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Annons

Ledarspalten

Bästa Lungmedicinare!

H

är kommer ett rykande färskt
nummer av Lung- och Allergiforum och detta innebär också att
tidskriften nu fyller tre år! Och det är en
pigg och vital 3-åring vi pratar om. Jag är
säker på att många av de skribenter som
deltagit med bidrag till något av 12 nummer som hittills kommit ut kan vittna om
att Lung- och Allergiforum verkligen läses
av såväl lungmedicinare över hela landet
som av andra inom sjukvården och att responsen är stor. Så om du verkligen vill
nå ut till kollegorna; kontakta någon av
tidningens redaktörer och lämna in ditt
bidrag, stort som smått välkomnas.
Efter att under hösten ha fått ha förmå-

nen att få vara kursledare för en av SLMF:s
SK-kurser kan jag också intyga att det nu
finns mycket kraft och energi inom den
lungmedicinska specialiteten. Det var en
stor glädje att få träffa 25 blivande specialister och få ta del av deras kunskapstörst

och ambitioner. Förhoppningen är att vi
i framtiden skall kunna fortsätta satsa på
SK-kurser i föreningens regi vilket förutom att det är angeläget ur utbildningssynpunkt också ger yngre kollegor en möjlighet att träffas och skapa kontaktnät över
landet.
Såväl utbildning på hög nivå som möjlig-

het att träffa andra lungmedicinare under
trevliga former kommer att ges i maj då
Svenska Lungkongressen går av stapeln i
Visby. Det är ingen slump att vi valt den
period på året då Gotland är som vackrast
så planera i god tid så du har möjlighet att
delta. I år välkomnas också abstrakt inte
bara till fria presentationer utan även till
en postersession så att så många som möjligt skall kunna bidra med visa upp spännande forskningsresultat. Eftersom mötet
anordnas i samarbete mellan Lung- och
allergikliniken i Uppsala och Infektionskliniken i Visby har det fallit sig naturligt

att temat för såväl utbildningsdagen som
för Lungkongressen blir ”Den infekterade
lungan”, ett tema som kommer att behandlas ur många aspekter. Se även särskild annons i denna tidning.
Men innan Svenska Lungkongressen
finns det många andra utbildningsmöjligheter att ta del av; post-graduate-kurs
om KOL, bronkoskopi-kurs, hemrespiratorkurs, ATS i Philadephia m.m., mm.
Det kan vara klokt att ta för vana att med
jämna mellanrum gå in på hemsidan och
ta en titt på kalendariet. På hemsidan
finns nu även ett speciellt ST-forum med
information till ST-läkare.
Avslutningsvis vill jag i detta sista nummer

för i år få önska er alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År! Väl mött 2013!!

Eva Lindberg

Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening

Bästa kollegor!

I

början av hösten var jag på ett seminarium där deltagarna fick svara på frågan
om hur det fungerar med kontinuiteten för astmapatienter, dels på respektive
mottagning/vårdcentral och dels allmänt
inom vården. Medan en stor majoritet
tyckte att kontinuiteten låg bra till på
deras egen mottagning var åsikterna om
kontinuiteten allmänt inom vården nedslående dystra.
Både frågan och svaret om kontinuiteten kan naturligtvis tolkas på olika sätt.
Visst var deltagarna på seminariet specialintresserade av astma, vilket kan bidra
till att man där verkligen har en välfungerande kontinuitet i jämförelse med övriga vården med fler stafettinsatser. Men
en annan, mer logisk förklaring, är att
kontinuitetsproblemet uppstår när ansvaret för patienterna behöver flyttas till
en annan mottagning. En klassisk kritisk
punkt i detta avseende är övergången från
tonårsåldern, med uppföljning hos barnallergolog, till vuxenmedicin. För det första
måste de yngre patienterna själva börja ta
mer ansvar när föräldrarna inte längre följer med till läkarbesöken. Dessutom flyttar
de ibland till en helt annan stad och när de
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väl är klara med studierna kan det bli flytt
igen. Allergiska patienter är oftast unga
arbetsaktiva människor och att folk flyttar
på sig allt oftare gäller i allra högsta grad
även för vuxna patienter. Om våra patienter ställer oss frågan vart de ska vända sig
för uppföljning efter flytten, kan vi då alltid ge ett bra svar?
Vi är inte många läkare som tar hand om

de mest komplicerade allergipatienterna.
Desto viktigare är att både vi själva och
patienterna kan känna oss trygga med att
de får bästa möjliga omhändertagande
även på övriga vårdinstanser. För detta
behöver vi bra och helst personlig kännedom om kollegor runt i landet, och att
vi vet vilka möjligheter som finns på respektive mottagningar. Sådana kontakter
kan lättast etableras på olika möten där
allergiintresserade kollegor träffas. I dag
ens värld med information overflow kan
olika engagemang – där även SFFA försöker göra sitt bästa genom att bidra med
t.ex. Allergidagen, Vårmötet, Riksstämmans program och ASIT kurser – inte
bara ses som kunskapskällor. En lika viktig uppgift är att behålla och utveckla det

kollegiala nätverket. Och om vi nu skulle
gå ett steg längre – hur mycket vet vi om
allergologiverksamheten t.ex. i våra nordiska grannländer? En hyposenspatient
som flyttar till Norge, vart ska han eller
hon vända sig? Kan vi svara på frågan om
det över huvud taget finns en allergologisk specialitet i Norge, Danmark eller
Finland? Det nordiska samarbetet mellan
respektive allergiföreningar är samtidigt
relativt aktivt och en möjlighet att uppdatera sina kontakter med kollegor från
grannländerna kommer att finnas på
NFAs (Nordisk Förening för Allergiforskning) kliniska allergisymposium i maj
nästa år i Reykjavik.
I en sträng ekonomisk situation med
ständig tidspress är det lätt att hamna i en
situation där lokala akuta verksamhetsfrågor tar över allt mer och möjligheterna till
utveckling blir begränsade. Men vi får inte
glömma att våra patienter inte bara uppskattar en ekonomi i balans och uppfyllda
vårdgarantier utan även att vi läkare är väl
uppdaterade om allergologiutvecklingen i
Sverige och längre bort.
Teet Pullerits

Ordförande, SFFA
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Luftvägsregistret

Luftvägsregistrets årsmöte i Stockholm
Den tredje oktober var det dags för Luftvägsregistrets årsmöte,
denna gång i Stockholm. Temat för årsmötet och den efterföljande
”hearingen”/utbildningen var ”Patientens nytta av kvalitetsregister”.

Mötet riktade sig till såväl beslutsfattare som astma/KOL-team

i landet. Ämnen som var avsedda att belysas under möte var
bland annat:
• Hur åstadkoms/bibehålls en god kvalitet i vården när nya
system introduceras?
• Hur åstadkomma ett förbättrat omhändertagande av
mångsökande patienter med KOL?
• Vad har den stora utredningen angående nationella kvalitetsregister som presenterades för en tid sedan fått för konsekvenser?
• Tips och råd för inhalatorbehandling vid KOL och astma.
• Hur åstadkomma en god överföring av barnet med astma till
vuxenvården?
• Ny arbetsbeskrivning för astma/KOL sjuksköterskor.
• SKL-projektet: Bättre KOL-vård.
Morgonen inleddes med ett regelrätt årsmöte. Thomas Gars,

ledare för arbetsgruppen KOL, presenterade intressanta iakttagelser ur årsrapporten 2011, om vilken man kunde läsa i föregående nummer av denna tidning. Sammanfattningsvis kan man
säga att förbättringspotentialen för god KOL-vård fortfarande
är mycket stor!
Ordförande och registerhållare, Ann Ekberg-Jansson presenterade vad som hade skett sedan föregående årsmöte i Malmö
och var vi som register står inför kommande år. Luftvägsregistret har deltagit i följande förbättringsprojekt;
1) SKL-projektet ”Bättre KOL-vård – Vi kan göra skillnad”.
Detta projekt kommer att presenteras till fullo i en rapport i
höst som är under slutbearbetning.
2) Ett fortsatt projekt av ”Kvalitetsregister i primärvården”
där arbetet under året inneburit att man ska enas om variabler
som är gemensamma och förekommer i de olika register som
används i primärvården. Detta projekt har varit mycket framgångsrikt och arbetet kommer att kunna användas i kommande
projekt där man tittar på ett kvalitetsregister specifikt anpassat
för just primärvården (arbetet har tidigare presenterats i Lungforum april 2012).
3) Luftvägsregistret ingår i ett internationellt arbete som leds
av Boston Consulting Group, med avseende på att förbättra
vården genom förbättrade utfallsmått bland annat. Vårt register
är tämligen unikt och representerar ett av två utvalda KOLregister.
4) Slutligen har vårt register också ett samarbete med Stockholms läns landsting för att kunna ge bättre vård till mångsökare
med KOL, vilket presenteras nedan.
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Peter Odebäck och Alf Tunsäter, stolta medlemmar i Luftvägsregistrets
styrgrupp.

Under året har implementeringen fortsatt av såväl KOL-modul

som av kommande astma modul i Luftvägsregistret. Dock har
den försening som starten av det kompletta registret drabbats
av inte underlättat tillkomsten av nya enheter i registret. I september 2012 var det 354 enheter anslutna till registret, där merparten representeras av primärvården. Ungefär 30 % av landets
primärvårdsenheter och 60 % av de sjukhusbundna enheterna
deltar i registret. I registret finns nu ca 9 300 registreringar. De
som har flest registreringar är Region Skåne, Östergötland och
Västra Götaland.
Under året har nya regionala koordinatorer tillkommit, men
behovet kvarstår för såväl Östergötland/Jönköpings län, Stockholmsregionen och Uppsala/Västmanlands/Södermanlands län.
Syftet med de regionala koordinatorerna är att finnas närmare
användare både för att starta upp nya användare men också att
stötta redan anslutna.
Kommande år räknar vi med att det kompletta Luftvägsregistret kommer i skarp drift. En pilotversion testas under oktober-november. Om denna utfaller väl släpps registret i början
av nästa år. En revision har genomförts av variabler i den redan
existerande KOL-modulen i såväl öppenvårds som slutenvårdsdelen för att göra registret ännu mer användarvänligt. I den nya
versionen kommer möjligheten att ta emot data direkt från journalsystem att finnas. Detta kräver dock dels att man från den
användande enheten strukturerar sin journal och att journalleverantören också anpassar journalen för denna möjlighet alternativt att man kan använda en så kallad ”dammsugare” vilket är
möjligt för många journalsystem i ffa primärvården. För redan
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Luftvägsregistret

Ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Inger Ros, och
ordförande i Astma- och Allergiförbundet, Ingalill Bjöörn, inledde mötet.

anslutna användare kommer sannolikt åtkomsten till registret
att stoppas under några veckor, då själva överflyttningen till
den nya IT-portalen sker. Mer information om detta kommer.
Något nytt är att Luftvägsregistret finns med i Socialstyrelsens Öppna jämförelser som publiceras i november i år. Detta
är något vi är mycket glada över och kommer sannolikt att innebära mer uppmärksamhet vad gäller KOL-sjukdomen. Registret
finns också representerat i uppstarten av arbetet med de nya
nationella riktlinjerna för astma och KOL-vård. Något vi väntat
på länge! Sammanfattningsvis så har små, men ändå viktiga,
steg tagits på vägen för en bättre astma och KOL-vård – man
”vänder inte en Atlantångare i en handvändning”.
Efter en god lunch startade eftermiddagens utbildning och

hearing. Först ut var respektive ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Inger Ros, och Astma och Allergiförbundet,
Ingalill Bjöörn. De tryckte bägge på att den i många stycken
undermåeliga vård som ges till dessa två grupper av patienter,
där vården inte förbättrats utan snarast försämrats sista tiden,
måste förbättras och man ser en möjlighet i dagens kvalitetsregister som kan påvisa eventuella brister. De tryckte bägge två
på vikten av patientundervisning för att få en mer välmående
patient. Härefter hade eftermiddagens moderator, professor
Claes-Göran Löfdahl från Lunds Universitet ordet där han tog
upp KOL och astma ur såväl ett nationellt som internationellt
perspektiv.
Efter detta fick vi höra överläkare Pär Gyllfors från Astmaoch Allergimottagningen vid St Görans sjukhus Stockholm,
beskriva sina erfarenheter av att delta i arbetet med att vårdvalsutsätta delar av specialistvården, bland annat astmavården.
Den input specialisterna de facto haft för utfallet av vårdvalets
utformning, tycktes tyvärr vara tämligen sparsamt.
Nästa föredragshållare var Ann Fjellner från Hälso- och sjukvårdskansliets beställarnämnd som tillsammans med Joakim
Werr från företaget Health Navigator, presenterade det arbete
som startats i Stockholms Läns landsting med att identifiera
mångsökare med KOL. Man har med hjälp av hälsocoacher givit
hjälp och stöd för att optimera situationen för dessa patienter.
Man har i arbetet använt Luftvägsregistret som stöd och kunde
för första gången visa upp att totalmängden vård minskat med
hjälp av ovanstående insatser och därigenom också kostnaderna. Trots att man inte publicerat något arbete ännu så är intresset så stort att man nu prövar konceptet i andra delar av landet.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2012

Anna Svensson, regional koordinator
för Norrbottens, Västerbottens, Jämtland och Västernorrlands län.

Rikskoordinator Birgitta Jagorstrand
berättade om den nya arbetsbeskrivningen för atsma/KOL-sjuksköterskor.

Mona Boström, under 2011 nationell samordnare för utveckling

av de nationella kvalitetsregistren, talade om vad hennes och
andras arbete bidragit med i utvecklingen av vården för astma
och KOL-sjuka. Bland annat ökade finansieringen av Luftvägsregistret under 2012 från en grav underfinansiering till en mer
adekvat finansiering för uppdraget. Den ökade finansieringen
är ett resultat av en gemensam satsning från stat och landsting. Med en ökad finansiering kommer också ökade krav på
att kunna visa resultat med hjälp av registren, i första hand genom förbättrade resultat för patienter. Detta betyder att man
inte bara kan visa att alltfler registrerar utan också vilken nytta
registret har för den enskilde patienten.
Martin Andersson, överläkare på klinisk fysiologi Södersjukhuset Stockholm, gav oss sedan värdefulla tips vad gäller inhalationsbehandling. Sten Erik Bergström, överläkare på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus Stockholm, talade över temat ”Från barn
till vuxen” – vilket gav en god översikt hur vi på bästa sätt överför barnet med astma till vuxenvården. Han gav flera värdefulla
tips i detta arbete.
Vår rikskoordinator för NAR och också ASTA-medlem Birgitta Jagorstrand, Lund, berättade om det arbete som lett fram
till en ny arbetsbeskrivning för astma/KOL sjuksköterskor.
Detta är en viktig kvalitetsindikator i astma/KOL arbetet.
Slutligen gav undertecknad en sammanfattning av det omfat-

tande projekt avseende ”Bättre KOL-vård” som genomförts
i samarbete mellan SKL och registret under 2011 – 12, för att
identifiera förbättringsområden för KOL och genomföra dessa
i praktisk vård. Olika förbättringsideér gavs och under hösten
kommer en rapport att publiceras som beskriver projektet.
Vår moderator Claes-Göran Löfdahl sammanfattade dagen
och vi kände oss styrkta att ta oss an ytterligare ett år av insatser
för att förbättra astma/KOL vården i Sverige.
Ovanstående föreläsningar går att finna på www.rikskol.nu.

Ann Ekberg-Jansson

Ordförande Luftvägsregistret
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Allergidagen

Rapport från ALLERGIDAGEN 2012
En solig höstdag i Stockholm, fredagen den 5:e oktober,
var det dags för årets Allergidag – den tjugofjärde i ordningen. Temat för dagen var ”Histaminreaktioner: är det
alltid allergi?”. Frågan diskuterades från olika synvinklar
av sju föreläsare, och publiken bestod av allergologer,
allergisjuksköterskor och andra allergi-intresserade från
olika delar av Sverige.
För det praktiska arrangemanget stod MSD och Novartis
tillsammans med SFFA och platsen för årets allergidag
var Sheraton hotell i Stockholm, ett stenkast från centralstationen.

D

agen inleddes med en presentation av basal forskning
om histamin-receptorer av ÖNH-läkare Lennart Greiff vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Jonkanalen
TRPV1 skulle kunna vara en ny ingång till att behandla allergisk rinit. Man vet att TRPV1 uttrycks på sensoriska neuron i
näsan och att denna receptor kan vara en mediator för klåda
och sekretion. Man har sett att Capsaicin kan fungera som en
TRPV1-antagonist och det är troligt att receptorn medierar histamineffekter.
Histaminreceptor 4 upptäcktes 2001. Den uttrycks på olika
celler i immunsystemet, bland annat humana dendritceller. Man
vet att histamin aktiverar dessa celler. I försök har man med en
selektiv HR4-antagonist visat att denna minskar T-cells-infiltration och remodellering i luftvägen, dämpar allergisk inflammation och minskar hyperreaktivitet för metakolin.

Lennart Greiff.

Från histaminreceptorer gick vi vidare till cellnivå, till mast-

cellerna som frisätter histamin och till den patologi som sker
när dessa ackumuleras, förändras och spontant aktiveras.
Allergolog Theo Gülen vid Lung- och allergikliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge, berättade om Mastocytos,
en heterogen grupp av sjukdomar som drabbar ca 20 personer
i Sverige per år. När mastcellerna aktiveras och frisätter mediatorer som histamin uppstår symtom från flera organsystem.
Patienten kan få klåda, illamående, huvudvärk, buksmärta och
hypotoni. Anafylaxi är inte ovanligt. Symtombilden, förloppet och frekvensen av reaktionerna varierar mellan individer.
Man vet att exempelvis fysisk ansträngning, stress, alkohol och
histaminfrisättande föda kan utlösa reaktioner, men spontan
aktivering av mastceller förekommer också.
Cirka 70 % av patienterna har hudengagemang kallat urtikaria
pigmentosa med infiltration av mastceller i dermis. Man har
funnit en omvänd relation mellan förekomsten av hudengagemang och risk för anafylaxi.
Diagnosen kan ställas genom benmärgsbiopsi. Theo Gülen
presenterade data som visade att 88 % av patienterna med mastocytos hade förhöjd basalnivå av serumtryptas, med värden
över 20 ng/ml. 41 % av patienterna hade haft anafylaxi.
Mastocytos skall misstänkas vid urtikaria pigmentosa, vid
upprepade oförklarliga anafylaxier – framför allt där syncope
dominerar, och vid anafylaxi av bi/geting med svår cirkulations-
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Moderatorer Åke Alfredsson och Peter Odebäck samt Theo Gülen.

påverkan. I utredningen ingår allergologisk utredning för att
finna eventuella utlösande faktorer och risker. Behandlingen
syftar till att blockera de mediatorer som frisätts och att påverka
deras effekter, genom bland annat antihistaminer, antileukotriener, natriumkromoglikat och adrenalin. Man har funnit att ASA
och NSAID kan orsaka reaktioner hos vissa patienter, medan
ge en skyddande effekt hos andra. I vissa fall vid mastocytos ges
livslång ASIT-behandling mot geting.
Från auditoriet undrades; vad händer senare i livet med barn
med urtikaria pigmentosa?
Man har sett att 90 % av barnen tillfrisknar utan behandling.
Dessa har dock inte samma mutation som vuxna med mastocytos. Ju mer utbrett hudengagemang hos barnet desto högre
risk för systemisk mastocytos.
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Allergidagen

Professor Marcus Maurer.

Professor Marcus Maurer vid Allergie-centrum, Charité i Berlin, gav oss med humor och engagemang såväl teoretiska som
praktiska kunskaper om kronisk urtikaria. Påståendet som hans
patienter ofta fått höra, att ”there is nothing we can do, you have
to live with it” skulle visa sig dubbelt felaktigt.
Genom att fråga patienten om han eller hon själv kan framkalla urtikarian får man ett snabbt svar på vilken typ av urtikaria
det gäller. Om svaret på frågan är nej har patienten spontan kronisk urtikaria, till skillnad från fysikalisk urtikaria (inducerbar av
till exempel tryck, köld, sol eller värme) eller kontakturtikaria,
kolinerg eller ansträngningsutlöst urtikaria.
I många fall är orsaken till kronisk spontan urtikaria okänd,
trots de utredningar som ofta görs på dessa patienter. Bland de
triggerfaktorer vi känner till är stress en av de viktigaste. Både
patienter och våra kollegor bör komma bort från föreställningen
att kronisk urtikaria är en allergi, då mindre än en procent av
denna urtikaria har en relevant sensibilisering i pricktest.
I behandlingsarsenalen för urtikaria är valfri icke-sederande
antihistamin första steget. Vid utebliven effekt av dosökning och
preparatbyte föreslås leukotrienantagonist som tillägg. Ytterligare upp i behandlingstrappan finns bland annat H2-blockerare,
Cyklosporin och Anti-IgE. Det senare läkemedlet har i studier
haft mycket god effekt på både spontan och inducerbar urtikaria
och nivåer av total-IgE har inte spelat någon roll för behandlingseffekten. Långtidsbehandling med per orala steroider rekommenderas inte, och inte heller behandling med sederande
antihistaminer.
Så blev det dags för lunch, och efter att samtliga deltagare åter-

ställt energibalansen, förmodligen intagit en del histamin och
kanske några kalorier från det stora efterrättsbordet, fortsatte
eftermiddagen med fokus på organsystem.
ÖNH-läkare Morgan Andersson vid Skånes universitetssjukhus i Lund gav oss först en genomgång av histaminets
historia. Att mastceller innehåller histamin upptäcktes 1952.
Därefter fann man att histamin också finns i andra celler, som
basofiler och trombocyter. Man såg att histamin i magsäcken
inte minskade av antihistaminer, vilket ledde till upptäckten av
H2-receptorn och läkemedlet Tagamet. H3-receptorn hittades
1999, och H4-receptorn hittades i dendritceller 2004.
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Ann Pontén.

” Ett av patientfallen beskrev
kontakt-urtikaria mot Budesonidpartiklar i luften som spreds via
en nebulisator. ”
Tillförsel av histamin ger en likartad symtombild som allergen i övre luftvägar, men ingen kronisk allergisk inflammation
och ingen eosinofili. Histaminet i näsan kommer i huvudsak
från mastceller och ökar vid provokationer och under pollensäsongen, då mastceller vandrar ut i epitelet. Vid undersökningar
av näsor har man också hittat höga histaminnivåer även utan
reaktioner.
Histamintillförsel i näsan ger nysningar, och kan därför användas för att studera slemhinnans reaktivitet. Snuva av rödvin
är välkänt, men tyvärr verkar inte antihistamin kunna minska
denna snuva. Det är troligen andra mekanismer än histaminet
i rödvin som ger rinit.
Från näsan förflyttade vi oss nedåt i luftvägarna tillsammans
med allergolog Lars Gottberg från Allergimottagningen vid
Södersjukhuset i Stockholm. Han diskuterade histaminets roll i
de nedre luftvägarna och vad man vet om antihistaminets eventuella effekt på astma. Vi vet att inhalation av histamin ger bronkobstruktion och kan inducera en remodellering i luftvägarna.
Man har dock genom åren i studier inte kunnat se någon påverkan på luftrören av antihistamin-behandling. Forskning pågår
inom området, men för närvarande finns ingen behandling med
antihistamin att erbjuda för de nedre luftvägarna.
Från luftvägarna gick vi vidare till magtarmkanalen, där hista-

minrelaterade reaktioner diskuterades av allergolog Georgios
Rentzos från Allergimottagningen Sahlgrenska i Göteborg.
Födoämnesöverkänslighet är som bekant inte alltid IgE-förmedlad utan kan bero på intag av histaminfrisättande födoämnen
och biogena aminer. Histaminintolerans karaktäriseras av en
intermittent ökad känslighet hos patienten för olika födoämnen.
IgE-antikroppar saknas och patienten kan ha symtom från olika
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Allergidagen
organ, men oftast från huden och magtarmkanalen. Histaminintolerans kan bero på intag av höga halter av histamin, ibland i
kombination med andra biogena aminer, och brist på enzymet
DAO; Diaminoxidas. DAO bryter ned histamin och minskar
därmed upptaget av histamin från tarmen till blodet. Förutom
vid graviditet har man funnit förhöjda nivåer av DAO vid inflammatorisk tarmsjukdom, vilket således är en viktig differentialdiagnos hos patienter med magtarmsymtom och förhöjt DAO.
Histaminfri diet har visat sig minska symtom hos patienter med anamnes på histaminintolerans och samtidig låg diaminoxidas-aktivitet. Man kan också använda antihistamin och
H2-blockerare för symtomlindring. Effekten av det DAO-innehållande preparatet Daocin är osäkert men kan provas. Undersökningar har visat att brist på vitamin B6 kan ge en minskad
histaminnedbrytning. Substitution med vitamin B6 kan därför
provas.

Ett av patientfallen beskrev kontakt-urtikaria mot Budesonidpartiklar i luften som spreds via en nebulisator.
Dagen avrundades av SFFAs ordförande Teet Pullerits med
en påminnelse om kommande händelser framöver; riksstämman i Stockholm i november, vårmötet i april i Linköping och
kongressen i Reykjavik i maj nästa år.
Den 24:e allergidagen, premiär för undertecknad, innehöll
förutom histaminkunskaper också humoristiska inlägg och
himmelskt god mat. Om ett år är det den 25:e upplagan av Allergidagen – då blir det jubileum!

Till sist berättade hudläkare Ann Pontén vid Skånes Universi-

tetssjukhus i Malmö om kontakt-urtikaria genom illustrativa
patientfall. Det finns åtminstone ca 300 ämnen, en del av dessa
från djur- och växtriket som kan ge kontakt-urtikaria. Detta
drabbar ofta personer som i sitt yrke kommer i kontakt med
livsmedel och djur. Det finns både immunologiska och ickeimmunologiska mekanismer bakom reaktionerna, där den viktigaste behandlingen är att finna och eliminera orsaken. Man bör
tänka på att ämnen som retar huden också kan reta slemhinnor
i munnen, till exempel i form av tuggummi och sugtabletter.

Marianne Eriksson

ST-läkare Allergologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Annons
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Kvalitetsregister

ALS och LTMV
Respirator eller inte vid ALS,
trender och attityder
Inställningen till långtids mekanisk ventilation (LTMV) vid ALS har gått från att ha varit
avvisande till att vara villkorat tillåtande. Data från Andningssviktregistret Swedevox
beskriver förändringen i klinisk praxis under en 16-årsperiod från 1996 till 2011.

”Lägg aldrig en ALS-patient i respirator”. Det var grundbud-

skapet från mina överordnade när jag konfronterades med min
första ALS-patient på akutrummet för kanske 35 år sedan. Dåtidens generellt defaitistiska syn baserades delvis på att det då
endast fanns trakeostomiventilering som långtidsbehandling
och på en generellt paternalistisk syn på sjukvårdens roll gentemot patienten.
Jag har här plockat ut en del data ur Andningssviktregistret
Swedevox som ger oss en bild av hur våra attityder och handlingssätt förändrats under sexton år (1996 – 2011). Först kommer
dock några personliga kommentarer och utblickar.
Sjukdomen utvecklas inte på samma sätt hos alla patienter
med ALS. Det finns en grupp som har en dominerande spinal
form men med bevarade bulbära funktioner (tal, sväljning).
Dessa patienter kan, om de inte är åldrade, vara tacksamma
att behandla med LTMV. En patient med tal- och svalgpares
tolererar däremot sällan effektiv maskventilering. Tyvärr har
vi inga registerdata med information om patienten har spinal
eller bulbär ALS.
Vi kan oftast ge patienterna lindring med noninvasiva metoder, ibland ”quick and dirty” utan alltför stora åthävor med
blodgasanalyser, nattliga andningsregistreringar etc. Tracheostomiventilering används sällan, men kan försvaras hos yngre patienter med stark livsvilja och självkänsla och trygg livssituation.
Tracheostomiventilering vid ALS har alltid varit ett känsligt
ämne. Det ena problemet är de stora konsekvenserna för patientens assistansbehov (”24/7”). Det är ofta en lång startsträcka
innan man rekryterat och utbildat ett assistansteam. Sjukhusvården kan bli långvarig, vilket berövar patienten värdefull tid
hemma med sin familj.

Utvecklingen över tiden

Det är lätt att konstatera att antalet patienter ökar kraftigt. I
figur 1 visas hur antalet per fyraårsperiod har ökat tiofaldigt
från 25 till 260.

Figur 1. Antalet patienter som (enligt registret) startat LTMV pga ALS
per fyraårsperiod 1996 – 2011.

Det andra problem som tidigare har lyfts fram är juridiken kring

avslut av behandling. Lagstiftningen är i grunden enkel – det är
inte tillåtet att vårda en person mot dennes vilja. Begär patienten att bli bortkopplad från respiratorn så skall vi lyda. På förfrågan från Svenska Läkaresällskapet kom Socialstyrelsen 2010
med ett svar som tydliggör detta. Sedan har det också kommit
Föreskrifter och Allmänna Råd i ärendet (SOSFS 2011:7). Personligen tror jag att omfattningen av problemet är överdrivet.
På vår klinik har vi genom åren haft närmare ett tiotal patienter
med ALS som tracheostomiventilerats, och livets slut har kommit ”när det varit dags”.
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Figur 2. Andelen ALS-patienter i procent av totalantalet patienter
som (enligt registret) startat LTMV per fyraårsperiod 1996 – 2011.
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Totalt har LTMV ökat med en faktor 3 – 4 under denna tid. Därför kan det vara värt att titta också på hur stor andel som utgörs
av ALS. I figur 2 ser man hur denna ökat från knappt 5 % till
numera 14 – 15 % med en tendens till steady state.
Tillgängliga data (Fang 2009) talar för att ca 250 – 300 personer årligen insjuknar i ALS i vårt land. Det skulle betyda att
vi nu erbjuder LTMV till ca 25 % av patienterna.
Förhållandena i Norge är rätt likartade de svenska. Det finns
ett intressant italienskt arbete där man utgående från en regional ALS-databas kommit fram till att ca 20 % av ALS-patienterna 1995 – 2004 fått LTMV men att andelen ökat från år till
år (Chiò 2012).
Patientsammansättning

Andelen som startat elektivt har sjunkit för varje fyraårsperiod
från 88 till 75 %. Andelen som fått trakeostomi från början är
litet, 1-2 patienter per år. Registerdata är tyvärr mycket osäkra
beträffande senare byte från non-invasiv till invasiv behandling
Patienternas genomsnittsålder vid behandlingsstart har varierat mellan 62 och 65 år utan någon speciell tendens under
åren. Andelen män ligger på ca 65 %, även detta utan tendens
till ändring under årens lopp.
Det förefaller finnas något fler män än det ”borde” i registret, även mot bakgrund av att ALS är något överrepresenterat
bland män. Vi har en manskvot på ca 1,8 för ALS med LTMV
att jämföras med ca 1,4 för ALS som helhet under motsvarande
tidsperiod. Förhållandena i Norge är rätt likartade de svenska
(Tollefsen 2010). Samma snedfördelning finns också i Italien.

Behandlingskriterier

Genomsnittligt PO2 vid behandlingsstart var 9,9 och PCO2
6,6 kPa vilket är ca 1 kPa ”bättre” än för de flesta andra patienter i registret. Min tolkning av detta är att ALS-patienterna är
kända i ett tidigare skede av sjukdomen, och att man är uppmärksam på behandlingens palliativa funktion. Det finns också
en större andel av ALS-patienter där man startat behandling
utan blodgasanalys, vilket också talar för att man fokuserar på
palliation snarare än på lungfysiologi.
Överlevnad

Överlevnaden för ALS-patienterna skiljer sig drastiskt jämfört
med alla andra patienter i registret (Laub 2007). Medianöverlevnaden är knappt ett år, att jämföras med 6 – 9 år för de flesta
andra diagnoser (figur 4). Detta stämmer väl med uppgifterna
från det italienska registret.
När man blir tillfrågad om att ta ställning till LTMV hos en
ALS-patient är det alltså bråttom. Det borde handla om samma
skyndsamhet som vi tillämpar för våra lungcancerpatienter.

Geografiska olikheter

Behandling med LTMV är generellt ojämnt fördelad inom landet och det är inte förvånande att detta gäller även ALS (figur 3).
Det finns en liten tendens till högre förekomst i närheten av universitetskliniker. Samma mönster finns i Italien. Neurologiska
kliniken i Huddinge sköter själva LTMV för sina patienter, och
det är knappast förvånande att det är den klinik i Sverige som
har flest ALS-patienter med LTMV.

Figur 4. Överlevnad (ej åldersstandardiserad) för LTMV och olika
diagnosgrupper.
Referenser
Tollefsen E, Midgren B, Bakke P, Fondenes O. Amyotrophic lateral sclerosis:
gender differences in the use of mechanical ventilation. Eur J Neurol.
2010;17:1352-7.
Chiò A, Calvo A, Moglia C, Gamna F, Mattei A, Mazzini L, Mora G. Noninvasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis: a 10 year population
based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012;83:377-81.
Fang F, Valdimarsdóttir U, Bellocco R, Ronnevi L-O, Sparén P, Fall K, Ye
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Figur 3. Antal ALS-patienter som under perioden 2008 – 2011 startat
LTMV per 100 000 invånare i Sveriges olika landsting.
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KOL

Vävnadsombildning och inflammation vid
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Introduktion

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
är ett sammanfattande benämning på
sjukdomstillstånd som engagerar såväl
stora som små luftvägar samt dessutom
av lungvävnaden. KOL är en inflammatorisk sjukdom. Denna inflammation är
kombinerad med vävnadsombildning
(remodelling) som leder till strukturella
förändringar. Den dominerande orsaken
till KOL är kronisk exponering för cigarrettrök. Denna kan initiera skada på flera
olika sätt. Cigarettrök påverkar bronkepitelet direkt men leder också till rekrytering av inflammatoriska celler, vilka har
potential att ytterligare skada vävnaden.
Inflammationen åtföljs av reparationsprocesser som syftar till att återställa vävnaden till ursprungligt skick. Vid en kronisk
skada/inflammation i något organsystem
kan denna läkning bli defekt och ofullständig, resulterande i en omstrukturering av vävnaden vilket kan leda till funktionella konsekvenser. När denna process
drabbar lungan blir följden ofta nedsatt
lungfunktion. Både vid KOL och astma,

STORA
LUFTVÄGAR

SMÅ
LUFTVÄGAR

vilka bägge är kroniska inflammatoriska
luftvägs- och lungsjukdomar föreligger
en sådan omstrukturering av vävnaden.
En viktig del i remodellingprocessen är
fibrosering, d.v.s. ärrbildning. Denna kan
vid KOL sannolikt uppkomma genom liknande mekanismer som vid andra fibrossjukdomar. Ett koncept som tidigare var
rådande innebär att inflammation per se
leder till remodelling och strukturella förändringar. Det har dock diskuterats huruvida fibrosering nödvändigtvis behöver
föregås av inflammation. Studier som kan
stödja att så inte är fallet är exempelvis
undersökningar av barn med astma, där
man kan anta att inflammationen funnits
under en jämförelsevis kortare tidsperiod.
Trots detta, finns tecken till strukturella
förändringar i form av en ökad deposition av kollagen subepitelialt. Man har
också i in vitro studier visat att ren mekanisk stress kan stimulera fibroblaster till
ökad produktion av matrixkomponenter.
Slutligen har man vid andra fibroserande
tillstånd, exempelvis vid idiopatisk lungfibros funnit så kallade ”fibroblast foci”, om-

KLINISK
KLINISK
MANIFESTATION
KONSEKVENS
Kronisk bronkit
Slemhosta

Kroniskt
obstruktiv
bronkiolit

LUNGVÄVNAD Emfysem

råden med en ansamling av matrix-producerande och prolifererande fibroblaster,
där man tror att själva fibrosprocessen är
aktiv. I dessa områden är inflammationen
ej dominerande, vilket också stödjer hypotesen att fibrosering kan drivas av andra mekanismer än ”klassisk” inflammation, åtminstone vid idiopatisk lungfibros.
Vävnadsombildning vid KOL

I det följande kommer kortfattat olika aspekter på inflammation och remodelling
av luftvägarna vid KOL att redovisas och
tänkbara uppkomstmekanismer diskuteras. Eftersom vävnadsombildning leder
till olika funktionella konsekvenser beroende på var i lungan den sker, kommer
diskussionen att ske utifrån tre nivåer i
luftvägarna: stora luftvägar, små luftvägar
och lungvävnad. I Figur 1 visas vävnadsombildningens olika manifestationer och
dess kliniska konsekvenser vid KOL.
I de stora luftvägarna kan vävnadsombildning leda till kronisk bronkit. Vid
detta tillstånd, definierat som slemhosta i
tre månader under två konsekutiva år ses

VÄVNADSOMBILDNING INFLAMMATORISKA
CELLER
Fler bägarceller
Makrofager
Fler körtlar
Neutrofiler
Metaplasi
CD4+, CD8+ T celler

Luftvägsobstruktion Peribronkiolär fibros
Bägarceller

T celler
B celler
Neutrofiler

Luftvägsobstruktion Destruktion av
"Air trapping"
alveolarväggar
Minskat gasutbyte
Färre alveolära
fästpunkter

CD4+ T celler
Makrofager

Figur 1. Manifestationer av vävnadsombildning på olika nivåer i luftvägarna vid KOL.
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en förändrad sammansättning av bronkepitelet i de broskförsedda större luftvägarna. De cilierade epitelcellerna är till
stor del ersatta med slemproducerande
bägarceller och det föreligger en ökning
av antalet submukösa körtlar. Kronisk
bronkit behöver inte vara associerad till
luftvägsobstruktion vilket innebär att
många rökare med ännu normal lungfunktion har denna diagnos. Förekomst
av slembildningen bidrar emellertid till
en accelererad förlust av lungfunktion
över tiden. Cigarettrökning kan dessutom
leda till metaplasi av epitelceller med differentiering till skivepitel vilket anses vara
ett förstadium till bronkialcancer. I motsats till förhållanden vid astma föreligger
vid KOL inte någon subepitelial fibros i
de stora luftvägarna. Det finns emellertid rapporter där det man visat en ökad
mängd matrixkomponenter såsom kollagen och glykoproteinet tenascin, och
ett ökat antal myofibroblaster även i de
stora luftvägarna vid KOL. Den inflammatoriska svaret i de stora luftvägarna vid
KOL domineras av makrofager, CD4+ och
CD8+ T celler samt av neutrofiler, de senare är främst associerade till exacerbationer. Flera av dessa celler kan, via olika
mekanismer, påverka vävnadsombildning.
Den ökade väggtjockleken i de små
(< 2 mm i diametern) luftvägarna vid KOL
benämns kronisk obstruktiv bronkiolit
och innefattar inflammatoriskt ödem, och
peribronkiolär fibros (Figur 2). Liksom
vid fibros i andra organ karakteriseras
denna ärrvävnad av permanent vävnadskontraktion. Betydelsen av den peribronkiolära fibrosen för luftvägsobstruktionen
vid KOL, framförallt i tidig fas, har visats
i omfattande kliniska arbeten.

Figur 2. Schematisk bild av en bronkioli från en frisk aldrigrökare (vänster) och
från en KOL-patient. Hos patienten är väggtjockleken förtjockad av fibros som en
konsekvens av en patologisk läkningsprocess. Det föreligger också en minskning
av alveolarväggarna.

BÄ
EP

FIB

BA

INFL

Mekanismerna bakom uppkomsten av

peribronkiolär fibros vid KOL är ofullständigt kartlagda. Sannolikt initierar en
epitelskada processen och i figur 3 visas
schematiskt bronkepitelets tänkta roll
i reparationen efter skada och hur en
defekt läkning kan tänkas leda till KOL.
Det intakta epitelet skadas vid exempelvis kronisk cigarettröksexponering och en
av cigarettrökning orsakad inflammation
spelar sannolikt en roll. Efter denna skada
täcks epitelet av ett provisoriskt matrix
bestående av plasmaexsudat vilket underlättar migration av basalceller. Cellerna kan producera ett flertal mediato-
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Figur 3. Schematiskt förlopp hur en skada på luftvägsepitelet och en efterföljande defekt
läkning kan tänkas leda till KOL. Se text. EP=epitelceller; BÄ=bägarceller; BA=basalceller;
FIB=fibroblaster; INFL= inflammatoriska celler.
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rer såsom transforming growth factor-β
(TGF-β) som tillsammans med andra
tillväxtfaktorer kan påverka strukturella
celler (fibroblaster) i underliggande matrix. De inflammatoriska celler som är associerade till den kroniska bronkioliten är
främst neutrofiler, B celler och T celler.
Dock måste man komma ihåg att denna
del av lungan är svåråtkomligt och många
studier har gjorts på operationspreparat
från patienter med andra primära diagnoser än KOL, vilket gör att resultaten måste
tolkas med försiktighet.
Fibroblaster rekryteras och prolifererar på platsen för skadan. Dessa kan producera extracellulärt matrix (kollagen,
proteoglykaner, fibronektin etc) och tillsammans leder detta till en kontraktion
(skrumpning) av vävnaden och perbronkiolär fibros. Fibroblaster kan – vid olika
inflammatoriska/profibrotiska stimuli
– även transformeras till myofibroblaster, en mesenkymal cell med kontraktila
egenskaper som uttrycker intracellulärt
glattmuskelaktin. De cilierade cellerna
kan ersättas av bägarceller. Detta kan
vid KOL således även ske i de små luftvägarna (< 2mm), där slemproducerande
celler normalt saknas. Ytterligare en orsak till luftvägsobstruktionen i de små
luftvägarna vid KOL kan vara att antalet alveolära ”fästpunkter” (alveolar attachments) mellan alveolarväggar och
bronkioli är destruerade, vilket sannolikt
beror på proteolytisk nedbrytning av alveolarväggar som ett led i utveckling till
emfysem. Detta kan bidra till att de små
luftvägarna lättare kollaberar då denna
”upphängningsanordning” i lungan är defekt (Figur 2). Nyligen publicerade studier
har även visat att obstruktion och eliminering av de små luftvägarna (bronkioli)
föregår emfysemutveckling och detta kan
vara en förklaring till den ökade perifera
restensen vid KOL.
Vid emfysem föreligger en destruktion av

alveolarväggarna vilket leder till minskad
elastisk återfjädring. Två mekanismer spelar sannolikt en avgörande roll vid emfysemutveckling, dels rubbning i balansen
mellan proteaser och antiproteaser, dels
kontrollen av programmmerad celldöd,
apoptos.
Genom fria syreradikaler från tobaksrök och från inflammatoriska celler påverkas den proteolytiska homeostasen.
Neutrofilt elastas, en viktig serinproteas
i lungan, frisätts av neutrofiler och kan
degradera elastin och ett flertal andra
matrixkomponenter. I djurmodeller är det
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visat att instillering av neutrofilt elastas i
lunga leder till emfysem. Det finns en lång
rad av antiproteaser som har till syfte att
balansera neutrofilt elastas. α1-Proteinas
inhibitor (α1-antitrypsin) är den viktigaste
antiproteasen och medfödd homozygot
brist på detta antiproteas är associerat till
emfysemutveckling. I detta sammanhang
har man diskuterat rollen av de så kallade
matrix metalloproteinaserna (MMP; kollagenas, stromelysin och gelatinas) samt
inhibitorer av dessa, TIMP (tissue inhibitors of metalloproteinases). MMP är en
grupp enzymer som har kapaciteten att
degradera matrix och som både kan bildas av inflammatoriska och strukturella
celler. Vid KOL har man beskrivit ett ökat
uttryck av flera MMP och neutrofilt elastas kan exempelvis aktivera produktion av
makrofagassocierat MMP-12.
T-lymfocyter, framförallt cytotoxiska
(CD8+) T-celler, ackumuleras i de små
luftvägarna vid KOL och ökad förekomst
av dessa korrelerar till lungfunktion mätt
som FEV1. Vid avancerat emfysem finns
en kraftig ökning av lymfoida folliklar i
anslutning till de små luftvägarna och
det är framförallt hjälpar (CD4+) T-celler
som är ansamlade i lungvävnad hos dessa
patienter. Den exakta funktionen av de Tceller som rekryterats till lungan är oklar
men kan tyda på en specifik immunreaktion, kanske riktad mot en kronisk virusinfektion eller möjligen en autoimmun
reaktion mot något kroppseget ämne. I
luftvägarna har T-cellerna även potential
att direkt delta i remodellingprocessen,
möjligen genom att bidra till degradering av matrix och emfysemutveckling,
åtmistone har experimentella modeller
givit stöd för denna hypotes.
I mekanismer ledande till emfysem kan
apoptos av strukturella celler vara viktig. I
dessa sammanhang har alveolära endoteloch epitelceller diskuterats. Exempelvis är
det visat att vascular endothelial growth
factor (VEGF) signallering är minskad vid
emfysem. En annan hypotes som föreslagits vid emfysemutveckling är en skada
på de alveolära epitelcellerna, bindvävsnybildning och inkorporering av alveolarväggar till interstitiet. Emfysem har histopatologiskt definierats som ”ett tillstånd i
lungan karakteriserad av en abnorm permanent förstoring av luftvägarna distalt
om terminala bronkioler tillsammans
med destruktion av dess väggar och utan
uppenbar fibros”. Kvantifierar man mängd
kollagen i lungvävnad finner man emellertid att denna är förhöjd hos patienter

med emfysem både om man korrelerar
den till volym lungvävnad och till alveolaryta. Detta stödjer hypotesen att fibrosering utgör en del av de patofysiologiska
mekanismerna även bakom emfysem.
Monitorering

Den sammantagna kunskapen gällande
detektion och monitorering av remodelling vid KOL är bristfällig. Att hitta markörer i exempelvis sputum eller i blodbanan som korrelerar till dessa processer
är angeläget och kan i framtiden vara till
hjälp att följa sjukdomsprogress. I detta
sammanhang är den högupplösande datortomografin (HRCT) lovande eftersom
man visuellt direkt kan bedöma tecken
till vävnadsombildning. Man har med
denna teknik kunnat kvantifiera bronkväggsförtjockning både i stora och små
luftvägar, och funnit att denna korrelerar
till lungfunktionsnedsättning vid KOL.
Kvantifiering av bronkväggstjocklek och
emfysem med HRCT kommer i framtiden
att kunna erbjuda nya möjligheter dels för
karakterisering och fenotypning av KOL,
och även kunna användas för att bedöma olika terapiformer. Exempelvis har
det kunnat visas att bronkväggstjocklek
vid KOL är relaterat till exacerbationsfrekvens och att grad av emfysem är associerat till ett multifaktoriellt mått på
sjukdom, det sk BODE index. I nuläget
har vi dock inga kunskaper som gör att
vi kan förutsäga överlevnad på basen av
tillgänglig bilddiagnostik. En alternativ
bilddiagnostisk metod är magnetkamera
(MR) som har fördelen av att inte ge patienterna joniserande strålning. Genom
att inhhalera Helium (He) i samband med
undesökningen kan man öka kontrasteffekter i lungan. I en studie jämfördes HeMR med HRCT på friska och på patienter
med KOL. HRCT gav bättre morfologisk
bedömning av lungvävnaden medan HeMR kunde komplettera bilden med funktionell information. Metoden behöver ytterligare utvärdering vid KOL.
Sammanfattning och
framtidsperspektiv

De strukturella förändringar som ses hos
patienter med kronisk luftvägssjukdom är
de manifestationer som ger en irreversibel
komponent i luftvägsobstruktionen och
korrelerar med lungfunktionsnedsättning. Vid tidig KOL är luftvägsobstruktionen framförallt korrelerad till den
kroniskt obstruktiva bronkioliten. Vid avancerad KOL ses oftast ett dominerande
inslag av emfysem. Hos en rökande KOL-
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KOL
patient är självfallet rökstopp det första
behandlingsalternativet. Utöver detta är
vår behandlingsarsenal tyvärr begränsad.
Att i framtiden utveckla farmaka som
kan interferera med den patologiska läkningsprocess som ses vid KOL är därför
angeläget. Detta kan gälla läkemedel som
verkar antifibrotiskt, men även farmaka
som kan stimulera nybildning av alveoler,
s.k. alveolarisering. Glukokortikoiders effekter i den vävnadsombildande fasen av
det inflammatoriska svaret och i den defekta läkningsprocess som karakteriserar
KOL har inte visat sig vara övertygande
och farmaka med nya angreppspunkter
måste därför utvecklas.
Det behövs också mer forskning för att
kartlägga olika fenotyper hos den rökande
populationen. Det faktum att vissa rökare
bibehåller en väsentligen normal lungfunktion och inte utvecklar KOL under
sin livslängd visar att det finns genetiska
faktorer. En välkänd sådan faktor är brist
på α1-proteinas inhibitor (α1-antitrypsin).
Hittills har den farmakologiska behandlingen vid KOL enbart styrts av en enda
lungfysiologisk variabel, den forcerade
ensekundersvolymen, FEV1. Detta primitiva sätt att betrakta en så komplex sjukdom som KOL håller nu på att överges.

De nyligen publicerade GOLD (Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease) riktlinjerna där även symtom
och exacerbationer tas med i klassificeringen är ett påtagligt tecken på denna
utveckling. Förhoppningsvis kommer vi
i framtiden att kunna subgruppera KOL
sjukdomen, där även vävnadsombildning
beaktas, för att på så sätt kunna ge en mer
skräddarsydd behandling
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Kan rökassocierade förändringar i lungan
leda till autoimmuna sjukdomar?

A

tt tobaksrökning är en viktig faktor
i patogenesen av flera sjukdomar
såsom lungcancer, kardiovaskulär
sjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är väl känt. Rökning har
emellertid också visat sig vara associerat
med risk för utveckling av flera autoimmuna sjukdomar, det vill säga sjukdomar
där immunförsvaret angriper och förstör
kroppsegen vävnad, till exempel ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och
multipel skleros (MS). Tyvärr har minskningen av tobaksrökning avstannat, och
det finns indikationer på att rökning blir
allt vanligare särskilt hos unga kvinnor.
Detta har implikationer för utvecklingen
av autoimmuna sjukdomar, eftersom
dessa är särskilt vanliga hos kvinnor.
Ledgångsreumatism

För att bättre förstå sjukdomsmekanismerna bakom ledgångsreumatism, RA,
där rökning är en välkänd riskfaktor, har
vår forskargrupp deltagit i ett samarbete
med reumatologforskare under ledning av
Lars Klareskog vid Karolinska Institutet.
Man kunde bland annat påvisa ett slående
exempel på samverkan mellan genetiska
faktorer och omgivningsfaktorer för utvecklingen av RA. Det visade sig nämligen
att om man var rökare och hade en dubbel
uppsättning av vissa typer av immunförsvarsgenen HLA-DR så ökade risken för
att utveckla en vanlig variant av RA med
drygt 20 gånger. Det rörde sig om s.k.
”ACPA-positiv RA”, det vill säga där patienterna har auto-antikroppar mot modifierade kroppsegna ämnen, citrullinerade proteiner (ACPA står för antibodies
to citrullinated protein antigen). Vidare
kunde det visas att rökning ledde till uppreglering i lungvävnaden av det enzym,
PAD2, som orsakar citrullineringen (ett
exempel på så kallad post-translationell
modifierng av proteiner), liksom till högre nivåer av citrullinerade proteiner i
celler erhållna från de djupa luftvägarna.
En konsekvens av sådana modifieringar
kan bli att kroppsegna ämnen som normalt ignoreras av immunförsvaret i stället uppfattas av immunceller som T- och
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Vid bronkoskopin för man ned ett tunt, böjligt fiberoptiskt instrument i luftvägarna. Koksaltlösning
instilleras och sugs försiktigt upp igen. Den lungsköljvätska som erhålls innehåller celler och lösliga
komponenter vilka används för såväl diagnostik som forskningsändamål.

B-lymfocyter som främmande, och därför
triggar en attack av immunsystemet. Den
synnerligen starka kopplingen mellan
rökning, specifika HLA-typer och risk för
RA talar starkt för att förekomsten av specifika antigen, som modifierade kroppsegna proteiner, är centrala i initieringen
av den inflammatoriska processen vid RA.
Inflammatoriska muskelsjukdomar

En annan grupp av besläktade sjukdomar,
de inflammatoriska myopatierna (där inflammationen framför allt drabbar musklerna, t.ex. polymyosit och dermatomyosit) har ofta engagemang även av lungorna
i form av interstitiell lungsjukdom, vilken
bidrar kraftigt till morbiditet och mortalitet. Det är slående att myosit med interstitiell lungsjukdom är starkt associerad
med en viss specifik typ av autoantikroppar, riktade mot en familj av enzymer som
kallas aminoacyl-tRNA-syntetaser. Den
vanligaste av dem är Jo-1-antikroppen

(riktad mot histidyl-tRNA-syntetas), som
påvisas i var femte myositpatient. En av
våra samarbetspartners vid Karolinska
Institutet, Ingrid Lundberg, fann nyligen
belägg för att rökning i samspel med vissa
HLA-varianter även är associerat med
autoimmuna reaktioner vid myositsjukdom. Rökning och HLA-typen DR3 var
nämligen starkt kopplat till förekomst av
Jo-1-antikroppar vid myosit.
Multipel skleros

Ytterligare ett exempel på att rökning är
en riskfaktor för autoimmun sjukdom är
multipel skleros, MS. Här har en annan
samarbetspartner vid Karolinska Institutet, Tomas Olsson, nyligen publicerat resultaten från en studie som visar ännu ett
slående exempel på interaktion mellan arv
och miljö för sjukdomsuppkomst. Hans
forskargrupp fann nämligen att kombinationen av förekomst av HLA-typ DR15
och avsaknad av HLA-A2 tillsammans
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med rökning ökade risken att få MS med
16 gånger. De kunde även visa att till och
med passiv rökning är en riskfaktor för
MS.
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
kan möjligen också vara en autoimmun
sjukdom, åtminstone kan autoimmuna
reaktioner tänkas driva sjukdomsutvecklingen i en undergrupp av patienter. Det
faktum att T-cellsmedierad inflammation
kan kvarstå flera år efter att man slutat
röka har anförts som argument för att
KOL kan vara en autoimmun sjukdom.
På senare år har ett antal studier kommit
med konkreta belägg för denna hypotes.
Exempelvis har antikroppar och T-celler
riktade mot elastin påvisats i KOL-patienter, och denna immunreaktivitet korrelerade med graden av emfysem. Andra
studier har också rapporterat förekomst
av autoantikroppar, som korrelerade med
graden av lungfunktionsnedsättning. Nyligen kunde man även i en musmodell av
emfysemsjukdom visa att cigarettrök genererade T-celler som var auto-reaktiva,
och som efter injektion i friska möss kunde överföra sjukdomen till möss som inte
exponerats för tobaksrök.
Tänkbara mekanismer

Vad kan man då tänka sig att det är för
mekanismer som ligger bakom ovan
nämnda sjukdomsassociationer? De
HLA-molekyler som refererades till har
en viktig funktion i immunförsvaret genom att presentera antigen för T-celler.
Dessa antigen är fragment av proteiner,
så kallade peptider, oftast bestående
av 10 – 25 aminosyror långa sekvenser.
T-celler använder en speciell receptor,
T-cellsreceptorn (TCR), för att känna
igen olika antigen som kan vara delar
av patogener som olika bakterier eller
virus, men även kroppsegna ämnen. Tcellsreceptorer finns i miljontals olika
varianter, och gör att vi kan försvara oss
mot praktiskt taget vilket patogen som
helst som vi exponeras för. Varje enskild
T-cell har bara en sorts TCR på ytan, men
när den stöter på ett antigen som bundet
till en viss HLA-molekyl har precis rätt
passform för att starkt binda till dess TCR
aktiveras T-cellen och börjar dela sig, så
att man efter några dagar har en smärre
”armé” av identiska dotterceller, specifikt
inriktade på att bekämpa just det smittämne man blivit utsatt för. Ett dilemma
är att eftersom T-cellsreceptorer bildas
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Det behövs inga sofistikerade analyser för att se skillnad på lungsköljvätska, och cellerna som
finns i denna, från rökare respektive icke-rökare!

slumpmässigt kommer vissa av dem också
att kunna binda kroppsegna antigen, och
därför finns flera olika sätt för immunförsvaret att eliminera eller ”stänga av”
T-celler som reagerar på kroppens egna,
normala, beståndsdelar. Förekomsten av
autoimmuna sjukdomar visar ju dock att
dessa säkerhetsfunktioner inte alltid fungerar. Principen är liknande för hur B-celler fungerar, men dessa känner igen ”fritt”
antigen, d.v.s. bindning till HLA-molekyler behövs ej. B-cellsreceptorer kan även
lösgöras från cellytan för att cirkulera som
antikroppar. T- och B-celler samarbetar
ofta och T-cellen kan då via lösliga mediatorer (så kallade cytokiner) ge hjälp till
B-cellen att fullt aktiveras och mogna ut
till en antikroppsproducerande cell.
Det rökning kan leda till är dels att
främja en allmänt pro-inflammatorisk
miljö i lungvävnaden, som underlättar aktivering av B- och T-celler, dels leda till att
kroppsegna ämnen som normalt inte presenteras för T-cellerna ”visas upp” bundna
till vissa HLA-molekyler följt av T-cellsaktivering, dels till att sådana ämnen
modifieras som nämndes tidigare, och då
uppfattas av immunförsvaret som främmande och triggar specifika T-celler. För
att ett autoimmunt angrepp därefter skall
kunna drabba andra organ, som leder (vid

RA), muskler (vid myosit) eller centrala
nervsystemet (vid MS) krävs att samma
eller snarlika antigen uttrycks i dessa vävnader och upptäcks av aktiverade T-celler
och B-celler som cirkulerar i kroppen ”på
spaning” efter sina specifika antigen. Den
specifika kopplingen mellan rökning och
vissa HLA-varianter som riskfaktor för de
tidigare diskuterade sjukdomarna talar
starkt för en viktig roll i sjukdomsutvecklingen för HLA-molekylerna som presentatörer av specifika autoantigena peptider.
Om man kan identifiera dessa peptider,
unika för var sjukdom, och i detalj karakterisera de autoreaktiva T-cellerna som
triggas av peptiderna, finns stort hopp
om genombrott vad gäller förståelsen för
patogenesen och möjligheter till helt nya
behandlingsmetoder mot rökningsrelaterade inflammatoriska sjukdomar.
Vår pågående forskning

För att bättre förstå hur rökning kan
bidra till utvecklingen av autoimmuna
sjukdomar har vår lungmedicinska forskargrupp vid Karolinska Institutet, Institutionen för medicin i Solna startat ett
forskningssamarbete med andra forskargrupper vid KI intresserade av dessa
sjukdomar. Till en början fokuserar vi på
att studera friska rökare och icke-rökare,
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cell
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Antigen-peptid

Hur T-celler ”ser” antigen. T-cellen använder sin T-cellsreceptor (TCR) för att binda ett komplex
bestående av en antigen-peptid bunden till en HLA-molekyl på ytan av en antigenpresenterande
cell, exempelvis en alveolarmakrofag.

i syfte att undersöka hur rökning påverkar olika aspekter av immunförsvaret i
lungorna, men senare kommer prover
från patienter med till exempel KOL, RA
och MS att inkluderas. En viktig teknik
som möjliggör provtagning från de djupa
luftvägarna är bronkoskopi med bronkoalveolärt lavage, s.k. lungsköljning, som
ger tillgång till olika typer av immunceller
från lungorna. Dessutom tas blodprover
från alla försökspersoner. Ett av målen är
att undersöka om rökning inducerar presentation av andra antigen i lungorna hos
rökare jämfört med icke-rökare. Antigena
peptider bundna till HLA-molekyler isolerade från antigenpresenterande celler
från lungorna (framför allt alveolarmakrofager) elueras och identifieras med hjälp
av masspektrometri. Här samarbetar vi
med Roman Zubarevs forskargrupp vid
KI, som har expertis vad gäller denna specifika metod för sekvensbetämning. Nästa
steg blir att undersöka om de identifierade
peptiderna faktiskt triggar aktivering av
T-celler, och här använder vi olika assays
som ELISPOT och flödescytometrisk detektion av intracellulära cytokiner. Vidare
vill vi undersöka den funktionella profilen
hos lungansamlade T-celler, såväl ”totalT-celler” som antigenspecifika celler. Tceller kan delas in i olika subset beroende
på vilka lösliga signalsubstanser de utsöndrar, och som T-cellerna använder för
att reglera funktionen hos andra immunceller. Viktiga exempel är t.ex. T-hjälpar
1-celler (Th1-celler, dessa gör framför allt
interferon-gamma), Th17-celler (produ-
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cerar IL-17) och Th2-celler (IL-4, IL-5,
IL-13). Särskilt Th1- och Th17-celler är
av intresse i samband med autoimmun
sjukdom, i synnerhet de relativt nyupptäckta Th17-cellerna. Th2-celler däremot
associeras framför allt med allergiska
sjukdomar, exempelvis astma. Därutöver
finns olika typer av regulatoriska T-celler
som har som funktion att kontrollera de
andra ”effektor-”T-cellerna. På senare år
har bilden komplicerats ytterligare av
upptäckten att dessa subset inte är statiska, utan att det finns en plasticitet hos
T-celler. Vi kommer även inom kort att
initiera studier av funktionen hos lungmakrofagerna, som samverkar nära med
T-cellerna för att driva på inflammationen
vid dessa sjukdomar.
Den kunskap vi kommer att erhålla
kan leda till helt nya möjligheter att utveckla behandlingsmetoder, specifikt
riktade mot skadliga T-celler. Genom
bättre förståelse av de mekanismer som
leder till autoimmun sjukdom kan också
nya diagnostiska och prognostiska test
möjliggöras, vilka kan användas för tidig
intervention i sjukdomsförloppet och till
individualiserad vård.

risken att drabbas är ledgångsreumatism,
myosit (muskelinflammation) och multipel skleros. Även vid kroniskt obstruktiv
lungsjukdom (KOL) har man påvisat ett
autoimmunt inslag, som kan förklara
varför sjukdomen kan förvärras trots att
patienten slutar röka.
Vårt syfte är att bättre förstå de immunologiska mekanismer som induceras i lungorna av rökning, och som kan
vara gemensamma för olika autoimmuna
sjukdomar. I förlängningen är vårt mål att
bidra till utveckling av nya terapier mot
dessa sjukdomar.
Jävsförhållanden

Det finns inga personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella
relationer med företag eller organisationer som kan antas kunna påverka min syn
på det aktuella ämnet.

Sammanfattning

Rökning har visats vara kopplat till flera
olika autoimmuna sjukdomar, det vill säga
tillstånd där kroppens immunförsvar angriper olika kroppsegna ämnen och orsakar skada. Exempel på sådana sjukdomar
där rökning, särskilt i kombination med
vissa ärftliga anlag (HLA-typer), ökar
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Välkommen till SFFAs vårmöte 2013

Linköping 18 april
Allergicentrum i Östergötland hälsar er välkomna till SFFAs vårmöte 2013
Temat blir nya och kommande behandlingar mot astma och allergi
Mötet anordnas i Linköping – där idéer blir verklighet
Tid: Torsdag den 18 april kl. 09.00-16.30
Plats: Missionskyrkan i Linköping
Ur programmet:
Nya metoder för specifik immunoterapi
Nytt inom astmabehandling
Anti-IgE vid kronisk urticaria
Angioödembehandling
Systembiologi, en hjälp för val av terapi
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Rapport

Intrabronkiella ventiler: Status i Sverige
Rapport från det första "Ventilmötet" i Sverige
av Gunnar Hillerdal

N

ya, oblodiga tekniker för volymreduktion vid grava
heterogena emfysem har blivit alltmera aktuella, inte
minst på kontinenten. I Sverige har några små serier
gjorts, men ekonomiska åtstramningar har gjort det svårt att
lansera metoderna. På flera universitetskliniker har man dock
prövat metoden i liten skala, och för att redovisa våra erfarenheter och planera framtiden samlades de närmast berörda till
ett möte på Arlanda i mitten av oktober 2012. Från Stockholm
deltog Gunnar Hillerdal; Göteborg: Gerdt Riise; Linköping:
Anders Vikström; Uppsala: Inger Dahlén och Carl-Axel Karlsson. Tyvärr uteblev p.g.a. vattkoppor en representant från Lund,
men data därifrån har senare kompletterats. Dessutom deltog
från Norge Arve Sundset, Oslo.
Bakgrund

Sedan några år är det väl känt att man hos gravt dyspnoiska
patienter med heterogena emfysem och mycket låg lungfunktion i vissa selekterade fall kan uppnå dramatiska förbättringar
genom att kirurgiskt avlägsna de mest destruerade delarna av
lungorna. Detta visades i den stora amerikanska NETT-studien
och också i vår svenska mindre men statistiskt höggradigt signifikanta VOLREM-studie, som Hjärt-Lung-fonden bekostade.
Emfysem är en alltför vanlig sjukdom i Sverige och definieras som en ”onormal, permanent förstoring av lungblåsor med
förstörelse av deras mellanväggar". En viktig aspekt är att lungans normala återfjädringstryck (elasticitet) försvinner, och den
emfysematösa delen av lungan blir ”slappare” och man får en
kraftigt förstorad bröstkorg med en stor volymökad lunga. Vid
heterogena emfysem är vissa delar betydligt mera drabbade än
andra, och de friskare delarna av lungan dras ihop medan de
sjuka utvidgas. Om man då på något sätt kan ta bort de förstörda delarna, så kan de friska delarna expandera igen och totalt
sett kan då lungan fungera bättre. Ju större skillnaden är mellan
friskt och sjukt, ju bättre effekt, men vid ett homogent emfysem
vinner man ingenting utan bara försämrar för patienten.
Den kirurgiska metoden medför stora risker eftersom det
är patienter med gravt nedsatt lungfunktion som ska genomgå
större kirurgi. Blödningar, infektioner, luft i lungsäcken mm kan
ge långa sjukhusvistelser och t.o.m några procents mortalitet.
”Oblodiga” metoder har därför utvecklats.
Ventilmetoden innebär att ventiler läggs in via ett bronkoskop i

lämpliga luftrör och ger en ”enkelriktning” av luftströmmen (och
eventuellt slem): bara ut, inte in! Tekniskt är det ganska enkelt
att lägga in dem och även avlägsna dem vid behov. I Sverige har
ventiler från två firmor använts, Pulmonx och Olympus. Rent
tekniskt måste man stänga av en hel lob p.g.a. kollateralventilationen, och ventilerna kommer inte att sitta kvar i lobbronken
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(med undantag av mellanloben) så det går åt upp till 4 ventiler
per lob, i genomsnitt 3. I vissa fall finns det ”Cohnska porer”
mellan loberna också – och då hjälper det inte att stänga av loben, för det kommer att läcka luft ”bakvägen” in i den avstängda
loben från grannen. Det finns metoder att avgöra detta, men de
är inte hundraprocentiga – så alla försök kommer inte att lyckas.
Komplikationer finns: Akuta i form av pneumothorax, smärre
blödningar och på sikt upprepade/kroniska infektioner som kan
leda till att man tvingas ta bort ventilerna, eller upphostning av
ventiler, som regel under de första månaderna.
Ventiler kan även användas på andra indikationer, t.ex. vid
peuropulmonella fistlar.
Det finns även andra ”oblodiga” metoder. Man kan spruta in
ett förseglande ämne som ger en fibrotisering av det aktuella
området, och även hetluft har det experimenterats med. Vidare
finns en coiling-metod. Några erfarenheter av dessa metoder
finns ännu inte i Sverige; fördelen med dem är att man inte
måste åtgärda en hel lob utan kan behandla segment på olika
ställen; en nackdel är att det är irreversibelt.
Svenska erfarenheter

Vid Karolinska Sjukhuset har man sedan November 2008 och
fram till april 2012 satt in ventiler hos 31 patienter, totalt 81
ventiler (2,6 per patient i genomsnitt). Av dessa hade 11 alfa-ettantitrypsinbrist. FEV1 innan åtgärden var 0,5 – 1,3 (17 % – 36%)
och RV 3,1 – 6,3 (140 – 309 %). Om man definierar minst 25 %
förbättring i FEV1 efter 6 månader som lyckat, så var antalet
lyckade fall 68 %. FEV1 var efter 6 månader 0,81 – 1,74 (30 – 64 %).
Komplikationer var upprepade/kroniska infektioner som tvingat
oss ta bort ventilerna i 4 fall; upphostade ventiler 2 st efter 3
månader, sedan 6,7 och 13. Pneumothorax sågs i bara ett fall.
F.n. är det uppehåll för ”utvärdering”.
I Lund finns också relativt stor erfarenhet med totalt cirka
35 patienter gjorda, men ungefär hälften på fistelindikation, och
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uppskattningsvis alltså 18 på emfysemindikation. I framtiden
planeras en patient/vecka att åtgärdas, tack vare att man lyckats
få särskilda anslag.
I Umeå har under 2012 tre patienter utförts i en ”workshop”,
varav en mycket lyckad. Fortsatta inläggningar är oklart; ansökan om medel för ny metod har gjorts, och det torde komma
besked efter nyår om detta.
I Linköping har två patienter gjorts, ej utvärderat. Det regionala metodrådet har gjort en mycket bra genomgång och
tillstyrker att pengar skall avsättas för denna nya behandling
men det är osäkert om det kommer att beviljas.
I Göteborg görs f.n. inga ventiler. Fem transplantations-patienter har gjorts och 5 bronkopleurala fistlar, men inga ”vanliga” emfysem. Man söker pengar via ”nya metoder”, HTA-analys
(Health Technology Analysis).
Uppsala har inga aktuella planer att ta upp metoden f.n.
I Norge har man ännu inte kommit igång. Protokoll har gjorts
och utredningar har startats. Medel finns till 6 patienter 2012
vilket man nog inte hinner med. Övriga universitetskliniker i
Norge avvaktar Oslo.
I Sverige är alltså ett knappt 60-tal patienter behandlade med
ventiler för emfysem. I Tyskland är detta en helt accepterad
metod och ersätts av försäkringskassorna där; 2012 beräknas
1500 fall åtgärdas och nästa år tror man att det ökar ännu mer.
I princip kan alltså svenska patienter åka till Tyskland, få ventiler inlagda, och sedan kräva sitt hemlandsting på kostnaderna
och kommer med stor sannolikhet att få detta enligt EU-regler.
För närvarande (oktober 2012) görs alltså ingreppet enbart i
Lund! Finansieringen är det stora problemet.

Det rådde allmän enighet om att ingreppen ska centraliseras.

Tekniskt är det lätt att lära – det svåra är att välja rätt patient.
Allvarliga komplikationer är sällsynta men enligt internationella erfarenheter så finns de och akut thoraxkirurgi kan då
vara nödvändig. Vi enades också om att ha samma eller åtminstone mycket lika kriterier för ingreppet, utredningsmallar,
uppföljning etc. vilket borde vara rätt lätt. Det finns ett LundStockholm-protokoll och ett i Norge. Vidare bestämdes att ett
kvalitetsregister skulle införas. Norge vill också delta i detta.
De flesta var eniga om metodens värde. Varje ventil kostar
ungefär 15 000 kr, och varje ingrepp går alltså på genomsnittligt
45 000 kronor bara i materialkostnader. Men detta är en engångskostnad (och en ganska måttlig sådan), och vinsterna kan
vara stora för patienterna (och därmed också indirekt för sjukvården), så alla hoppades att man snart kommer att godkänna
metoden igen. Man kan ju jämföra med moderna cancermediciner, där patienterna måste behandlas kontinuerligt och där
totalkostnaderna då blir väldigt mycket högre. Dessutom är det
bara ett litet antal av alla emfysempatienter som kan erbjudas
denna behandling.

Gunnar Hillerdal

Docent, Överläkare, LungAllergi Kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
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Välkommen till Svenska Lungkongressen i Visby
22-23 maj 2013
Svensk Lungmedicinsk Förening anordnar 2013 års Lungkongress i Visby
Lokala arrangörer är Lung-och allergikliniken i Uppsala i samarbete med
Infektionskliniken i Visby.

Tema: Den infekterade lungan
Onsdag 22 maj:
Utbildningsdag: Lunginfektioner inkl tbc, aspekter på diagnostik och behandling
Swedevoxmöte, chefsmöte, styrelse- och VK-möte
Onsdag kväll: Mingelkväll med underhållning
Torsdag-fredag 23-24 maj:
Lungkongress och SLMF årsmöte
Under torsdagen anordnas även separat program för SLIF respektive sjukgymnaster.
Torsdag kväll: En oförglömlig kongressmiddag vid Östersjöns kant!
Ur programmet:
- Cystisk fibros					- Bronkiektasier
- Atypiska mykobakterier			
- Kroppseget antibiotika
- Svampinfektioner i lungan			
- KOL-exacerbationer
- Lunginfektioner hos immunsuprimerade
- ”Host-maskiner” – när, var, hur?
- Framtida antibiotikabehandling 		
- Falldiskussioner mm
Inbjudan att skicka in abstract för bedömning!
Accepterade bidrag kommer att erbjudas muntlig presentation eller poster-presentation.
Sista anmälningsdag för abstract: 15 mars 2013.
Hjärtligt välkomna till Visby önskar organisationskommittén!
Inger Dahlén			
Christer Janson			
Margareta Emtner		
Ulrike Spetz-Nyström		

Sture Persson
Eva Lindberg
Helen Wallstedt
Gun-Marie Bodman Lund

Kontaktperson: Gun-Marie Bodman Lund
e-post: lungforskning@akademiska.se, tel: 018-611 02 29
Mer information och anmälningar: SLMFs hemsida eller www.lungkongressen2013.se
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Nordiskt kvalitetsregister
vid idiopatisk lungfibros
Rapport från IPF workshop 23-24 aug 2012 Stockholm
Interstiella lungsjukdomar är en heterogen grupp av tillstånd med varierade bakomliggande orsaker. Utredning av
dessa patienter utgör inte sällan en stor utmaning för sjukvården och ställer krav på noggrann klinisk värdering av patienten och sammanvägning med ofta svårtolkad radiologi
och patologi.
På initiativ från SLMF pågår för närvarande en revision
av det svenska nationella vårdprogrammet om idiopatisk
lungfibros (IPF) och programmet beräknas vara klart i oktober 2012. Tankar har då väckts kring att ett kvalitetsregister, kanske inom ramen för ett nordiskt samarbete, skulle
kunna vara en katalysator dels till mer framgångsrik vård
för denna patientgrupp, dels kunna användas i olika forskningsprojekt. I såväl Danmark som Finland pågår sedan
2 – 3 år arbeten med samma inriktning.
Vid en nyligen genomförd workshop på Johannesberg slott
i Stockholm diskuterades förutsättningar för ett framtida
nordiskt kvalitetsregister inom interstitiella lungsjukdomar.
Workshopen var ett oberoende akademiskt initiativ som
sponsrades av Intermune.

P

rofessor Magnus Sköld, Karolinska sjukhuset inledde mötet med att hälsa välkommen till de totalt ca 25 deltagarna
från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland.
Dr Sköld gav inledningsvis en resumé över de senaste 15 årens
utveckling inom området Interstitiella lungsjukdomar (ILD).
Utvecklingen har gått snabbt framåt sedan de första riktlinjerna
presenterades av ATS/ERS i början av 2000-talet. Klassifikationen av sjukdomsgruppen har blivit tydligare och nya evidensbaserade guidelines från ATS/ERS presenterades våren 2011[1].
Kunskapsutvecklingen inom området går fort med 8 – 10 nya
randomiserade studier senaste 2 – 3 åren och det finns redan nu
behov av viss revision av dokumentet. Flera av de interstitiella
sjukdomarna är ovanliga och ett större befolkningsunderlag och
ökat kunskapsutbyte inom ramen för ett fördjupat samarbetet
inom Norden kan ge stora fördelar för denna patientgrupp.
Workshopen var indelad i tre sessioner; varav den första
handlade om nya guidelines, den andra om tidigare erfarenheter av IPF register i Norden och den avslutande var utformad
som en diskussions del hur arbete kan gå vidare i gruppen med
ett fördjupat samarbete med ett nordiskt register.
Session 1 IPF-guidelines (moderator dr Magnus Sköld).

Dr T Sjåheim från Rikshospitalet i Oslo föreläste om epidemiologi, klinik och lungfysiologi vid IPF. Incidens och prevalens
är mycket varierande. Vanligt förekommande incidenssiffror
är 4,3 – 17,4/100 000 innevånare. I Norge innebär det, enligt dr
Sjåheim att det tillkommer cirka 100 – 200 nya fall/år.
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Föreläsaren framhöll vikten av en noggrann anamnes och status för att exkludera interstitiella lungsjukdomar av känd genes.
Naturalförloppet är, enligt dr Sjåheim, svårt att prediktera där
vissa patienter drabbas av en snabbt förlöpande respiratorisk
svikt och andra har ett mycket långsamt förlöpande sjukdomstillstånd.
Komorbiditet är en viktig prognostisk komponent vid IPF.
Det är framförallt vanligt förekommande med samtidig KOL/
emfysem vilket också kan försvåra tolkningen av lungfysiologiska resultat. Dr Sjåheim refererade flera studier där man
använt FVC, diffussionskapacitet och sex minuters gångtest
för monitorering och prognos-bedömning. Longitudinella förändringar avseende FVC verkar tillsynes vara det bästa instrumentet i dagsläget
Dr S Shaker från Gentofte sjukhus i Danmark föreläste om

radiologi vid IPF. High resolution computer tomografi (HRCT)
är helt avgörande för att karaktärisera interstitiell lungsjukdom
och inte minst IPF. Diagnosen IPFs radiologiska och patologiska utseende benämns usual interstitiell pneumonia (UIP).
UIP karakteriseras av basalt subpleuralt distribuerade retikulära abnormiteter och samtidig honey combing(bikakemönster)
med eller utan bronkiektasier. Förekomst av bikakemönster är
påtagligt viktigt för att kunna ställa en definitiv UIP-diagnos.
Utifrån kriterier på HRCT kan man definiera huruvida mönstret
är definitivt talande för UIP respektive sannolikt eller oförenligt
med UIP.
En av de största förändringarna de senaste åren är att man i
guidelines från 2011 tonat ned behovet av histopatologisk diagnos. Vid typisk radiologisk UIP tillsammans med typisk klinik
anses specificitet så hög att histopatologisk utredning inte behövs.
Diskussionen i slutet av föreläsningen kretsade om betydelsen av radiologen skiljer honey-combing (bikakebildning) från
retikulärt mönster. Det är en stor utmaning för radiologin och
mötet var ense om att ansträngningar bör göras för att intressera fler radiologer för dessa sjukdomsgrupper.
Dr Ritta Kaarteenaho från Oulu University Hospital föreläste

om lungbiopsins roll i diagnostiken och inledde med en översikt av ATS guidelines där man påpekar vikten av att resultatet
av lungbiopsi kombineras resultatet av HRCT. Det finns risker
med lungbiopsi. Komplikationer kan bestå i blödning, akut
respiratorisk svikt och 30-dagars mortalitet har beräknats till
3 – 5 %. En tredje del, menade föreläsaren, av alla IPF-patienter
kan behöva biopseras. Det finns också ibland värde av lungbiopsi för att diagnostisera andra interstitiella lungsjukdomar
som exv.non-specific interstitiell pneumonia (NSIP).

27

�

IPF

I diskussionen framkastade de danska kollegorna från Århus Universitetssjukhus synpunkten att inte utesluta en roll för
transbronkiella lungbiopsier (TBL) då man vid detta center har
positiva erfarenheter av denna teknik. Det efterlystes en sammanställning av dessa data för att kunna utvärdera metoden
vid IPF. Dock påpekades att TBL fortfarande är av värde för att
exkludera annan interstitiell lungsjukdom såsom exempelvis
sarkoidos. Påpekades dock att sensitiviteten för just fibrosdiagnosen är låg.
Dr Altraya från Tartu University Hospital Estland föreläste om
multidisciplinära konferenser (MDT) vid IPF och påpekade
vikten av att samverka i diagnostiken. Det är av stor vikt att
såväl lungläkare, radiolog och patolog deltar. Det gäller särskilt
när fynden är diskordanta där HRCT-fyndet inte är typiskt för
IPF. Det råder i princip fullständig konsensus i senaste ATSdokumentet om MDT-konferensens betydelse och det är en
stark rekommendation att föredra patienten på konferens.
Dr Magnus Sköld, KS, Stockholm avslutade sedan första sessio-

nen med en föreläsning om behandling av IPF. ATS/ERS-guidelines från 2011 har systematiskt värderat en rad olika behandlingsformer vid IPF. De nya riktlinjerna är, till skillnad från de
från år 2000, evidensbaserade och flera av rekommendationerna
är baserade på välgjorda randomiserade studier. Stark rekommendation ges för lungtransplantation som idag är den enda
behandlingsmetod som påverkar överlevnaden vid IPF. Riktlinjerna rekommenderar vidare lungrehabilitering, vid hypoxi
syrgasbehandling och behandling av ev. gastroesofageal reflux.
Riktlinjerna innehåller utförliga beskrivningar av substanser som prövats vid IPF. Av alla randomiserade kontrollerade
studier vilket utgör 16 studier så är 8 publicerade efter år 2010
vilket visar på en stigande aktivitet inom området. Dessvärre har
dock flera nyligen publicerade studier med bl.a. interferon-γ 1b,
etanercept, bosentan och macitenten utfallit negativt inom IPFområdet. Ytterligare ett bakslag var att kombinations-behandling med lågdos kortison, azathioprin samt N-acetylcystein,
som använts under flera år, visade sig vid en interim analys av
PANTHER studien leda till ökad mortalitet och hospitalisering
varför denna behandlingsarm avbröts. Studien fortsätter dock
med NAC, d.v.s. Acetylcystein i behandlingsarmen mot placebo.
Resultat kan förväntas under kommande år. Pirfenidon, ett nytt
oralt läkemedel med bland annat effekt på fibroblast-proliferation är från och med 2011 godkänt inom EU. FVC har varit
primärt effektmått i registreringsstudierna. Man har kunnat visa
effekt på att försämringstakten av FVC minskar jämfört med
placebo hos patienter med FVC>50 %. I de nyligen publicerade
danska riktlinjerna och i de kommande svenska är pirfenidon
ett behandlingsalternativ vid IPF.
Session 2. IPF-register i Norden.

Det finns idag erfarenheter av IPF-register såväl i Danmark
som i Finland. Dr Charlotte Hyldgaard, Universitetssjukhuset i Aarhus, Danmark, redogjorde för danska erfarenheter av
IPF-register. Aarhus Universitetssjukhus har en egen sektion för
interstitiella lungsjukdomar. Cirka 300 nya patienter remitteras
årligen till enheten vilket även inkluderar komplicerade sarkoidospatienter. I samarbete med läkemedelsföretaget Actelion och
med utgångspunkt för registret för pulmonell hypertension har
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man sedan 2009 ett retrospektivt ILD-register på sjukhuset.
Insamling av data gjordes från maj 2010 till juni 2011 och databasen var färdig februari 2012.
Inklusionskriterier i registret har varit diagnostiserad ILD
(förutom sarkoidos) under tidsperioden april 2003 till april 2009.
Man har utgått från ICD10-kod. Alla tillgängliga HRCT-bilder
och alla diagnoser har reevaluerats av radiolog och lungläkare.
Sammantaget har 431 patienter inkluderats. Registret inkluderar även andra interstitiella lungsjukdomar än IPF och
registrering av samtidig bindvävssjukdom. Registret innefattar
data kring HRCT-karaktäristika och konklusion kring HRCTbedömning i ett utfall av definitivt UIP, förenlig med UIP eller icke förenlig med UIP. På samma sätt har registrering skett
kring lungbiopsi och även komplikationer kring lungbiopsi och
resultat har registrerats. I behandlingsdelen av databasen finns
läkemedelsmodul där initiering, ändringar och stoppdatum
anges för medicineringen. I follow up-data finns bland annat
registrering kring hospitalisering.
Dr Hyldgaard redovisadeatt av samtliga nya ILD-diagnoser
under 2003 – 2009 kom 64 % på remiss från andra sjukhus.
Medelåldern var 61,2 år, man/kvinna 55 % respektive 45 %. Aldrig rökare utgjorde 35 %, exrökare 50 %, rökare 15 %. Ålder vid
sjukdomsdebut 58,5 år. Huvudsakliga symtom var dyspné 86 %
och hosta 39 %. Tid från första besök på sjukhus till diagnos 3,6
månader. 5 % hade ärftlighet i anamnesen för ILD. I lungfunktionsdata var medelvärdet på FEV1 70 %, FVC 71 %, DLCO 48 %.
6 minuters gångtest 385 m. Bronkoskopi utfördes med BAL på
71 %, transbronkiella lungbiopsier på 25 %. VATS-biopsi utfördes
på 40 % av fallen. Av samtliga diagnoser utgjorde IPF 28 % av
alla ILD. Därefter följde bindvävsrelaterade ILD 13 % och end
stage fibrosis 11 %.
Avslutningsvis berättade dr Hyldgaard att ett nationellt prospektivt registret för ILD är under utveckling, 4 enheter i Danmark har planerat att vara med. Det prospektiva registret byggs
upp med erfarenheter från retrospektiva registret.
Dr Marjukka Myllärniemi redogjorde för finska IPF-registret.

Det finska IPF-registret har inkluderat 5 universitetssjukhus och
21 mindre sjukhus. Utgångspunkten för det finska IPF-registret
är att man vill samla biologiskt material för forskning och man
vill ha möjlighet att genomföra kliniska undersökningar. Kliniska data ska också kunna ligga till grund för epidemilogisk forskning. Dessutom vill man närma sig etiologiska frågeställningar.
Steg ett har varit att utgå från ICD-koder från de 5 Universitetssjukhusen. Steg två att involvera de centrala, lokala sjukhusen. I det arbetet har man kontaktat direkt lungläkare på de
olika mindre sjukhusen för att kunna identifiera patienterna.
Det finska IPF-registret är baserat på att patienten ger sitt
samtycke. Med patientens medgivande är det möjligt att registrera patientens kliniska data utan att ha tillåtelse från sjukhuset.
Etisk ansökan har skett för att ge möjlighet till insamling av
biologiskt material.
Inklusionskriterierna har varit alla patienter som har blivit
diagnostiserade för IPF efter 2001 och alla nya patienter som
har diagnostiserats enligt ATS/ERS-konsensus 2011. Exklusionskriterierna har varit patienter som har bindvävssjukdom
eller som har annan känd exogen faktor. Detta utgör en skillnad
mot det danska registret som innefattar samtliga interstitiella
lungsjukdomar.
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När det gäller IT-stöd har man använt sig och utgått från det
finska hematologregistret. Det innehåller fyra olika delar, en för
epidemilogiska basdata, en för diagnostiska data, en för uppföljning med lungfunktionstest, hospitalisering, död och transplantation och en avslutande de för farmakologisk behandling.
IPF-registret har i nuläget 200 patienter involverade och
100 patienter har inkluderats i databasen. Från finska gruppen
framkastar man möjligheten kring att olika länder i Norden kan
ha olika fokus för sina register. I Finland har man önskat att få
biomaterial att kunna bedriva forskning.
Session 3. Diskussion om framtida samarbete om ett
nordiskt register

Moderator var dr J Kongerud, Rikshospitalet, Oslo. Diskussion
leddes av Christer Jansson, professor, Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Diskussionen utgick ifrån 5 frågeställningar:
1. Vilket behov finns av ett register?
2. Vilken typ av register önskar vi?
Ett IPF- eller ILD-register?
3. Insamling utav biologiskt material i biobank.
4. Vilket IT-stöd behövs?
5. Hur går vi praktiskt vidare i arbetet?
1. Behov av ett register?
Dr Kongerud redogjorde för att i Norge finns i dagsläget ännu
inget IPF-register. Man påpekade att både av epidemilogiska
skäl och för att få en enhetlig behandling är det av vikt att vi får
ett nationellt register, gärna ett nordiskt register. Det finns redan
flera befintliga register inom lungmedicin i Norge, bl.a. inom
sömnapné, underventilering, lungcancer och transplantation.
Dr Sköld redogjorde för svenska erfarenheter där det i Sverige
ännu inte heller finns något IPF-register men att det finns behov
av ett register utav samma skäl som påpekats av de norska kollegorna. Det påpekades också tänkbara faktorer som kan underlätta register just för denna sjukdomsgrupp. Sådana är att i
princip alla patienter sköts på lungmedicinska avdelningar och
att sjukdomen, enligt de nya riktlinjerna, är tämligen väldefinierad. De danska kollegorna, som kommit längst i sitt arbete,
påpekade att man kan ha olika syften med registret och man
bör ställa frågan vad vi vill med ett register. Är det kliniska, epidemiologiska eller forskningsfrågeställningar som skall besvaras? Man ställde sig vidare positiva till ett gemensamt register.
Estniska representanter ställde sig positiv till ett ILD-register
d.v.s. att man kanske satsar redan från början att inkludera hela
gruppen av interstitiella sjukdomar.
Det råder således konsensus om att det finns ett behov utav
ett register och basen kan vara så gemensam som möjlig men
att olika länder kan ha olika inriktning.
2. IPF- eller ILD-register?
Estniska representanter framhöll här att det är önskvärt att ha
ett register som innefattar hela ILD-gruppen. Svensk representant att det vore idealt att ha hela gruppen men ett alternativ är
att starta med IPF och sedermera vidga gruppen till hela ILDgruppen. Fördelen med denna strategi kan vara att implementeringen vid de olika klinikerna kan gå lättare om man initialt
enbart behöver identifiera en, ganska väldefinierad sjukdom. I
Finland framhöll man i första hand att utgå från IPF-diagnosen.
Det danska registret är i dagsläget ett ILD register. Framfördes
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att det kan vara svårt att avgränsa olika sjukdomstillstånd från
varandra och att det är sannolikt att diagnoskriterier för olika
sjukdomstillstånd kan variera i framtiden. Det gäller exempelvis
NSIP. För att möjliggöra eftergranskning av CT undersökningar
är ett alternativ enligt de danska kollegorna att man koppla en
CT modul till databasen. Man såg flera fördelar med ett register
som kan innefatta alla sjukdomstillstånden. I framtiden skulle
det exempelvis kunna vara möjligt med nordisk videokonferens
där man använde samma data bas.
3. Biobank
Finland har kommit längst och det pågår redan insamling av
biologiskt material. I Danmark finns för närvarande inga sådana
planer. Den allmänna meningen bland andra nordiska länder
var att först komma igång med register och i ett senare skede,
kanske om 2 – 3 år påbörja insamling av biologiskt material.
4. IT-stöd
För närvarande finns två register, det dansk och finska. Plattformen för dessa register kan öppnas för fler länder.
Avslutningsvis diskuterades hur arbetet ska fortlöpa framöver.

För Sveriges del gäller det att identifiera kontaktpersoner på de
olika lungmedicinska avdelningarna och bilda en svensk arbetsgrupp. En mindre grupp kommer att träffas åter i Köpenhamn
11 januari 2013. Målet är bland annat att jämföra de finska och
danska registerna inklusive genomgång av alla variabler och ett
enande om gemensam nordisk bas. En ny nordisk workshop
kommer att anordnas i Helsingfors i augusti 2013, arbeten med
register kommer då att avrapporteras.
Två dagars intensiv workshop avslutades att dr Richeldi,
internationellt välkänd forskare inom IPF området och aktiv
deltagare i ATS/ERS föreläste om sina erfarenheter om IPF och
arbetet med guidelines [1,2].
Avslutningsvis riktas ett stort tack till Intermune för genomförande av workshopen och hjälp med de praktiska arrangemangen kring mötet.

Magnus Kentson

Magnus.Kentson@lj.se
Referenser
1. Raghu, G., et al., An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic
pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med, 2011. 183(6): p. 788-824.
2. Richeldi, L., Assessing the treatment effect from multiple trials in idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir Rev, 2012. 21(124): p. 147-51.
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Aptitretare & Take Home Messages
från ERS i Wien 2012
Av Josefin Sundh och Stéphanie Mindus

Varje höst sammanstrålar drygt 20.000 deltagare vid
den årliga europeiska lungkongressen European Respiratory Society (ERS) för att utbyta erfarenheter, forskningsresultat och bygga upp samarbeten världen över.
Med fem fullspäckade dygn, otaliga parallell-sessioner
kan det vara svårt att se skogen bakom alla träd och vi
har därför valt ut några handfasta punkter som vi hoppas kunna ge mersmak för.
1. Postgraduatekurs: Diagnostic and management strategies
for pleural disorders
Pleurala infektioner: Ökande incidens av pleurala effusioner vid

pneumoni, rapport om 57 % varav 10 % progredierar till empyem.
Empyem kan ofta särskiljas från abscesser genom tunnare väggar
och så kallad ”split sign” med vätska som separerar förtjockade
pleurablad.
RAPID score kan användas för att identifiera hög risk, baseras på ålder, urea, albumin, purulens på pleuravätskan samt
troligt infektionsursprung. Vid hög score bör aktiv behandling
med fibrinolytisk terapi eller kirurgi övervägas. Den bästa enskilda diskriminatorn för komplikationer är dock pH-mätning
på pleuravätska. Cut off gräns 7,2 för dränage. Observeras bör
att pH kan påverkas av analystekniker, och om luft, heparin eller
lokalbedövning finns kvar i sprutan.
Ny studie visar att intrapleuralt DNase utöver fibrinolytisk
terapi leder till mindre kirurgi, bättre radiologiskt utseende och
kortare sjukhusvård vid empyem och komplicerade pleurala effusioner.
Pneumothorax: Delas upp i spontana och traumatiska, spontana

kan var primära eller sekundära till lungsjukdom, traumatiska
bero på trauma eller vara iatrogena. Symptom är viktigare än
storlek på luftfickan vid ställningstagande till aktiv behandling.
Vid kvarvarande luftläckage 48 h efter drän rekommenderas
kirurgisk åtgärd. Preventiv behandling bör övervägas efter första sekundära och efter andra primära pneumothoraxen, bättre
resultat av kirurgi än av kemisk pleurodes.
Malign pleurasjukdom: Andningsbesvär vid malign pleura-

utgjutning beror inte på kompression av lungan utan på diafragmapåverkan. Vid diagnostik ingen ökad träffsäkerhet om
man skickar mer än 50 mL pleuravätska för cytologi. Blinda
pleurabiopsier rekommenderas inte längre då de inte heller ökar
den diagnostiska säkerheten nämnvärt, bättre med biopsi via
CT/Ultraljud eller thorakoskopi.
Kvarliggande tunnelerad pleural kateter är ett bra alternativ
till pleurodes, framförallt indicerat vid ”trapped lungs” och misslyckad pleurodes men även som primärt alternativ. Ekvivalent

30

livskvalitet och färre sjukhusdagar jämfört med talkpleurodes.
Kan ibland även ge indirekt pleurodes på grund av mekanisk
irritation.
J. Sundh

2. Från empirisk, till alltmer stratifierad och personaliserad
lungmedicin. Ett stundande paradigmskifte?

Empirisk medicin har sedan urminnernas tider baserats på en
klinisk diagnos och på principen att varje sjukdom har samma
patofysiologi hos alla patienter och således att alla patienter svarar på samma sätt på samma behandling. Det är dock allt tydligare att så inte nödvändigtvis är fallet och denna insikt genomsyrar hela kongressprogrammet och kan följas som en röd tråd.
Stratifierad medicin, dvs fenotypdriven forskning, har de senaste åren dominerat inom lungmedicin. KOL-området är inget
undantag. 2011-års GOLD-dokument är ett tydligt exempel på
hur forskning och klinisk praxis försiktigt börjar gå från den
tidigare rent empiriska, men ändock RCT-baserade (randomized controlled trials) medicinen, till en allt oftare stratifierad
medicin och approach där fenotypning är helt avgörande i val
av behandlings-upplägg. Bronkitfenotyp med frekventa exacerbationer (>2 senaste året) är således en hot topic på ERS även i år
med otaliga symposier kring riskstratifiering, val av behandling
samt hänvisningar till det nya GOLD-dokumentet som dock i
Sverige ännu inte utgör några behandlingsriktlinjer.
På snabb frammarsch är den så kallade ”personalized medicine” (PM) där kännedom om den enskilde patientens genetiska
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uppsättning skall styra en äkta skräddarsydd behandling med
både bättre behandlingsresultat samt lindrigare och färre biverkningar. Tanken är knappast ny och kan härledas tillbaka i tiden
till Hippokrates insikter kring favismen. Men prediktiv testning
är idag klinisk verklighet och en självklarhet för icke-småcellig
lungcancer (NSCLC) där patients EGFR-mutationsstatus avgör
om tyrosinkinashämmande behandling (TKI) skall ges eller ej
redan i första linjen och förekomst av 4-AMLK-translokation
avgör huruvida riktad behandling med crizotinib® skall erbjudas.
Cystisk fibros (CF) är om möjligt ett ännu bättre exempel på PM,

inte bara personaliserad lungmedicin utan all PM eftersom det
rör sig om en monogenetisk sjukdom (CFTR-genen) där genetisk testning redan systematiskt genomförs i diagnostisk syfte.
Normalt fungerar CFTR som en klorkanal i apikala cellmembranet på exokrina epiteliala celler in luftvägar, pankreas, tarm,
svettkörtlar och reproduktionsorgan. Idag finns >1800 mutationer CFTR-genen kartlagda och grupperade i 5 klasser som
förknippas med olika grader av proteindefekt. Konsekvenserna
av CFTR-mutationer sträcker sig från avsaknad, till reducerad
eller till och med normal CFTR-protein produktion.
Dessa olika grader av CFTR dysfunktion förklarar de olika
kliniska fenotyper i CF-spektrat och har definierats som det
huvudsakliga målet för utveckling av mutation-specifika droger inom ramen för just personalized medicine. Mutationer i
CFTR-genen kan leda till försvårad leverans av CFTR-proteinet till cellytan eller kan påverka CFTR-kanalernas förmåga att
transportera klor på adekvat sätt. G551D-mutationer medför det
senare, dvs tillåter adekvat proteintranslokation till cellytan men
påverkar dess jontransporterande kanalfunktion.
Ivacaftor® är det första oralt administrerade läkemedlet som
potentierar öppningen av klorkanalerna hos patienter med
G551D-mutation och har godkänts för användning hos patienter
med åtminstone heterozygot G551D-mutation, vilket förekommer hos ca 5% av alla CF-patienter.
Ivacaftor® behandling har givit följande resultat i Envisionoch Strive-studierna: förbättrad lungfunktion (ΔFEV1 +12.5 %
(p<0.0001) efter 24 veckor i Envision-studien och +10.6 % i
Strive-studien); minskad exacerbationsfrekvens (-55 %); färre
subjektiva symtom mätt med frågeformuläret CFQ-R (Δ5.9 vs
2.7); minskad Cl- koncentration i svett-test med -48.1 mmol/L
(p>0.0001) samt förbättrad kroppsvikt (+3,7 kg vs 1,8 kg i placeboarmen i Envision och +3.1 kg vs 0.4 kg i Strive). Biverkningsmässigt dominerar GI-besvär, huvudvärk, exantem samt infekterad sputa. Trots detta skedde inget avhopp i endera av studierna
på grund av biverkningar.
S. Mindus

3. Postgraduatekurs: State-of-the-art management of
sarcoidosis

Tidigare hypotes att sarkoidos uppstår på grund av någon form
av exponering hos genetiskt predisponerad individ kvarstår.
Endast 5 % ärftlighet, så det anses inte meningsfullt att screena
familjemedlemmar.
Ny rekommendation att utöver sedvanlig utredning med
BAL och biopsier göra EBUS mot körtlar med en sensitivitet
på 83 – 93 % i stadium I-II.
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CT-thorax är egentligen inte indicerat som basundersökning,
utan bör bara göras vid osäker diagnos, atypiska slätröntgenfynd, vid komplikationer (typ bronchiechtasier, aspergillom,
infektion) samt vid normal lungöntgen men med misstanke
om sarkoidos.
Svampsjukdom kan förklara hudgranulom och bör därför
uteslutas vid utredning på grund av misstänkt hudsarkoidos.
S-ACE tillför sällan något kliniskt vid kontroll.
Vid sarkoidos med uttalad trötthet men normal lungfunktion
bör sekundär pulmonell hypertension uteslutas. Vid misstanke
om hjärtsarkoidos är hjärteko förstahandsundersökning, visar
oftast abnormaliteter på septum och vä kammarväggen. Vid
symptom och normalt EKG/hjärtEKO måste någon form av
hjärtisotopundersökning och/eller MR göras. Myocardbiopsi
har låg sensitivitet på grund av någon fläckvis infiltration. Den
riktade kardiella behandlingen är ej tillräcklig, patienten ska alltid ha kortikosteroider.
Behandling med kortikosteroider oftast tillräckligt med
20 – 40 mg prednisolon, rekommenderad halvering var 6 – 12:e
vecka till lägsta möjliga dos. Methotrexate, azathioprin och infliximab kan läggas till i steroidsparande syfte eller vid kardiell
sarkoidos med hög risk och/eller dåligt steroidsvar. Avseende
potentiella nya behandlingsalternativ verkar endotelinblockad
vara av störst intresse.
Take home message annars att många sarkoidospat förstås
inte behöver behandling alls, spontanremission hos nästan två
tredjedelar.
J. Sundh
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Nu finns 5-års data från Air2-studien tillgängliga som visar
hållbara och signifikanta förbättringar av lungfunktion och livskvalitet (mätt med AQLQ samt minskat antal missade arbets-/
skoldagar: -66 %) med minskat antal exacerbationer (-27 % till
-40 %) och sjukhusvistelser samt peroralt kortisonbruk. Sannolikt lämpar sig thermoplastik bäst för hyperreaktiva ”large
airway asthmatics”.
Den befarade bronchiectasi- och fibrosutvecklingen har ej
setts varken i hundmodeller (3-års uppföljning) eller i humana
in vivo studier (5-års uppföljning). Vidare avtar inte den kraftigt
sänkta exacerbationsfrekvensen över tid.
Referenser: Am J Respir. Crit. Care Med. 2010:181;116-124 &
Thomson et al. BMC Pulmonary Medicine 2011:11:8. Castro et
Al. Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 107:65.
S. Mindus

5. Symposium: When the whole body is affected:
Comorbidity and COPD
4. ”Endo meets obstruction”.
Bronkoskopiska behandlingsalternativ vid avancerat
lungemfysem samt svår behandlingsrefraktär astma.
Volymreduktion av avancerat lungemfysem har periodvis utförts

sedan 50-talet och bronkoskopiska alternativ (BLVR) gör snabba
framsteg sedan 2008. Vad som nu står klart är att det går att
framgångsrikt volymreducera med rimlig säkerhetsprofil. Befintliga tekniker är många (ventiler, coilar, förseglande limningar
och ånga) och kompletterar delvis varandra men oavsett metod
är patientselektionen avgörande för behandlingsresultatet.
Referenser: Sciurba F et al. NEJM, 2010. Herth F. et al. Eur
Respir J, 2012. Hopkinson et al. Eur Respir J, 2011. Venuta et al.,
Eur Respir J, 2012. Kramer M. et al., Chest, 2012.
Prediktiva framgångsfaktorer för BLVR har nu identifierats: avsaknad av bakvägsventilation mätt med CHARTIS®-systemet,
förekomst av intakta fissurer dvs en tydlig avgränsning mellan
”malätet” emfysematiskt lungparenchym att volymreducera och
friskare partier att behålla, visualiserat med datortomografisk
teknik (VIDA®-system) samt högt heterogenicitet index (HI >1.6)
krävs för att ventilmetoderna skall fungera. Dessutom går det
bäst för patienter med gott performance status och höggradig
hyperinsufflation med residualvolymer på > 200ml.
Referenser: Gompelmann D et al., Pneumologie, 2012. Magnussen H et al., Thorax, 2012, Herth F, et al. Int J COPD, 2012.
Thermoplastik heter den bronkoskopiska metod som riktar sig

till patienter med svår och behandlingsrefraktär astma. Senaste
versionen av GINA-riktlinjerna omnämns detta alternativ för
patienter i grupperna 4 och 5 men inkluderar ännu inte thermoplastik i behandlingstrappan.
Alair®-systemet erbjuder endobronchiell, helt smärtfri, radiofrekvensablation av glatt muskulatur på segment- och subsegmentnivå. Ingreppet utförs i narkos, fördelat på tre seanser à 45
min, på vilka hela bronkträdet (med undantag för mellanloben)
behandlas. Befintliga thermoplastikstudier innefattar: Feasibilitystudien (n=16, AJRCCM, v173, May 2006), AIR (n=109, NEJM,
v356, Mar 2007), RISA (n=32, AJRCCM, v176, Sep 2007) och
AIR2 (n=297, AJRCCM, v181, Jan 2010).
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Komorbiditeter vid KOL är mycket vanliga och associerade till
försämrad livskvalitet, ökad mortalitet och ökat utnyttjande av
sjukvårdsresurser. En stor studie visade högre mortalitet ju fler
comorbiditeter, lite överraskande minskad risk endast vid hyperlipidemi möjligen beroende pga samtidig statinbehandling.
Underliggande patofysiologi kan innefatta ålder, rökning,
socioekonomiska faktorer, fysisk aktivitet, nutrition och obesitas, systemisk inflammation, ”inflamm-ageing” och så kallade
sirtuiner.
Diskussion kring underliggande inflammageing, ju längre vi
lever desto mer intressant blir frågan om hur antigen stress i
kombination med genetisk bakgrund påverkar utveckling av
inflammatorisk fenotyp. Resonemang kring komplext samspel
med sirtuiner, en klass proteiner som reglerar cellfunktioner.
Hypotes kring sänkt SIRT-1 som länk mellan multimorbiditeter
och accelererat åldrande vid KOL. Exempelvis kan SIRT-1 reduceras av rökning och då leda till ökat inflamm-ageing.
J. Sundh

6. Pragmatisk lungpatologi. Post Graduate Course 8:
Radiological and pathological correlation of tumoral and
non-tumoral pathlogy: an interdisciplinary approach.

Walter De Wever, John Coolen samt Eric Kamiel Verbeken illustrerade samspelt olika PAD fynd och CT-mässiga korrelat på
exemplariskt sätt och kan varmt rekommenderas för ST-läkare.
CT-bildernas parad avbröts av den hårt brytande, paranta, franska patologi-professorn Brambilla som tillsammans med Prof
Travis ligger bakom den nya lungcancer-klassifikationen.
Brambilla förespråkar en pragmatisk syn på lungonkologisk
patologi och avråder från utförandet av otaliga analyser som idag
kan utföras. Patologens roll, hävdar Brambilla med bestämdhet,
är att ”snabbt ge klinikerna de svar de behöver” för att kunna
fastställa behandlingsupplägget för den enskilde patienten genom att snabbt svara ut ifall det rör sig om en småcellig eller
icke-småcellig lungcancer med hjälp av morfologisk bedömning
och användning av endast 3 rutinmässiga markörer (TTF1, p63
och Ck5/6). Lungadenocarinom är TTF1+, p63- och Ck5/6medan Skivepitelcancer är TTF1-, p63+ och Ck5/6+.
Referens: Travis W, Brambilla E et al. J.T.O 2011.
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Av yttersta vikt, betonar Brambilla vidare, är att lungpatologerna avgör och informerar klinikerna huruvida det förekommer
skivepiteldifferentiering eller inte i preparatet, eftersom vissa av
våra läkemedel ej skall ges till denna patientgrupp.
Tanken med denna pragmatiska syn är även att förbruka så
lite PAD- och CYT-material som möjligt och promt ge resten
till molekylärpatologen/biologen för att utföra den nödvändiga
prediktiva testningen kliniker idag behöver.
Fortsatta take home messages från Brambilla härör från IALS/
ATS/ERS klassifikationen av adenocarcinom där lesionerna
uppdelas enligt följande och där föreslagen behandling tillagts:
(1) Pre-invasiva lesioner:
– Atypiska Adenomatösa Hyperplasier
– Adenocarinom in situ, mucinös eller inte (tidigare ”BAC”)
– Ingen behandling om ≤ 1.5cm.
(2) Minimalt Invasiva Adenocarcinom:
– med predominant lepidisk tumor med ≤ 5mm invasion.
– 100 % 5-års överlevnad
– endast kandidat för begränsad resektion, kil- och/eller
helst segmentectomi.
(3) Invasiva Lungadenocarcinom: sedvanlig behandling.
Referenser: Travis WD, Brambilla E, et al J.T.O 2011 & Warth
A. Et al J.C.O 2012
Observera att denna klassifikation är PAD-baserad vilket innebär att VATS-ledda biopsier eller CT-ledda mellannålsbiopsier
ligger till grund för klassifikationen och behandlingsbeslutet.
Kvarstår att se hur detta kan tillämpas på hemmaplan.
S. Mindus

7. Symposium: Cochrane reviews in respiratory diseases

Slutsatser av metaanalyser kan tillämpas direkt om nyttan klart
överväger biverkningarna, om resultatet är konsistent i alla subgrupper och studier, och om ytterligare undersökningar inte
förväntas tillföra något. Ofta behöver man dock väga samman
effekt, biverkningar, subgruppsresultat och patientpreferenser.
Evidensbaserade internetbaserade health care tools baserade
på Cochrane reviewer kan användas om risk/nyttabalansen är
oklar, för att hjälpa patienter att väga samman resultat av systematiska reviewer med egna preferenser. Ex http://decisionaid.
ohri.ca/cochsystem.html/

systemisk steroidbehandling, bör därför alltid fortgå även under
per oral steoridkurer. Däremot inget stöd för att helt ersätta
systemiska steroider akut.
MgSO4 iv är muskelrelaxerande och antiinflammatoriskt och
ges 2 g under 20 min, kan provas vid svår akut astma utan behandlingssvar.

J. Sundh

Genomgång av aktuella Cochranereviewer kring akut
astmabehandling:

Intravenös beta-2-agonist i tillägg till, eller som ersättning till,
inhalerad beta-2-agonist tillför enligt metaanalys inte något.
Bör därför bara användas om patienten inte kan tillgodogöra sig
inhalationer. Bättre effekt på PEF och FEV1 vid beta-2-agonist
kontinuerligt eller flera gånger i timmen än mer intermittent.
Tillägg antikolinergika förbättrar PEF och minskar inläggningar.
Aminophylline något färre inläggningar men till priset av
mycket fler biverkningar, rekommenderas ej generellt.
Systemiska kortikosteroider oavsett administrationssätt minskar hospitalisering. Doser över 80 mg prednisolon per dag ger
ingen tilläggseffekt på FEV1% och andningssvikt. Inhalationssteroider minskat antal inläggningar även som tillägg till samtidig
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Praktisk kurs i bronkoskopi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
29 – 31 januari 2013

Kursbeskrivning
Vi inbjuder till en tredagars kurs i praktisk bronkoskopiutbildning med flexibelt bronkoskop.
Kursen, som sker i samarbete med Olympus, innehåller teori och praktisk träning i bronkoskopifärdigheter på bronkoskopisimulator och möjlighet att se bronkoskopi på vaken patient.
Kursen vänder sig till noviser med liten eller ingen erfarenhet av bronkoskopi, företrädesvis
blivande specialistläkare inom lungmedicin, allergologi, infektion, ÖNH, barn/ ungdomsmedicin och anestesiologi.
Tid: Vi börjar preliminärt kl 09.30 den 29 januari och slutar kl 15.45 den 31 januari 2013.
Plats: Simulatorcentrum, KTC, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Kursavgift: 6000 SEK (inkluderar även lunch x 3 och kursmiddag onsdag den 30 januari).
Sista anmälningsdag: måndag den 5 november 2013.
Kursledning: Cecilia Bredin och Magnus Sköld, Lung- allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Mer information och anmälan: www.ipuls.se eller www.slmf.se
Kursen är granskad och godkänd av Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige.
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Annons

Spirometri

World Spirometry Day 2012
Stockholms invånare slöt upp i ”kampen för friskare lungor” under
World Spirometry Day på Stockholms Centralstation den 27 juni 2012.

W

orld Spirometry Day (WSD) 2012 invigdes den 27 juni
i år, en månad före OS-starten, i flera städer runtom i
världen. På Stockholms Centralstation stod en grupp
ivriga människor utanför Karolinska Institutets (KI) monter
strax före klockan åtta på morgonen och väntade på att dörrarna
skulle öppnas till de åtta spirometribås där man kunde få testa
sin lungfunktion. De hade tagit sig an kampanjens uppmaning
att ”ställa upp i kampen för friskare lungor”. Syftet med världspirometridagen är att höja medvetenheten om lungsjukdomar,
som KOL och astma, samt om vikten av att undersöka lungfunktionen. Centrum för Allergiforskning (CfA) vid KI hade tagit på
sig uppgiften att anordna detta mycket uppskattade event för
Stockholmarnas räkning. I år kopplades arrangemanget till de
olympiska spelen, med särskild fokus på motion och lunghälsa.
Intresset var stort, tack vare artiklar i metro och DN och flera
inslag i TV4s Nyhetsmorgon, och folkströmmen tilltog påtagligt under dagen. Många valde att vänta upp till 5 timmar på
att testa sina lungor, vilket påvisar behovet av ökad tillgång till
spirometrimätningar på vårdcentralerna.

Centrum för Allergiforskning startar en global trend

Årets event var den fjärde gången som en stor allmän spirometrimätning anordnades i Stockholm. Det hela började under
European Respiratory Society (ERS) kongressen 2002, som
hölls i Stockholm. I samband med kongressen initierade en av
arrangörerna, KI-forskaren och lungläkaren Kjell Larsson, ett
event i Kungsträdgården, där allmänheten erbjöds gratis lungfunktionsundersökningar. Omkring 900 personer testades. År
2007 var kongressen, som roterar mellan Europas ledande kongresstäder, åter i Stockholm. Centrum för Allergiforskning fick
i uppdrag att under kongressens två första dagar, den 14 – 15
september 2007 erbjuda allmänheten lungfunktionstester.
Detta väckte stort intresse och omkring 2800 lungfunktionstester gjordes på Stockholms Centralstation (1), vilket då var
nytt världsrekord för publik spirometri. Båda dessa event fick
mycket uppmärksamhet och i syfte att sprida kunskap till flera
länder och ytterligare höja medvetenheten om lungsjukdomar,
deklarerade Forum of International Respiratory Societies (FIRS)
2010 som ”Year of the Lung” och uppmanade till publika evene-

�
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2012

37

Spirometri

mang på World Spirometry Day den 14 oktober det året. Olika
spirometrievent ägde rum under den dagen på många platser i
världen, bland annat i Stockholm.
World Spirometry Day koordineras numera av European
Lung Foundation (ELF) i uppdrag av FIRS och ska hållas vartannat år. I år gjordes 615 lungfunktionsmätningar på WSD på
Stockholms Centralstation varav 14 % hade avvikande värden.
Majoriten (92 %) av dem med patologiska värden var 50 år eller äldre. I hela världen hölls 760 event i 70 länder och i ELFs
senaste rapport hade 501 av dessa event anmält 63 900 utförda
test varav 27 % hade avvikande värden (2).
Volontärer och sponsorer bidrog till ett lyckat event

Utställningsplatsen på 150 m2 byggdes upp under natten till den
27 juni i vänthallen på Stockholms Centralstation och pryddes av WSD 2012s guldmedaljslogotyp, ballonger och väggar i
KIs plommonlila. En stor reception med glada värdar, iklädda
ljusblå t-shirts med guldmedalj på, välkomnade besökare och
delade ut kölappar och informationsblad. Alla 18 värdar ställde
upp på frivillig basis. Åtta bås bemannades under dagen av 24
sjukvårdspersonal erfarna i spirometrimätning, som hade lånats ut av flera sjukhus och kliniker i Stockholmsregionen (se
tabell 1). Läkare fanns också på plats för att ge ytterligare råd
till dem som hade avvikande värden, eller lungbesvär som ej
kunde förklaras med hjälp av spirometri. Det strömmade in folk
hela dagen och kötiderna blev längre och längre, men som väl
var fanns det flera sponsorer på plats (se tabell 1), som kunde
underhålla ”publiken” medan de väntade. Hjärt-Lungfonden
var huvudsponsor för eventet och informerade om KOL och
astma. Fråga forskaren-hörnan, där allmänheten fick möjlighet
att träffa forskande kliniker för att ställa frågor om pågående
forskning, var välbesökt. Representanter från patientföreningen
Astma och Allergiförbundet uppmanade till att besöka ”Mina
drömmars stad”, som en del i sin insamlingskampanj, och Slutaröka-linjen erbjöd råd till dem som ville sluta röka. Det blev en
lång och intensiv dag, men stämningen var på topp.
Vikten med att upptäcka lungsjukdomar tidigt

Astma drabbar 10 % av den vuxna befolkningen i Sverige och
är en kronisk inflammatorisk sjukdom som utgör ett handikapp
för många. I majoriteten av fallen kan sjukdomen hållas under
kontroll med hjälp av moderna läkemedel, dock är astma en
mycket heterogen sjukdom och medicinering måste anpassas
individuellt. Därför är det viktigt att patienter med astma undersöks regelbundet med spirometri för att testa effekten av
medicineringen även vid ansträngning eller provokation med
torr luft eller allergener. Det är det enda sättet att avgöra om
medicinerna har effekt på lungfunktion och att ta fram en fungerande behandlingsrutin för patienten.
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) innebär inflammation i lungor och luftvägar med luftvägsförträngning och skador
på lungvävnaden (emfysem). År 2020 beräknas KOL vara den
tredje vanligaste sjukdomen i världen. Det är avgörande att upptäcka KOL på ett så tidigt stadium som möjligt och rökstopp
är den viktigaste åtgärden som påverkar långtidsförloppet och
förbättrar överlevnad vid KOL. I det nationella vårdprogrammet
för KOL rekommenderas att rökare över 45 år med slemhosta
eller andfåddhet erbjuds spirometri. Det har också visats att
spirometri kan vara ett verktyg för vården att motivera rökare
att sluta röka. Resultaten från de offentliga lungfunktionstest-
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FAKTA
Syftet med World Spirometry Day 2012
på Stockholms Centralstation var att:
• Under en dag erbjuda allmänheten gratis lungfunktionsundersökningar.
• Uppmärksamma allmänheten om lungsjukdomar, såsom
KOL och astma, om rökningens konsekvenser och vikten
av att undersöka lungorna.
• Uppmana allmänheten till att motionera oavsett ålder för
att hålla lungorna friska.
• Erbjuda allmänheten hjälp till rökstopp.
• Underlätta för personer i riskgrupper att få göra en spirometriundersökning och därigenom upptäcka tidiga tecken
på obstruktion.
• Ytterligare belysa vikten av att utföra fler spirometrier
inom primärvården.
• Uppmana personal i primärvården och beslutsfattare att
låta spirometri ingå som standard vid normal hälsokontroll.
• Uppmana patienter att ställa krav på sina vårdcentraler att
erbjuda spirometrimätning.

Samarbetspartners

Företagspartners

Hjärt-Lungfonden
Astma och Allergiförbundet
Sluta-röka-linjen
Stockholms läns landsting
Lung- och allergikliniken vid
Karolinska Universitetsjukhuset
Centrum för arbets- och miljömedicin
Centrum för Allmänmedicin
BAMSE-projektet
Institutet för miljömedicin

Spirare
Meda, astmalinjen.se
Capio
Aleris
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Boehringer Ingelheim

Tabell 1. Sponsorer och samarbetspartners till Centrum för Allergiforsknings World Spirometry Day 2012 på Stockholms Centralstation.

ningarna 2007 och 2010 kan tyda på brister i tillämpningen av
rådande riktlinjer.
För att uppnå riktlinjernas mål krävs också utbildad spirometrikunnig personal, som både kan genomföra och bedöma
resultaten av undersökningarna, vilket ställer krav på både utbildningssystemet och vårdcentralerna.
Det är därför viktigt att genomföra offentliga event som detta
i syfte att sätta fokus på astma, KOL, rökningens betydelse och
vikten av att utföra spirometrier inom primärvården.
Så här gick det till

Inför det stora eventet samlades de anmälda spirometrikunniga
sjukvårdspersonalen på KI för en genomgång av aktiviteterna
och möjlighet att bekanta sig med utrustningen. Spirometerar
av modellen ”Spirare” lånades ut av Diagnostica/Boromed och
var kopplade till datorer som kunde samla in alla mätningar i
en databas. Det fanns även visuella medel inbyggda i systemet
för att hjälpa utföraren att instruera testpersonen. Under eventet hänvisades testpersoner till ett ledigt bås efter att ha fyllt
i en enkät. Enkäterna var anonyma och innehöll information
om bland annat födelseår, kön, förekomst av luftbesvär, tidigare spirometrimätning och rökning. Personal fick knappa in
persondata i systemet och spirometri genomfördes sittande och
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utan näsklämma till tre godkända blåsningar. Resultat beräknades automatiskt utifrån ERS referensdata och med korrigering
för etnicitet. Personer med avvikande värden (FEV1/FVC<0.7)
eller med andra symptom eller oro fick ett enskilt möte med
en erfaren läkare och ett brev att ta med sig till sin vårdcentral.
Det var viktigt att göra tydligt för testpersoner att avvikande
värden inte var en diagnos, utan ett tecken på lungobstruktion,
och att det var viktigt att de vände sig till sin vårdcentral för
vidare utredning. Samtliga testpersoner fick en utskrift på sin
lungfunktionsmätning att ta med sig. Information om pågående
forskningsstudier delades ut till intresserade, med syfte att rekrytera nya försökspersoner.
Stor uppslutning och medieuppmärksamhet påvisar ett
stort behov hos folket

World Spirometry Day på Stockholms Centralstation 2012 var
mycket välbesökt. Vid 15.30 hade vi delat ut 900 kölappar och
fick, till mångas besvikelse, sluta att ta emot nya testpersoner.
De som var oroliga över sina symptom och inte fick möjlighet att göra test fick prata med läkarna på plats och få råd om
hur de kunde vända sig till sina vårdcentraler. Det här belyser
behovet av publika evenemang av detta slag och av att spirometrimätning behöver göras i betydligt större utsträckning inom
primärvården. Boende i hela Stockholm hade fått information
om eventet genom annonser i Metro och lokaltidningarna Mitti. Det hade även gått ut ett pressmeddelande från KI, som flera
tidningar nappade på, bland annat DN som skrev en stor artikel
om eventet. Metro Stockholm hade till och med spelat in en
instruktionsvideo, som lades upp på YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=Wkz5sCg_x5Q) och som man kunde titta
på genom en mobilapp. Professor Sven-Erik Dahlén (föreståndare på CfA) bjöds in tillsammans med forskningssjuksköterska
Agneta Lindeberg att göra spirometri på programledarna i TV4s
nyhetsmorgon och intervjuer gjordes i Sveriges Radio.
Sammanfattningsvis så var World Spirometry Day 2012 på

Stockholms Centralstation ett mycket uppskattat event bland
både allmänheten och sjukvårdspersonalen som utförde mätningarna. Över 600 spirometrimätningar gjordes under dagen.
Slutsaten är att det fortfarande krävs mycket arbete innan spirometri blir standard vid hälsokontroll i primärvården. Centrum
för Allergiforskning kommer fortsätta att utbilda allmänheten,
sjukvårdspersonal och beslutsfattare om detta behov och har
redan börjat planera för nästa World Spirometry Day 2014.

Referenser:
1. Renström A, Merritt AS, Kull I, Hedlin G, Dahlén SE. Screening med
spirometri kan identifiera nya fall av astma och KOL. Läkartidningen
2010;107(23).
2. European Lung Foundation on behalf of Forum of International Respiratory Societies. World Spirometry Day 2012 report. http://www.wsd2012.
european-lung-foundation.org/17908-wsd-results.htm

Vi vill tacka all sjukvårdspersonal och värdar som ställde upp
frivilligt och gjorde detta event så lyckat.

Esther Edlundh-Rose

Anne-Sophie Merritt
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Roelinde Middelveld

Sven-Erik Dahlén

Gunilla Hedlin
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Välkomna till kurs

Respiratorbehandling i hemmet
15 –17 maj 2013
Plats: Backagården, Stenskogen Höör
Kursen vänder sig till:
• Läkare som har måttlig eller ringa erfarenhet av respiratorbehandling i hemmet,
men som kommer att behöva engagera sig mer i dessa patienter i framtiden.
• Sjuksköterskor, sjukgymnaster och BMA som redan har praktisk erfarenhet av
respiratorbehandling i hemmet men som vill fördjupa sina kunskaper.
• Tekniker som sysslar med respiratorbehandling i hemmet och som i sin verksamhet
har betydande patientkontakt.

Totala kurstiden är 14 –15 klocktimmar varav 5 – 6 timmar är praktiska övningar.
Kursen hålls i internatform och är begränsad till 60 deltagare för att underlätta
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Anmälan och mer information på www.ucr.uu.se/swedevox

Sista anmälningsdag: 5 april 2013
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Bengt Midgren eller Åse Johansson
bengt.midgren@med.lu.se • ase.johansson@skane.se

Svensk Lungmedicinsk
Förening
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Lung- och allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus
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ISAF

International Severe Asthma Forum
(ISAF) i Göteborg

P

atienter med svår astma utgör enbart 10 % av astmapatienterna men
uppskattas stå för mer än 75 % av
alla astmarelaterade kostnader. Det är
därför inte förvånansvärt att intresset för
svår astma har vuxit fram alltmer under
de senaste åren och detta motiverade
EAACIs (European Academy of Allergy
and Clinical Immunology) Astmasektion
att anordna det första internationella
forumet med fokus på svår astma. Göteborg stod som värd och under tre soliga
oktoberdagar välkomnade Wallenberg
Konferenscentrum på Medicinareberget
vid Göteborgs Universitet mer än 160 deltagare från 37 länder.
Deltagarna fick bevittna intensiva diskussioner med den absoluta toppen av
astmaforskare från Europa. Den enastående listan av föredragshållare innehöll
bland andra två tidigare ERS-presidenter
(European Respiratory Society) och dom
två senaste EAACI-presidenterna. ISAFforumets ordförande, Jan Lötvall från
Krefting Research Centre vid Göteborgs
Universitet, sammanfattade idén bakom
mötet: "EAACI ser astma som ett prioriterat område, och har som långsiktig strategi att öka sin visibilitet speciellt inom
svår astma. För något år sen utvecklade
EAACIs Astmasektion en strategi, där
ett möte vartannat år inom området svår
astma ingår. Dessutom kommer antalet
"position statements" från EAACI inom
astmafältet att öka de närmsta åren.”
Som en logisk utgångspunkt började fo-

rumet med diskussion om hur man över
huvud taget definierar svår astma. Definitionen varierar bl.a. beroende på vem
man frågar. Dermot Ryan från England,
som representerade primärvårdsaspekter,
svarade att för honom är en svår astmapatient den som han måste remittera till
specialistvården. Mötets ordförande, Jan
Lötvall från Göteborg, nämnde att ett av
kriterierna för definitionen kan vara att
patienten orsakar läkaren besvär. Samtidigt redovisade han den omfattande
West-Sweden Asthma Studien (WSAS).
I denna stora epidemiologiska studie har
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man kunnat använda multisymptomatiska patienter som indikator för svårare
astma. Patienter med multipla symptom
hade till exempel klart lägre FEV1 (88 % av
förväntat) jämfört med 104,6 % hos ickeastmatiker.
ERS vicepresident Elisabeth Bel sammanfattade definitionsdiskussionen med
att dela upp svår astma i tre undergrupper. Största undergruppen är obehandlad svår astma, oftast förekommande i
utvecklingsländer. Denna är 10 gånger
vanligare än svårbehandlad svår astma –
vilken i sin tur är 10 gånger vanligare än
svår terapiresistent astma. Inte oväntat fokuserade forumet dock just på den sista
gruppen, terapiresistenta eller behandlingsrefraktära astman.
Varför är det så att patienter inte alltid tar emot våra rekommendationer och
därför kan hamna i undergruppen med
svår obehandlad astma? Elisabeth Bel redovisade data där den vanligaste orsaken
till dålig följsamhet (49 %) egentligen är
att given information inte har varit tillräcklig. På andra plats hamnade oro för
långtidsbiverkningar av läkemedel följt
av oro för beroendeframkallande effekt
och snabbt kommande biverkningar av
läkemedlet.

Flera föredragshållare betonade vikten av

att se de svåra astmapatienterna på ett betydligt mer individualiserat sätt. Uppdelning av patienter i olika astmafenotyper
har öppnat ett fält inom astma med hopp
om att åstadkomma mer riktade behandlingsstrategier. Fenotypbegreppet har nu
vidareutvecklats till astmaendotyper. Till
skillnad från fenotypning, vilken räknar
in enbart observerbara egenskaper, försöker man via endotypning även inkludera
astmans patofysiologiska mekanismer.
Genom att använda sådana kriterier har
olika astmaendotyper identifierats och
de kan användas vid planering av nya kliniska studier. Detta tillvägagångssätt har
redan givit några framgångsrika resultat.
Till exempel var de första studierna med
anti-interleukin 5 (IL-5) behandling vid
astma, som publicerades för 12 år sedan,
inte särskilt framgångsrika.
Salman Siddiqui från University of
Leicester kunde nu på forumet dock berätta om en alldeles färsk DREAM-studie,
publicerad i ”The Lancet”, där anti-IL-5
antikropp mepolizumab var effektiv hos
patientgrupp med svår eosinofil astma.
På samma session visade K. Fan Chung,
från National Heart and Lung Institute
samt Royal Brompton Hospital i Lon-
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» Ett enkelt förslag var att använda terminologin ”lung attack”,
i likhet med ”heart attack”, som en mer lättbegriplig term. «
don, resultat från en studie med anti-IL-13
antikropp lebrikizumab, vilken publicerades för ett år sedan i ”The New England
Journal of Medicine”. Behandling med
lebrikizumab förbättrade lungfunktionen
hos patienter vars astma var otillräckligt
kontrollerad trots inhalationskortison. I
denna studie gick man dock ännu ett steg
längre med endotypning. Periostin är ett
extracellulärt matrix protein vilket induceras av IL-4 samt IL-13 i luftvägarnas
epiteliala celler samt lungfibroblaster och
har nyligen identifierats som systemisk
biomarkör av eosinofil luftvägsinflammation hos astmatiker. I studien med lebrikizumab hade patienter med högre nivå
av periostin i serum innan behandlingen
bättre effekt på lungfunktionen jämfört
med patienter med låga periostin-nivåer.
Även den tidigare ERS-presidenten,
Leonardo Fabbri, gav en väldigt inspirerande översikt om de nya biologiska måltavlorna för astmabehandlingen. Förutom
redan nämnda monoklonala antikroppar
mot IL-5 samt IL-13 ligger forskningfokus
nu bland annat på att identifiera andra
nya molekyler med potential inom astmaterapi. Till exempel har kliniska prövningar gjorts med inhalerad GATA-3 (Th2
transkriptionsfaktor) antagonist SB010
samt med CXCR2-receptor antagonist
SCH527123. Den sistnämnda är av intresse eftersom den påverkar neutrofiler och
hittills har astmapatienter med dominerande neutrofili saknat en mer riktad behandling. I en säkerhetsstudie med svåra
astmapatienter med neutrofila celler i sputum reducerade CXCR2-antagonist antalet
sputumneutrofila med 36,3 % jämfört med
en ökning på 6,7 % i placebogruppen. Det
börjar nu även komma astmastudier där de
registrerade KOL-läkemedlen Roflumilast
samt Tiotropium har studerats.
Virusinfektion är den vanligaste orsaken

som leder till astmaexacerbationer. Hos
vuxna har man kunnat identifiera virus
vid 80 % av astmaexacerbationerna medan
motsvarande siffra vid skolåldern är 85 %
och innan skolåldern hela 95 %. Professor
Sebastian Johnston, från National Heart
and Lung Institute i London, berättade
om rollen för virusinfektioner vid astmaexacerbationer och kunde redovisa data
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från kliniska studier med inhalerad inteferon-beta. Vid inducerad virusinfektion
hos måttligt till svåra astmatiker utvecklade 54 % av patienterna i placebogruppen måttliga astmaexacerbationer medan
exacerbationförekomsten minskade till
19 % i den aktiva gruppen med inhalerad
interferon-beta behandling.
Ett symposium under forumet ägnades
åt barn med svår astma. Hans Bisgaard
från Köpenhamn pratade om bakomliggande orsaker till astmaexacerbationer
hos barn. Han började sin presentation
i väldigt pessimistiska toner, baserade
bland annat på data om hospitalisering
p.g.a. astma hos barn vilken har stått oförändrad sedan 20 år tillbaka. Hans forskningsgrupp har också i COPSAC (Copenhagen Studies on Asthma in Childhood)
födelsekohort kunnat identifiera tre riskfaktorer vilka ökar risken för astmaexacerbationer hos barn. De riskfaktorerna
är exponering för tobaksrök, förlossning
med kejsarsnitt och moders användning
av antibiotika under sista trimester av
graviditeten. Det skulle ju kunna argumenteras att det är själva infektionen och
inte antibiotikan som kan leda till framtida astmaexacerbationer. Professor Bisgaard redovisade dock att vid de flesta fall
handlade det om antibiotikabehandling
av urinvägsinfektioner som ofta kunde
lämnats obehandlade och det är just sådan antibiotikabehandling som sannolikt
ändrar mikrobiologin hos nyfödda barn.
Däremot verkade själva sensibiliseringen
inte driva exacerbationer.

För att sammanfatta länken mellan
barn- och vuxenmedicin föreslog EAACIs Astmasektions ordförande, Adnan
Custovic från Manchester, vid forumets
avslutande symposium att barn- samt
vuxenmöten med fördel bör samordnas
framöver.
Med tanke på exacerbationers skadliga

inverkan på astmaförloppet initierades en
het diskussion om hur läkare skulle kunna
öka allmänhetens kännedom om detta.
Ett enkelt förslag var att använda terminologin ”lung attack”, i likhet med ”heart
attack”, som en mer lättbegriplig term.
Även svensk allergiforskning prisades
på forumet. Emma Goksör, från barnmedicin vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, fick ett av två
priser för bästa muntliga föredrag för sin
presentation om ökad astmarisk i vuxen
ålder hos individer som haft svår väsande
andning ledande till hospitalisering under tidiga barnaår. Anna-Carin Olin från
Arbets- och Miljömedicin, även hon från
Göteborg, delade bästa posterpriset för
sina resultat om hur bronkodilatation
ökar antal partiklar i utandningsluften
hos astmatiker.
Åter igen, som vid EAACIs årskongress
för 5 år sedan, visade Göteborg sin vackraste sida för Europas allergologer och
lungmedicinare. Paraplyer med EAACIlogga, present till deltagarna, hamnade i
botten av väskorna i oöppnat skick.

Sejal Saglani, från Imperial College i Lon-

don, pekade åter igen på vikten av att även
hos barn skilja mellan svår astma och svår
terapiresistent astma. För att identifiera
barn med riktig svår terapiresistent astma
är sputumeosinofila värdelösa eftersom
dess mängd varierar stort från gång till
gång. Däremot har dr Saglanis grupp kunnat använda interleukin-33 samt vitamin
D-nivåer för detta ändamål. Mängden vitamin D korrelerade med såväl lungfunktion samt utfall på Asthma Control Test
oavsett årstid samt barnets ras. Barn med
terapiresistent astma var atopiker i högre
grad och visade även tecken till remodellering.

Teet Pullerits

Allergimottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg
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Stipendium

Kontaktssjuksköterskor delar på
årets Lungcancerstipendium
Kontaktsjuksköterskorna Maria Rahl på lungkliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och
Margareta Wickman på patienthotellet Björken i Umeå delar på årets Lungcancerstipendium för
sitt arbete med cancerpatienter och deras anhöriga.

Juryn skriver i sin motivering för
Maria Rahl:

"Patienter och anhöriga berömmer ständigt Maria för hennes goda bemötande
och beskriver hur de känner sig trygga och
hjälpta av hennes engagemang. Maria
har med enkla medel, ett gott bemötande
och ett helhjärtat engagemang gjort livet
bättre för dem som drabbats av lungcancer
i Borås med omnejd."
Maria Rahl träffar patienter med lungcancer under cytostatikabehandlingen
och följer dem sedan under hela behandlingen. Kontaktsjuksköterskor fungerar
som samordnare och stöd.
– Många känner en trygghet i att ha en
fast person som följer dem hela tiden. De
slipper att berätta sin historia om igen, vi
vet vilka de är och var de befinner sig i
sjukdomen, konstaterar Maria Rahl.
Juryn skriver i sin motivering för
Margareta Wickman:

”Margareta Wickman är en hängiven kontaktsjuksköterska med stort kunnande och
erfarenhet. Hon visar empati, respekt och
förståelse för den livskris som patienter
och deras anhöriga hamnat i och möter
var och en av dem i deras unika situation”.
– Det finns en stor skuld kopplat till
lungcancer och att vara eller ha varit rökare, men vi skuldbelägger ingen. Nu är
det som det är, och vi fokuserar istället på
det positiva som finns idag tack vare nya
bra behandlingar, säger Margareta Wickman, som tillhör onkologiska kliniken vid
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Lungcancerstipendiet delas ut för att

bland annat uppmärksamma insatser som
har gjort livet bättre för de som drabbas
av lungcancer. Priset på 50 000 kronor de-
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Maria Rahl

las mellan de båda och ska användas för
fortbildning inom lungcancer. Stipendiet
delas ut i samarbete mellan Lungcancerförbundet Stödet och läkemedelsföretaget
Roche.

Margareta Wickman

Frågor:

Kontaktsjuksköterska Maria Rahl,
073 151 33 06.
Kontaktsjuksköterska Margareta Wickman, 070-634 82 34.
Tommy Björk, Stödet, 070 649 34 26.

Fakta
Lungcancerstipendiet delas ut i samarbete mellan Lungcancerförbundet
Stödet och läkemedelsföretaget Roche. Prisjury har varit Tommy Björk ordförande Stödet, Ola Brodin, överläkare, onkolog Karolinska sjukhuset och
Södersjukhuset, Kerstin Cedermark, kontaktsjuksköterska Lungkliniken Karolinska Sjukhuset, Roger Henriksson, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm
och Gotland, samt Hirsh Koyi, överläkare Lungkliniken Gävle.
Lungcancer är en de vanligaste cancerformerna: i Sverige insjuknar drygt 3000
personer varje år. Lungcancer är den cancerform som orsakar flest förlorade
levnadsår.
Lungcancerförbundet Stödet bildades 2004 och består av 10 lokalföreningar
och ett sammanhållande förbund. Verksamheten är ideell och går i första
hand ut på att hjälpa dig som är sjuk eller anhörig genom den tunga behandlingstiden.
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Annons

Kongresskalender

SLMF
2013
23-24 januari

Postgraduatekurs om KOL
Läkemedel och inflammation – från cell till patient

Saltsjö-Boo

29-31 januari

Praktisk kurs i bronkoskopi

Stockholm

8-9 mars

Perspectives in Lung Cancer (PILC
http://imedex.com/lung-cancer-congress-europe/

Turin, Italien

20-21 mars

Lund Respiratory Network (Lurn)

Ystad

24-26 april

Svensk förening för Sömnforskning och sömnmedicin
(SFSS) Årskongress www.swedishsleepresearch.com

Linköping

15-17 maj

Kurs i Respiratorbehandling i hemmet
www.ucr.uu.se/swedevox

Höör

17-22 maj

ATS
http://conference.thoracic.org/2013

Philadelphia, USA

22-24 maj

Svenska Lungkongressen 2013

Visby

31 maj - 4 juni

ASCO Annual Meeting
http://chicago2013.asco.org/

Chicago, USA

13-15 juni

Nordiska lungkongressen
http://www.nlc2013.is/

Reykjavik, Island

7-11 september

ERS Annual Congress
http://www.ersnet.org/congresses/barcelona-2013.html

Barcelona, Spanien

26-31 oktober

CHEST 2013
http://2012.accpmeeting.org/chest-2013

Chicago, USA

7-9 februari

EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Meeting, FAAM 2013
www.eaaci-faam.org

Nice, Frankrike

22-26 februari

AAAAI Annual Meeting,
http://annualmeeting.aaaai.org

San Antonio, USA

21-23 mars

Symposium on Experimental Rhinology and Immunology
of the Nose (SERIN) www.eaaci-serin.org

Leuven, Belgien

18 april

SFFA:s Vårmöte

Linköping

23-25 maj

3rd NFA Clinical Allergy Symposium
www.congress.is/nfa2013

Reykjavik, Island

22-26 juni

EAACI-WAO World Allergy & Asthma Congress,
www.eaaci-wao2013.com

Milano, Italien

17-19 oktober

Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM)
www.eaaci-paam2013.com

Aten, Grekland

SFFA
2013
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Box 60 500, 17176 Stockholm, magnus.skold@ki.se
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Ledamot
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset)
118 83 Stockholm
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