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❙ ❙ Experimentell och klinisk forskning, framför allt neurofy-
siologisk forskning, pekar idag allt tydligare på att den lång-
variga värken vid fibromyalgi har sin patofysiologiska orsak
i ett sensitiserat smärtnervsystem omfattande nociceptiva
nervbanor. Denna förändrade sensibilitet kan uttryckas med
termerna allodyni och hyperalgesi. Begreppet central sensiti-
sering används för att beskriva en faciliterad impulstransmis-
sion i nociceptiva nervbanor inom centrala nervsystemet spi-
nalt och kranialt. 

Det ter sig nu mer adekvat att för fibromyalgitillståndet
tala om en nociceptiv sensitisering, som även inkluderar pe-
rifera nervbanor [1-3]. Utlösande faktorer kan vara fysiska
och psykologiska belastningar i synergi [4]. 

Dysfunktionella symtom från olika organsystem
Om nociceptiva nervbanor med ursprung i muskuloskeletal
vävnad under inflytande av vissa utlösande eller aggraveran-
de belastningar kan utveckla en ökad retbarhet torde en sådan
patofysiologisk process analogt kunna ske även i sensoriska
nervbanor som omfattar andra kvaliteter än smärta och invol-
vera andra kropps- och sinnesorgan.

Läkartidningen har tidigare belyst organområden där van-
liga men ännu svårförklarade dysfunktionella symtom från
olika organsystem förekommer, såsom colon irritabile [5],
kvinnlig bäckensmärta [6], aseptisk prostatit [7]. Varje speci-
alistområde tycks ha sin »fibromyalgiekvivalent«, patofysio-
logiskt omfattande dels en sensorisk komponent, dels en dys-
funktionell komponent. Några av kandidaterna till en sådan
grupp av dysfunktionella tillstånd förtecknas i separat Fak-
taruta. 

Gemensamt för dessa tillstånd är bl a att de inte uppvisar
någon histopatologi eller förändring i vanliga laboratorieprov
som direkt förklarar tillståndet. För vissa av dem finns expe-
rimentella stöd för att en neurogen sensitiseringsprocess fö-
religger. 

❙ ❙ Exempel
»Irritable bowel syndrome« (IBS)
Bodemar och Ragnarsson diskuterar den irriterade tarmens
syndrom [5] och berör möjliga förklaringsmodeller såsom
»överkänslighetsreaktion« eller att det uppkommit en »ökad

tarmkänslighet efter födointag och efter utspänning av tar-
men«. En »ökad sympatisk aktivitet ökar den viscerala käns-
ligheten«. 

Vad gäller överkänslighetsreaktion och ökad tarmkänslig-
het efter födointag har Simrén och medarbetare från Göteborg
visat bl a att fettinfusion i duodenum sänker smärttröskeln
uppmätt i kolon hos patienter med IBS men ej hos friska kon-
troller. Dessutom rapporterade IBS-patienter i denna studie
efter fettinfusion obehag och smärta inom en större kutan yta
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på bukområdet och lumbosakralt än kontroller. Detta tolkades
som refererad smärta [8]. 

Sinhamahapatra och medarbetare från Calcutta har rappor-
terat resultat från elektrisk stimulering i rektum med registre-
ring av uppkomna potentialer, »evoked potentials«, cerebralt
över kortex. Jämfört med kontroller uppvisade patienter med
IBS dels en kortare latens för impulsöverföringen talande för
snabbare neuronkonduktion, dels en ökad registrerad ampli-
tud talande för att ett ökat antal afferenta banor är engagera-
de i signalöverföringen [9].

Gerhards och medarbetare har undersökt ett eventuellt
samband mellan Helicobacter pylori (HP)-infektion och vis-
ceral hypersensitivitet hos IBS-patienter. Slutsatsen av denna
studie var att typiska bukbesvär uppkom efter tryckprovoka-
tion i rektum huvudsakligen hos HP-positiva IBS-patienter.
HP-infektion skulle således kunna bidra till uppkomst av vis-
ceral hypersensitivitet hos IBS-patienter. Fortsatta studier ef-
ter eradikering av HP rekommenderas [10]. 

I en ledarartikel i Gut diskuteras hur klinisk och experi-
mentell tarminflammation tycks predisponera för störd sen-
sorisk och motorisk tarmfunktion, en störning som ofta kvar-
står efter det att infektionen eller inflammationen är utläkt.
Postinfektiös colon irritabile rapporteras hos 7–31 procent av

patienter efter gastroenterit orsakad av olika mikroorganis-
mer [11]. 

Visceral hyperalgesi hos 20 barn med funktionell buk-
smärta har studerats av Di Lorenzo och medarbetare med
hjälp av tryckprovokation i ventrikel och rektum samt med ett
frågeformulär inriktat på psykologiska orsaksfaktorer. Barn
med IBS-symtom uppvisade signifikant lägre smärttröskel i
rektum men ej i ventrikel. Barn med återkommande buksmär-
tor uppvisade lägre smärttröskel vid tryckprovokation huvud-
sakligen i ventrikel men även i viss omfattning rektalt. Ängs-
lan förelåg bland knappt hälften av patienterna och korrelera-
de till symtomdurationen [12]. 

Autonom dysfunktion vid IBS har studerats med hjälp
av bl a pulsvariationsanalys under 24-timmarsregistrering.
Hos kvinnor (studien rekryterade endast kvinnor) med svår
IBS framkom uttalade skillnader mellan patienter med IBS
av förstoppnings- respektive diarrékaraktär. Parasympati-
kustonus var lägre hos patienter med IBS och förstoppning
[13]. 

Experimentella studier med zymosaninducerad inflamma-
tion i kolon på råttor medförde ett ökat visceromotoriskt svar
efter kolorektal mekanisk utspänning. Farmakologisk inter-
vention vid dessa försök talar för att aktivering av spinala
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❙ ❙ Fakta 

Dysfunktionella tillstånd

Exempel på dysfunktionella tillstånd i sensoriska och andra organ 
där sensorisk sensitisering kan utgöra en viktig del av patofysiologin. 
Tillstånd markerade med asterisk (*) diskuteras närmare i artikeln 
mot bakgrund av idag tillgängliga forskningsresultat. Övriga 
dysfunktionella tillstånd i denna lista har kvalificerat sig indirekt, 
på grund av att de ännu saknar tillfredsställande patofysiologisk 
förklaring samt att en sensorisk sensitisering på vissa kliniska 
och hypotetiska grunder skulle kunna föreligga.
Förteckningen lämnas öppen för tillägg! 

Bronkiell hyperreaktivitet*
Colon irritabile*
Da Costas syndrom (neurocirkulatorisk asteni) 
Dercums sjukdom, adipositas dolorosa (smärtsamt underhudsfett)
»Dry mouth and eyes syndrome«, DMES (oförklarat syndrom med 
torrhet i mun och ögon)* 
Fibromyalgi (se föregående artikel)
Gastralgi, gastrit, dyspepsi*
Globussyndrom, globus hystericus (klumpkänsla i halsen)
Interstitiell cystit*
Komplext regionalt smärttillstånd, algodystrofi 
Ljudöverkänslighet 
Ljusöverkänslighet 
Luktöverkänslighet
Myalgier (muskuloskeletala smärttillstånd av lokaliserad karaktär; 
se föregående artikel)
Neurodermatit och vissa andra eksemformer
Prostatit utan infektion*
Rinit (»non-infectious, non-allergic rhinitis« NINAR)*
Spänningshuvudvärk
Tinnitus
Vestibulit och andra smärttillstånd i bäcken 
och underliv hos kvinnor*

De dysfunktionella tillstånden 
symboliskt markerade.
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NMDA-receptorer (N-Metyl-D-Aspartat) bidrar till den öka-
de tryckkänsligheten i kolon [14]. Hyperalgesi i huden före-
ligger vid IBS, framför allt i nedre extremiteter men även i
viss omfattning i övre [15].

Gastrit, dyspepsi
Mekanismerna bakom dyspeptiska symtom hos patienter
utan påvisbar sjukdom i ventrikelslemhinnan är ännu ofull-
ständigt kända. Visceral hyperkänslighet föreligger hos mer
än var tredje patient med dyspeptiska symtom. Perifer senso-
risk sensitisering i ventrikelslemhinna och ökad neuronal ret-
barhet har nyligen beskrivits vid experimentella gastritstudi-
er på råttor: En ventrikelskada förändrar egenskaperna i vissa
spänningsberoende natriumjonflöden i ventrikelns sensoriska
neuron. 

Dessa natriumjonflöden utgör den fysiologiska basen för
neuronens retbarhet. Immunreaktiviteten för tillväxtfaktor
(»nerve growth factor«, NGF) ökar i ventrikelväggen vid ex-
perimentellt orsakade magsår, och NGF som administreras
intraluminalt i ventrikel sensitiserar magsäckens vagala affe-
renta nervbanor för utspänning. 

NGF som tillförs i urinblåsa sensitiserar analogt med ven-
trikelförsöken afferenta nerver i bäckenet för utspänning av
blåsan [16].

Underlivssmärta och bäckensmärta hos kvinnor
Ett sjuttiotal diagnoser anses möjliga som orsak till långvarig
bäckensmärta hos kvinnor. Hahn intresserar sig särskilt för
tillstånd med bäckenvaricer [6]. Steven Butler, läkare vid
smärtkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ger hög prio-
ritet till bäckenmuskulaturen som orsak till långvarig bäck-
ensmärta [pers medd, 2001]. Tidigt upplevt trauma och psy-
kologiska faktorer som patogenetiska orsaker till långvarig
bäckensmärta diskuteras också, liksom vulvavestibulit och
ytliga smärtor vid samlag [17]. 

Svenska forskningsresultat ger nu stöd för att patienter
med vestibulit har en ökad innervation och/eller sensitisering
av termoreceptorer och smärtreceptorer i vestibulär mukosa
[18]. 

Abakteriell prostatit, interstitiell cystit
Vad gäller manlig urologi har Hedelin och medarbetare påpe-
kat att det inom området prostatit föreligger dåliga kunskaper
och ineffektiv behandling, att kronisk abakteriell prostatit
drabbar var femte till var tionde man och att symtomen för-
värras vid kyla. Orsaken är okänd [7]. 

Parsons och medarbetare har visat på ökad trängning, ökad
miktionsfrekvens och underlivssmärta hos över 80 procent av
patienter med abakteriell prostatit. Testet, en infusion med ka-
liumlösning för att påvisa epitelial dysfunktion och känslig-
het, används som kriterium på interstitiell cystit. Tillstånden
prostatit och interstitiell cystit uppvisar liknande symtomato-
logi och skulle kunna vara uttryck för en gemensam patofy-
siologi i nedre urinvägarna hos män med lokala smärtsymtom
och ökad epitelial känslighet [19]. NGF och vissa cytokiner
som reglerar inflammation, mätt i sädesvätska, korrelerar till
smärtintensiteten hos patienter med kronisk prostatit/kroniskt
bäckensmärtsyndrom [20]. 

Neurogena mekanismer i samband med refererad urogeni-
tal smärta kan studeras experimentellt efter kemisk irritation
av urinblåsa och prostata. Efter sådan irritation aktiveras neu-
ron i ryggmärgen, och plasmautträde sker extravaskulärt som
uttryck för refererad smärta med neurogen inflammation [21].
Försök med gabapentinbehandling hos nio män och tolv kvin-
nor som led av olika refraktära urogenitala smärttillstånd
medförde förbättring hos tio av dem. I gruppen interstitiell
cystit rapporterade fem av åtta patienter förbättring. Gaba-

pentin används vid neurogena sjukdomar såsom epilepsi och
neurogen smärta [22].

Bronkiell hyperreaktivitet, icke-infektiös/icke-allergisk rinit 
Ett tillstånd som i sitt namn antyder en sensorisk sensitisering
är bronkiell hyperreaktivitiet, dvs bronkiell reaktion på ospe-
cifika stimuli såsom rök, stress, kyla och starka dofter. Egna
preliminära studier antyder att fibromyalgipatienter i ökad
omfattning har en bronkiell hyperreaktivitet, en observation
som bör studeras närmare. Patienter med långvarig icke-in-
fektiös, icke-allergisk rinit (NINAR) kan inte klassas till nå-
got idag känt syndrom. Kapsaicinbehandling som »tröttar ut«
och nedsätter funktionen i nociceptiva nervändslut har gynn-
sam effekt på detta svårbehandlade tillstånd, vilket talar för
att smärtnerver har betydelse för symtomutvecklingen vid
NINAR [23]. 

En intressant rapport är att kapsaicinbehandling kan redu-
cera rinitsymtomen vid specifik allergenprovokation, och att
den terapeutiska effekten sitter i ett par månader. Detta öpp-
nar vägen för terapeutiskt nytänkande vad gäller specifik 
allergibehandling i övre luftvägar. Dessvärre är behandling-
en i sig smärtsam [24].

Torra ögon och mun
Många patienter med smärta och fibromyalgi som bedöms på
den reumatologmottagning där jag arbetar uppvisar torrhets-
symtom från ögon och mun utan att uppfylla autoimmuna kri-
terier på Sjögrens syndrom. Jag har hypotetiskt försökt att för-
klara denna torrhet som ett resultat av smärtan, med en möj-
lig stress- och adrenerg inverkan på saliv och tårproduktion.
Detta skulle motsvara den torrhet som man kan erfara i en ex-
aminationssituation eller i en talarstol! 

En artikel i Rheumatology som tar upp denna fråga ger
stöd för en sådan hypotes. Artikeln sammanfattar kliniska
studier på 34 patienter med torra ögon och mun, patienter
som inte uppfyllde autoimmuna kriterier på Sjögrens sjuk-
dom. Slutsatsen var att varken ålder, spottkörtelatrofi eller
subkliniskt Sjögren-syndrom kunde förklara torrhetssymto-
men. Patienterna upplevde symtomen starkare än vad man
skulle förvänta sig av resultaten från genomförda kliniska
undersökningar. Sensibiliteten i slemhinnorna syntes ökad.
De flesta av dessa patienter passade in i sjukdomsspektra
som mer liknade fibromyalgi och/eller kroniskt trötthetstill-
stånd [25].

Sinnesorgan
När det gäller sensorisk överkänslighet från specifika sinnes-
organ kan tinnitus och ljudöverkänslighet nämnas som exem-
pel. Psykolog Gerhard Andersson vid Akademiska sjukhusets
audiologiska avdelning har i en enkätstudie funnit att var elf-
te svensk är så ljudkänslig att normala vanliga vardagsljud
ofta blir till en plåga. Från samma klinik påtalas att orsaken
till tinnitus ännu ej är kartlagd men att vissa sjukdomar samt
plötsliga och höga ljud kan medföra eller utlösa tillståndet
[Andersson, pers medd, 2001]. 

En artikel som diskuterar funktionella somatiska syn-
drom tar också upp ljud- och ljusöverkänslighet [26]. Några
fibromyalgipatienter har för mig berättat om starkt ökad
känslighet för dofter, en information som bör studeras när-
mare.

❙ ❙ Diskussion
Allodyni och hyperalgesi är de termer som specifikt beskri-
ver nociceptiva nervbanors sensitisering. Nociceptiva nerv-
banor i form av myeliniserade A-deltafibrer och tunna C-fib-
rer utgör en specifik del av kroppens totala sensoriska signal-
system. Detta sensoriska signalsystem, till viss del att likna
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vid ett avancerat larmsystem, har som uppgift att dels hålla
individen informerad om och anpassad till fysiska och ke-
miska omvärldsfaktorer, dels kontinuerligt registrera och 
reglera inre organs näringstillstånd, funktionsnivå, homeo-
stas m m.

Den kunskap och de koncept som vi kan formulera för
nociceptiva banor med utgångspunkt i klinik och forsk-
ning rörande fibromyalgi tycks analogt kunna överföras
till inre organs sensoriska receptorer och nervbanor och
till specifika sensoriska organ såsom ögon, öron och lukt-
sinne.

Inom flertalet medicinska specialiteter ses kliniska till-
stånd och sjukdomar av dysfunktionell karaktär, exempli-
fierade i faktarutan, vilka idag saknar tillfredsställande
patofysiologisk förklaring. Experimentella rapporter talar
för att en sensorisk sensitisering föreligger vid många av
dessa dysfunktionella tillstånd. Analogin med fibromyal-
gi synes föreligga vad gäller både ökad sensibilitet och ut-
lösande faktorer. Motoriska muskulära dysfunktionella
symtom medför för vissa organ karakteristiska symtom
såsom trängningar till avföring eller miktion, bronkob-
struktion, hostretning vid hyperreaktiva bronkialslemhin-
nor m m. 

Sensoriskt »minne«
Patienten upplever det ökade impulsflödet från överretbara
sensoriska nervbanor som att en organskada eller sjukdom
fortfarande föreligger och beskriver detta som en känsla av
»förkylning i kroppen«, »bihåleinflammation«, »klumpkäns-
la i halsen«, »uttalad svullnadskänsla i händerna«, »uttalad
torrhetskänsla i ögonen«, »brännande känsla i hud/blygdläp-
par« m m. 

Ett sensoriskt »minne« har utvecklats, som kan skapa
oro för upplevd kvarvarande eller tillkommen sjukdom och
som ofta leder till fler, inte sällan kostsamma, utredningar.
Ett minne förknippas ju vanligen med intellekt eller moto-
rik men bör även omfatta sensoriska nervbanor. Experi-
mentell och klinisk forskning har givit viktiga resultat vad
gäller dysfunktionella tillstånd gastrointestinalt, i nedre 
urinvägar, för bronker och övre luftvägar samt gynekolo-
giskt. Med ytterligare utvecklad metodik samt adekvata
frågeställningar kan vi förvänta oss fler intressanta resultat
avseende andra dysfunktionella tillstånd utan ännu påvisad
patofysiologi.

Långsam process
En intressant fråga är huruvida en sensitiserande process kan
ske stegvis och under lång tid, kanske flera år. Kan skador el-
ler sjukdomar tidigt i livet, till och med under fostertiden,
medföra en subklinisk förhöjning av sensoriska banors ret-
barhet, för att sedan senare i livet vid tillkommande yttre el-
ler inre belastning ytterligare öka till kliniskt manifest nivå?
Larsson diskuterar detta vad gäller möjligheten för tidig
smärtutveckling hos barn [27]. 

Fibromyalgipatienter beskriver ofta tidiga fysiska över-
grepp och sociala belastningar i sin anamnes, vilket skulle
kunna gradvis sensitisera receptorer och smärtbanor. Experi-
mentellt inducerad TNF-alfa-utlöst inflammation i tarm och
urinblåsa resulterar i bestående mekanisk sensibilisering av
dessa organ [28]. Det finns experimentella stöd för att en ut-
läkt gastrit senare kan medföra en ökad sensorisk känslighet
[16]. 

Är det patienter med de vanliga diagnoserna dyspepsi, 
gastrit eller gastralgi, talande för en ökad sensorisk sensibi-
litet i ventrikeln, som upplever en gynnsam effekt av antaci-
da eller syraproduktionshämning trots att en synlig gastrit ej
föreligger? För dessa patienter räcker det kanske med fysio-

logiska saltsyranivåer för att aktivera ventrikelns hyperreak-
tiva sensoriska receptorer och nervbanor! 

Somatisering: »functional somatic syndromes«
Benämningen somatisering antyder, utan att säkerställda pa-
tofysiologiska mekanismer beskrivits, att psykologiska pro-
blem uttrycks med somatiska symtom. Ett sensoriskt signal-
system med utbredning mellan det organ som uppvisar soma-
tiseringssymtomen och kortikala centra inom CNS kan sensi-
tiseras och utlösa efferenta reflexer som ogynnsamt påverkar
organets motoriska eller autonoma funktion. Ett patofysiolo-
giskt koncept som omfattar en sensorisk sensitisering kan
göra somatiseringstillstånden mer begripliga, förankrade
inom såväl modern neurofysiologi som psykologi och stress-
forskning. 

I ett arbete från London [26] diskuteras »functional so-
matic syndromes« (FSSynd), en grupp som väsentligen om-
fattar de syndrom som har diskuterats i denna artikel. Många
av dem är överlappande och karakteriseras av likartade sym-
tom. Författarna föreslår att begreppet FSSynd införs för att
stimulera till samarbete över specialistgränser och för att be-
gränsa onödiga och kostsamma medicinska utredningar. Man
diskuterar dock inte dessa syndroms eventuella gemensamma
patofysiologiska mekanismer. 

Kronisk inflammation
Hur brett ett patofysiologiskt koncept med sensorisk sensiti-
sering kan appliceras inom medicinen är ännu svårt att uttala
sig om. Det finns dock goda skäl att belysa kroniska inflam-
matoriska sjukdomar med utgångspunkt i en sådan frågeställ-
ning. Kliniska observationer och experimentella resultat före-
ligger som stöd för att neurogena mekanismer bidrar till pato-
fysiologin vid artrit [29-32]. 

En omfattande översiktsartikel om afferenta och spinala
mekanismer vid ledsmärta och ledinflammation presentera-
des i Pain 1993. Den ger stöd för att aktiverade smärtnerver
inverkar pro-inflammatoriskt på leder [33].

Nytt patofysiologiskt koncept ger förbättrad hälsoekonomi
Vi kan räkna med att nyvunna kunskaper om nervsyste-
mets roll vid olika dysfunktionella störningar, muskulo-
skeletalt eller i inre organ, kommer att öka vår förståelse
för symtombilder som idag synes svårförklarade. Vi talar
här om dysfunktionella tillstånd som många gånger utreds
mycket extensivt under lång tid för att slutligen beskrivas
i termer av »inflammationer« eller »psykosomatik«. Ett
patofysiologiskt koncept som omfattar sensoriska nervba-
nors sensitisering kan bidra till både att förklara s k psy-
kosomatiska symtombilder och att länka samman kropp
och själ. 

Att i det kliniska arbetet introducera nya forskningsrön rö-
rande nervbanors och nervsynapsers plasticitet, liksom ner-
vers neuroendokrina kapacitet, innebär att vi får värdefulla
pedagogiska verktyg när vi skall förklara orsakssamman-
hangen bakom de för patienten många gånger hotfulla dys-
funktionella organsymtomen: »Smärtbanorna har blivit onö-
digt bra«, »Ditt larmsystem, dvs smärtnerverna i tarmen/kän-
selnerverna i luftvägarna etc, har fått en ändrad kalibre-
ring/inställning«, »Det är känselnerverna som minns den
gamla skadan«.

Dessutom kan det medicinska utredningsarbetet lättare
begränsas till tid och omfång. Ett förklarande, nytt patofy-
siologiskt koncept kan därigenom bidra till att förbättra häl-
so- och sjukvårdsekonomin. Den terapeutiska strategin kan
struktureras mer rationellt. Varje patient kan individuellt
tas om hand med inriktning på såväl symtomlindring som
åtgärdande av de ovan diskuterade inre och yttre belast-
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ningarna. Vi saknar ännu farmakologiska redskap som ef-
fektivt reverserar den sensoriska sensitiseringen, men
prövningar pågår inom bl a serotoninområdet och med far-
maka som verkar stabiliserande på nervcellers membran
och retbarhet. 

Slutligen kan vi, mot bakgrund av denna nyvunna kun-
skap, lättare förstå vikten av att tidigt och preventivt interve-
nera socialmedicinskt och psykologiskt när vi diagnostiserar
ännu avgränsade sensoriska och dysfunktionella symtom hos
en socialt och psykologiskt belastad person.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Sensory sensitisation, part II: 
Pathophysiology in dysfunctional disorders
Understanding the inner life of the nerve pathways
may explain hitherto unexplainable symptoms

Hans Levander
Läkartidningen 2003;100:1618-24

This article is based on a vast clinical experience
from patients presenting with widespread pain
syndromes as well as dysfunctional symptoms
from inner organs. A literature survey has been
performed. Allodynia and hyperalgesia that partly
explain the fibromyalgia and local myalgia syn-
dromes seem to arise from a pathophysiological
process of nociceptive sensitisation. It is proposed
that the concept of »sensory sensitisation dysfunc-
tional disorders« be applied to conditions like bron-
chial hyperreactivity, Da Costas syndrome, Der-
cum´s disease (Adipositas dolorosa), dry eyes and
mouth syndrome, fibromyalgia, gastralgia, globus
hystericus, interstitial cystitis, chronic prostatitis,
irritable bowel syndrome, photo- and phonosensi-
tivity, rhinitis, tension headache, tinnitus, vestibu-
litis syndrome. These dysfunctional disorders can-
not be satisfactorily explained by presently known 
pathophysiological models like ongoing inflamma-
tory process, tissue degeneration, fibrosis, blood
vessel diseases, tumours, immune reactions, toxic
or deficiency conditions, metabolic disturbances.
Neurogenic mechanisms also seem to play an im-
portant role in the pathophysiology of arthritic con-
ditions, and might be worthwhile to include in
forthcoming discussions concerning the aetiology
of chronic inflammatory disease.
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