
1060 Läkartidningen  ❙ Nr 10  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Klinik och vetenskap

❙ ❙ I aprilnumret av detta års Journal of Rheumatology publi-
cerades en artikel [1] som diskuterar huruvida modern paleo-
patologisk forskning kan bidra med framsteg när det gäller att
försöka finna orsaken till reumatoid artrit. Författarna svarar
obetingat ja på denna fråga och menar att sjukdomars epide-
miologi, det vill säga deras förekomst geografiskt och tids-
mässigt, kan ge viktiga ledtrådar till deras etiologi. Man fram-
håller att vad gäller reumatoid artrit har det i decennier disku-
terats huruvida detta är en sjukdom som fanns redan under an-
tiken eller om den är ny med sina första sjukdomsfall först i
början av 1800-talet. Anhängare av den senare åsikten har
hävdat att det före år 1800 inte finns några belägg för sjukdo-
mens existens vare sig i skriftliga källor eller konstverk samt
sist men inte minst att paleopatologiska bevis saknas. Arti-
kelförfattarna har gjort en systematisk genomgång av till-
gänglig litteratur och deras tolkning av denna är den motsat-
ta. Det finns ett visst stöd för åsikten att reumatoid artrit fanns
redan under antiken. Sålunda har antika författare som Scri-
bonius Largus (Caesars livmedikus) och Soranos från Efesos
bägge beskrivit kronisk, deformerande ledsjukdom hos kvin-
nor som skulle kunna vara reumatoid artrit. Författarna bidrar
själva med en upptäckt av en mexikansk text från 1500-talet
i vilken den spanske läkaren Hinojosos beskriver en ledsjuk-
dom som enligt deras uppfattning sannolikt är reumatoid
artrit. Man understryker dock svårigheterna vid tolkning av
äldre litteratur eftersom nosologi och föreställningsvärld var
helt annorlunda jämfört med idag. Man håller med om att den
första odiskutabla beskrivningen av reumatoid artrit är den
som fransmannen Landré–Beauvais publicerade i en avhand-
ling år 1800. Även om man vid systematisk granskning av
konstverk från 1500- och 1600-talen funnit avbildningar av
händer med ledförändring av den typ man ser vid reumatoid
artrit så finns det, om vi förstår författarna rätt, inget konst-
verk som odiskutabelt återger de klassiska »reumatoid artrit-
deformiteterna«. 

Av stort intresse i sammanhanget är naturligtvis de paleo-
patologiska rapporter som beskriver fynd som bedömts som
förenliga med reumatoid artrit. Sådana finns från svensk och

dansk stenålder, från svensk medeltid, från romersk (Thould
1983) och saxisk tid i England, från tidig och sen medeltid i
Frankrike och utom Europa från tidiga indianska bosättning-
ar (6500–450 f Kr) i USA. Vad gäller de europeiska rappor-
terna så är det bara fem skelettfynd som författarna »godkän-
ner« som sannolik reumatoid artrit: det skelett av en kvinna
som Thould och Thould beskrivit 1983 [2] och de fyra ske-
lettfynd från Frankrike, som än så länge bara finns rapporte-
rade i abstraktform [3]. Författarna själva har tidigare rappor-
terat (även detta bara i abstraktform) om en genomgång av
mexikanska skelett från olika tidsperioder (1400 f Kr–1550 e
Kr) där man funnit ledförändringar överensstämmande med
reumatoid artrit i inte mindre än 21 olika skelett [4].

Författarna avslutar med att se framåt, mot kommande
tvärvetenskapliga paleopatologiska undersökningar, där
makromorfologiska studier kompletterade med modern
DNA-teknik ger nya möjligheter att få ett definitivt svar på
huruvida reumatoid artrit är en gammal eller ny sjukdom.
Man menar att sådana studier också har en hypotesgenere-
rande potential, som kan komma att befrukta modern reuma-
tologisk forskning gällande etiologi och epidemiologi. Vi de-
lar denna åsikt. 
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