli-
ga aktiviteter. Det föreligger sällan några akuta operationsin-
dikationer. Eftersom symtomen ofta fluktuerar kan det vara
värt att exspektera något; dessutom är det nödvändigt att för-
säkra sig om att patienten har tagit till sig informationen, så
att patienten själv kan väga fördelar mot nackdelar med ope-
rationen. Många gånger har patienterna också andra orsaker
till smärta och funktionsnedsättning, varför det är nödvändigt
med en analys av vilka fördelar och nackdelar en operation
kan ge.

Kontraindikationer är, förutom kraftigt nedsatt allmäntill-
stånd, pågående infektioner, inte bara lokalt vid operations-
området utan också infektioner annorstädes eftersom risken
för metastatiska infektioner inte är obetydlig. Vid kroniska in-
fektioner, exempelvis i urinvägarna, får man väga riskerna
mot vinsterna. Patienten måste också kunna följa postopera-
tiva instruktioner, annars är risken stor för besvärliga kom-
plikationer, exempelvis recidiverande luxationer efter höft-
protes. Kraftigt nedsatt mental funktion är därför ofta en
kontraindikation för protesoperation.

Hos äldre är indikationerna för osteotomi och artrodes
mycket snäva.

Eftersom medelåldern är hög vid protesoperationer är all-
mänkomplikationer vid ledprotes inte ovanliga, men allvarli-
ga komplikationer i det perioperativa skedet förekommer bara
i några procent. Mortaliteten ligger kring 0,5 procent. En an-
nan komplikation efter ledplastik som kan vara förödande är
djup sårinfektion, som förekommer i cirka 0,5 procent av fal-
len. Vad det gäller långtidskomplikationerna överväger asep-
tisk lossning, men detta problem är mindre hos äldre än hos
yngre som tidigare berörts. Cirka 95 procent av de äldre pati-
enterna får en betydande bestående smärtlindring efter led-
protesoperation. För komplikationspanoramat i övrigt se det
nationella kvalitetsregistret [13, 14].
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SUMMARY

Osteoarthritis in the elderly
Conservative approach at first

Olle Svensson
Läkartidningen 2001;98: 2190-5

Osteoarthritis, a collective term for late joint de-
struction, is one of the most common causes of dis-
ability among the elderly. Since the pathogenesis
is unknown, there is no causal therapy. Treatment
is therefore primarily conservative and focused on
pain control. However, among elderly people,
overall results after joint replacement are excellent.
Moreover, outcome is continually improving, espe-
cially thanks to national quality registers.
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