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Ledare

�

Lungmedicin – en specialitet i förändring

Hösten är nu långt gången, och det 
är nästan så att man har börjat 
nedräkningen mot advent och 

jul. Som ny vetenskaplig sekreterare och 
ledamot i SLMFs styrelse har hösten 
inneburit en rad nya intryck. Strax efter 
styrelseinternat i vackraste Bohuslän var 
det dags för ERS i Barcelona, där SLMF 
tillsammans med industrin arrangerade 
ett välbesökt kvällsmöte. Vi fick där höra 
om två viktiga sjukdomar inom lungmedi-
cinen – en ”ny” och en ”gammal”. Först 
kunde Boris Kan från Karolinska Institu-
tet konstatera att tuberkulos inte alls är 
en utdöd sjukdom i Sverige, utan att tbc 
i allra högsta grad är en realitet att räkna 
med. Samtidigt visade Kans forskning att 
trots att tbc står under smittskyddslagen, 
kunde allvarliga brister påvisas i våra 
svenska rutiner. Sedan redogjorde Helena 
Igelström, sjukgymnast i Uppsala, för sina 
studier av hur matvanor och fysisk aktivi-
tet påverkar svårighetsgraden av obstruk-
tivt sömnapnésyndrom, OSAS. Det fram-
kom bland annat att ”rörelserädsla” var en 
viktig orsak till inaktivitet hos denna stora 
sjukdomsgrupp.

Vad har nu detta med titeln ”Lung-
medicin – en specialitet i förändring” att 
göra. Jo, under de drygt 20 år jag arbetat 
inom lungmedicinen har panoramat av 
patienter och diagnoser som engagerat 
mig helt klart förändrats. Dessutom har 
för lungmedicinen ”nya” diagnoser vuxit 
fram, varav några nu utgör en stor del av 
de patienter som vi behandlar inom vår 
specialitet. En av de allra viktigaste diag-
noserna är kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom, KOL, som trots mycket forskning 
och nya läkemedel skördar många liv både 
internationellt och i Sverige. När det gäl-
ler KOL har nu dödligheten i sjukdomen 
hos kvinnor, pga förändrade i rökvanor 
under slutet av förra milleniet, gått om 
männen, och KOL är således en allt vikti-
gare kvinnosjukdom. Nya hälsoekonomis-
ka siffror visar också att sjukdomen kostar 
ca 14 miljarder per år i Sverige (Jansson, 

Respir Med, 2103). Här gäller det för oss 
inom SLMF att med icke sinande energi 
arbeta mot tobak och framför allt hos våra 
ungdomar propagera för att aldrig börja 
röka!

Vidare har lungmedicinen fått andra nya 
utmaningar. Sömnapné är ytterligare en 
sjukdom, vars prevalens har explode-
rat sedan slutet av 80-talet, då man ff.a. 
började diagnostisera och behandla med 
dåtidens bullriga CPAP-apparater. Cystisk 
fibros har även, pga stark utveckling inom 
sjukgymnastik, nutrition och antibiotika, 
gett betydligt bättre överlevnad och blivit 
en ny patientgrupp inom lungmedicinen. 
Sedan kan vi heller inte sticka under sto-
len att lungcancer ökar i prevalens, och att 
utvecklingen inom diagnostik (PET-CT, 
EBUS mm) liksom onkologisk terapi (nya 
cytostatika och strålbehandlingsregimer) 
gett oss lungmedicinare fler utmaningar.

Vi har således redan antagit en rad nya 
utmaningar inom lungmedicinen men är 
på många sätt även på väg mot nya. Allt 
fler nya terapeutiska möjligheter står för 
dörren, och den ”interventiva bronkolo-
gin” blir allt större och viktigare. Nya be-
handlingar för emfysem såsom ventiler, 
coiling och AeriSeal står inför dörren. 
Här är det viktigt att SLMF genom sin 
vetenskapliga kommitté tar initiativ till 
att genomföra svenska kliniska studier, så 
att vi får nationella riktlinjer om när och 
hur samt till vilka patienter dessa metoder 
ska och bör användas. Detsamma gäller 
bronkiell termoplastik, som lanserats som 
en metod att behandla svår astma, där en 
vetenskaplig studie har diskuterats till-
sammans med SLMF. Dessa metoder är 
dyra, och det gäller här för att skaffa oss 
erfarenhet och kunskap hur de ska använ-
das, så att våra patienter får bästa nytta av 
utvecklingen inom detta område. Min vi-
sion är således att SLMF ska vara en kata-
lysator till att initiera kliniska forsknings-
projekt inom områden, som på sikt vara 
våra patienter till gagn. I denna skog av 

nya metoder som ständigt presenteras är 
det viktigt att vi använder ett vetenskap-
ligt synsätt och inte köper allt utan prövar 
och utvärderar. Här är det alltså av bety-
delse att inte alla nya metoder sätts upp 
på alla lungkliniker/sektioner samtidigt, 
utan att vi nationellt kan vara förnuftiga 
och hjälpa varandra att bana väg för intro-
duktionen av ny metodik. Min förhopp-
ning är att därför att SLMF, och i synner-
het dess vetenskapliga kommitté, kan vara 
det forum som driver dessa frågor och i 
enlighet med vetenskap och beprövad er-
farenhet sprider erforderlig kunskap till 
våra medlemmar. Det är dock viktigt att 
vi inser att alla inte kan göra allt, utan att 
den metodik, som kräver stor kunskap/
erfarenhet eller är mycket kostsam, måste 
begränsas till vissa kliniker. Sverige är ett 
avlångt, men dock ”litet” land, och det är 
av betydelse att vi stödjer varandra att 
bygga upp denna kompetens nationellt, 
t ex genom att remittera dessa patienter. 
Ett gott exempel på hur detta kan fungera 
väl är ju uppbyggnaden av endobronkiellt 
ultraljud, EBUS, i Sverige. Här finns nu ett 
nationellt EBUS-register, och i och med 
att metodiken sprids i landet, har vi möj-
lighet att lära och inspirera varandra, t ex 
genom de EBUS-kurser där SLMF finns 
med och stöttar.

Med detta sagt vill jag verkligen slå ett 
slag för nästa års Svenska Lungkongress, 
som äger rum den 25-27 mars i Malmö. 
Temat är just ”Invasiva metoder vid 
lungsjukdomar”, och flera av de metoder 
jag nämnt ovan kommer att presenteras 
och diskuteras. Att detta tema valts visar 
också på den förändring som skett inom 
specialiteten, där allt fler av våra uppgif-
ter som lungläkare framöver kommer att 
handla om att implementera nya diag-
nostiska och interventiva metoder. Häri 
ligger alltså utmaningen för en ”speciali-
tet i förändring”. Det gäller att pröva allt 
och behålla vad gott är. Samtidigt gäller 
det för oss att sprida kunskapen om vår 
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Bästa kollegor!

Ledare

TEET PULLERITS
Ordörande SFFA

specialitets utveckling både kliniskt och 
forskningsmässigt till våra yngre kollegor. 
Det är ju inte bara så att lungmedicinen 
förändras. Det finns i nuläget tyvärr en 
rad oklarheter när det gäller framtidens 
läkar- och specialistutbildning. Här är 
det viktigt att vi inom SLMF håller fanan 
högt och fortsätter att visa på vikten av 
klinisk utbildning av hög kvalitet. Det är 
med stolthet jag kan konstatera att våra 
SK-kurser håller mycket god kvalitet, och 
att SLMF här är ett föredöme framför an-
dra specialiteter när det gäller att sörja för 
god utbildning av våra yngre kollegor. Här 
vill jag även passa på att göra reklam för 

utbildningsdagen under lungkongressen. 
Den handlar nästa år om cystisk fibros, 
en sjukdom där många av oss behöver 
fördjupa och förnya vår kunskap!

Till sist vill jag referera till vår ordförande 
Magnus Skölds ledare i senaste Lung- 
och Allergiforum, där han konstaterar 
att ”SLMF behövs i svensk lungmedicin”. 
Jag kan inte annat än hålla med! I en tid av 
förändring och med en rad oklarheter när 
det gäller framtidens utbildning, är det av 
största betydelse att vi har en stark och 
enig specialistförening, som med enve-
tenhet driver lungmedicinens frågor inom 

såväl grund-och specialistutbildning som 
klinisk forskning.

ANDERS BLOMBERG
Vetenskaplig sekreterare SLMF

anders.blomberg@lung.umu.se

Jag kan inte låta bli att börja SFFA:s 
ledarspalt med tillbakablicken på årets 
Allergidag trots att det även publice-

ras en omfattande översikt om dagen i ak-
tuellt nummer av Lung & AllergiForum. 
Vi, allergi-intresserade, kan känna oss rätt 
så stolta över att vi under så lång tid har 
haft ett välfungerande mötesforum för att 
pigga upp oss varje första fredag i oktober 
innan höstmörkret faller på riktigt. I år, 
när vi firade den 25:e Allergidagen, kän-
des det extra skönt att åter kunna bjuda 
upp till föreläsningspodiet de initiativta-
gare och en del av de föreläsare som 1989 
var med på den första Allergidagen. Det 
var verkligen stimulerande att jobba med 
förberedelser inför Allergidagen denna 
gången och med den entusiasm och en-
gagemang som alla föreläsare visade kan 
vi naturligtvis hoppas att Allergidagen, 
med sin kombination av traditioner och 
framåttänkande, blir lika uppskattad även 
flera årtionden framöver. Och skulle man 
nu sammanfatta dagen med de erfarna fö-
reläsarna får slutsatsen vara att man håller 
sig ung i både kropp och i själ genom att 
vara engagerad allergolog.

Från SFFA kan vi också med glädje in-
formera att Anafylaxidokumentet, vilket 
utarbetades på uppdrag från SFFA först 
2009, är efter intensivt arbete uppdaterat 
och den nya efterfrågade versionen finns 
nu tillgänglig på SFFA:s hemsida. Stort 
tack till alla i arbetsgruppen med Lars 
Gottberg som ordförande för ett väl ge-
nomfört arbete! Informationen om denna 
färska uppdatering kan väl spridas även 
till kollegor som väntas kunna handlägga 
anafylaxifall, t.ex. på akutmottagningar. 
Samtidigt har vi i SFFA börjat fundera 
på nästa ämnesområde för mer detalje-
rad genomgång. Ett naturligt sådant är 
frågan om läkemedelsöverkänslighet, ett 
område där rutiner och utredningsmöjlig-
heter varierar stort i landet. Även en av de 
vanligaste remissorsaker till allergimot-
tagningar, och till synes en trivial fråga 
om penicillin-överkänslighet, kan utredas 
med helt olika metoder på olika mottag-
ningar i Sverige, ännu större variationer 
förekommer i mer komplicerade fall. Räk-
nar man in patientnytta och kostnadsef-
fektivitet blir ju frågan om vem och som 
på vilka indikationer bör utredas ännu 

mer komplext. Ett genomarbetat doku-
ment om läkemedelsöverkänslighet skulle 
därför vara av praktisk nytta i många av-
seenden. Professor Janne Björkander från 
Jönköping med mångårig erfarenhet inom 
området har lovat att agera som samman-
kallande i arbetet, men för att komma 
igång med arbetet behöver flera av oss 
engagera sig. Vi tar således tacksamt emot 
namn på dem som vill vara med i diskus-
sionerna om läkemedelsöverkänslighet, 
kontakta gärna Janne eller mig.

Hoppas att kunna se många av er även 
under Allergisektionens program på Riks-
stämman!
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50-årsjubileum av upptäckten av
alfa-1-antitrypsin (och bristen därpå)

"Vid 30 års ålder såg 
man att rökarna med 
svår brist hade sämre 

lungfunktion"

Det är något med ljuset en solig 
höstmorgon i Malmö. Från mitt 
rum på 14:e våningen vid Triang-

elen (jo, det stavas så i Malmö) ser jag so-
lens strålar sträcka sig över Möllevången, 
St Johannes kyrka, sjukhuset och Pil-
dammsparken. Detta ljus som får de röda 
tegelfasaderna att glittra och höstlöven att 
lysa minns jag från mina år i rikets tredje 
stad. År som bland annat innefattade min 
upptäckt av lungmedicin i allmänhet och 
bronkoskopier i synnerhet. 

Kollegan och blivande handledaren 
som en gång väckte mitt lungintresse (och 
vars mottagning och bronkoskopier jag 
gick på inte bara under medicinterminen) 
var nu den som arrangerade jubileums-
symposiet med anledning av att 50 år har 
gått sedan upptäckten av alfa-1-antitryp-
sin och bristen därpå. Sten Eriksson som 
med sin handledare Carl-Bertil Laurell 
skrev om upptäckten 1963, var Eeva Pii-
tulainens handledare, och hon blev i sin 
tur min handledare.

Deltagarna samlades i den runda, 
gröna aulan på Clinical Research Cen-
ter på Malmö sjukhusområde den 26-27 
september. Mötet inleddes med en ge-
nomgång av den metod som användes 
för att upptäcka att något saknades hos 
vissa patienter, elektrofores. Joyce Carlson 
höll en underhållande föreläsning om fe-
notyper och hur de rör sig vid elektrofore-
sen. Normal fenotyp av alfa-1-antitrypsin 
(AAT) kallas M, de fenotyper som rör sig 
snabbare benämns A-L och de som rör sig 
långsammare benämns N-Z. Fenotyp Z 
är den i Sverige vanligaste mutationen av 
AAT och orsakar i sin homozygota form 
10-15 % av normala nivåer i blodet.

Robin Carrell talade om samarbetet han 
hade med kollegorna i Malmö medan 
han själv arbetade på Nya Zeeland (långt 
före e-postens tid, egen anm). Grupperna 
lyckades i mitten av 70-talet ta reda på 
vilken aminosyra som hade bytts ut i de 
vanligaste muterade fenotyperna, Z och 
S. Alfa-1-antitrypsin räknas till de s.k. 
serpinerna, serum protein inhibitors, och 
studier av enskilda serpiner bidrar till för-

ståelse för hela gruppen. En annan serpin 
är exempelvis antitrombin.

vilka är kopplade till inflammation och i 
förlängningen cirrhos.

Flera studier har visat att rökare med svår 
AAT-brist (ZZ) kan utveckla emfysem re-
dan i 40-årsåldern. Hur det egentligen står 
till med den saken är en av frågorna man 
vill besvara med registerdata. De flesta 
diagnosticeras dock i äldre åldrar vilket 
tyder på att om man inte röker får man 
vara frisk länge. De som diagnosticeras 
har i 70 % av fallen en astmadiagnos men 
många rapporterar wheezing utan att ha 
astma eller KOL. I USA räknar man med 
att 95% av personerna med AAT-brist är 
odiagnosticerade.

I Sverige vet man att prevalensen av 
homozygot AAT-brist (PiZZ) är 1 på 
1600 vilket innebär att ca 5000 svenskar 
bär på den svåra formen. I det svenska 
AAT-registret, som startade 1991, har 1545 
personer inkluderats, varav 1178 är i livet. 
Detta innebär att mindre än en fjärdedel 
är identifierade här. I Sverige inkluderas 
endast ZZ-, Z0- och 00-mutationer (den 
sista har dock inte blivit identifierad – än). 
Vanligaste orsaken till att man kontrolle-
rar för AAT är lungsjukdom och liksom i 
det internationella registret är det endast 
några procent som identifieras på grund 
av leversjukdom. En del inkluderas ef-
ter familjescreening. När man funnit ett 
sänkt AAT-värde kan man skicka prov 
till avdelningen för klinisk kemi i Malmö 
för fenotypning. Klinisk kemi rapporterar 
alla nya PiZZ till AAT-registret som tar 
kontakt med provtagande doktor som får 
fråga patienten om inklusion. Sedan 1999 
inkluderas patienterna även i AIR och 
uppföljning sker vartannat år med bland 
annat spirometri och leverprover. Fyrtio-
sex procent är före detta rökare, 44 % har 
aldrig rökt, 10 % rökte vid inklusion men 
bara 6 % rökte vid senaste uppföljningen. 
Lungfunktionen är i stort sett normal till 
50 års ålder och prognosen är bättre än 
vad tidigare studier har indikerat, aldrig-
rökare med svår brist förväntas leva lika 
länge som normalbefolkningen. De flesta 
dör av lungsjukdom med leversjukdom 
som näst vanligaste orsak. 

De första åren efter upptäckten av AAT 
och att bristen kunde orsaka lungsjuk-
dom, visste man inte hur farlig bristen 
egentligen var. För att ta reda på detta 
screenades 200 000 nyfödda under 1972-
74, vilket Tomas Sveger berättade om. 
Det primära syftet var att identifiera dem 
med svår brist och kunna intervenera mot 
rökning, men man har också följt denna 
grupp regelbundet med frågeformulär, 
spirometri och leverprover. Man har lyck-
ats förhindra rökning, dessa 127 personer 
med svår brist, PiZZ, och måttlig brist, 
PiSZ, röker signifikant mindre än andra i 
samma ålder. Hittills mår de också bra – 
om de inte röker. Rökarna har sedan ton-
åren haft fler symptom än icke-rökarna 
med AAT-brist och rökare med normala 
AAT-nivåer. Vid 30 års ålder såg man att 
rökarna med svår brist hade sämre lung-
funktion.

Mot slutet av första dagen rapportera-
des från det internationella AAT-regist-
ret, AIR, samt det svenska AAT-registret 
av Maurizio Luisetti respektive Eeva Pii-
tulainen. AIR inkluderar knappt 5000 pa-
tienter varav 85 % har ZZ-mutation, 11 % 
SZ, medan övriga grupper av mutationer 
är mycket små. Brist på AAT orsakar 
framför allt lungsjukdomar (60 % av de 
inkluderade i AIR) i form av emfysem, 
bronkiektasier och astma. Tjugo procent 
är drabbade av både lung- och leversjuk-
dom medan 6% har endast leversjukdom. 
Orsaken till att det råder brist på AAT i 
blodet är att proteinet blir kvar i levercel-
lernas endoplasmatiska retikulum där de 
muterade proteinerna bildar polymerer, 
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ELISABETH BERNSPÅNG
Specialistläkare

Lung- och allergisektionen
Akademiska sjukhuset

Uppsala

Ett av det stora namnen inom AAT-områ-
det är David Lomas och hans föreläsning 
om vad som händer i levern var lysande 
och även en kliniker som undertecknad 
förstod nästan allt. Hans bild av moleky-
len och hur den fungerar är en klassiker 
inom facket. Huvudbudskapet var att det 
handlar om polymererna. Hittills har man 
framför allt kopplat ihop polymerisering-
en av AAT-molekyler med leversjukdom 
men polymererna förekommer också i 
lungorna, i BAL och neutrofiler och fö-
rekomsten är kopplad till inflammation, 
men om det är polymererna som orsakar 
inflammation eller tvärtom, det vet man 
inte. Polymerer förekommer i andra or-
gan som hud, njurar och blod. Man har 
även sett polymerer hos personer som fått 
substitutionsterapi med AAT. Polymerise-
ring är orsak till sjukdom där andra ser-
piner är inblandade, polymeriseringen 
av antitrombin orsakar ger trombos och 
polymeriseringen av C1-hämmare orsakar 
angioödem.

Om man kan förhindra att proteinet 
öppnar sig eller om man blockerar ”fick-
an” där nästa protein binder in, kan man 
förhindra polymerisering. Man testade 
flera molekyler för att se om de kunde 
förhindra polymerisering och fann att 
en som hade fått namnet Covent Garden 
bands i fickan och blockerade nästa AAT-
protein att binda in. Namnet på moleky-
len kom av att den i forskargruppen som 
fått i uppgift att namnge/numrera mole-
kylerna var inbiten londonbo och namn-
gav alla testmolekyler efter tunnelbanes-
tationer i London. Vem kommer inte ihåg 
molekylen Covent Garden?

Stefan Lindgren föreläste om leversjuk-
dom hos vuxna. Incidentellt upptäckta 
förhöjda levervärden normaliseras efter 
tre veckor i 30 % av fallen. Hos resten av 
patienterna bör man bestämma sig för 
vad man ska göra, inte bara följa proverna 
utan ha en plan. Ska man utreda vidare? 

Om man vill gå vidare med någon form 
av bilddiagnostik lämpar sig ultraljud för 
fokala förändringar i levern men säger 
inget om gallvägar. MR kan vara till hjälp 
för gallvägsavbildning med galla som kon-
trast. CT bör göras först efter anamnes 
och tänkande, som Lindgren uttryckte 
det. Det är sällan indicerat med leverbi-
opsi.

En tredjedel av personerna med PiZZ 
får levercirrhos, enligt de studier man 

hittills gjort. Det är viktigt att skydda 
levern och inte förbise andra orsaker till 
leversjukdom, orsaker som kan behand-
las som exempelvis hepatit C. Fosfatidy-
letanol ökar vid alkoholöverkonsumtion 
men stiger inte vid enstaka berusnings-
episoder, således ett bra prov om man 
misstänker alkoholmissbruk. Vid svårare 
leversjukdom vid AAT-brist uppstår sam-
ma bekymmer med portal hypertension, 
esofagusvaricer, ascites och vätskereten-
tion som vid cirrhos på grund av andra 
orsaker, liksom utveckling av hepatocel-
lulär cancer. 

Antal Németh talade om alfa-
1-antitrypsinbrist och leversjukdom hos 
barn. Nyfödda kan utveckla cholestas och 
under de efterföljande åren levercirrhos. 
Vid fyra års ålder kan man uttala sig om 
prognos, antingen har barnet utvecklat 
cirrhos eller är levern frisk. En fråga Né-

meth ställde sig var om den kohort som 
följs sedan födseln verkligen kommer 
utveckla leversjukdom mellan 40 och 50 
års ålder (vilket tidigare studier indikerat) 
när leverproverna var helt normala vid 30 
års ålder. 

Symposiet i övrigt innefattade två pro-
con-debatter, dels om substitutionsbe-
handling, dels om neonatal screening. I 
Sverige håller vi generellt låg profil när 
det gäller substitutionsbehandling och 
jag tror inte de svenska kollegorna änd-
rade åsikt efter debatten. När det gäller 
screening handlar det om att screena tu-
sentals barn för att hitta några med AAT-
brist, varav ännu färre kommer att börja 
röka. Även i denna fråga råder en viss 
konsensus om att det kostar mer än det 
smakar även om de som en gång screena-
des tycker att det var bra att få reda på sin 
AAT-brist.

Detta var några av alla de intressanta 
ämnen som berördes under detta jubi-
leumssymposium som även innefattade 
en galamiddag längst upp i ett av Malmös 
nya landmärken, Turning Torso. Organi-
sationskommittén med professor Eeva 
Piitulainen i spetsen är bara att gratulera 
till ett lyckat möte! 



Lungcancer

Svenska lungcancermötet 2013
Svenska lungcancerstudiegruppens 
årliga möte ”Svenska lungcancer-
mötet” hölls 25:e till 26:e april på 
Aronsborgs konferenshotell i Bål-
sta. Uppslutningen var god med 
representanter från Sveriges alla 
delar samt ett flertal utställare från 
den forskande läkemedelsindustrin. 
Deltagarna bjöds på flera intres-
santa punkter vilka spände från en 
odysse´genom hederspristagarens 
ungdom till det senaste inom lung-
cancerforskningen.

Svenska lungcancermötet 2013 
blev en välbesökt och lyckad sam-
manfattning av läget inom svensk 

lungonkologi. Mötet inleddes med en 
genomgång av den senaste tidens ut-
veckling och uppföljning från Svenska 
Lungcancerregistret. Registrets huvud-
man, tillika årets hederspristagare, Gun-
nar Wagenius belyste möjligheterna med 
detta populationsbaserade register med 
hög täckningsgrad. Tyvärr ses fortsatt ett 
bortfall till uppföljningsrapporteringen, 

något som flera bekymrade kliniker be-
klagade men var medvetna om. Förhopp-
ningar sätts till automatiserade inrap-
porteringsrutiner samt kvalitetsarbete 
vid respektive klinik för bättre framtida 
täckning rörande uppföljningsrapporter. 
I registret ses tyvärr en fortsatt mycket låg 
andel patienter som inkluderas i studier. 
Krafttag för att locka kliniska prövningar 
till Sverige genom förbättrat nationellt 
samarbete bör stå högt på agendan inför 
framtiden.

Med den senaste tidens snabba utveck-
ling inom ”Targeted therapies” var en stor 
del av mötet fokuserat mot molekylär 
patologi samt en genomgång av studier 
och verkningsmekanismer för crizotinib 
(Xalcori®). Ännu saknas godkännande 
för behandling i första linjen men data i 
andra linjen är mycket goda och testning 
för ALK-alterationer och behandling med 
ALK-inhibitorer måste nu anses vara 
standard of care. 

Det länge efterlängtade reviderade na-
tionella vårdprogrammet för lung/pleura 
maligniteter presenterades av Bengt Berg-

man. Ett hårt arbete har lagt grunden till 
ett dokument som förhoppningsvis skall 
kunna fungera vägledande för det lokala 
arbetet och bidra till nationellt jämförbar 
vård av lungcancerpatienter.

Mötet var välbesökt och programmet in-
spirerande. Behovet är stort för Sveriges 
lungcancer-engagerade läkare att få till-
fälle att utbyta erfarenheter jämföra ruti-
nerna klinikerna emellan. För att svensk 
lungcancervård skall komma ikapp de 
internationella större sjukhusens arsena-
ler behövs ökad samordning och än mer 
kontakt mellan klinikerna på olika orter.   

MARTIN SANDELIN
ST-läkare i Invärtesmedicin och Lungmedicin

Akademiska sjuhuset, Uppsala

Annons
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IASLC/Lungcancer

Mötesreferat från

World Conference on Lung Cancer 2013

Det multidisciplinära World Conference on Lung Cancer 
arrangeras av The International Association for the Study 
of Lung Cancer (IASLC) och är världens största kongress 

som sätter lungcancer och andra intrathorakala maligniteter i 
fokus. Den 15e WCLC gick av stapeln i oktober i Sydney. Trots 
den avlägsna placeringen sammanstrålade drygt 7000 personer 
från 100 länder i det gemensamma målet att vinna kampen mot 
lungcancer. Temat på årets världskongress var “Next-Generation 
Lung Cancer Care” och värdar för mötet var Michael Boyer och 
Kwun Fong. Känslan som infann sig på årets ASCO var att in-
tresset inte längre riktades mot vilken målriktad behandling som 
skall ges i första linjen utan hur resistensutvecklingen skall be-
kämpas med nya läkemedel i senare linjer. WCLC bjöd på flera 
studier i tidiga faser där lovande resultat visades för både EGFR 
och ALK patienter med resistensutveckling. 

Bakslag för Tailored Therapies?
Visserligen har nya riktade preparat (Targeted Therapies) regist-
rerats for behandling av Icke-Småcelllig Lungcancer Stadium IV, 
men majoriteten av patienterna kommer även i den närmaste 
framtiden fortsätta få traditionell cytotoxisk behandling. Man 
har från flera håll studerat möjligheterna att hitta prediktiva 
biokemiska markörer for att bättre kunna styra behandlingen. 
Detta förhållningsätt har kallats för ”Tailored Therapies” och de 
markörer som man intresserat sig för har varit ERCC1, RRM1, 
Rap 80 och BRCA1, som i prekliniska studier visat sig vara mar-
körer för både platinum- och gemcitabine-resistens.

Resultaten av fas 3 studierna har under året börjat droppa in. 
Dessa har tyvärr visat sig vara negativa. Tidigare i år, på ASCO, 

presenterades en studie där ingen vinst i vare sig PFS eller OS 
sågs om ERCC1- och RRM1-uttryck användes för att skräddarsy 
terapier (Bepler et al, JCO). 

Nu presenterades resultaten av BREC-studien i vilken nivåer 
av BRCA-1 och Rap 80 skulle styra behandlingen i de tre expe-
rimentella armarna (i kontrollarmen gavs Cispaltin Docetaxel). 
Försämrad PFS och OS sågs i de experimentella armarna, fram-
för allt när inget platinum givits och studien avbröts i förtid.

I Kina har Bevacizumab nu godkänts för behandling av NS-
CLC st IV. BEYOND-studien som presenterades på kongres-
sen har legat till grund för detta. I denna studerades tillägget av 
bevacizumab 15mg/kg kroppvikt till första linjens carboplatin/
paclitaxel hos patienter med icke-småcellig, icke-skivepitel lung-
cancer. Man såg då i den experimentella armen en PFS-vinst (9,2 
jämfört 6 månader). Några OS data presenterades dock inte. 
Resultaten ligger väl i linje med ECOG 4599.

Tumörheterogenicitet, Next Generation Sequencing och 
Cocktail-Therapies
Ökad förståelse av tumördrivande mutationer och utveck-
ling av specifika preparat som blockerar dessa (s.k. ”Targeted 
Therapies”) har under senaste åren varit en hot topic. Flera gång-
er under kongressens lopp åberopas njurcancer som exempel på 
en solid tumör som drivs av ett exponentiellt antal färre muta-
tioner än lungcancer och vars tumörbiologi således anses vara 
lättare att kartlägga och riktad behandling mot njurcancer min-
dre komplext att utveckla. Next Generation Sequencing (NGS) 
och andra avancerade genomiska tekniker har kunnat bevisa att 
olika drivande tumörmutationer förekommer i primärtumören �
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och i olika tumörhärdar. Detta går under begreppet intra-tumor-
heterogeneity respektive inter-tumor-heterogeneity (Gerlinger M. 
et al. NEJM 2012; 366: 883-92). Dessa heterogeniciteter förkla-
rar sannolikt varför targeted therapies inom lungcancer kan ge 
upphov till olika respons i primärtumör och metastaser (Chen 
Zy, et al. Oncologist 2012) samt möjliggen ligga till grund för 
resistensutveckling under pågående behandling. Behovet att 
rebiopsiera poängteras således.

Att NGS kommer att bli standard för att kartlägga tumörge-
ner som kan vara möjliga behandlingsmål står redan klart.  Flera 
länder har ambitiösa projekt med analyspaneler som möjliggör 
forskning och utveckling kring målriktade terapier. I detta av-
seende ligger Sverige idag långt efter de ledande nationerna och 
en nationell samling för breddinförande av NGS som standard-
diagnostik skulle gagna våra patienter. 

På sikt kommer NGS-tekniken sannolikt lägga grunden för 
en breddad terapi där en ”cocktail-terapi” (kombination av 
målriktade preparat) inledd redan i första linjen, anpassad efter 
tumörens molekylärpatologiska profil sätts in för att minimera 
bieffekter och förebygga resistensutveckling. Vid ett sådant 
scenario är tanken på avancerad lungcancer som kronisk eller 
botbar sjukdom sannolikt inte längre en dröm utan ett faktum. 
Diskussionen på WCLC antyder att detta scenario inte ligger 
alltför långt bort.

Immunomodulerande behandling
Ett av de mer välbesökta föredragen var det om immunomodu-
lerande behandling. Vid lungcancer ses (i likhet med vid mela-
nom) ett mycket stort antal punktmutationer och lungcancercel-
len torde därmed uppvisa många cancerspecifika och immun-
aktiverande protein på dess yta. Genom immunomodulering 
och en ökad aktivering av T-celler är tanken att immunförsvaret 
skulle lättare kunna angripa tumören. Hämning av PD1, PDL1 
och CTL4 (tillhörande B7 familjen, receptorer på APC- Antigen 
Presenting Cells) är en av många möjliga angreppspunkter för 
att nå detta.

Nivolumab (Bristol Myer), ett PD1 blockerande immunoglobulin, 
har visat effekt i en fas 1 studie med ORR på 17 % och OS på drygt 9 
månader, hos icke kemonaiva patienter (Brahmer et al, JCO).

I en fas 2 studie sågs en något blygsammare effekt av Ipililu-
mab på PFS i kombination med Carbo Placitaxel hos kemonaiva 
SCLC ED (Reck et al, An Onc). 

Det attraktiva med dessa immunomodulerande behandlingar 
är att den största effekten ses hos de rökande patienterna, dvs 
den största patientgruppen, där dessutom möjligheterna att ge 
något annat än traditionell cytostatika har varit små.

Småcellig lungcancer
De framsteg som har gjorts senaste åren har mest gällt NSCLC, 
men forskning förs naturligtvis även på SCLC. Några banbry-
tande behandlingsstudier presenterades ej heller i år. 

Värt att rapportera är dock att det pågår det fas-3 studier med 
VEGFR-hammare bl.a med Sunitunib (Pfizer) där tidigare fas 2 
studier visat förlängd PFS. 

Vad gäller Limited Disease pågår fortsatta diskussioner kring 
upplägg av strålbehandling. I en pågående Intergroup-studie 
jämförs 45 vs 70 Gy och i CONVERT-studien jämförs fraktio-
nering 1ggr om dagen med 2 ggr om dagen.

På onsdagen redogjorde, Prof Alex Ajei, för SCLC:s genetik 
och för potentiella måltavlor vid framtida behandlingar. Bcl 2, 
SOX2, FGFR nämndes. PARP-hämning skulle även lämpa sig 
med tanke på det stora antal punktmutationer som finns i denna 
tumörform (fas 2 studier pågår med Veliparib).

MesoVATs-studien
MesoVATs-studiens resultat presenterades under en plenary ses-
sion. Det rör sig om en öppet randomiserad interventionsstudie 
där VATS-ledd pleurectomi jämförts mot kemisk talkpleurodes 
som första linjens behandling mot malignt pleuralt mesotheliom 
ovasett subtyp. Patienter i PS 1 och i stadium III-IV domine-
rade. 196 patienter inkluderades, med jämn fördelning till båda 
armarna. Intention-to-treat-analys följde.

IASLC/Lungcancer

Foton: Stéphanie Mindus
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Primary outcome var OS. Ingen skillnad mellan armarna sågs 
efter 1 år. Medianöverlevnaden uppgick till 13 månader. Efter 1 år 
levde ännu 52 % av patienterna i VATS-armen. Secondary end-
point var livskvalitet: efter 1 år kontrollerade den VATS-ledda 
pleurautgjutningen bättre än i den medicinska pleurodesarmen. 
Även bättre symtomkontroll och livskvalitet uppnåddes i VATS-
armen. Komplikationerna var jämförbara i båda armarna men 
luftläckage var vanligare i VATS-armen. 

MesoVATS-studiens take home message var att VATS-ledd 
talkpleurodes är överlägset icke-kirurgiska alternativ för patien-
ter i PS1. 

”New Kids on the Block” 
Utreda lungcancerpatienter har aldrig tidigare var så komplext.  
Kännedom om tumörbiologi och drivande tumörmutationer 
kräver mer av kliniker och patologer samtidigt som det kan leda 
till bättre behandlingsalternativ för våra patienter.

Ett flertal klatchiga sloagans som många av oss säker känner 
igen återkom under kongressen som ”Tissue is the Issue” och 
”No Meat, No Treat” men den nya, och minst lika målande, var 
”New Kids on the Block” som syftar på den snabba utvecklingen 
av andra och t.o.m. tredje generationens targeted therapies samt 
de otaliga nya molekylerna och molekylära pathways som nu 
intensivt studeras. Den nya generationes ALK-hämmar går re-
dan in i FAS 3-studier trots att första generationens läkemedel 
(crizotinib) nyligen blivit godkänt i Sverige. En ny generation ses 
även bland deltagarna vid mötet och bland föreläsarna. Dess-
värre bevittnar vi även ett generationsskifte bland våra patienter: 
allt fler yngre aldrig-rökare drabbas. 

Konkreta tips om hur vi bör hantera patienter med aktive-
rande EGFR-mutationer som ändock sviktar på tyrosinkinas-
hämmare (TKI) gav av Prof. Westeel och Belani. I händelse av 
singel- eller oligometastasering rekommenderas fortsatt TKI-
behandling och ställningstagande till kirurgisk extirpation och/
eller om möjligt sterotaktisk strålbehandling (SBRT). I händelse 
av multipla metastaser framkastas följande alternativ: platinum-
baserad kemoterapi eventuellt följt av återinsättning av samma 
TKI efter ett halvår, ställningstagande till insättning av nyare ge-
neration av TKI som t.ex. afatinib och rebiopsi för att säkerställa 
aktuellt mutationsstatus för att rikta behandlingen ytterligare 
om möjligt. Studier där TKI och kemoterapi kombineras pågår 
liksom kombinationen av TKI och EGFR-riktade antikroppar. 
Tredje generationens TKI lovar inte bara bättre effekt mot akti-
verande EGFR-mutationer och lindrigare biverkningsprofil men 
även effekt på resistensmutationer som T790.

Kan metastaserande lungcancer botas?
Tony Mok, som under mötet valdes till ny ordförande i IASLC, 
talade i ett visionärt, humoristiskt och delvis närmast provo-
kativt anförande kring lungcancer i avancerade stadier som en 
möjligt kurativ sjukdom. När blir en cancersjukdom ansedd som 
möjlig att kurera? Genom att jämföra långtidsresultaten för pa-
tienter i senaste årens studier med målriktade preparat samt 

immunterapi konstaterades att överlevnaden sakta närmade sig 
vissa av de tumörsjukdomar som anses kurabla. Utvecklingen 
har gått snabbt, vem talade om avancerad sjukdom som poten-
tiellt kurerbar i närtid för fem år sedan? 

Han målade dock inte endast upp en ljus bild av framtiden. 
Han passade också på att ge en rejäl känga till forskarkollegor 
och läkemedelsindustri genom att kritisera kortsiktigheten i 
att lansera flera liknande preparat som samtliga slukar enorma 
resurser i registreringsstudierna men som tillför relativt lite i 
överlevnad jämfört med konkurrenternas preparat. Genom att 
uppmana industrin att samarbeta mer kring den mest lovande 
lösningen (undvika ”me too”) och forskarkollegor och industri 
att sluta designa studier kring liknande preparat med tveksam 
patientnytta (undvika ”me better”) påtalades vikten av att satsa 
resurserna på verkliga innovationer. Med det gemensamma må-
let att bota cancer framför det kortsiktiga målet att tjäna pengar 
förutsåg Tony Mok möjligheten att uppnå båda målen mer ef-
fektivt. 

Sammanfattningsvis konstateras att lungcancerutredning blir 
allt mer komplex, kampen mot lungcancer blir alltmer multidis-
ciplinär, att new kinds on the block är framtagna i form av andra 
och tredje generationens thargeted therapies för att bekämpa 
den bekymmersamma resistensutvecklingen. Professor Tony 
Mok hänvisar till Guan Gong, den kinesiska krigsfilosofin, och 
uppmanar oss alla till reflektion angående vår resursanvänd-
ning och strategi i kampen mot lungcancer som bara förra året 
skördat fler liv än 1900-talets stora världskonflikter. 

IASLC/Lungcancer

"Utvecklingen har gått snabbt, vem talade om avancerad sjukdom 
som potentiellt kurerbar i närtid för fem år sedan?"

MARTIN SANDELIN
ST-läkare i Internmedicin och Lungsjukdomar

Akademiska sjukhuset, Uppsala

OSCAR GRUNDBERGSTÉPHANIE MINDUS
 Båda Specialistläkare i Lungsjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
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Allergidagen 2013
Astma hos barn och vuxna:
Behandling, miljö, rehabilitering. 
25 år senare

Allergidagen

En krispigt klar oktobermorgon 
samlades 130 allergivänner på ho-
tell Sheraton i Stockholm för att 

för 25:e gången genomföra Allergidagen.  
År 1989 ordnade Olle Zetterström, Hans 
Formgren, Gunilla Hedlin och Ronald 
Dahl med praktisk hjälp av Anders Lund-
man från dåvarande Schering-Plough 
Allergidagen för första gången. Det är 
glädjande att samma personer även i år 
kunde vara med och sprida kunskap. Pro-
grammet för den första Allergidagen var 
”Astma hos barn och vuxna: Behandling, 
miljö och rehabilitering”. Årets program 
blev nästan självklart detsamma med till-
lägg: ”Hur långt har vi kommit ett kvarts 
sekel senare.” 

Allergidagen har från att ha varit en 
vana, blivit en tradition, eller som SFFAs 
ordförande Teet Pullerits sa i sitt väl-
komnande, en institution för föreningens 
medlemmar. Ett tillfälle till kunskapsin-
hämtning men också en möjlighet till 
nätverksbyggande och kollegial samvaro. 

Dagen började med att Olle Zetterström 
blickade tillbaka och visade hur gårdagens 
(och dagens!) giganter inom allergiforsk-
ning har gett oss redskap för att bemästra 
allergisjukdomarna. De allergiska tillstån-
den har gått från att ha varit en sällsynt 
åkomma hos välbärgade till att vara en 
folksjukdom men utvecklingen av utred-
ning och behandling har förbättrats så att 
följderna av sjukdomarna är lindrigare nu. 

Anna Svensson med lång erfaren-
het från Åreklinikerna, där hon arbetat 
kliniskt som sjuksköterska men också 
varit chef, gav oss en exposé över hur 
omhändertagandet av astma och allergi-
sjuka förändrats under åren. Från att på 
1980-talet ha varit en fristad dit patien-
terna fick komma och vila upp sig i frisk 
luft utvecklades Åreklinikerna till en plats 
där man under 2000-talets första decen-
nium tänjde på gränserna. Från astma-
dropp, injektioner, tabletter, förbjud mot 

dofter och lingonsylt till inhalationsbe-
handling, egenkontroll med PEF mätare 
och fysiska utmaningar i fjällmiljö fick 
patienterna lära sig att leva ett så friskt liv 
som möjligt. Tyvärr finns ju inte Åreklini-
kerna kvar idag men möjligheten finns att 
skicka patienter till Mälargården i Sigtuna 
där rehabliliteringsverksamhet bedrivs för 
astmatiker.

Nästa punkt på programmet hade ett helt 
annorlunda och något oväntat upplägg: 
inga flashiga Powerpoint-presentationer, 
inga referenser till färskaste allergitid-
skrifter; istället ett lugnt, tidvis filosofiskt 
samtal som i TV-soffan mellan Hans 
Formgren, välkänd allergolog från tiden 
då Allergidagen startades, samt SFFAs 
vice-ordförande Peter Odebäck. Även 
om hela samtalet kändes som en spontan 

diskussion mellan två kollegor kunde man 
ana att det fanns genomtänkta förbere-
delser bakom. Hans hade säkert fått gå 
igenom ett antal pärmar med tidnings-
urklipp, foton och manusutkast för att 
vi skulle få höra vad som lockade honom 
till allergologi och hur det var att jobba 
som allergolog mot slutet av förra seklet. 
Och om man nu trodde att då var det pro-
blemfritt fick man tänka om. Tack vare 
Hans har vi ju också tillgång till referat 
från ett antal tidigare Allergidagar, vilka 
finns tillgängliga på SFFAs hemsida under 
publikationer. 

Ronald Dahl, professor från Odense, Dan-
mark tog sedan över och på lättförståelig 
skandinaviska gav deltagarna en mycket 
intressant bild av den moderna astmabe-
handlingen. 

Uppskattat samtal mellan Hans Formgren och Peter Odebäck.
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Huvudpunkterna under föredraget var:
1 Rätt behandling förutsätter rätt diagnos.
2 Befintlig medicinering skall användas 

på ett adekvat sätt.
3 Nya indikationer för tillgängliga medi-

ciner (Tiotropium, Omalizumab).
4 Sambandet mellan allergenexponering 

(och undvikande), specifikt IgE, virus-
infektioner och exacerbationer.

5 Studier med IL 5 och IL 4/ IL 13.
6 Immunterapins roll, rekombinanter.
7 Ny möjlighet med TLR 9, intracellulär 

aktivering av immunförsvaret.
8 Den stora utmaningen i form av astma 

hos äldre och astma hos överviktiga.

Ronald betonade inledningsvis vikten 
av att se hur olika våra astmapatienter är 
och att detta är en utmaning för oss läkare 
men också det som ger oss en bred be-
handlingsmöjlighet. Att ställa rätt diagnos 
är många gånger inte lätt. Differentialdi-
agnostiskt finns många överväganden att 
göra, t.ex. hyperventilation, funktionell 
andningsrubbning, hjärtsjukdom, KOL, 
bronkiektasier, reflux, VCD m.fl. En kor-
rekt diagnos är dock en förutsättning för 
en framgångsrik behandling. Vi behöver 
här använda oss av gemensamma defi-
nitioner och ex GINA (Global INitiative 
for Asthma) guidelines finns här till vår 
hjälp. Det första vi bör göra behandlings-
mässigt är att se till att vi använder våra 
existerande astmaläkemedel på rätt sätt. 
Fortfarande, 50 år efter att inhalationsste-
roiderna introducerades i Sverige, får för 
få patienter i världen denna behandling. 
Detta trots deras bevisade effektivitet på 
symtom, sjukdomsutveckling och livskva-
litet.

De nya beredningarna med ultrafina 
partiklar ger oss möjlighet att behandla 
även de perifera luftvägarna och flera 
studier visar att detta hos många astma-
patienter ger en ökad astmakontroll och 
ibland också en lägre medicinförbruk-
ning. Inhalationssteroider och LABA ger 
god astmakontroll hos 60-80 % av patien-
terna. De resterande 20-40 % behöver be-
handlingstillägg och här finns idag flera 
existerande alternativ: leukotrienrecep-
torantagonist, teofyllamin, systemiska 
steroider, intrabronkiell thermoplastik, 
ani-IgE, tiotropium. År 2012 visade Kers-
tjens et al i en artikel i New England Jour-
nal of Medicine att tillägg av tiotropium 
till inhalationssteroid och LABA ökar 
FEV1 och tiden till nästa exacerbation.

Ronald berättade sedan om nya modeller 
för hur anti-IgE kan fungera. Allergenex-
ponering ger en ökning av IgE. Ökat IgE 
ger i sin tur en ökad infektionskänslighet. 
Detta kan bero på ett ökat TH2 svar un-
der infektioner med för lite produktion 
av interferon beta och gamma som följd. 
Många studier har visat att exacerbations-
frekvensen är cykliskt likartad hos både 
KOL och astmapatienter, och att antalet 
exacerbationer är negativt prognostiskt. 
Om IgE minskar kan detta leda till en 
minskning av antalet exacerbationer 
och på så vis en bättre prognos på sikt. 
Anti-IgE kan alltså både minska allergiska 
symtom och antalet infektioner. Studier 
pågår nu även på icke-atopisk astma hos 
patienter med normal halt av IgE. Resultat 
börjar komma och exacerbationsfrekven-
sen minskar även i denna grupp (Garcia 
et al, Chest aug 2013).

Airsonett (fd Protexo), en speciell luft-
renare är ett icke-farmakologiskt alter-
nativ som minskar allergenexponeringen 
nattetid. Studier visar samstämmigt även 
här en minskad exacerbationsfrekvens 
och förbättrad livskvalitet . Behandlings-
effekten förefaller störst i grupper med 
måttlig till svår astma. Även eksem kan 
påverkas positivt. Ronald visade sedan en 
studie från New England Journal of Medi-
cine (mars 2009) med mepolizumab, en 
hämmare av IL 5. Denna studie demon-
strerade minskat antal exacerbationer hos 
en grupp patienter med svårbehandlad 
eosinofil astma.

Hämning av IL4 och IL13 borde i teo-
rin vara ett bra behandlingsalternativ vid 
astma. Resultat från de första kliniska 
studierna var dock nedslående. Däremot 
nyare studier har visat att en subgrupp av 
patienterna, de med högt uttryck av peri-

ostin (bildas i epitelcellerna i bronkerna) 
svarar på behandling med lebrikizumab, 
en IL13 hämmare (Corren et al, N Engl J 
Med 2011).

En alldeles ny studie publicerades i 
samma tidskrift i år (Wenzel et al) med 
dupilumab, en antikropp  som påverkar 
båda IL4 och IL13 genom att binda sig till 
alpha-subunit av IL4 receptorn. Också 
dupilumab visade goda resultat på pa-
tienter med eosinofil astma och minskade 
exacerbationsfrekvens med 87 %!

Ytterligare en ny molekyl vilket kan 
användas vid astmabehandling är QbG10, 
en Toll-like receptor 9 agonist förpackad 
i en viruslik partikel. Teorin bakom an-
vändandet är att det skall stimulera im-
munförsvaret till TH1-svar. Ronald visade 
här studier från 2008 och 2013 (Beeh et al, 
JACI 2013) med lovande resultat.

Astma hos överviktiga personer är ofta 
svårbehandlad. Det är oklart vilka meka-
nismer som här driver astman. Montelu-
kast kan vara ett alternativ som i en studie 
givit något bättre effekt jämfört med in-
halationssteroider och placebo.

Äldre patienter med astma är ofta un-
derbehandlade och ofta under- eller fel-
diagnostiserade. Studier på äldre saknas, 
ofta exkluderas de ur studier pga andra 
sjukdomar eller samtidig annan medicine-
ring.  Undermedicinering är mer regel än 
undantag beroende på bland annat svårig-
heter med inhalationstekniken, glömska 
och oförmåga att variera dosen efter be-
hov. Interaktioner med andra läkemedel 
måste också beaktas hos äldre. De studier 
som finns visar dock att äldre svarar lika 
bra på beta-2-stimulerare och antikoliner-
gikum som yngre och att dessa läkemedel 
kan betraktas som säkra även till äldre.

Efter lunch och en kort presentation av 
Astma- och Allergiförbundets nya ordfö-
rande Maritha Sedvallson hörde vi först 
en föreläsning av professor – på en massa 
olika ställen – Bengt Björkstén med titeln 
”Från risk till friskfaktor – Allergipreven-
tion under 40 år”. Det blev en exposé på 
både bra och tokiga råd vi givit under de 
senaste 40 åren samt dagsläget gällande 
allergiprevention. Att använda definitio-
nen av allergiprevention, vilket är att för-
hindra utveckling av allergisjukdom, rätt 
diskuterades. 

1967 när astmabehandling med korti-
son startade var astmaprevalensen 1 % och 
toraxdeformiteter som vi nu nästan aldrig 
ser var betydligt mer vanligt. 1978 kom 
kromoglikat och hyposensibilisering blev 
återigen aktuellt. Amning anses som nå-

Ronald Dahl
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got som främjar hälsa, ger optimal näring 
samt skydd mot infektioner.

På 1980-talet kom bättre astmabe-
handlingar via inhalationssteroider. Barn 
skulle skyddas från att utveckla allergier 
och astma via allergiprevention så som 
att undvika allergenexposition, ej utsät-
tas för tobaksrök, kasta ut katten, amma 
minst 4 månader, vänta med fast föda till 
6 månaders ålder och om det fanns atopi 
i familjen ej introducera mjölk eller ägg 
före 12 månaders ålder. Barnen skulle bo 
i välventilerade hus och undvika infek-
tioner. Man började tala om den atopiska 
marschen och tänkte att om eksem kan 
förebyggas skulle det hindra atopiska 
marschen. Många av råden var inte ve-
tenskapligt underbyggda och en del hade 
ingen vetenskap alls bakom. 

På 1990-talet kom hygienhypotesen 
myntad av Strachan som såg att barn med 
fler äldre syskon (>3) utvecklar i lägre 
utsträckning allergier jämfört med barn 
utan äldre syskon. Andra forskare visade 
att börja tidigt (< 6mån) på förskola också 
ger skydd. Kunde det vara infektionerna 
som skyddade? Detta har inte kunnat vi-
sas. Istället är virus som ger luftvägsin-
fektioner kopplade till en låg riskökning.

Många av de påståendena ovan har se-
nare dementerats, t.ex. att ha katt hemma 
under första levnadsåret verkar minska 
risken för allergi. Dock finns det studier 
som visar tvärtom och förmodligen beror 
det på urvalet av familjer.

På 1990-talet kom även studier som vi-
sade att tarmfloran verkade ha betydelse 
för allergiutveckling. ISAAC studien de-
monstrerade att Norden har hösnuva-
prevalensen ca 27 % och att ju längre 
österut desto lägre prevalens. Probiotika 

började studeras men visade ingen effekt 
på respiratorisk allergi, däremot en viss 
påverkan på eksem kunde ses om behand-
lingen börjades prenatalt.

Andra studier demonstrerade att ma-
ternell diet inte hade någon effekt på bar-
net avseende allergiutveckling, inte heller 
verkar hypoallergena tillägg ha någon ef-
fekt. Det finns flera studier som talar för 
att försenad immunologisk utmognad är 
kopplat till allergiutveckling.

Vad kan vi göra? Har allergiprevention en 
framtid? I detta avsnitt fastställde Bengt 
Björkstén att det fortfarande inte finns 
några bra metoder att förutsäga allergi. 
Sedan följde en föreläsning om framtida 
behandlingar som ex allergivaccination, 
ospecifik immunbehandling, påverka den 
mikrobiella miljön eller intervention via 
diet eller mikrobiell exposition. Bengt tog 
också upp frågan om antiinflammatoriska 
preparat kan hämma inflammationen i 
identifierade riskgrupper redan innan de 
fått lungförändringar. Mikrobiell inter-
vention tros kunna påskynda immunreg-
leringen hos det lilla barnet och i detta 
avseende verkar diversiteten snarare än 
stammen av bakterier vara avgörande. 
Immunologisk intervention ex hämning 
av Th2 systemet eller toleransinduktion 
med allergen innan barnet utvecklar al-
lergi är troligen ej farligt. 

Konklusioner från professor Björksténs 
presentation var:
• Stora framsteg i behandling
• Allergiprevention idag inte möjlig
• Rådgivning bör vara lika väl dokumen-

terad som ett läkemedel
• Antalet Mac Donalds restauranger sig-

nifikant kopplat till allergiutveckling
• All kunskap är provisorisk
• Som man frågar får man svar
• Orsaker till allergier inte kända

Professor Gunilla Hedlin, som är barn- 
allergolog på Karolinska Institutet och 
även arbetar inom centrum för allergi-
forskning samt på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus, höll en stringent och informativ 
föreläsning med titeln: Från småbarns 
”wheeze” till astma – Vilka faktorer kan 
påverka naturalförloppet. 

Föreläsningen belyste ämnet på ett tyd-
ligt vis och auditoriet fick en gedigen ge-
nomgång av en mycket kunnig föreläsare 
med lång erfarenhet av astma hos barn 
och ungdomar. Föreläsningen avhandla-

de faktorer och omständigheter som kan 
inverka vid utveckling från barndomens 
väsande andning till den vuxna individens 
astma. En bra referens i sammanhanget är 
en artikel av Erika von Mutius and Tina 
Hartert "Update in Asthma 2012", Ame-
rican Journal of Respiratory and Critical 
Care Medicine 2013;188 (2): 150-156. 

Det poängterades att termen astma 
inte skulle användas för förskolebarn med 
enstaka episoder av virusutlösta astma-
liknande symtom och att vi ska hålla fast 
vid nuvarande nomenklatur avseende 
astma, dvs att diagnosen astma förutsät-
ter flera episoder, symtom utan samband 
med infektion och/eller riskfaktorer så-
som allergiutveckling. Vid beskrivning 
av astma var två fenomen av vikt. Å ena 
sidan dålig kontroll med återkommande 
symtom som visar på behov av bättre re-
gelbunden behandling och å andra sidan 
snabba försämringar dvs exacerbationer. 
Vid exacerbationer ska akut behandling 
ges. Professor Hedlin poängterade att det 
är viktigt att ”arbeta” med patienten samt 
att följa upp och kontrollera behandlings-
resultat. Det nämndes att infektioner med 
luftvägsvirus ökade frekvensen av akutbe-
sök på sjukhus. 

Vid sensibilisering med multipla aller-
gen, atopi och bronkiell hyperreaktivitet, 
där studie från Isle of Wight nämndes, 
sågs samband med utveckling av astma 
i tonår. Avhandlingsarbete av Jon Kon-
radsen där Gunilla Hedlin varit handle-
dare och där skolbarn med svår astma 
studerades, visade att barnen med svår-
behandlad astma skilde sig från en grupp 
jämnåriga skolbarn med astma som var 
väl kontrollerad. Det var ingen skillnad i 
sensibilisering mot enskilda allergen men 

Allergidagen

Bengt Björkstén Gunilla Hedlin
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barnen med problematisk svår astma var 
oftare multisensibiliserade mot fler än tre 
specifika allergen från pälsdjur jämfört 
med skolbarn med kontrollerad astma. 
Vid studierna fann de även att barnen 
med problematisk svår astma och allergi 
mot katt, hade högre CD sens (test på 
basofil ”känslighet”) än barn i kontroll-
grupp.

Både ”remodelling”, allergenspecifik 
immunoterapi och D-vitamin diskutera-
des översiktligt. 

CAMPstudien (The Childhood Asthma 
Management Program Research Group. 
Long-term effects of budesonide or ned-
ocromil in children with asthma. NEJM 
2000; 343(15): 1054-1063) togs upp, då 
behandling med inhalationssteroid visade 
effekt och slutsatsen av den och efterföl-
jande studier som nämndes, var att ”Vi 
ska behandla”, då behandling ger effekt. 

Den unika BAMSE-studien har tidsmäs-
sigt nästan lika lång historia bakom sig 
som Allergidagen och har etablerad sig 
djupt i den svenska allergiforskningen. 
Det primära syftet i BAMSE var ju egent-
ligen att studera miljöfaktorers betydelse 
för utveckling av allergirelaterade sjukdo-
mar under enbart de 4 första levnadsåren. 

Föreläsarna samlade, fr. v.: Anders Lundman, Hans Formgren, Gunilla Hedlin, Olle Zetterström, Bengt Björkstén, 
Ronald Dahl, Anna Svensson, Magnus Wickman.

Allergidagen

BAMSEs populationsbaserad oselekterad 
födelsekohort föddes dock på 90 talet och 
således är 4-års gränsen sedan länge pas-
serad.

”Hur gick det sen?” – så hette avslutan-
de föreläsning av BAMSEs ledare, profes-
sor Magnus Wickman. Succén fortsätter 
på bred front. Nu har man redan kommit 
till 16 års uppföljning och av de initialt 
inkluderade 4089 barn har BAMSE-fors-
kare vid 16-års ålder fått data från 3180 
(78 %) barn, och 2564 (63 %) av deltagare 
har svarat på alla frågor. BAMSE hade 
vid presentationens stund resulterat i 20 
avhandlingar, över 100 refereegranskade 
publikationer och över 30 000 biologiska 
prover. Samtidigt som BAMSE har givit 
svar på ett antal epidemiologiska frågor 
poängterade även professor Wickman 
att vi måste ändå vara försiktiga med 
preventionsråd till föräldrar vad som gäl-
ler t.ex. kattinnehav. En riktigt bra studie 
för att svara på denna fråga kan knappast 
genomföras då denna skulle innebära att 
när familjer lämnar BB randomiseras de 
till kattinnehav eller inte.

Nu när BAMSE-kohorten närmar sig 
vuxenålder har vi börjat få svar till ett 
antal mer specifika frågeställningar. T.ex. 
har BAMSE-materialet verifierat att det 

är riskfritt att äta jordnötter om barnet 
är sensibiliserad mot enbart Ara h8 kom-
ponent och den totala mängden av IgE 
mot jordnötskomponenter inte överstiger 
mängd av IgE mot hela jordnötsextrak-
tet (f13). Man har tittat närmare också på 
soja-sensibilisering samt sojaallergi. Den 
förstnämnda är relativt vanlig medan rik-
tig sojaallergi är ovanlig. Vid 4-års ålder 
hade 8 av 67 sojasensibiliserade barn även 
symptom vid sojaintag, vid 8års ålder var 
respektive siffror 16 av 105. Detta betyder 
att ny sensibilisering mot soja vid yngre 
skolåldern beror i första hand på sensibi-
lisering mot björk, gräs samt jordnötter 
och är således atopimarkör.

Årets Allergidag kunde sammanfattas 
med frasen “Tillbakablickar leder oss 
framåt”. Och vem vet: kanske blir temat 
för Allergidagen 2038 “Astma hos barn 
och vuxna: Behandling, miljö, rehabilite-
ring. 50 år senare”?

Gemensamt sammanfattat av SFFAs 
styrelsemedlemmar

ULLA NYSTRÖM KRONANDER
MARIA HÅKANSSON
CAROLINE NILSSON

ÅKE DAVIDSSON
TEET PULLERITS
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Kvalitetsregister

Nationella
kvalitetsregisterkonferensen 2013

Kvalitetetsregisterkonferensen är en årlig mötes-
plats för alla som arbetar med kvalitetsregister 
i vården. Två dagar för nördar eller en energiupp-
laddning för den grå vardagen? Här kommer några 
mycket personliga reflektioner.

Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister står som upp-
dragsgivare för den årliga Nationella Kvalitetsregisterkonferen-
sen. Dessa konferenser började 1995 och var enligt min uppfatt-
ning rätt mediokra tillställningar de första åren. Kvaliteten har 
dock höjts väsentligt. Det kan därför vara på sin plats att återge 
några reflektioner från årets konferens. 

Hommage à Florence Nightinggale
Bodil Klintberg, som är chef för kansliet för Nationella Kvalitets-
register på SKL, berättade om ”Roslingdiagrammet” i loggan. 
Den skall erinra om Florence Nightinggale som var en av de 
första att använda grafik för att presentera medicinska epide-
miologiska data.

Bättre och mer jämlik vård är honnörsorden i detta sam-
manhang. SKL uppmuntrar till registerbaserad forskning och 
stöder 16 ST-läkarprojekt med motsvarande vardera 10 veckors 
heltidslön under en halvårsperiod! Något för våra klinikchefer 
och studierektorer att nappa på?

PROM och annan patientmedverkan
Patienten i fokus brukar det heta, och Kvalitetsregisterkonferen-
sen är inget undantag. Soffia Gudbjörnsdottir från Nationella 
Diabetesregistret presenterade en ”riskmotor” där patienten uti-
från registerdata kan kalkylera sin individuella risk för kompli-
kationer. Åsa Jonsson från Rikssvikt har fått extrapengar för att 
ta fram en patientcentrerad utdatamodul. Som en spin-off-effekt 
av detta har man fått fram en patientinformation om hjärtsvikt, 
vilket tydligen inte funnits tidigare.

SKL premierar patientmedverkan i registren och en manual 
för detta har tagits fram http://www.qrcstockholm.se/patient-
medverkan. I de fall där det saknas naturliga patientföreningar 
föreslår man fokusgrupper som alternativ metod. För vår del 
gäller ju detta hemrespiratordelen och i viss mån CPAP-delen 
av Swedevox.

Regeringens femårsplan – guldgruva eller saltgruva?
Måns Rosén presenterade 2010 sin utredning om kvalitetsre-
gistren som ”en guldgruva i vården” vilket resulterade i reger-
ingens nuvarande femårsplan för en stark ekonomisk satsning 
på kvalitetsregistren.

Jag delar inte den ”storebrorsmentalitet” som kommer fram i 
förordet som handlar om livsstilsintervention i primärvård. Som 
registerhållare är jag dock tacksam mottagare av de ganska stora 
pengar vi nu får för att driva Swedevox.

Det praktiska registerarbetet tyngs emellertid av både juridik 
uppifrån och tidsbrist och bristande engagemang nerifrån. Jag 
vill därför citera Kerstin Petersson från MHV-registret som und-
rade om det var guldgruva eller saltgruva som avsågs.

Hur smida guldet till smycken?
Peter Hedman, chef på ”vårt” registercentrum UCR, presente-
rade en del tankar om hur man skall visualisera utdata från re-
gistren. Vi behöver satsa på ”förstasideslayout”, ”Editor´s choice”, 
”Koll på läget” etc. Vi skall tänka i termer av ”smarta mobiler” 
och ”appar” istället för aktiva databasutsökningar.

Detta är helt klart vår akilleshäl trots våra nya publika rappor-
ter, och han hade många goda idéer. Cynikern i mig säger dock 
att dessa goda idéer inte tycks smitta av sig på hans medarbetare 
på UCR som är dem som jag närmast haft att göra med. 

Skönhetstävlingen för utdata vanns helt klart av Svenska MS-
registret (Leszek Stawiarz och Håkan Eriksson). De har, precis 
som vi, skapat fördefinierade rapporter som genererar dyna-
miska diagram, men med en blixtsnabb upphämtning av nya 
tabeller/grafer när man väljer nya inparametrar. Juridiken sätter 
dock tills vidare stopp för att sjösätta systemet i drift. Över hu-
vud taget visades rätt många prototyper under mötet.

Postkodlotteriet
Att vi har en geografiskt ojämlik vård i Sverige är ju något som 
Andningssviktregistret kunnat påvisa år efter år, och vi har inte 
sett någon tendens till bättring. Nationella Diabetesregistret ser 
samma sak och Soffia Gudbjörnsdottir kallade det helt cyniskt 
för ”Postkodlotteriet”. 

Logotypen för Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.
Från www.kvalitetsregister.se
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Kvalitetsregister

BENGT MIDGREN
docent överläkare

Lung- och Allergikliniken, Skånes 
Universitetssjukhus i Lund.

Registerhållare för Andningssviktregistret 
Swedevox.

Från en av Florence Nightinggales skrifter. Källa: Wikipedia.

Fotboll och vård
En ur mitt perspektiv mycket udda föredragshållare var Tommy 
Söderberg, landslagstränare i fotboll. Han gav mig dock två citat 
att fundera över. ”Framtidens vinnare är de som har förmåga till 
återhämtning” och ”Lagen blir större och större för att ge mindre 
slitage på var och en”. I synnerhet den sista meningen visar att 
vi inte jobbar inom samma bransch.

Vem deltar i dessa möten? 
De nationella kvalitetsregisterkonferenserna besöks förstås av 
registerhållare och engagerade deltagare i registrens styrgrupper. 
Registercentra är också väl representerade, även bland mont-
rarna. En viss konkurrens mellan de olika centra tycks föreligga 
(”skönhetstävling”). 

Efter att ha sett mig runt fick jag också ett intryck av att del-
tagande kan vara en morot eller en belöning för sköterskor som 
jobbar i periferin med inmatning i registren. Jag ställer mig dock 
litet undrande till värdet av detta  De ca 50 postrarna var mycket 
specialiserade, från ”Rapport från Nationella prostatacancer-
registret i realtid online på INCA-plattformen” till ”Friskare 
Linneor i Älmhults kommun”. Men jag kanske är för inskränkt. 
"Låt hundra blommor blomma och låt hundra tankeskolor tävla"! 
Goda idéer fanns det många, och en och annan tog jag med 
mig hem.



Annons
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ERS Barcelona
– Sjukgymnastens perspektiv

Mötesreferat av Maria Nykvist och Gun Faager

Vi möttes av härlig sol när vi landade i Barcelona och vi 
såg fram emot ett ur sjukgymnastiskt perspektiv spän-
nande program under fyra dagar framöver. Invignings-
ceremonin var ståtlig med akrobatik och härlig musik 
och gav oss också en tapas middag att minnas. 

I söndagens program valde vi ett symposium lett av T. Troos-
ters och S. Singh med rubriken ”Strengts and limitations 
of six minute walk tests (6MWT) in chronic respiratory 

disease”. Sex minuters gångtest mäter fysisk förmåga och Fa-
bio Pitta inledde symposiet och det vi tog med oss hem var att 
6MWT är en god prediktor för mortalitet hos patienter med 
KOL och speciellt de som har en svår sjukdomsgrad. Ett tröskel-
värde är också gångsträckan 350 m i 6MWT som är ett tecken 
på sämre prognos för patienter med KOL och det verkar som 
gångsträckan ensam är en tillräcklig prediktor. 

I diagnoserna pulmonell arteriell hypertension (PAH) och in-
terstitiell lungsjukdom (ILD) så predikterar en sänkning av SpO2 
< 88 % under ett 6MWT till 4ggr högre risk för mortalitet inom 
3 år. För patienter med ILD ger sträckan <207 m i ett 6MWT 
4 gånger ökad risk för död inom 6 månader och är en bättre 
prediktor än FVC. Vi skolades också i fysiologin kring 6MWT 
och föreläsaren drog slutsatsen att det är ett säkert, enkelt och 
billigt test, korrelerar med peak VO2, speglar daglig fysisk akti-
vitetsgrad, predikterar hälsostatus och dödlighet och är känsligt 
för förändring vid fysisk träning.

Minimal klinisk signifikant gångsträcka (MID) är hos patien-
ter med KOL 25-35 m och för patienter med PAH 30 m. Graden 
av fysisk aktivitet (FA) korrelerar till prestation i 6MWT och 
hos patienter med PAH är det visat att ju högre grad av FA ju 
bättre överlevnad. Begränsningar hos ett 6MWT är att man inte 
kan mäta uthållighet, har självstyrd hastighet och viljan att öka 
hastigheten kan vara låg. En utmaning är att standardisera testet 
då det idag är stor variation vid olika centra.

Ett annat symposium vi valde var ”Physical activity as the pa-
nacea for COPD” med moderatorerna F. Pitta och M.A.Spruit. 
Muskelsvaghet hos personer med kronisk hjärt och lungsjuk-
dom får nog till största del tillskrivas fysisk inaktivitet och ett 
åldrande. En ur ett sjukgymnastiskt perspektiv mycket intres-
sant studie är att objektivt mätt fysisk aktivitet (FA) predikterar 
överlevnad i KOL (Fig 1) (Garcia-Rio et al. Chest 2012) 

Andra konklusioner om inaktivitet vid KOL var att det finns 
redan hos patienter i tidigt stadium av sjukdomen, ökar drama-
tiskt vid en försämring av sjukdomen, kan inte predikteras med 
kliniska parametrar, påverkas av komorbiditet och exacerbatio-
ner och har en påverkan på vårdtid och all orsak till död hos 
patienter med KOL. Enligt en studie så kan det vara möjligt att 
motverka den negativa effekten av fysisk inaktivitet genom  en 
daglig 15 minuters promenad.

n = 50/173

Figur 1.

Hur kan vi nu få patienter med KOL att öka sin fysiska aktivi-
tet? Vi måste bli bra på att se vilka som behöver mer fysisk akti-
vitet eller mer fysisk träning. Finns ännu inte ett visat samband 
att fysisk träning ger ökad fysisk aktivitet. Behövs mycket mer 
forskning på detta område. I en följande poster session “New 
insights in assessment of physical activity“ kunde detta ses och 
då interventioner med olika modeller av uppföljningsprogram 
efter rehabilitering, och också testning av olika aktivitetsmätare.

Inom ERS, Assembly 9 och 9.2 som är sjukgymnastsektionen så 
växer antalet sjukgymnaster som medlemmar stadigt. År 2009 
var det 167 sjukgymnaster och år 2013 är antalet 270. Mötet i vår 
sektion hölls på söndagen och på måndagskvällen var det en tra-
ditionell middag för sjukgymnaster. Denna tradition påbörjades 
på ERS i Stockholm 2007 och i år var vi ca. 200 sjukgymnaster 
som samlades. Vid vårt bord fick vi mycket underhållande och 
intressanta diskussioner med T, Troosters f.d. ordförande i 9.2 
och nuvarande sekreteraren Joe Williams. 

Totalt ansvarade Assembly 9.2 för 2 symposier, 3 sessions med 
muntliga presentationer och ca. 10 postersessions.

I en postersession på måndagen fångades vårt intresse av en 
studie gjord av på C. Osadnik  från Australien om PEP, som är 
en vanlig en åtgärd till att förbättra sekreteliminering hos bla pa-
tienter med KOL, men enl författaren är bakomliggande faktorer 
inte så utforskade. Syftet var att bestämma om PEP förbättrade 
den ojämna ventilationen och höjde FRC mer än kontrollerad 
huffing och hosta. Han fann ingen skillnad mellan de två åtgär-
derna varken i spirometriska värden eller resultat av sekret från 
luftvägarna. Vår spontana reaktion var att jämförelsen i studien 
var mellan två åtgärder som alltid kombineras här i Sverige. Om 
syftet är att mobilisera sekret så görs PEP-behandling först, tätt 
följt av huffing. 
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Det var roligt att se att så många svenska sjukgymnaster var 
representerade på ERS Här är några axplock från olika presen-
tationer: 

I en muntlig presentation kunde A. Nyberg från Umeå påvisa 
att ett 8-veckors program med högrepetetiv enbens/arm gum-
mibandsträning gav en ökad fysisk kapacitet i både övre och 
nedre extremiteter.

Vid en posterdiskussion visade H. Johanssson från Uppsala 
resultat från ANDAS-studien om att Forced oscillation techni-
que (FOT) mätning kan identifiera förändringar i luftvägar och 
lungmekanik hos barn med ansträngningsutlöst dyspné utan 
FEV1 minskning. Dessa fynd kräver dock mer forskning. 

Danska Barbara Brocki med svenska handledare Elisabeth 
Westerdahl presenterade sin poster “Feasability of inspiratory 
muscle training in connection with lung cancer surgery”. En pi-
lotstudie som visade att inspiratorisk muskelträning före och 
efter lungcancerkirurgi är genomförbart och säkert med en liten 
ökning av 5 % av maximalt inspiratoriskt tryck 14 dagar efter 
operation jämfört med baseline. Svårigheten var att de flesta 
patienter opereras inom en vecka efter att beslut tagits om ope-
ration och då blir den preoperativa träningstiden kort.

Jenny Danielsbacka presenterade sin poster “Physical perfor-
mance in patients with acute pulmonary embolism”. En studie 
för att longitudinellt undersöka fysisk förmåga för patienter med 
akut lungemboli. Efter tre månader från insjuknandet kunde en 
signifikant förbättring ses i lungfunktion, gångsträcka, SpO2, 
dyspné och lätt aktivitet men ingen signifikant minskning av 
smärta. 

Elisabeth Westerdahls poster “Home-based deep breathing 
exercises after cardiac surgery – Is it necessary?” konstaterade 
ingen signifikant skillnad i lungfunktion, subjektiv upplevelse 
av andningsfunktion eller hälsorelaterad livskvalité jämfört med 
kontrollgruppen två månader efter hjärtkirurgi.

C. Osadnik återkom med en randomiserad kontrollerad mul-
ticenterstudie om PEP:s effekter på symtom, hälsorelaterad livs-
kvalitet och framtida exacerbationer hos patienter med KOL och 
akut exacerbation. I denna studie jämfördes PEP och sedvanlig 
behandling med endast sedvanlig behandling. Han fann inga 
skillnader mellan grupperna i avseende på symtom, livskvalitet, 
incidens av exacerbationer eller sjukhusvård. PEP-gruppen vi-
sade en snabbare förbättring av dyspné och fysisk förmåga men 
skillnaden kvarstod inte efter 6 månader. 

Tisdag eftermiddag lyssnade vi på intressanta föredrag om 
postoperativa komplikationer varav ett presenterades av sjuk-
gymnast Karin Valkenet från Holland med titeln ”Preventing 
postoperative complications: call your physiotherapist?”. Ska alla 
patienter behandlas av sjukgymnaster? Incentive spirometri har 
ingen ytterligare effekt på syrgassaturation jämfört med djup-
andningsövningar, ingen extra effekt på postpulmonella kom-
plikationer (PPK) jämfört med sedvanlig sjukgymnastik samt 
ingen extra effekt jämfört med tidig mobilisering för patienter 
som buk och thoraxopererats. Djupandning har ingen ytterligare 
effekt jämfört med tidig mobilisering. 

Få studier har tyvärr studerat effekterna av tidig mobilise-
ring som behandling men effekterna är positiva i de studier som 
gjorts. Fördröjd mobilisering postoperativt ökar risken för PPK. 
Mobilisering dag ett efter operation är säker, minskar behovet av 

syrgastillförsel, förhindrar minskad muskelmassa och kan mins-
ka inflammationsmediatorerna som uppkommer efter kirurgi. 
Sjukgymnastiska tekniker som active cykle of breathing techni-
ques (ACBT), autogenic drainage, forced expiratiory technique 
(FET), positive expiratory pressure (PEP) förhindrar luftvägskol-
laps och är effektivt för att underlätta sekrettransporten.

Positiva utfall på preoperativ information är minskad stress, 
oro, trötthet och antalet sjukhusdagar. Preoperativ inandnings-
muskelträning ökar muskelstyrkan och uthålligheten samt mins-
kar risken för PPK vid buk och thoraxkirurgi. Vi bör fokusera på 
högriskpatienter, typ av operation, komorbiditet (KOL, nedsatt 
lungfunktion). Sammanfattningsvis behövs enligt föreläsaren 
sjukgymnaster preoperativt för inspiratorisk muskelträning för 
högriskpatienter, preopreativ riskbedömning och preoperativ 
information. Postoperativt är sjukgymnastik viktig vid sekret-
mobilisering och svåra mobiliseringar.

Tisdag kväll deltog vi i ett vetenskapligt symposium med se-
naste nytt inom lungforskning arrangerat av Svensk Lungmedi-
cinsk Förening. Två av årets avhandlingar presenterades av Boris 
Kan, Karolinska Institutet ”Tubercolosis in Sweden: Studies on 
transmission, prevention and control” samt av sjukgymnast He-
lena Igelström, Uppsala Universitet med ”Physical Activity and 
Eating Behaviour Changes in Patients with Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome”. Mycket intressant forskning att få ta del av. 
Efteråt bjöds också på en mycket god buffé där vi hade tillfälle 
att få träffa många kollegor inom svensk lungmedicin.

På onsdag morgon lyssnade vi på när T. Harvey-Dunstan pre-
senterade sin intressanta studie “Early pulmonary rehabilitation 
for exacerbations of chronic respiratory disease (CRD): Functio-
nal results”. Syftet med studien var att utvärdera effekterna av ti-
dig rehabilitering efter exacerbationer vid kronisk lungsjukdom. 
Patienterna delades upp i två grupper där den ena gruppen fick 
tidig lungrehabilitering som även inkluderade viss hemträning 
och en grupp fick sedvanlig behandling. En stegrad förbättring 
efter 6 veckor i gruppen för tidig rehabilitering men ingen sig-
nifikant skillnad mellan grupperna.

Maria Nykvist och Gun Faager
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Vickie R. Shannon, professor i Medicin vid MD Anders-
son Cancer Center, USA presenterade ”Tidig jämfört med sen 
lungrehabilitering för patienter med inoperabel icke småcellig 
lungcancer (NSCLC)”. 203 patienter med NSCLC och samtidig 
KOL inkluderades i en studie som behandlades med ett 12-veck-
ors rehabiliteringsprogram med antingen tidig rehabilitering 
(≤30 dagar efter avslutad cancerbehandling) eller sen rehabili-
tering (≥31 dagar efter avslutad cancerbehandling). 107 patienter 
genomförde träningen. Patienterna förbättrade sin fysiska för-
måga och minskade sin dyspné och trötthet i båda grupperna. 
Tidig insättning av lungrehabilitering gav den största och mest 
hållbara förbättringen över tid och bör alltid övervägas.

Under onsdagen var det en postersession med fokus på reha-
bilitering vid andra kroniska lungsjukdomar. Fler studier visar nu 
att patienter med lungfibros också har fördelar av fysisk träning 
och då med minskad dyspné, ökad fysisk kapacitet och förbätt-
rad hälsorelaterad livskvalitet.

Efter ERS-kongressens avslut flög vi hem med en del ny kunskap 
att ta med till vår verksamhet och vill verkligen rekommendera 
ERS sjukgymnastprogram för sjukgymnaster som arbetar inom 
respirationsområdet.

MARIA NYKVIST
GUN FAAGER

ERS Barcelona
– Lungmedicinarens perspektiv

Mötesreferat av Guilherme Safioti

Den årliga ERS-kongressen har nu vuxit till världens 
största möte inom lungmedicin. Årets upplaga, den 23:e 
i ordningen, samlade nästan 21 000 deltagare i Barce-

lona. Där presenterades den nya, nyligen publicerade ”European 
White Book”, med data från Världshälsoorganisationen (WHO) 
och European Centre for Disease Prevention and Control, samt 
åsikter från många europeiska experter. Boken ger en detaljerad 
bild och trendanalys av i Europa, samt ett antal politiska rekom-
mendationer för en ljusare, bättre framtid för respiratorisk hälsa.

 
Postgraduatekurs: The small airways in lung diseases.
De små luftvägarna fortsätter vara ett högaktuellt ämne inom 
lungmedicin. De patologiska förändringarna vid astma och KOL 
består av både en cellulär komponent, med infiltrering av inflam-
matoriska celler i luftvägarna, och strukturella avvikelser, som 
förändringar i slemhinnan, hypertrofi i den glatta muskulaturen 
och fibroblast aktivitet interstitiellt [1,2]. Vid KOL finns evidens 
för ett samband mellan progress av obstruktion och graden av 
sjukdom i de små luftvägarna [3]. Astma är en inflammatorisk 
sjukdom som påverkar hela bronkträdet, inklusive de små luft-
vägarna. Det är fortfarande oklart om perifer inflammation är 
den primära patogeniska mekanismen vid astma eller om det rör 
sig om en subgrupp av patienter, men ur klinisk synvinkel, det 
finns ett behov av verktyg för att identifiera den så kallade ”small 
airways” -fenotypen, biologiskt, funktionellt och med hjälp av 
bilddiagnostik [4].

Mätning av kväveoxid i utandningsluft (FeNO) vid olika tid-
punkter är ett sätt att uppskatta graden av inflammation i det 
området där gasutbytet, dvs respirationen, sker  (alveolär NO). 
Höga nivåer av FeNO är förknippade med nattliga symptom och 
astmatiker med svårare sjukdom. Lungfunktionsundersökningar 
kan åtminstone delvis visa tecken till obstruktion i de små luftvä-

garna, men inte vanliga mätvärden som FEV1 och PEF, vilka kor-
relerar dåligt med sjukdomsaktivitet i de små luftvägarna. Även 
FEF25-75 visar bristfällig reproducerbarhet. Förhöjd RV och inte 
minst sänkt FVC kan däremot vara tecken på ”air trapping” med 
perifer obstruktion [5]. Kvävegasutsköljning, både med ett- el-
ler flerandetagsteknik kan visa ojämn fördelning av ventilation 
på grund av tömningsfördröjning i de trängre små luftvägarna 
[6]. Impulsoscilometri (IOS) är en relativt enkel undersökning 
som kan skatta resistens i luftvägarna, både centralt och perifert, 
och visar en stark korrelation mellan symtom och kontroll vid 
astma [7]. HRCT med jämförelse mellan in- och exspiration ger 
en direkt bild på eventuell air trapping [8]. Avslutningsvis, kan 
helium och ”oxygen enhanced” MRI användas i forskningssam-
manhang [9,10].  Ovanstående metoder visar  begränsningar 
avseende sensitivitet, specificitet, kostnader och tillgänglighet. 
Kan förändringar i dessa parametrar påverka sjukdomens för-
lopp? Validering i real-life studier saknas.

Utvecklingar i aerosolteknologi och läkemedelsformuleringar 
ökar successivt möjligheterna för en effektiv behandling, genom 
en bättre lungdeposition av en större andel partiklar som når de 
små luftvägarna.

Referenser
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Symposium: Alpha-1 antitrypsin deficiency and the lung: 
celebrating the 50th anniversary of its first description.
Alfa-1-antitrypsinbrist upptäcktes 1963 av Carl-Bertil Laurell, 
med hjälp av Sten Eriksson, vid Lunds universitet. En autoso-
mal, kodominant genetisk sjukdom orsakad av en låg nivå av 
AAT, med högst prevalens bland nordeuropéer. Som tidigare 
sammanfattats av Sabina Janciauskiene i en artikel i Läkartid-
ningen (nr 48 2007 volym 104), tyder studier på en positiv effekt 
av substitutionsbehandling med hänsyn till infektionsfrekvens 
och överlevnad, särskilt bland de så kallade ”rapid decliners”. 
Prekliniska studier, bland annat genterapi med stamceller, bör-
jar visa mycket intressanta resultat [1], medan utvecklingen av 
rekombinant AAT sannolikt är en tidsfråga [2].

Referenser
Yusa et al. Targeted gene correction of α1-antitrypsin deficiency in induced 

pluripotent stem cells. Nature (2011) 478: 391-4.
Turner AM. Alpha-1 antitrypsin deficiency: new developments in augmenta-

tion and other therapies. BioDrugs. 2013 jun 15.

Symposium: Physical activity as the panacea for COPD.
Fysisk aktivitet och, mer specifikt, lungrehabilitering vid KOL 
har olika väldefinierade, gynnsamma effekter. Starkast evidens 
finns för förbättring av prestationsförmåga, hälsorelaterad livs-
kvalitet, minskning av dyspné, KOL-associerad ångest och de-
pression, samt behov av sluten vård vid exacerbation [1].

Åldrandet orsakas av primära, oberoende, fysiologiska för-
ändringar, men också av yttre faktorer, som sjukdomar eller 
miljön. Hur mycket av muskeldysfunktion är en konsekvens av 
själva sjukdomen? Flera studier visar att den största delen av för-
ändringar i muskulaturen egentligen beror på fysisk inaktivitet, 
det som kallas för sekundärt åldrande, samt att dessa effekter ses 
både hos friska och kroniskt sjuka [2,3]. Det är viktigt att skilja 
mellan fysisk aktivitet, det som en person faktiskt gör, och pre-
stationsförmåga, det som kan uppnås. Det intressanta är att det 
konstateras en dålig korrelation mellan resultaten på olika tester 
(t.ex. ISWT eller 6MWT) och real-life aktivitetsnivå. Nedsatt 
fysisk aktivitet ökar i samband med sjukdomens svårighetsgrad 
och påverkas av både komorbiditeter och exacerbationer. Regel-
bunden fysisk aktivitet minskar sjukhusinläggningar och morta-
litet [4, 5]. PROactive är ett projekt för utvecklingen av en metod 
för att mäta fysiskt aktivitet hos KOL-patienter. Ett möjligt sätt 
är att analysera fysisk aktivitet med en hybrid modell, genom att 
kombinera data från en apparat, som t.ex. en ActiGraph moni-
tor (som mäter bland annat hjärtfrekvens, acceleration, energi-
förbruk, antal steg, arbetets intensitet) med en patientdagbok. 
Valideringsprocessen pågår. Vad kan man göra rent praktiskt? 
Tyvärr presenterades inget revolutionerande på den här fronten, 
men ATS/ERS har just publicerat ett gemensamt yttrande om 
ämnet, med en ny definition av lungrehabilitering samt ny data 
som förstärker dess effektivitet [6].

Referenser
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Symposium: Severe asthma: moving from phenotyping to 
endotyping.
Den fråga som ständigt ställs är om astma är en sjukdom med 
olika bakomliggande patologiska mekanismer eller om det hand-
lar om olika sjukdomar med liknande symtom? Det här sym-
posiet fokuserade på svår astma, vilket definierades som astma 
med behov av hög dos inhalationssteroid (ICS) plus en annan 
”controller” och/eller systemiska steroider, alternativt kvarstå-
ende okontrollerad astma trots denna behandling. Precis som 
vid andra föreläsningar under kongressen, nämndes Wenzels 
förslag till fenotyper, sammanfattningsvis: allergisk med tidig 
debut, eosinofil astma med sen debut, ansträngningskorrelerad, 
överviktskorrelerad (kortisonresistent) och neutrofil astma [1,2]. 
Vid svår astma blir det extra viktigt med ett försök att tänka på 
möjliga fenotyper för att individualisera behandlingen, till exem-
pel anti-IgE vid allergisk astma [3], makrolid vid neutrofil astma 
[4], och i framtiden, möjligen, anti-IL5 mot eosinofil astma [5]. 
Sedan kom en mycket intressant presentation av prof. Lötvall 
angående endotyper och ett tydligt budskap att astma är ett 
komplext syndrom, sannolikt bestående av ett flertal subtyper 
med olika patofysiologiska mekanismer [6]. En kombination av 
immunfenotypning och proteomik [7] skulle kunna göra det 
möjligt att identifiera endotyper på ett betydligt bättre sätt i 
framtiden, helst med mindre inflytande av markörer av sjuk-
domsaktivitet. Kan detta vara vägen till att så småningom kunna 
bota astmapatienter?    
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Symposium: Early detection of lung cancer.
Det faktum att det inte finns något perfekt test för att diagnos-
tisera tidigt lungcancer hos asymtomatiska patienter får inte 
hindra oss från att försöka hitta bra screeningsmetoder för hög-
riskpatienter. Lågdos-DT kan inte avslöja alla botbara fall av 
lungcancer och den hälsoekonomiska aspekten måste tas in i 
diskussionen. Genom en kombination av olika metoder kan diag-
nosen så småningom, efter validering, bli mer exakt och kostnads-
effektiv: analys av sputum med cytometri [1], ny utveckling inom 
bronkoskopi med tekniker som ”white-light”, ”auto-fluorescence” 
och ”narrow band imaging”) [2] samten panel av molekylära tu-
mörmarkörer i luftvägsslemhinnan, utandningsluft och blod [3].
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Mötesreferat av Karin Strandberg

Ett intressant symposium gick av stapeln under söndagen 
och hade titeln ”Inhaled corticosteroids for asthma: on-
demand or continuous use?” Professor Neil Thomson från 

Universitetet i Glasgow inledde med en del farmakologiska as-
pekter och nämnde bl a att man mer och mer börjar komma till 
insikt om att steroider kan ha en snabbt insättande effekt utan 
att påverka genomet, så kallad transrepression. Ökad steroidef-
fekt kan uppnås med liten partikelstorlek, hög lungdeposition, 
hög biotillgänglighet och hög receptoraffinitet. Studier har visat 
att inhalationssteroid som ges i form av extra-fina partiklar, t.ex. 
i form av spray, ger bättre astmakontroll och möjliggör sänkning 
av steroiddosen vilket förstås minskar risken för biverkningar. 
Flera faktorer påverkar steroidsvaret: genetiska (t.ex. i form av 
polymorfism hos glukokortikoidreceptorn), rökning, allergener, 
inhalationsteknik, astmafenotyp m.fl. Rökare svarar betydligt 
sämre på steroider vilket gör att högre doser krävs – studier finns 
på budesonid. Professor Thomson påpekade avslutningsvis att 
kontinuerlig behandling med låga – måttliga steroiddoser ger få 
biverkningar hos barn och vuxna.

Professor Alberto Papi från Universitetssjukhuset i Ferrara, 
Italien, berättade om en studie gjord 2005 som visade att regel-
bunden behandling med budesonid minskade den bronkiella 
reaktiviteten mer och gav bättre livskvalitet än intermittent be-
handling. En annan annan studie, gjord av Papi och medarbetare 
2007, visade dock att intermittent behandling med inhalations-
steroid gav lika bra resultat som kontinuerlig behandling. 

Vidare diskuterades att rhinovirus minskar translokationen av 
glukokortikoidreceptorn in i cellkärnan vilket bl a resulterar i 
minskad hämning av epitelcellers frisättning av proinflamma-
toriska ämnen som CXCL-8 (IL-8). Professor Papi betonade 
att inhalationssteroider ska ges även vid lindrig astma! Steroid-
behandling under kortare tid än ett år påverkar inte bronkiell 
reaktivitet, vad gäller långtidsbehandling är läget mer oklart. 

Professor Sören Pedersen från Kolding, Danmark, diskute-
rade vid behovsbehandling hos barn. En studie har visat att ett 
års behandling med lågdos inhalationssteroid hos barn ökade 
den fysiska aktiviteten med 3 timmar i veckan. Även de barn som 
uppgav att de var fysiskt aktiva förbättrades då de började med 
inhalationssteroider. Dödsfall är vanligare hos lindriga astma-
tiker utan inhalationssteroid än hos patienter med måttlig-svår 
astma som står på inhalationssteroider! Enligt professor Peder-
sen ger regelbunden behandling med lågdos inhalationssteroid 
hos barn bättre effekt än intermittent behandling, dock ses en 
viss hämning av tillväxten. Höga doser av intermittenta doser 
ger även de en hämning av tillväxten, men denna effekt är under 
det första året mindre än regelbunden behandling med inhala-
tionssteroid. En Cochrane-analys gjord 2013 visar att behovet av 
orala steroider inte är större vid intermittent behandling än vid 
kontinuerlig behandling med inhalationssteroid. Även professor 
Paul Brand från Zwolle, Nederländerna, diskuterade för- och 
nackdelar med intermittent och kontinuerlig behandling hos 
barn. Han påpekade att den nämnda Cochrane-analysen endast 
visar en låg evidens för att regelbunden och kontinuerlig av be-
handling med inhalationssteroid är lika bra. 

Sammanfattningsvis ett mycket bra och intressant sympo-
sium där slutsatsen blir att oklarheter fortfarande nog föreligger 
huruvida inhalationssteroider ska ges kontinuerligt eller inter-
mittent…

ERS Annual Congress Munich 2014

KARIN STRANDBERG
MD, PhD

Specialist i Allergisjukdomar,
ST-läkare i Lungsjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karin.Strandberg@ki.se
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Prevalence, risk factors and comorbidity 
of rhinitis, asthma and aspirin-intolerance 
in West Sweden

Förekomsten av såväl rinit som astma 
har ökat påtagligt under det senaste 
seklet i många delar av världen och 

så även i Sverige. Orsaken till ökningen är 
än så länge inte klarlagd. Synen på rinit 
och astma har förändrats under de senaste 
decennierna och man ser nu på båda feno-
menen som syndrom med flera subtyper 
med olika klinisk bild och underliggande 
biologi.  

Det övergripande syftet med den har 
avhandlingen var att undersöka före-
komst, riskfaktorer och samsjuklighet för 
olika subtyper av rinit och astma med ett 
särskilt fokus på den aspirin-intoleranta 
astman.

Avhandlingen baseras främst på en 
omfattande postal-enkät om luftvägs-
hälsa som 2008 skickades ut till 30 000 
slumpmässigt utvalda individer i Västra 
Götaland av vilka 18 087 svarade. Vi fann 
att förekomsten av allergisk rinit var be-
tydligt lägre bland dem som vuxit upp 
på ett lantbruk (20 %) än bland dem som 
vuxit upp i en annan miljö (28 %). Den-
na skillnad visade sig finnas i alla åldrar, 
innefattande de allra äldsta, något som 
inte tidigare var känt. Förekomsten av 
kronisk rinit var 20 % i befolkningen och 
35 % bland dem med allergisk rinit. Både 
allergisk rinit och kronisk rinit var van-
ligare i större bostadsorter än i små och 
förekomsten var än lägre på landsbygden. 
Kronisk rinit var vanligare bland rökare 
än bland icke-rökare, medan det motsatta 
gällde for allergisk rinit. Dessa samband 
mellan rinit och rökning var dosberoende 
och påfanns aven i två stora befolknings-
studier i Stockholm.

Ett slumpmässigt urval av deltagarna i 
Västra Götaland-studien genomförde en 
omfattande klinisk undersökning innefat-
tande bland annat pricktester. Ett positivt 
pricktest för vanliga luftburna allergen på-
fanns mer sällan bland rökare (34 %) än 
bland icke-rökare (46 %). Vi fann även att 
symtom från näsan är vanligt bland ast-
matiker och att olika typer av rinit tycks 
hänga samman med olika symtomuttryck 
och olika riskfaktormönster av astma.

Förekomsten av aspirin-intolerant ast-
ma var 0,5 %. Risken for aspirin-intolerant 
astma ökade på ett linjärt sätt med ökande 
BMI. Kronisk rinit, men inte allergisk ri-
nit, var klart vanligare bland dem med 
aspirin-intolerant astma än bland dem 
med annan slags astma.

Sammanfattningsvis fann vi att allergisk 
rinit och kronisk rinit är vanligt förekom-
mande i befolkningen i Västra Götaland. 
Dessa subtyper av rinit samvarierar ofta 
och delar vissa riskfaktorer, men inte alla. 
Båda dessa tillstånd är kopplade till astma 
och nedre luftvägssymtom, vilket talar for 
att det finns en stark koppling mellan de 
övre och de nedre luftvägarna. Aspirin-
intolerant astma var kopplat till övervikt 
och kronisk rinit. 

Flera av de fynd vi gjort i de studier 
som ligger till grund för avhandlingen 
behöver undersökas vidare. Bearbetning 
pågår av data från den kliniska under-
sökningen vilket kommer resultera i flera 
spännande studier som ytterligare kan öka 
vår förståelse av rinit och astma.

JONAS ERIKSSON
Krefting Research Centre

Sahlgrenska akademin
Göteborgs universitet

AVHANDLING

Avhandling

Avhandlingen baserades på följande delarbeten:
I. Eriksson J, Ekerljung L, Lötvall J, Pullerits T, 

Wennergren G, Rönmark E, Torén K, Lund-
bäck B. Growing up on a farm leads to lifel-
ong protection against allergic rhinitis. Allergy. 
2010;65:1397-1403.

II. Eriksson J, Ekerljung L, Pullerits T, Holmberg 
K, Rönmark E, Lötvall J, Lundbäck B. Prevalen-
ce of chronic nasal symptoms in West Sweden: 
risk factors and relation to self-reported aller-
gic rhinitis and lower respiratory symptoms. 
Int Arch Allergy Immunol. 2011;154:155-63.

III. Eriksson J, Ekerljung L, Sundblad BM, Lötvall 
J, Torén K, Rönmark E, Larsson K, Lundbäck 
B. Cigarette smoking is associated with high 
prevalence of chronic rhinitis and low pre-
valence of allergic rhinitis in men. Allergy. 
2013;68:347-354.

IV. Eriksson J, Bjerg A, Lötvall J, Wennergren G, 
Rönmark E, Torén K, Lundbäck B. Rhinitis 
phenotypes correlate with different symptom 
presentation and risk factor patterns of asth-
ma. Respir Med. 2011;105:1611-21.

V. Eriksson J, Ekerljung L, Bjerg A, Bossios A, 
Wennergren G, Rönmark E, Torén K, Lötvall 
J, Lundbäck B. Aspirin-intolerant asthma in 
the population: prevalence and important de-
terminants. In manuscript.



Annons



Annons



30 Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2013

Lungcancer

Molekulärbiologins betydelse vid 
icke-småcellig lungcancer
– Början på en fortsättning

Figur 1: Hämmare av nedströms signalvägar för EGFR

År 2001 visade imatinib klar effekt vid kronisk myelo-
isk leukemi (1, 2). Preparatet godkändes 2003 av FDA. 
Denna tyrosinkinas hämmare (TKI) revolutionerade mo-

dern terapi hos cancerpatienter och exemplifierade betydelsen 
av molekylärpatologiska rubbningar vid behandling av cancer  
och vikten av att identifiera målorgan för att specifik behandla 
den. Sen dess har många målstyrda behandlingar utvecklats vid 
andra cancrar. Det har varit svårt att utveckla fram targeted 
therapies mot lungcancer pga dess heterogenicitet och genetiska 
abnormaliteter som noterats i cancercellerna. Däremot har en 
av de tumorgenesis pathways väl definerats och studerats: EGF 
pathway. När denna pathway aktiveras, uppstår intracellulär 
signalering för proliferation  och anti apoptos. Idag finns det 3 
preparat som hämmar EGFR: cetuximab (en monklonal anti-
kropp) och två TKI (erlotinib och gefitinib) (3-5). 

Erlotinitib och gefitinib är godkända för behandling av icke 
småcellig lungcancer (NSCLC) där effekten har studerats i otali-
ga studier. I maj 2004 visade två pivotala studier att förekomsten 
av somatiska mutationer i kinasdomänen av EGFR starkt kor-
relerar med ökad mottaglighet till EGFR tyrosinkinashämmare 
hos patienter med icke-småcellig lungcancer (6, 7). Men det var 
inte förrän år 2004 som forskare kunde visa att EGFR gen bär på 
mutationer i exon 19 och 21, som är korrelerat till bättre respons 
rate (RR) vid behandling med dessa medel.  

Circka 85-90 % av alla lungcancrar är av icke småcellig lung-
cancer (NSCLC) (8, 9, 10). NSCLC kan i sin tur indelas i olika 
subtyper bl a adenocarcinom, skivepitelcancer, storcellig can-
cer, adenoskvamös cancer, sarkomatoid cancer (11) Under se-
naste åren har intresset varit stort gällande betydelsen av ”driver 
muations” som epidermal growth factor receptor (EGFR) och 
anaplastisk lymphoma kinas (ALK) vid tumorgenesis av adeno-
carcinom och dess betydelse vid targeted therapy (12, 13, 14, 15). 

EGFR är en av flera närbesläktade transmembrana proteiner i 
ErbB-familjen som förutom EGFR (även benämnd ErbB1/HER1) 
även består av ErbB2 (HER2), ErbB3 (HER3) och ErbB4 (HER4) 
(16). EGF binder framförallt till EGFR. 

Receptorerna i ErbB-familjen är receptortyrosinkinaser och 
vid bindning av ligand till receptorns extracellulära del bildas 
homo- eller heteroreceptordimerer varvid receptorns intracellu-
lära tyrosinkinasdomän aktiveras och en intracellulär signalering 
inleds. EGFR bildar gärna heterodimerer med ErbB2 som saknar 
egen ligand men som tillsammans med EGFR får förmågan att 
signalera.

Efter aktivering av EGFR kan ett flertal intracellulära signale-
ringsvägar aktiveras. EGFR kan till exempel stimulera prolifera-

tion via signalvägen RAS/RAF/MAPK och förhindra apoptos via 
PI3/AKT/mTOR-signalkaskaden. En direkt aktivering av trans-
kriptionsfaktorer ur STAT-familjen via JAK leder till expression 
av gener associerade med cellöverlevnad. Signaltransduktionen 
nedströms om EGFR är således komplex med ett flertal signal-
vägar med betydelse vid tumörsjukdomar (figur 1). Överutryck 
och strukturella förändringar EGFR är vanligt förekommande 
i många maligna sjukdomar (lung, kolorektal, huvud och hals, 
bukspottkörtel, njure, bröst, ovarial, esofagus, prostata och glio-
blastom) (17-21). 

EGFR hämmare kan indelas i huvudsakligen två grupper; 
tyrosinkinashämmare (TKI) mot kinasdomänen så som erlotinib 
och gefitinib samt monoklonala antikroppar mot extracellulära 
domän av EFGR så som cetuximab (22-27).
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TKIs som första linjesbehandling vid 
metastaserande NSCLC
En av de mest framgångsrika utvecklingarna senaste deceniet 
är behandling av NSCLC med EGFR hämmare. Båda erlotinib 
och gefitinib är per orala TKI. 

Gefitinib
Gefitinib (Iressa) har testats i första linjesbehandling i kombi-
nation med cytostatika i NSCLC Trial Assessing Combination 
Treatment (INTACT); två stora randomiserade fas III studier 
misslyckades bevisa förbättrad överlevnad med tillägg av Iressa 
till cytostatika (28, 29). Gefitinib togs bort från amerikanska 
marknaden 2005 pga resultat av ISEL Studien, en fas III studie 
jämförde gefinitib med best supportive care (BSC) hos patienter 
som recidiverad eller inte klarade av cytostatika. Studien visade 
ingen förbättrad total överlevnad med gefitinib jämfört med cy-
tostatika (30). Däremot visade studien signifikant förlängd me-
dian överlevnad hos en subgrupp; aldrig rökare och kvinnor, 
med 8,9 månader jämför med 6,1 månader hos kontrollgruppen. 
Medan överlevnaden var lika bland rökare och kontrollgruppen.  
Tilläggas kan att patienter med asiatisk etnicitet hade förlängd 
överlevnad jämfört med kontrollgruppen (9,5 vs 5,5 månader). 
Alla dessa studier utförda på en oselekterad grupp utan känne-
dom om EGFR mutation förrän Lynch et al 2004 visade sam-
band mellan respons på TKi hos patienter med EGFR mutation  
(13). Senare visade en fas III studie, andra linjes behandling 
(Iressa NSCLC Trial Evaluating Response and Survival Versus 
Taxotere (INTEREST), ingen skillnad mellan gefitinib jämför 
med docetaxel (31).  

En av de mest betydelsefulla studierna på NSCLC är en fas III 
randomiserad studie som genomfördes i Asien (the Iressa Pan-
Asia Study (IPASS)), som ändrat klinisk praxis i handläggning av 
NSCLC speciellt gällande betydelsen av att testet för EGFR mu-
tation i en specifik population (7). Studien visade att gefitinib var 
klart bättre än cytostatika (karboplatin–paclitaxel) som första 
linjes behandling när det gäller PFS och RR hos EGFR mutations 
positiva patienter. Hos aldrig rökare med adenocarcinom, PFS  
vid 12 månader var 24,9 % hos patienter som fick gefinitib och 
6,7 % hos de som fick karboplatin plus paclitaxel. 

En analys baserad på EGFR muationsstatus visade signifi-
kant högre ORR och längre PFS hos patienter som hade posi-
tive EGFR mutation och hade fått behandling med gefinitib, å 
andra sidan patienter med wild type (negativ EGFR mutation) 
hade signifikant kortare PFS när de fick gefinitib jämfört med 
karboplatin plus paclitaxel. Nu är gefinitib godkänd I USA, Ka-
nada, Europa och Japan. 

I en liknande fas III studie, initierad av the North East Japan 
group, jämfördes effekten av gefitinib 250 mg mot karboplatin–
paklitaxel i första linjen hos NSCLC patienter med EGFR mu-
tation (32). Studien visade högre RR i gefinitibgruppen jämfört 
med cytostatikagruppen (74.5 vs 29.0 %; p < 0.001). Dessutom, 
PFS var längre för patienter som fick gefitinib (10.4 vs 5.5 mån; 
HR: 0.357; p < 0.001). Man avbröt studien då det var stor skillnad 
i behandlingsarmarna.

Ovanstående resultat bekräftats i en annan fas III studie 
(WJTOG3405) randomiserades 172 kemonaiva EGFR positiva 
patienter (antingen deletion i exon 19 eller L858R punktmuta-
tion), 75 år eller yngre med stadium IIIb eller IV NSCLC eller 
recidiv efter lungoperation till antigen gefitinib 250mg dagligen 
per oralt eller cisplatin plus docetaxel var tredje vecka iv. Primär 
endpoint var PFS. PFS var 9.2 månader i gefitinibgruppen jäm-

fört med 6,3 månader i cisplatin/docetaxel gruppen; RR var 62.1 
och 32.2 % i gefitinib respektive cisplatin–docetaxel gruppen 
(95 % CI: 12.6–47.1%; p < 0.0001) (33).  

Erlotinib 
Erlotinib har utvärderats hos patienter med avancerad NSCLC 
i två fas III randomiserade studier; the Tarceva Responses in 
Conjunction with Paclitaxel and Carboplatin (TRIBUTE) och 
Tarceva Lung Cancer Investigation (TALENT) trials (34, 35).  I 
båda studierna kombinerades erlotinib men konventionella cy-
tostatika; i TRIBUTE studien, tidigare obehandlade patienter 
med stadium IIIb eller IV NSCLC, randomiserades till antigen 
erlotinib 150 mg dagligen eller placebo kombinerad med sex 
kurer av karboplatin–paclitaxel följt av maintenance monoterapy 
med erlotinib. Ingen förbättrad överlevnad noterades i studien 
men aldrig rökarna som fick erlotinib hade ökad överlevnad 
jämfört med placebogruppen (22.5 vs 10.1 månader). Liknande 
resultat observerades i TALENT studien; erlotinib jämfördes 
med cisplatin–gemcitabine. I en subgruppsanalys på 18 patienter 
(aldrig rökare) noterades ökad PFR och OS i erlotinib gruppen.  

TKIs som andra- och tredje linjesbehandling vid NSCLC 
Gefitinib 
Gefitinibs bana startade som tredje linjesbehandling i två fas III 
studier (Iressa Dose Evaluation in Advanced Lung Cancer [IDE-
AL]-1 and 2) ( 36, 37). Trots att OS var lika som vid cytostatika-
gruppen, en symptomförbättring observerades hos mer än 40% 
hos patienterna med RR på 9 respektive 19 %. Resultatet kan för-
klaras av att studien var asiatisk då EGFR mutation är vanligare. 

I en fas III studie INTEREST jämfördes gefitinib med doce-
taxel hos patienter med NSCLC som hade progredierat efter 
minst en platinumbaserad behandling (38). I studien inklude-
rades 1466 patienter till antigen gefitinib 250 mg per oral eller 
docetaxel iv var tredje vecka. Studien visade ingen skillnad mel-
lan erlotinib och docetaxel (HR: 1.02; 96 % CI: 0.90–1.15); för-
bättrad livskvalitet och bättre tolerabilitet noterades i erlotinib 
gruppen. PFS, ORR and symptomlindring var lika i lika i båda 
grupperna. Douillard et al (39) visade nyligen i en subgrupps 
analys från INETREST studien att patienter med, FISH analys 
med hög gene copy number eller EGFR uttryck analyserad med 
IHC, hade högre ORR om de hade hög gene copy number när de 
fick gefitinib jämf med docetaxel. Patienter med positiv EGFR 
mutation som fick gefitinib hade längre PFS jämfört med do-
cetaxel (HR: 0.16; 95 % CI: 0.05–0.49; p = 0.001). Hos de med 
EGFR mutation, ORR var 42.1 jämfört med 21.1 % (p = 0.04) för 
gefitinib respektive docetaxel (39).

Erlotinib
En annan milstolpe studie som ändrade klinisk praxis för några 
år sedan var JBR.21(3); patienter som hade behandlats med en 
eller två cytostatikaregimer tidigare fick vid progress antigen 
erlotinib 150mg dagligen eller placebo. Studien visade median-
överlevnad på 6,7 versus 4,7 månader i erlotinib- respektive 
placebogruppen. Livskvalitén var bättre i erlotinibgruppen. En 
subgruppsanalys visade signifikant högre respons på erlotinib 
bland aldrig rökarna än rökarna (13,9 vs 4,1 %), asiatiska jämfört 
med icke asiatiska patienter (18,9 vs 7,5 %), och kvinnor (14,4 vs 
6,0 %). Ingen signifikant skillnad noterades mellan EGFR mu-
tation jämfört med wild type EGFR-status (16 vs 7 %, p=0,37) 
(40). Baserad på dessa resultat godkändes erlotinib av FDA som 
andra- eller tredjelinjes behandling vid NSCLC.
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Studie Fas Linje Behandling n mEGFR ORR (%) PFS (mån) OS (mån) Kommentarer

IDEAL-1 II 3:e Gefit 250 mg/day

Gefit 500 mg/day

210 ER 18.4

19.0

2.7

2.8

7.6

8.0

Patienter från
Europa, Australia, 
Sydafrika och Japan

IDEAL-2 II 3:e Gefit 250 mg/day 

Gefit 500 mg/day

216 ER 12

9

NR 7

6

Utvecklad från ameri-
kansk population

INTACT-1 III 1:e Cispl/Gemc + Gefit 500 mg 

Cispl/Gemc + Gefit 250 mg 

Cispl/Gemc + placebo

365

365

363

ER 50.3

51.2

47.2

5.5

5.8

6.0

9.9

9.9

10.9

INTACT-2 III 1:e Pacli/Carbo + Gefit 500 mg

Pacli/Carbo + Gefit 250 mg
 
Pacli/Carbo + placebo

347

345

345

ER 30.0

30.4

28.7

4.6

5.3

5.0

8.7

9.8

9.9

ISEL III 2:e, 3:e Gefit 250 mg/day 

Placebo

1129

563

ER 8.0

1.3

3.0

2.6

5.6

5.1

INTEREST III 2:e, 3:e Gefit 250 mg/day 

Docet 75 mg/m2

733

733

44 9.1

7.6

2.2

2.7

7.6

8.0

Gefitinib visades vara 
likvärdig med docet

IPASS III 1:e Gefit 250 mg/day:
mEGFR+ 
mEGFR-

Carbo/Pacli: 
mEGFR+ 
mEGFR-

597

580

132
91

129
85

43.0
71.2
1

32.2
47.3
23.5

5.7

5.8

18.6

17.3

Gefitinib påvisades 
överlägsen hos
patienter med EGFR 
mutation

WJTOG3505 III 1:e Gefit 250 mg/day mEGFR+ 

Cispl + Docet mEGFR+

86

86

86

86

62.1

32.2

9.2

6.3

Pending Gefitinib överlägsen 
jmf med standard 
platinumbaserad 
terapi hos patienter 
med EGFR mutation

Erlotinib

TRIBUTE III 1st Carbo/Pacli +Erlotinib

Carbo/Pacli + placeb

526

533

ER 21.5

19.3

5.1

4.9

10.6

10.5

TRIBUTE

TALENT III 1st Gemc/Cispl + Erlotinib 

Gemc/Cispl + placebo

580

579

ER 31.5

29.9

5.5

5.7

9.9

10.2

JBR.21 III 2nd, 3rd Erlotinib 150 mg/day
 
Placebo

427

211

40 8.9

<1

2.2

1.8

6.7

4.7

Ledde till godkän-
nandet av erlotinib 
av FDA

ER=ej rapporterat. Gefit=gefitinib. Docet=docetaxel. Pacli=palklitaxel. Cis=cisplatin. Gemc=gemcitabin. Carbo=karboplatin 

Tabell 1: Randomiserade studier av EGFR kinas inhibitorer hos patienter med icke småcellig lungcancer

Lungcancer

TKI som maintenance behandling vid NSCLC 
I april 2010, godkände FDA erlotinib för underhållsbehandling 
hos patienter som hade stabil sjukdom, partiell respons eller 
komplett respons efter 4 kurer av platinumbaserad behandling 
(41). Studien blev en platform för denna indikation. I studien 
randomiserades patienterna till antigen erlotinib eller placebo 
och behandlingen fortsatte till progress. Primär endpoint var 
PFS och sekundär endpoint var PFS hos EGFR muterade med 
immunhistokemi. PFS var signifikant längre med erlotinib jmf 
med placebo hos alla patienterna HR of 0.71 (95 % CI: 0.62–0.82; 
p = 0.000003) och hos EGFR muterade (HR: 0.69; 95 % CI: 0.58–
0.82; p = 0.00002). Dessutom total överlevandsökning på en 
månad hos erlotinib-patienterna. Behandlingen var tolerabel. 

Molekylära biomarkörer för EGFR TKI behandling 
hos patienter med NSCLC
Första studierna med TKI hos patienter med NSCLC identifie-
rade subgrupper som responderade bättre på behandlingen bl 
a aldrig rökare, kvinnor, asiater och adenocarcinom (4, 5, 30, 35, 
42). År 2004,kunde Lynch et al visa ett samband mellan EGFR 
mutation och respons (13). Många studier med erlotinib och 
gefitinib har genomförts därefter och man har funnit högre RR 
med > 65 % och median överlevnad med 20 – 30 månader hos 
patienter med positiv EGFR mutation (7, 43-47).  

Cirka 10–16 % av NSCLC fallen i Europa och nord Amerika 
och 30–50 % hos asiatiska patienter som uttrycker EGFR gen 
mutationer (44, 46-48). Många mutationer har beskrivits men 
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de två vanligaste, som svarar för ca 80 % av alla mutationerna,  
är exon – 19 deletion och exon 21 punkt mutation L858R (13, 43, 
45, 47). The Spanish Lung Cancer Group testade möjlighet att i 
stor skala screena för EGFR mutation, som har betydelse för te-
rapeutiska beslut (48). I studien analyserades 2105 tumör vävna-
der för EGFR mutation hos patienter med NSCLC. Totalt hade 
350 patienter hade positiv EGFR mutation (16,6 %), vanligaste 
mutationen var exon – 19 deletion. Studien visade även hög RR 
hos patienter som hade EGFR mutation (~70 %) som bekräftats 
av tidigare studier (41, 49, 50). Den oselekterade populationen i 
JBR.21 studien hade EGFR mutation på 22 %, men bara 4.7 % av 
alla 731 patienterna var inkluderade i mutationsanalysen, som 
visade inget samband gällande respons för erlotinib (40).

Framtiden 
För att fortsätta göra framgång inom molekylär medicin, är det 
viktigt att skapa biobank med tumörmaterial av bra och tillräck-
lig kvalitet så att flera molekylära profiler kan analyseras i takt 
med nya metoder utvecklas. Resultat av flera internationella fas 
III studier så som International Tailored Chemotherapy Adju-
vant Trial (ITACA), BRCA1 Expression Customization (BREC), 
European Randomized Trial of Tarceva Against Chemotherapy 
(EURTAC) och andra kommer att hjälpa oss validera dessa lo-
vande prediktiva biomarkörer. 

Innan en ”individualiserad behandlings synsätt” kan bli stan-
dard och rutin, måste många aspekter vara på plats. Det vikti-
gaste är att påvisa överlevnadsvinst genom att utföra stora fas 
III studier som visar nytta av individualiserad behandling versus 
vanlig rutinbehandling, dvs traditionell cytostatikabehandling. 
Dessa biomarkörer behöver ha en standard plattform och/eller 
vara lättproducerbara, lättillgängliga och metoderna och ana-
lyserna billiga.

Målinriktade behandlingar ansvarar för en av de behandlings 
alternativen som förbättrar resultaten ytterligare jämför med 
konventionell cytostatikabehandling vid NSCLC. Endast två bio-
logiska läkemedel visat ytterligare förbättrad överlevnad vid NS-
CLC om när de givits i underhållsbehandling. Nästa utmaning 
är individuell målinriktad behandling baserad på molekylära 
markörer.  Trots att en del framgångar åstadkommits senaste 
åren, är endast EGFR mutationer accepterade på bred front som 
en prognostisk och prediktiv markör vid NSCLC. 

Många biomarkörer vid NSCLC som DNA repair genes (t.ex, 
ERCC1, RRM1), thymidilate synthase, Klass III b-tubulin (som 
är korrelerad till resistens mot taxaner och vinorelbine) (51), 
BRCA1 (överuttryck för känslighet till  docetaxel och resistent 
mot cisplatin) (52), cytidine deaminase (genotype polymorphism 
faställer enzymaktivitet över gemcitabine) (53) har validerats och 
undersökts i prospektiva studier. En av de viktigaste uppgifterna 
fortfarande är att utröna den mest lämpliga biomarkören som 
predikterar bästa responsen.  

K-ras mutationer har varit en spännande upptäckt hos lung-
cancer och andra cancer former. Trots att många forskare varit 
övertygade att K-ras mutationer kan vara associerad med då-
lig respons vid EGFR-inhibitor behandling, men det finns inga 
konklusiva bevis att k-ras analys kan användas som en prediktiv 
markör vid lungcancer som är fallet vid vid kolorektalcancer 
när behandlingen ges med cetuximab. Bioanalytiska resultaten 
i SATURN studien visar en prognostisk betydelse av denna mar-
kör men ingen prediktiv markör för erlotinib behandling men 
stuideanalysen pågår fortfarande och slutdata är ej fasställda än.

Under de närmaste åren kommer nya tekniker att utvecklas 
för att på ett mer noggrant sätt identifiera andra specifika sub-
typer av mutationer, som hjälper oss fin justera behandlingen 
ytterligare. Idag vet vi inte hur olika eller lika är EGFR mutatio-
ner i form av prediktiv värde som en biomarkör för EGFR TKI 
behandling. T.ex. bättre respons har visats vid exon 19 deletion. 
Å andra sidan vi vet fortfarande inte betydelsen av samtidigt 
mutation av T790M när erlotinib eller gefitinib ges som första 
linjes behandling. Pågående studier håller på att kartlägga detta. 

HIRSH KOYI
Överläkare, Lungmedicin Gävle
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SFFAs Vårmöte 3 April 2014 i Umeå
Europeisk kulturhuvudstad 2014!

Tema: ALLERGIDIAGNOSTIK nu och i framtiden  

Klinisk immunologi i samarbete med Allergienheten,
Barn och Ungdomscentrum och Lung och Allergikliniken
vid Norrlands universitetssjukhus hälsar er välkomna till: 

De senaste åren har det kommit nya diagnostiska tester för allergi. 
Allergena komponenter, CD sens, BAT, nya tester för födoämnen,
patch-tester för atopi... hur, när och varför skall vi använda dom?
Vad är det de mäter? Vad är det för teori och metodik som ligger bakom?
När är det kliniskt relevant att använda dom?

Kom och uppdatera dina kunskaper om allergidiagnostik!
Passa på att kombinera med lite upplevelser i 2014 års
europeiska kulturhuvudstad Umeå!
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Sms:a AKUT FILIPPINERNA till 72 900 och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Filippinerna!
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Maritha Sedvallson
– ny ordförande i Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets kongress 
har i maj valt Maritha Sedvallson till ny 
ordförande för perioden 2013-2016. 

Maritha har varit engagerad inom 
Astma- och Allergiförbundet 
sedan 1996, då hon var med och 

startade Ovanåkers Astma- och Allergi-
förening. De senaste sex åren har Maritha 
varit ordinarie ledamot i förbundsstyrel-
sen. Maritha Sedvallson arbetar som spe-
ciallärare i en F- 6 skola.

– Vi är glada att Maritha Sedvallson 
blir ny ordförande i vår styrelse, säger Leif 
Henriksson, 1:e vice ordförande. Med sin 
långa erfarenhet och stora kunskap inom 
allt som handlar om astma och allergi och 

vilka behov våra medlemmar har i sin 
vardag, är jag övertygad om att Maritha 
kommer att göra ett fantastiskt arbete för 
våra medlemmar, säger Leif Henriksson.

– Jag är glad och hedrad att bli vald, 
säger Maritha Sedvallson. Det jag ser som 
särskilt angeläget är att alla med allergi 
ska få tillgång till den bästa vård och be-
handling som finns att tillgå, oavsett var 
man bor i landet. För att det ska bli verk-
lighet behöver vi en nationell strategi för 
allergifrågorna. Jag vill också att kunska-
pen i samhället i stort ska öka när det gäl-
ler de allergiska sjukdomarna, inte minst 
i skola och i förskola. Därför genomför 
vi just nu ett Barnallergiår, säger Maritha 
Sedvallson.

EVA-MARIA DUFVA

Barnallergiåret 2013 – 2014

A llergi är barnens folksjukdom. 
Ungefär en tredjedel av alla skol-
barn har någon form av allergi 

eller överkänslighet. Tiotusentals barn 
har svåra problem som påverkar hela fa-
miljens liv – barn, syskon och föräldrar. 
Därför har Astma- och Allergiförbundet 
tagit initiativ till ett Barnallergiår.

– Miljöhälsrapporten 2013 visar att ast-
ma bland barn i skolåldern ökat med 50 
procent mellan 2003 och 2011, från 6 till 
9 procent. Därför tar Astma- och Allergi-
förbundet nu initiativ till ett Barnallergiår, 
ett helt år då vi sätter barn med astma, 
allergi eller annan överkänslighet i fokus, 
säger Maritha Sedvallson, förbundsord-
förande i Astma- och Allergiförbundet.

Under året kommer förbundet att upp-
märksamma barnens allergier på flera oli-
ka sätt. I skolan satsar vi på att nå ut med 
en digital Allergirond och en ny webbsida 
”Allergi i skolan”. Särskilda familjekurser/
läger för familjer med svårt sjuka barn 
kommer att ordnas och i samarbete med 
Unga Allergiker kommer förbundet att 
erbjuda tonåringar att åka på läger.

– När Barnallergiåret är avslutat ska vi 
ha höjt nivån av kunskap och insikt på alla 
nivåer. Vi ska inte längre ha barn som får 
fel mat eller blir eller blir sjuka av dålig 

innemiljö i skolan. Vi ska ha bytt utan-
förskap till innanförskap, säger Maritha 
Sedvallson.

Alla barn har rätt till ett friskare liv. Allt-
för många barn drabbas av utanförskap på 
grund av en kronisk sjukdom som kraftigt 
kan förvärras på grund av att omgivning-
en saknar kunskap och förståelse. Genom 
att under ett år särskilt uppmärksamma 

barns allergier vill Astma- och Allergiför-
bundet öka kunskapen och medvetenhe-
ten i hela samhället, men framförallt hos 
de som i sitt yrke kommer i kontakt med 
barn med allergi. Som till exempel i sko-
lan och inom vården. 

EVA-MARIA DUFVA
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Luftvägsregistret

Luftvägsregistrets årsmöte i Göteborg

Den 25 september var det dags för Luftvägsregistrets 
årsmöte, denna gång i Göteborg. Temat för årsmötet och 
den efterföljande utbildningen var ”Effekter av tobaks-
exponering och andra ”rökverk” från foster till vuxen.

Mötet riktade sig denna gången till vårdpersonal från 
såväl primärvårdsenheter som Barn- och Lung/ 
Allergimottagningar. Ämnen som skulle belysas under 

dagen var bland annat effekter av passiv rökning, skadeeffekter 
av vattenpiprökning, ett nytt vårdprogram för rinit-astma, cer-
tifieringsförslag av astma och KOL vård samt registerarbete i 
praktiken.

Dagen inleddes med ett sedvanligt årsmöte. Thomas Gars, 
som har lett arbetet med ”Årsrapporten 2012”, förmedlade spän-
nande observationer från denna. Denna årsrapport blir den sista 
från det gamla registret RiksKOL. Vid årsskiftet var antalet del-
tagande enheter nära 370 och antalet registreringar nära 10 000. 
30 % av vårdcentralerna i landet har levererat data till registret 
medan 45 % av de lungmedicinska enheterna. För en mer detal-
jerad presentation får vi hänvisa till Lung- och Allergi Forum nr 
2 2013 s 51-52. 

Efter detta presenterade ordförande i registret Ann Ekberg-
Jansson, hur det såg ut med registreringar i det ”nya Luftvägsre-
gistret”. Något som är glädjande är att flera lungkliniker i landet 
nu anmält att man önskar delta i registret och då särskilt modu-
len för Inneliggande vård den s.k. Slutenvårdsmodulen. Vi börjar 
också få med en hel del barnkliniker. I övrigt finns nyheterna i 
registret beskrivna i Lung och Allergi Forum nr 3 2013 s 32-33.

Kommande år kommer vi att fokusera på implementering 
av registret, vi har fått särskilda medel från Sveriges Kommu-
ner och Landsting för detta. Detta innebär att fler personer än 
tidigare kommer att arbeta ut mot våra enheter. Det är ett om-
fattande arbete som krävs för att ansluta de enheter som fanns 
med i det gamla registret, plus få med nya. Om ni önskar att vi 
kommer till just er så kontakta undertecknad eller någon av våra 
koordinatorer. Vi kommer också inom kort gå ut med ett brev 
till samtliga lungmedicinska enheter.

Slutligen beskrev våra rikskoordinatorer Birgitta Jagorstrand 
och Leif Strömberg utseendet på vår nya hemsida som vi hop-
pas ska finnas i funktionsdugligt skicka i början av november 
www.registercentrum.se. Man kommer att finns en hemsida med 
mer koncentrerad information till hjälp för såväl gamla som nya 
användare. Här finns också information till såväl patienter som 
verksamhetschefer och beslutsfattare.

Efter en god lunch startade vi eftermiddagens utbildningsaktivi-
teter.  Hannah Rosenqvist, generalsekreterare för Riksförbundet 
Unga Allergiker, inledde med detta förbunds ledord ”Kräv rök-
fritt”.  I projektet arbetar man med att kräva att offentliga lokaler 
ska vara rökfria. Dessutom så verkar man för ett införande av 
exponeringsförbud mot tobak och deltar också i arbetet med att 
fasa ut tobaken i Sverige ”Tobacco Endgame”. Efter detta kom 
Emma Goksör, medicine doktor och barnläkare, och presente-

rade effekter av rökexponering under fosterlivet och uppväxten. 
Både rökning under graviditet och exponering för passiv rökning 
som spädbarn, bidrar till ökad risk för astma bland annat i sena 
tonåren. Man har också kunnat se att rökning under graviditet 
ger en försämrad lungfunktion både direkt efter födseln men 
även senare i livet.

Göran Wennergren, professor från Göteborg, presenterade 
resultat från West Sweden Asthma Study. Man har bland annat 
kunnat se en överraskande hög förekomst av rökning och sam-
tidiga bronkitbesvär hos unga kvinnor. Resultaten är oroande 
både i sig men också då vi vet att rökning under graviditet enligt 
tidigare har en negativ effekt på hälsan hos barnet.

Ann Ekberg-Jansson pratade sedan om hittills kända effekter 
av cannabis och vattenpipa på lungorna och dess funktion. Vad 
gäller cannabis så finns det enbart få studier som dessutom är 
gamla. Studierna är baserade på cannabisrökning med lägre kon-
centration än vad som röks idag. Man har inte i dessa kunnat 
belägga ett samband till KOL utveckling men en koppling till 
förekomst av kronisk bronkit har kunnat noteras, vilket i sig är 
ett observandum. Vad gäller vattenpiprökning så finns här också 
enbart få studier. En av dessa beskriver dock ett samband till 
utveckling av KOL. Det allra farligast som finns hållpunkter för 
i nuläget torde dock vara exponering för passiv rökning.

Mats Holmström, adjungerad professor från Karolinska sjuk-
huset, pratade om det nya vårdprogrammet för rinit-astma. 
Vårdprogrammets viktigaste mål har varit att omsätta de ve-
tenskapliga kunskaper som redan finns i praktisk medicin och 
att praktiserade läkare ges rådet att behandla hela luftvägen vid 
rinitastma. Det är tankeväckande att det är så svårt att imple-
mentera redan kända kunskaper sedan lång tid!

Birgitta Jagorstrand, distriktsköterska och en av våra rikskoor-
dinatorer talade om det arbete som pågår i region Skåne. En dis-
kussion har förts med huvudmännen att kvalitetsäkra vården av 
patienter med diagnosen astma- och eller KOL i primärvården. 
Ett sätt att göra detta kan vara någon form av certifiering där 
utbildningsinsatser, uppföljning och utvärdering ingår. Något 
definitivt beslut har int ej tagits ännu.

Hannah Rosenqvist, generalsekreterare för Riksförbundet Unga
Allergiker, inledde mötet.
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Slutligen visade Peter Odebäck, specialist i allmänmedicin samt 
medicinsk rådgivare för Capio, hur han själv arbetar med Luft-
vägsregistret via en automatisk sökmotor för direktöverföring 
från journal till kvalitetsregister. Denna körs just nu som en pi-
lot i Luftvägsregistret och resultaten ser lovande ut. Om detta 
fungerar i piloten hoppas vi kunna släppa detta till användare 
om någon månad.

Dagen avslutades med att våra moderatorer Johan Hellgren, 
från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och Chris-
tophe Pedroletti, från Uppsala Akademiska sjukhus, tackades 
för ett gott arbete och auditoriet tackades för engagemanget i 
diskussioner under dagen och välkomnades till nästa årsmöte 
som i skrivande stund inte är beslutat var och när det kommer 
att ske. Håll utkik på vår hemsida.

Önskar ni ta del av material från årsmötet så kommer det att 
läggas ut så snart den nya hemsidan är i funktion.

ANN EKBERG-JANSSON
Ordförande Luftvägsregistret

Svenska lungcancerregistret 

Det är nu 12 år sedan det svenska 
lungcancerregistret startade. Hit-
tills är närmare 40 000 patienter 

inkluderade vilket innebär att 96 % av alla 
fall med lungcancer finns registrerade. 

Registret publicerar årligen en rapport 
som finns tillgänglig på www.cancercen-
trum.se/sv/uppsalaorebro/vardprocesser/
Lungcancer/vardprogram-register/. Där 
kan man även finna olika rapportmal-
lar så att man via INCA-portalen direkt 
on-line kan gå in och se aktuellt läge vad 
gäller t.ex. fördelning av tumörstatus, 
andel patienter som genomgått PET-
undersökning för kurativt syftande be-
handling eller hur många patienter som 
planeras för cytostatikabehandling. Man 
kan då få fram det dagsaktuella läget för 
den egna kliniken jämfört med hur det 
ser ut i regionen för övrigt. I den senaste 
rapporten som publicerats lyfter vi fram 
en del viktiga punkter där det finns olik-
heter mellan olika enheter eller där det 
finns brister som behöver belysas. Detta 
gäller bland annat geografiska skillnader 
i ledtider, andel patienter som diskuterats 
vid multidisciplinär konferens och andel 
i tidiga stadier som opereras. Dessutom 
belyses förändringar över tiden av utred-
ningsgången för lungcancerpatienterna.

Något som vi har lagt ned mycket ar-
bete på och som är roligt att sjösätta är 
att det från och med 1 januari 2014 kom-
mer att införas flera förändringar och 

förbättringar i registret. Den mest om-
fattande nyheten är att uppföljningen i 
registret kommer att bli händelsestyrt, 
dvs en registrering ska ske om patienten 
skulle få ett recidiv eller progrediera i sin 
sjukdom. Denna registrering kommer att 
vara kopplad till en grafik så att man en-
kelt ska kunna få en överblick över alla 
behandlingar patienten har fått och hur 
behandlingarna har fungerat. Registret 
kan då bli ett hjälpmedel och komplement 
till journalen och kan då användas vid det 
enskilda mottagningsbesöket. Via regist-
ret kommer man då att både kunna följa 
utvecklingen i ett makroperspektiv på 
gruppnivå, med bland annat förändring-
ar i behandlingsstrategier och följsamhet 
gentemot de nationella riktlinjerna, samt 
också kunna vara ett direkt hjälpmedel 
vid det enskilda patientmötet. 

Vidare kommer registret att kompletteras 
med en registrering av livskvalitet, PROM 
(Patient Reported Outcome Measure). Vi 
har till att börja med valt ut en väldefi-
nierad grupp, de patienter som opereras 
för lungcancer, där data för livskvalitet ska 
registreras genom att patienterna ska fylla 
i livskvalitetsformuläret QLQ 30. Dess-
utom kommer lungcancerregistret att 
genomgå en validering i början av 2014. 
Hur konstigt det än låter så är det väldigt 
få kvalitetsregister som har validerat sina 
data. Detta gäller såväl tumörregister som 

andra typer av kvalitetsregister. Förra året 
gjorde prostatacancerregistret som första 
register en sådan validering och lungcan-
cerregistret kommer nu att göra en lik-
nande validering där data från ett större 
och ett mindre sjukhus i varje region ska 
monitoreras. Det är givetvis helt grund-
läggande att data är valida för att man ska 
kunna dra stora och viktiga slutsatser från 
registerdata. Det är förstås även viktigt 
när data ska användas i forskningssam-
manhang. 

För att ytterligare kunna förbättra och 
utveckla registret kommer vi att under 
2014 skicka ut en användarenkät där vi 
ber om en återkoppling på hur registret 
fungerar idag och förslag på förbättringar. 
Sammanfattningsvis ser 2014 ut som ett 
spännande år, också för det svenska lung-
cancerregistret.

GUNNAR WAGENIUS
Karolinska/SLL
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Sabina Rak symposium
”Från celler till allergena komponenter och 

allergenspecifik immunterapi”

För att uppmärksamma professor 
Sabina Raks livslånga insats inom 
allergologi och astma anordnade 
Allergisektionen vid Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset i september i år ett 
symposium ägnat henne och hennes 
vetenskapliga arbete. Mötet hölls i 
Göteborg på Svenska Mässan i samar-
bete med ALK och Thermo Fisher, med 
deltagande av tidigare och nuvarande 
medarbetare från Sverige och Europa. 

Temat för dagen var Sabinas sköte-
barn; allergologi med tonvikt på 
immunterapi. Programmet reflek-

terade det faktum att det knappast går 
att diskutera allergologi utan att gå in på 
cellmekanismer. Dagen handlade sålunda 
till stor del om celler på hög nivå; intres-
sant och inte alltid helt enkelt.

Efter verksamhetschef Mona Palm-
qvists välkomsthälsning var det dags för 
medlemmarna i Astma- och Allergiforsk-
ningsgruppen i Göteborg att presentera 
sig. Professor Olle Löwhagen som en gång 
var Sabinas handledare, inledde med en 
skämtsam exposé över Sabinas år på Al-
lergimottagningen på Sahlgrenska Sjuk-
huset. Tillbakablicken varvades med mer 
eller mindre historiska bilder från mot-
tagningens tillkomst för ca 60 år sedan 
via ett antal festliga begivenheter, såsom 
julfester, till nutid. Professor Löwhagen 
redovisade Sabinas och hans gemensam-
ma studier. Olle fortsatte sedermera att 
studera astma och dess avarter, medan 
Sabina valde att fördjupa sig i allergiom-
rådet. Och det har hon som bekant gjort 
med den äran!

Dr Monica Arvidsson, sektionschef 
och tidigare en av Sabinas doktorander, 
samt Katarzyna Swirska och Halina Palm-
qvist, även de tidigare Sabinas doktoran-
der redovisade alla delar av sin forskar-
gärning, tillkommen under Sabinas trygga 
handledning. 

Monica Arvidsson och Sabina har pu-
blicerat flera viktiga studier om ASIT. 
En oförglömlig provokationsmodell 
var ”katthuset” i utkanten av Göteborg. 

Katarzyna Swirska deltog i studier om 
mediatorfrisättning vid ASIT och Halina 
Palmqvist medverkade i studier om aller-
gisk inflammation och ASIT. Halina bor 
numera på Guadeloupe i Västindien och 
hade rest ända hit för att hedra Sabina! 
Det säger en del om hur uppskattad Sa-
bina är av sina adepter. 

I gruppen ingick även, sist men inte 
minst, forskningssjuksköterskorna Yvon-
ne Andersson och Yvonne Bäckberg, som 
skötte allt det praktiska med logistik, un-
dersökningar, blodprovstagning och tusen 
andra saker. Detta redovisades med glim-
ten i ögat av Yvonne Bäckberg.

Professor Olle Löwhagen var moderator 
för nästa session. Två prominenta gäst-
föreläsare från London stod på program-
met; professor Stephen Durham från 
Imperial College och Royal Brompton 
Hospital och professor Chris Corrigan 
från King’s College. Sabina hade uttryck-
ligen undanbett sig gammal skåpmat och 
föreläsarna gick henne tillmötes genom 
att framförallt berätta om pågående och 
kommande studier.

Professor Durham inledde med en 
redogörelse för vad vi vet om mekanis-

merna bakom ASIT. Viktiga företeelser 
i sammanhanget är minskningen av IgE 
och bildningen av specifikt IgG4 och IgA, 
där regulatoriska T-celler har en viktig 
roll. Han rapporterade också om resulta-
ten från SLIT-studien; GT-08 med Gra-
zax. Patienterna fick behandling under tre 
år. Utfallet av behandlingen följdes därpå 
upp under ytterligare två år. De publice-
rade resultaten visar att den goda effekten 
av behandlingen höll i sig under hela ob-
servationstiden. 

Professor Durham gick vidare med en 
presentation av en ny intresseväckande 
dubbelblind placebokontollerad studie; 
GRASS från Immune Tolerance Network 
(ITN). Patienter med allergisk rinit mot 
gräs får behandling med antingen SCIT, 
SLIT eller placebo. Det blir spännande att 
se resultaten när studien är klar om några 
år: vilket är bäst, SCIT eller SLIT?

I ett par inledande pilotstudier har 
man studerat biomarkörer, dels effekten 
på lokala mediatorer, dels den perifera 
effekten på bland annat basofiler och T-
cellsaktiveringen.

Professor Durhams personliga överty-
gelse är att SLIT kommer att ta över från 
SCIT i framtiden. 

Stephen Durham, Chris Corrigan och Sabina Rak.
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Professor Chris Corrigan gjorde i sin 
tur en djupgående genomgång av nya 
metoder för ASIT med nya adjuvans, nya 
bärare, rekombinanta vacciner, fusions-
vacciner och nya tekniker att ge extrakten, 
t.ex. intralymfatisk immunterapi ILIT. Ett 
intressant område är att försöka påverka 
allergisvaret genom att aktivera toll-lika 
receptorer TLR med olika ligander. Även 
professor Corrigan siade om framtiden 
och tror att rekombinanta allergivaccin 
kommer att dominera.

Tredje sessionen handlade om celler och 
dr Teet Pullerits agerade moderator. Han 
fick äran att presentera två svenska profes-
sorer; Per Venge från Uppsala och Gunnar 
Nilsson från Karolinska, Stockholm.

Per Venges föreläsning handlade om 
den första vita blodkroppen som identifie-
rades i slutet av 1800-talet; nämligen den 
eosinofila granulocyten. Professor Venge 
har länge studerat eosinofilernas bety-
delse vid allergi och astma. Interleukin-5 
(IL-5) är en viktig tillväxtfaktor för eosi-
nofiler. Tidigare försök att ge antikroppar 
mot IL-5 har visserligen gett en minsk-
ning av antalet eosinofiler, men har inte 
påverkat astmasymtom. De nyare studier 
med mer specifika inklusionskriterier där 
antikropp mot IL-5 kallad mepolizumab 
användes, har visat sig minska antalet 
astmaexacerbationer och även behovet 
av kortison. Per påpekade att många tidi-
gare studier har gjorts på mus-eosinofiler. 
Dessa saknar dock det viktiga proteinet 
ECP, Eosinophil Cationic Protein, som 
bara finns hos primater inräknat männis-
kan. En viktig effekt av ECP är att det har 
celldödande effekt vid lungcancer. Det var 
intressant att lära sig att möss inte har nå-
got ECP och att egentligen har möss inte 
heller vare sig astma eller allergi. Försök 
på möss lämpar sig därför inte direkt vid 
dessa sjukdomstillstånd. 

Professor Nilsson vid Karolinska In-
stitutet leder en internationellt välkänd 
grupp som forskar om mastceller. Under 
senare tid har man studerat patienter med 
svåra överkänslighets-reaktioner som 
orsakas av mastcellsaktivering. Personer 
med allvarliga attacker av anafylaxi med 
medvetandepåverkan eller med svåra re-
aktioner efter bi- eller getingstick är två 
grupper av patienter, där det lönar sig att 
ta prov på mastcellernas aktivitet. Vi kan 
nu ta prov på mastcellsmarkören tryp-
tas. Det test som vi har tillgång till mä-
ter summan av alfa-tryptas som frisätts 
spontant och av beta-tryptas som frisätts 
vid aktivering av mastcellen. I framtiden 
får vi kanske tester som kan separera de 

bägge tryptasvarianterna och som även 
kan mäta andra mastcellsmarkörer, t.ex. 
kaboxypeptidas och chymas.

Dr Monica Arvidsson var moderator för 
den avslutande sessionen som inleddes 
av ytterligare en talare från London, dr 
Moises Calderon som är verksam vid 
Imperial College och Royal Brompton 
Hospital. Dr Calderon gav en lysande 
och personlig hyllning till Sabina som 
forskare och som privatperson. Mycket 
uppskattat!  Han berättade om SLIT, där 
det finns flera välgjorda studier för Gra-
zax från ALK-Abello och för Oralair från 
Stallergenes. I Centraluropa får nu mer 
än 50 procent av ASIT-patienterna sin be-
handling i form av SLIT. Han betonade att 
vid sensibilisering mot flera allergen, ska 
ASIT i första hand bara ges mot det kli-
niskt viktigaste allergenet. Det finns inte 
evidens för att ASIT mot många allergen 
är verksamt. Den tidigare Preventive Al-
lergy Treatment (PAT) studien visade en 
minskning av nya fall av astma vid be-
handling med SCIT mot allergisk pollen-
rinit. En motsvarande studie GAP, Grazax 
Asthma Prevention, pågår nu, där ASIT-
behandlingen ges som SLIT. Patienterna 
får Grazax under tre år med uppföljning 
under två år. Studien beräknas bli klar 
2015. Han konstaterade att det förefal-
ler som om de patienter som har svårast 
symtom har bäst effekt av behandlingen.

Professor Marianne van Hage från Karo-
linska Institutet gav en strålande översikt 
av det senaste inom molekylär allergologi 
för diagnos och behandling av allergiska 
sjukdomar. Tack vare möjligheten att ana-
lysera enskilda proteinkomponenter kan 
man bättre bedöma den kliniska betydel-
sen av sensibiliseringen. Det blir lättare 
att hitta riskpatienter och ge adekvata råd. 
Konkreta exempel på detta är diagnosti-
ken vid allergi mot födoämnen som jord-
nötter, trädnötter och soja. I jordnöten är 
det framförallt lagringsproteinerna Ara h 
1,2,3 som står för de allvarliga reaktioner-
na. Dessa komponenter kan även använ-
das för att bedöma om behov föreligger 
att gå vidare med provokationer. Marian-
ne redovisade en studie på barn där man 
fann en korrelation mellan nivå av Ara h 2 
och systemreaktioner. Alla barn i studien 
med positiva Ara h 2 tester rapporterade 
dock inte reaktioner för jordnöt, vilket är 
ett något avvikande mönster och gruppen 
funderar på om det finns någon protein-
fraktion som ännu inte identifierats.

När det gäller soja är det framförallt 
Gly m 5 och/eller Gly m 6 som kopplats 

till allvarliga reaktioner hos patienter, 
medan Gly m 4 är kopplat till oralt al-
lergisyndrom. Gly m 5 och 6 är kopplat 
till lagringsproteinerna Ara h 1 respektive 
h 2 i jordnöt vilket innebär att här kan 
föreligga risk för korsreaktivitet.

Mariannes forskningsgrupp har också 
publicerat artiklar om det oväntade sam-
bandet mellan fästingbett och köttallergi. 
Även blodgrupperna inom AB0-systemet 
har betydelse för köttallergin. Man har 
isolerat komponenten alfa-gal(aktos); en 
kolhydrat som förkommer hos däggdjur 
och som återfinns i tarmarna hos fäs-
tingar. Genom fästingbett kan människor 
sensibiliseras mot alfa-gal och allergiska 
reaktioner mot rött kött förekommer hos 
dessa individer. Gruppen har funnit att 
dessa patienter får en fördröjd reaktion 
av rött kött cirka 6-8 timmar efter intag.

Slutligen berättade Marianne lite om 
ASIT med rekombinanter där behandling 
med Bet v 1 varit lika effektivt vid immu-
noterapi som helt allergenextrakt. Även 
Marianne avslutade med att tacka vännen 
Sabina för allt samarbete men också för 
vänskap och utbyte av livets väsentlighe-
ter på ett mer personligt plan.

Professor Magnus Borres, verksam vid 
Uppsala Universitet och vid Thermo 
Fisher Scientific, avslutade dagen med en 
resumé under den välfunna titeln ”Sve-
rIgE och svenska allergologers betydelse 
inom allergidiagnostik”, och detta utan 
vare sig tabeller eller klinisk evidens i sina 
uttalanden. Självklart har Sabina en viktig 
roll i denna ”allergologiska nutidshistoria”. 
Magnus Borres lade tyngdpunkten på sin 
”resa” med Sabina, som i detta fall började 
i Västerås.  Sabina fungerade som en in-
spiratör och mentor både för att upptäcka 
allergologins lockelser, men också för att 
inspirera till vidare arbete i Göteborg och 
kommande forskningsprojekt tillsam-
mans. Han avslutade med en välförtjänt 
hyllning till Sabina och hennes insatser 
inom allergologin.

Här vill också vi instämma: tack Sa-
bina för din imponerande vetenskapliga 
gärning och för din härliga personlighet! 
Vi känner oss helt trygga för framtiden; 
visserligen är kanske barnbarnen vikti-
gast nu, men vi vet att du fortsätter både 
vetenskapligt och med kontakt med pa-
tienter.

LARS GOTTBERG
överläkare SÖS

JENNY VAN ODIJK
dietist SU/S

MARGARETA B. GERTMO
leg sjuksköterska SU/S
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I förra numret av Lung och Allergiforum presenterades de frågor som gavs vid årets skrifliga del 
av specialistexamen. Det presenterades då också svar från Sofia Dettman, Västerås på fråga 1 och 
från Charlotta Berling, Helsingborg på fråga 4. Denna gång får läsarna det stora nöjet att läsa svar 
på fråga 2 från Karin Strandberg, KS och på fråga 5 från Stephanie Mindus också KS. Läs och lär!  
 

Lennart Nilholm
Utbildningsansvarig SLMF

Specialistexamen 2013 – frågor/svar

Fråga 2. Pleurasjukdomar
Vilken evidens finns för pleurodesbehandling vid förekomst av 
malign pleuravätska? Redogör för och diskutera olika metoder 
med avseende på effekt, biverkningar och kostnader. 

Vilken evidens finns för pleurodesbehanling vid icke malign 
pleuravätska exempelvis hjärtsvikt? 

Svar från Karin Strandberg

Inledning
Pleuravätska är en vanlig manifestation vid en rad olika sjukdo-
mar. Den vanligaste orsaken är malignitet (1) men även hjärt-
svikt, pneumoni, tuberkulos, och inflammatoriska systemsjuk-
domar kan orsaka pleuravätska (2). Det vanligaste symtomet 
vid pleuravätska är dyspné, men även bröstsmärta, viktnedgång, 
illamående och anorexi förekommer. Upp till 25 % av fallen är 
dock asymtomatiska (1).

Malign pleuravätska
Malign pleuravätska förekommer vid upp till 50 % av alla can-
certyper och har dålig prognos med en medelöverlevnad på 4-12 
månader  (1,3). Den vanligaste orsaken till malign pleuravätska 
är lungcancer hos män och bröstcancer hos kvinnor. Den kor-
taste överlevnaden ses vid pleuravätska sekundärt till lungcancer 
och den längsta överlevnaden vid ovarialcancer (1). Om pleura-
vätskan är asymtomatisk föreslås i riktlinjerna att man avvaktar 
med behandling. Vid symtom och förväntad överlevnad mindre 
än 1 månad kan upprepade pleuratappningar på 500-1500 ml gö-
ras för symtomlindring. 98-100 % av patienterna får dock recidiv 
inom 30 dygn efter en tappning (3,4). Det finns ingen absolut 
kontraindikation mot pleuratappning men relativa kontraindika-
tioner är t.ex. antikoagulantiabehandling. Metoden är enkel och 
snabb, och komplikationer är sällsynta men dock förekommande 
i form av t.ex. pneumothorax, blödning, infektion och mjält- 
och leverlaceration (4). Upprepade tappningar av exsudat ger 
dock proteinförluster och sänkt livskvalitet varför man tidigt bör 
överväga pleurodes (1,5). Pleurodes är en palliativ behandling där 
de bägge pleura parietale och pleura viscerale ”limmas” ihop så 
ingen pleurahåla finns där vätska kan samlas. Pleurodes förebyg-
ger, förutom onödigt lidande, också ”trapped lung”, dvs. fibrin-

pålagring eller tumörväxt på lungytan som gör att lungan inte 
kan expandera (5). Pleurodesresultatet är avhängigt vilken typ 
av malignitet patienten lider av. Sannolikheten att pleurodesen 
ska lyckas är mindre vid mesoteliom och lungcancer och större 
vid bröst- och ovarialcancer samt lymfom (6). Alla patienter med 
mesoteliom skall behandlas profylaktiskt med strålbehandling 
inom 2 veckor efter en eventuell pleurabiopsi eller dräninlägg-
ning eftersom 40 % av dessa patienter löper ökad risk för utsådd 
av maligna celler i stickkanalen (4). 

Pleurodes kan uppnås med olika metoder: kontinuerligt drä-
nage, kemisk pleurodes och mekanisk pleurodes. Vid kontinu-
erligt dränage kan en pleurodes utvecklas pga. irritationen av 
slangen och det faktum att pleurabladen ligger an mot varandra. 
En sådan spontan pleurodes har rapporterats ske hos 40-70 % 
av patienterna (3). Vid kemisk pleurodes görs en instillation av 
ämnen som retar pleuran, numera vanligen medicinsk talk men 
tidigare även tetracyklin, quinakrin, bleomycin och Corynebac-
terium parvum-extrakt (1,4,5). Flera studier har visat att talk 
är bättre än bleomycin och tetracykliner vad gäller effekt och 
kostnad (1). Man har också visat att talk med större partikelstor-
lek ger mindre komplikationer (såsom t.ex. ARDS, pneumonit) 
än talk bestående av mindre partiklar (1). Talk kan distribueras 
antingen via pleuradrän eller som s.k. poudrage i samband med 
thorakoskopi varvid talken ”pudras” på ytorna i pleurahålan 
(4). Båda metoderna är likvärdiga i effektivitet (instillation 71 %, 
poudrage 78 % efter 30 dagars uppföljning) men instillation gav 
färre respiratoriska komplikationer (6 % jämfört med 14 % för 
poudrage) (4). Kemisk pleurodes är en effektiv behandlingsform 
men kräver sjukhusvård med en genomsnittlig vårdtid på 7 dygn 
(7). ) En fördel med att utföra pleurodesen i samband med tho-
rakoskopi är att total eliminering av pleuravätskan underlättas 
då bortsugning av vätskan görs visuellt (2) (numera ofta med 
VATS-teknik, videoassisterad thorakoskopi). Det inflammato-
riska svaret som eftersträvas vid kemisk pleurodes minskas av-
sevärt av kortikosteroider, och andelen misslyckade pleurodes-
försök är lägre hos patienter som står på kortisonbehandling (6).

Mekanisk pleurodes kan göras via thorakoskopi varvid man 
”ruggar” upp de parietala och viscerala pleuraytorna vilket leder 
till småblödningar och inflammation och därmed ihopklistring 
av pleurabladen (3). Metoden kommer bara ifråga för patienter 
med lång förväntad överlevnad och kräver narkos och en vårdtid 
på ca 5 dygn. Thorakoskopi är generellt en säker metod men 
komplikationer i form av blödningar, subkutant emfysem, feber 
och smärta förekommer. �
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En nyare metod för att behandla pleuravätska är inläggning 
av en permanent kateter, PleurX som kan inopereras polikliniskt 
med låg komplikationsfrekvens (7). Metoden lämpar sig bäst för 
patienter med kort förväntad överlevnad eller där pleurodes är 
omöjlig. Flera studier har visat förbättring av andningen hos 
90 % av patienterna. En stor fördel är att katetern kan användas 
för dränering i hemmet eller på hospice så att patienten slipper 
komma in till sjukhuset vilket också gör metoden kostnadsef-
fektiv. I många fall leder dessutom behandling med PleurX till 
att patienten senare kan genomgå pleurodes (7). I en studie på 
Karolinska universitetssjukhuset i Solna med 44 patienter visade 
sig metoden med PleurX fungera väl med få komplikationer. De 
patienter som lades in specifikt för pleuradränagebehandling 
hade korta vårdtider varierande mellan 1 och 4 dagar (7). 

Vad gäller skillnader i kostnad har man i en amerikansk studie 
jämfört kalkpleurodes med PleurX hos patienter med en förvän-
tad överlevnad av 6 månader och funnit att effekt och kostnad 
är ungefär lika för båda metoderna men att PleurX kanske är 
mer kostnadseffektivt när förväntad överlevnad är mindre än 
6 veckor (8). 

Icke malign pleuravätska
Vid pleuravätska till följd av hjärtsvikt är terapeutiska alternativ 
begränsade till pleuradrän och kemisk pleurodes eller thora-
koskopisk poudrage som i ett flertal studier visat sig vara en 
framgångsrik behandling hos ca 97 % av patienterna (9). Även 
studier som förutom hjärtsviktspatienter omfattar även dem 
med njursvikt och hepatisk hydrothorax har visat klinisk för-
bättring hos 84 % men komplikationer inträffar hos mellan 9 
och 20 % av patienterna (9).  

Pleuravätska som förekommer vid asbestpleurit ger sällan 
symtom, men exsudatet kan vara blodigt. Exsudatet kan stå kvar 
i månader men ingen behandling är indicerad. Vid chylotorax 
har lymfa från ductus thoracicus läckt ut i pleuran. Vätskan har 
ett mjölkigt utseende eftersom den innehåller fett. Behandlingen 
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är konservativ med sträng diet eller total parenteral nutrition. 
Eventuellt kan en kirurgisk avknytning av ductus thoracicus 
göras (10). 

Sammanfattning
Patienter med recidiverande, symtomgivande pleuravätska bör 
erbjudas pleurodesbehandling i tidigt skede. Pleurodes är en 
palliativ behandling som är både säker och kostnadseffektiv. Talk 
har i flera studier visat sig ge bäst resultat och kan antingen ges 
bedside via dränet eller som poudrage vid thorakoskopi.  Metod-
val får styras av patientens performance-status och sjukdomens 
prognos.

Fråga 5. Mediastinala lymfkörtlar
Förstorade lymfkörtlar kan ses både som accidentellt fynd vid 
DT thorax vid misstänkt lungemboli och även som del i utred-
ning vid en rad olika tillstånd med eller utan lungröntgen- 
förändringar. 

Vilka differentialdiagnoser finns vid förstorade lymfkörtlar 
i mediastinum och hur utreds fyndet? Vad bör beaktas vid 
beslut om invasiv utredning och vilka är för och nackdelarna 
med olika metoder?

Lymfkörtlar återfinns i mediastinums alla utrymmen [1]. Körtlar 
betraktas som patologiska när de är ”patologiskt förstorade” 
(kortaxel >10 mm [2]) och/eller bär tecken på nekros. Körtlarna 
betecknas numera enligt ett multiprofessionellt internationellt 
numeriskt mapping-system, gemensamt för patologer, radio-
loger, thoraxkirurger, lungmedicinare och onkologer [2-4]; sym-
metriska stationer bär suffixen ”R” för höger eller ”L” för vän-
ster. Korrekt bedömning av lymfkörtelstatus är av yttersta vikt: 
enligt AJCC’s TNM-klassifikation av lungcancer är ”N-status” 

avgörande i den korrekta handläggningen och behandlings-
beslutet [5]. Körtelstatus ingår även RECIST, dvs. i den radio-
logiska utvärderingen av tumörrespons på given antitumoral 
behandling [6]. Mediastinoskopi är gold-standard för mediasti-
nal staging [3] men mindre invasiva och mer kostnadseffektiva 
punktions-alternativ är på snabb frammarsch [7]. 

DIFFERENTIAL DIAGNOSER 
Differential diagnostiken är omfattande och komplex. Benigna 
och maligna (primära eller sekundära) tillstånd förekommer. 
Bland de benigna geneserna återfinns hjärtsvikt, granulome-
rande tillstånd och infektioner som sarkoidos, tuberkulos, CMV, 
EBV, histoplasmos, tularemi, silikos, antrakos, nocardia asteroi-
des etc. [8]. Hos vuxna är förekomsten av maligna lymfkörtlar i 
mediastinum vanligare än hos barn [9]. Processens lokalisation 
är vägledande [9]: mediastinums olika utrymmen innehåller spe-
cifika strukturer utifrån vilka expansivitet kan ha utgått. Medi-
astinala processer kan vara symtomgivande (lokala o/e syste-
miska); vanligast förekommande är: thoraxsmärta (30 %), feber 
och frossa (20 %) samt hosta (16 %) [9]. Lokala symtom orsakas 
av masseffekt (thoraxsmärta, dysfagi, avstäng-ningspneumonier, 
recurrenspares, Bernard-Horner syndrom etc.); systemiska or-
sakas av paramaligna fenomen (myastenia gravis, hypertoni eller 
hyperkalcemi etc.) [10]. 
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Generellt sett är: (1) malignitetsrisken störst hos symtoma-
tiska vuxna med expansiviteter i främre mediastinum [9, 10]; 
(2) slumpmässigt uppdagade och icke-symtomgivande expan-
siviteter är oftare benigna (83 %) än symtomatiska förändringar 
(57 % maligna) och 80-90 % av maligna tumörer är symtomatiska; 
(3) ca. 25 % av alla fynd är cystiska; (4) <50 % av alla påvisade tu-
mörer på lungröntgen är maligna [9] men majoriteten av dessa 
är belägna i främre mediastinum. 

Vanligast förekommande mediastinala expansiviteter är: 
aortaaneurysm, Non-Hodgkin lymfom, lymfkörtelmetastaser, 
thymom och ”T4”-lungcancer med direktinväxt i mediasti-
num. Vanligaste primära tumörer är: thymusderiverade (17 %), 
neurogena (14 %), lymfom (16 %) och groddcells-tumörer (11 %). 
Ovanligare differential diagnoser inkluderar Hodgkin lymfom, 
aorta dissekationer, groddcellstumörer (seminom eller icke-
seminom, teratom), thymuscancer, trachealcancer, neurogena 
tumörer, intrathorakal struma eller thyroideatumörer, ALL eller 
KLL, cystiska missbildningar utgångna från perikardiet, bron-
kträdet eller esofagus [11] och pseudotumörer som sekvestrar 
[12]. Lokalisationen är differentialdiagnostiskt vägledande [9]. 

Främre mediastinum
Utrymmet härbärgerar thymus eller dess rester, fett och lym-
fatisk vävnad [1]. Expansiviteter kan utgå från samtliga dessa 
strukturer: tillsammans står de för 54 % av alla mediastinala 
cystor och för 60 % av alla mediastinala expansiviter [9, 10, 13]. 
Hos vuxna är de vanligast förekommande expansiviteterna: thy-
mom, teratom, intrathorakal struma och lymfom [10]. Lymfom 
och groddcellstumörer har högst incidens mellan 20- och 40 
årsåldern. Thymom kan vara lokalt invasiva och ge upphov till 
myastenia gravis eller andra paramaligna fenomen. Benigna for-
mer (lipothymom) förekommer. Ovanligare är metastaserande 
former som thymuscancer eller thymuscarcinoider. Intratho-
rakala strumor är också vanligt förekommande bland vuxna; 
de maligna formerna är betydligt ovanligare och mediastinala 
parathyroideatumörer ger ytterst sällan upphov till synliga ex-
pansiviteter och utgör därför en diagnostisk utmaning för endo-
krinologer. Hos barn ses i stället hemangiom eller lymfangiom. 
Inkomplett eller felaktig migration under embryogenesen kan 
leda till den heterogena gruppen groddcellstumörer. Dessa är 
vanligtvis asymptomatiska. Desto mer omogna tumörerna är, 
desto större är malignitetspotentialen [9]. 

Mellersta mediastinum
Utrymmet innehåller följande strukturer: hjärta och perikar-
dium, intraperikardiella kärlen, aorta ascendens, aortabågen och 
dess förgreningar, de stora venerna (cava superior och brachio-
cefalica), nerver som vagus och recurrens (vänster sida), termi-
nala vena azygos, trachea och lymfkörtlar [1]. Samtliga struk-
turer kan ge upphov till expansiviteter [14] som tillsammans 
står för 20 % av de mediastinala maligniteterna [9]. Lymfkörtel-
metastaser är vanligast; lymfom (Non-Hodgkin och Hodgkin) 
har maxincidens mellan 20-40 år; cystiska missbildningar är 
karakteristiska: esofageala duplikationscystor och bronkogena 
cystor är vanligare än perikardcystor [10]. 

Bakre mediastinum
I området ryms följande strukturer: aorta descendens, v. azygos, 
esofagus, fett, ductus thoracicus och lymfkörtlar samt struktu-
rer tillhörande det autonoma nervsystemet [1]. Samtliga kan ge 

upphov till mediastinala expansiviteter [14] och står tillsammans 
för 26 % av dessa. Allra vanligast är neurogena tumörer  [10]. 
Neurogena tumörer, som Schwannom och neurofibrom, är be-
nigna. Ytterst ovanliga är maligna ytskiktstumörer och tumö-
rer med ursprung från sympatiska ganglia (ganglioneurinom, 
ganglioneuroblastom, neuroblastom…). Lateralt meningocele 
är en raritet. Lymfom och pseudotumörer som lungsekvester 
kan förekomma [10]. 

DIAGNOSTISKA METODER 
Mångfalden av diagnostiska metoder återspeglar vidden av 
differentialdiagnoser. Lungmedicinarens utmaning består i en 
korrekt användning och tolkning av dessa. Klinisk undersök-
ning får ej försummas. Den utfaller ofta blank men kan iden-
tifiera palpabla lymfkörtlar, systemiska symptom, masseffekter 
(obstruktiva biljud, smärta, dysfagi eller Bernard-Horner-syn-
drom) [11]. Övriga diagnostiska metoder innefattar: (1) imaging: 
lungröntgen, CT-thorax med iv kontrast (eventuellt tillägg av 
hals, buk och bäcken beroende på frågeställning), MR-thorax 
eller CT/MR-angio, 18FDG-PET/CT, 68Ga-DOTATATE/ 68Ga-
DOTATOC-PET/CT, ultraljudsundersökningar; (2) punktioner 
för odling, cell- och/eller vävnads-provtagning under ledning av 
genomlysning, datortomografi eller ultraljudsundersökning, in-
klusive endoskopiska ultraljudsalternativ som EBUS-TBNA och 
EUS-FNAB, bronkoskopi med blinda-TBNA, benmärgsaspirat 
o/e biopsi, kirurgisk thorakoskopi, mediastinoskopi; (3) lab-
analyser: S-ACE, IGRAs, FACS, HIV-serologi, tumörmarkörer 
(α-fetoprotein, β-HCG), bestäm-melse av kathecolamin-, thyre-
oglobulin-, calcitonin-, kalcemi-, TSH-nivåer, autoantikroppar 
(TPO, TRAK eller mot acetylcholin-receptorn) etc. 

Non-invasiva metoder 
(1) Den instrumentella itern börjar oftast med lungröntgen 
eller datortomografi av thorax med iv kontrast [15]. Körtlar 
betraktas som patologiska om de bär tecken på nekros och/
eller är ”patologiskt förstorade” (kortaxel >10 mm) [2]. CT ger 
information om lokalisation, attenuering, relation till andra me-
diastinala strukturer men är en trubbig metod. Vanliga felkällor 
är felmätta körtlar, perikardrecesser och körtelkonglomerat av 
små körtlar. CT-bedömningen försvåras avsevärt efter strål-
behandling mot mediastinum [6]: MR och FDG-PET/CT kan 
då vara värdefulla [16, 17]. 

(2) 18FDG-PET/CT har bättre specificitet och sensitivitet än 
CT samt ett negativt prediktivt värde >90 % för lymfkörtel-
metastaser vid 18FDG-laddande tumörer [18]. Den etablerade 
SUV-gränsen ligger på 2.5 för lymfkörtelmetastaser kring hili 
och mediastinum. Nyligen beskrivet ”scar sign” på FDG-PET/
CT talar för sarkoidos och emot andra geneser [19]; prospek-
tiva studier erfordras. PET/CT erbjuder en sannolikhetsdiag-
nos. Gravida bör ej genom PET/CT [20]. MR-undersökning 
av thorax utgör i dessa fall ett alternativ. Falsk positivitet på 
18FDG-PET/CT förekommer (sarkoidvävnad, infektioner, strål-
reaktioner mm.) varför alla misstänkta körtelstatus skyndsamt 
bör utredas invasivt för bekräftelse [20, 21]. PET/CT-vägledning 
av EBUS-TBNA ökar dess sensitivitet (P<0.05) [22]. Falskt ne-
gativa körtlar på PET/CT är ovanligt (3-9 %) [16] och invasiv 
diagnostik mot dessa ej indicerad: i praxis innebär det att små 
NSCLC (”T1”) utan misstänkta körtelfynd således bör remitteras 
direkt till thoraxkirurgi. 
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(3) MR-undersökning är avgörande vid utredning av misstänkta 
neurogena tumörer i bakre mediastinum). Bedömer även even-
tuell inväxt i bröstkorgsvägg och andra intilliggande strukturer, 
strålade fibrotiska områden, ursprungspunkt för mediastinala 
tumörer som angiosarkom t.ex. samt utgör ett alternativ när CT 
och PET/CT är kontraindicerade [10, 20]. 

(4) Laboratorieanalyser. Klin. Kemlab, Immunlab och Mikro-
biologen kan ibland bidra till diagnosen som vid förekomst av 
patognomona blodbilder, tumörmarkörer, kritiska mängder cir-
kulerande DNA-kopior vid virusinfektioner som CMV, IGRAs 
eller specifika antikroppar.

Invasiva & mini-invasiva metoder 
Vävnadsdiagnos eller tillförlitlig cytologisk verifikation skall ef-
tersträvas. Om utredningsföremålet har hög pre-test sannolikhet 
att vara benign kan kirurgisk extirpation direkt komma ifråga. 
Råder dock oklarheter måste diagnos säkras med hjälp av (mini)-
invasiva metoder för CYT- och/eller PAD [10]. Finnålspunktat 
kan i många fall räcka. Ett väsentligt undantag är lymfom där 
biopsi erfordras. Vid misstanke om hematologisk åkomma bör 
även benmärgsaspirat och biopsi säkras. Finns palpabla körtlar 
kan dessa punkteras och/eller extirperas. 

MINI-INVASIVA ALTERNATIV består i bronkoskopiska, 
gastroskopiska, datortomografiska och ultraljudsledda prov-
tagningsmetoder. De kan utföras polikliniskt i lokalbedöv-
ning och medför få komplikationer om patientselektionen 
varit korrekt: iatrogena eller spontana blödningstillstånd skall 
ha korrigerats, latexallergi uteslutits i händelse av EBUS- eller 
EUS-ledda punktioner, lungfunktionen medge pneumothorax-
risk vid transthorakal lungpunktion. Gemensamma aber är att 
metoderna är resurskrävande och förutsätter välfungerande 
logistik med flera specialiteter på plats samtidigt för att även 
R.O.S.E. (Rapid On Site Evalutation) skall kunna erbjudas och 
träffsäkerheten optimeras. 

(1) CT- eller UL-ledd transthorakal lungpunktion [23] med 
finnål ger tillförlitlig diagnos i 95 %. Förändringens läge är avgö-
rande: UL-ledning kräver direktkontakt mellan expansiviteten 
och thoraxväggen; CT- ledningen begränsas även närhet till 
stora kärl samt av nålens längd. Punktion av hiluskörtlar finns 
beskrivet: sensitivitet 82 % och specificitet 100 % [24]. Kompli-
kationer: pneumothorax (10 % varav 20 % behöver dräneras) 
[24] och blödningar längs stickkanalen (10 %) ev. med hemoptys. 

(2) EBUS-TBNA. Vid EBUS kan stationerna 2 (R, L), 4 (R, L), 7, 
10 (R, L) och ibland 11 (R, L) nås. EBUS-ledda TBNA är överläg-
set blinda-TBNA [25]. Om imaging-metoden ingivit stor malig-
nitetsmisstanke skall EBUS-TBNA utföras. Skopistens erfaren-
het är avgörande och konsensus råder kring inlärningskurvan 
[26]: minst 50 EBUS-undersökningar under handledning krävs 
innan skopisten är upplärd. Efter dessa kan EBUS-TBNA iden-
tifiera misstänka maligniteter (53.7 %), atypier (2.8 %), benigna 
tillstånd (44.2). I 2.8 % av undersökningarna ger EBUS-TBNA 
dock ingen vägledning pga otillräcklig provtagning. Det cytolo-
giska materialet från EBUS-TBNA kan upparbetas till cellblock 
vilket möjliggör immunohistokemiska bestämningar och till-
förlitlig EGFR-mutationsanalys i 88 % av fallen [27]. Efter EBUS 
kan skopet nedläggas i esofagus (”b-EUS”) och ge åtkomst även 
åt positionerna 8 och 9. 

Vid maligna tillstånd når EBUS-TBNA 100 % i specificitet, 
94-98 % i sensitivitet (96.3 % för lungcancer) och det negativa 
prediktiva värdet 89.5 % [27]. Detta innebär att invasiva un-
dersökningar som mediastinoskopi kan undvikas vid positivt 
utfall på EBUS-TBNA. Vid suboptimal expertis eller vid nega-
tiva punktionsresultat, skall vidareutredning med mediastino-
skopi ske. I händelse av isolerad mediastinal lymfadenopati är 
specificitet och det negativa prediktiva värdet lägre men ändå 
imponerande: 92 % (95 % CI, 83-95 %) respektive 40 % (95 % CI, 
12-74 %) [28]; metoden kunde undvika mediastinoskopi i 87 % av 
fallen (95 % CI, 77-94 %; P<0.001) [28]. Studiens kostnadsanalys 
var till fördel för EBUS-alternativet: mediastinoskopi kostade 
$5,115/st och EBUS 2,190/st (P < 0.001). 

EBUS-TBNA har också utvärderats på icke-maligna tillstånd 
och på mediastinal lymfkörtel-TB i en stor multicenterstudie 
[29]. De benigna fynden utgörs ffa av granulomerande tillstånd 
som sarkoidos och TB (8.3 %) [27]. Även i TB-endemiska områ-
den har sarkoidos visat sig vara betydligt vanligare än vad man 
tidigare trott: EBUS-TBNA kan således förskona från onödig 
TB-behandling [30]. Sensitiviteten är mycket hög (94 %; 95 % CI 
88 %-97 %) och komplikationsrisken minimal. Cytodiagnostiskt 
material överensstämmande med TB erhålls i 86 %; positiva TB-
odlingar i 47 % (median odlingstid på bara 16 dagar och spann 
mellan 3-84 dygn) som även kunnat påvisa M/XDR-fall i 5 % av 
fallen. Det har således föreslagits att EBUS-TBNA skall utgöra 
förstahandsundersökning vid misstänkt lymfkörtel-TB [28]. 

Allvarliga komplikationer vid EBUS är ovanliga om adek-
vat patientselektion skett (se ovan). Beskrivna komplikationer 
inkluderar: hosta, stickblödning, nedre luftvägsinfektioner, in-
tramurala hematom i kärl, pneumothorax, hypoxemi och hemo-
mediastinum [22, 31, 32]. 

Begränsningar består ffa i den långa inlärningskurvan och att 
omfattande resurser krävs för ROSE t.ex. Lymfkörtelstationerna 
3, 6, 8 och 9 förblir utom räckhåll eller svåråtkomliga. Anatomis-
ka förutsättningar gör de vänstra paratracheala körtlarna mer 
svåråtkomliga vilket kan bidra till fler falskt negativa fall än vid 
mediastinoskopi (24 % vs 10 %) [33]. Utfaller EBUS negativt mås-
te ny provtagning ske. Enligt metaanalys utförs: mediastinoskopi 
(15.5 %), EUS (1.1. %), explorativ thorakotomi (1.1 %) och 10.1 % går 
direkt till thoraxkirurgi för lobectomi och lymfkörtel-mapping. 
Av alla 380 diagnostiska provtagningar visade sig slutligen att 8 
var falskt negativa efter förnyad provtagning [27]. 

(3) EUS-ledd FNAB med 22 Gauge-nål kommer åt stationerna: 
7, 8 och 9. Vid maligna tillstånd ligger sensitiviteten med lineär 
UL-probe för lungcancerstaging och recidivbedömning på 92 %, 
specificiteten på 100 % och det negativa prediktiva värdet på 
95 %. Metoden identifierar också framgångsrikt metastaser från 
extrathorakala tumörer och benigna tillstånd som sarkoidos och 
TB. För benigna inflammatoriska tillstånd ligger sensitiviteten 
på 94-97 %, specificiteten på 100 % och den diagnostiska yield’n 
på 94-98 % [34, 35]. Vid separat utvärdering av EUS-TBNA på 
granulomerande sjukdomar ligger både sensitivitet och speci-
ficitet ännu högre: 94% respektive 100% [35]. 

(4) Kombinerad EUS- och EBUS-provtagning vid lungcancer-
screening. En färsk metaanalys framkastar möjligheten att de 
tillsammans skall ersätta invasiv diagnostik. I kombination är: 
sensitivitet 86 % (95 % CI, 82-90 %), specificitet 100 % (95 % CI, 
99-100 %); positiv prediktiv ratio 51.77 (95 % CI, 22.53-118.94); 
negativ sannolikhetsratio på 0.15 (95 % CI, 0.09-0.25); en diag-
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nostisk OR på 416.83 (95 % CI, 140-12040.31) och AUC 0.99 [36]. 
EBUS-TBNA är överlägset EUS-FNAB beträffande stationerna 
2R, 4R och 10R; provtagningen går fortare: 3.2 min i median 
(EBUS) vs 4.1 min (EUS) [37]. 

INVASIVA METODER för mediastinal utredning inkluderar 
mediastinoskopi, sternotomi och thorakotomi. Undersökning-
arna utförs samtliga under narkos. Alla patologiskt förstorade 
körtlar o/e FDG-positiva mediastinala lymfkörtlar inom ramen 
för staging bör således bli föremål för invasiv mediastinal utred-
ning om mini-invasiva alternativen utfallit negativt [21, 27, 28, 
33, 38]. Indikationen försnävas dock till patienter i gott perfor-
mance status och låg op-risk, s.k. ASA-klass II-patienter [39, 40]. 
Metodval dikteras av förändringens lokalisation. Biopsier från 
följande stationer bör alltid uppnås vid mediastinoskopi: 2R+L, 
4R+L, 7. Stationerna 3, 5, 6, 8 och 9 är inte tillgängliga vid me-
diastinoskopi. Sternotomi exponerar bäst främre mediastinum 
och den laterala thorakotomin (eller VATS-ledda thorakoskopin) 
exponerar väl mellersta och bakre mediastinum. VATS-ledda 
alternativen är skonsammare än öppen kirurgi (ffa mht posto-
perativa smärttillstånd) [40, 41]. Stora tumörmassor behöver 
dock angripas i tomi. 

Mediastinoskopi (MSK) utgör ännu ”gold-standard” för be-
dömning av mediastinalt körtelstatus [7, 33]. Prospektiva jämfö-
rande studier finns [33, 42]. I händerna på en erfaren kirurg har 
MSK: sensitivitet >90 % och specificitet 100 % men i händerna 
på en oerfaren kirurg kan det vara så låg som 40 %! EBUS-TBNA 
och mediastinoskopi erbjuder således jämförbar sensitivitet 
(≈90 %) men EBUS ger fler falskt negativa fall (24 %) än MSK 
(10 %) [21]. Bidragande faktorer anses vara: (1) kärlanatomin 
som försvårar provtagningen från vänstersidan och (2) risken 
att nålaspirationen sker vid sidan om små foci av tumörceller 
eller granulom; extirperas istället hela körtlar minskar risken 
att missa dessa [33]. Begränsingar består i: (1) kostsamma och 
resurskrävande ingrepp (vg se kostnadsjämförelsen ovan med 
EBUS-TBNA [28]); (2) indikationen inskränkt till operabla pa-
tienter och (3) risken för allvarliga komplikationer (blödningar, 
skador på trachea, esofagus och recurrens) är inte försumbar 
trots att den generella komplikationsfrekvensen för MSK är låg 
(1.5-3 %) [30, 43]. 

SAMMANFATTNING
Korrekt bedömning av lymfkörtelstatus är av yttersta vikt. 
Differential-diagnostiken består i både benigna och maligna 
tillstånd. Sarkoida reaktioner är vanligare är vad man tidi-
gare trott även i TB-endemiska områden. Alla patologiskt 
förstorade o/e FDG-positiva mediastinala lymfkörtlar bör bli 
föremål för invasiv utredning om mini-invasiva alternativen 
utfallit negativt. Mediastinoskopi utgör ännu gold-standard 
vilket ifrågasätts allt mer av skonsammare och kostnadsef-
fektiva alternativ som ger liknande sensitivitet (≈90 %) och 
specificitet (100 %) men till priset av fler falskt negativa fynd.
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Patientfall: Pleuravätska hos tidigare 
frisk 30-årig man från Mongoliet

Patienten sökte för första gången 
sjukvården i Sverige den 1 februari i 
år. Ur journalen från primärvården 

framkommer att patienten klagade över 
allmän sjukdomskänsla, smärtor i ryggen 
och feber. Patienten kunde ingen svenska 
varför samtalet med svårigheter tolkades 
av en vän via telefon. Det framkom att 
patienten anlänt från Mongoliet någon 
vecka tidigare och de senaste dagarna 
känt sig allt sjukare. I status noterades 
temperatur 38,3 men hjärta och lungor 
auskulterades u.a. och CRP var 111. Pri-
märvårdsläkaren hade svårt att få fram 
någon säker förklaring till tillståndet var-
för patienten remitterades till akutmot-
tagningen.

Patienten kom till infektionsakuten, 
Karolinska, någon dag senare och under-
söktes då med hjälp av tolktelefon. Det 
framkom där att patienten varit i Sverige 
i fyra veckor, hade arbetstillstånd men var 
för tillfället arbetslös. Han hade haft fe-
ber i fem dagar och sedan två dagar även 
smärtor i ryggen och i höger thoraxhalva. 
Patienten klagade även över andnöd och 
hosta men hade inga upphostningar. Ing-
en viktnedgång framkom och patienten 
negerade nattsvettningar.

Ur anamnesen framkom vidare att 
patienten var uppvuxen i och hade bott 
hela sitt liv i Ulan Bator. Ingen tuberku-
lossjukdom hade förekommit i familjen 
eller i den närmaste omgivningen.

I status angavs nedsatta andningsljud 
basalt vänster samt rassel basalt ven-
tralt vänster. Vidare var patienten pal-
pationsöm över spinalutskotten i höjd 
med Th5-8. CRP var 150 men patienten 
hade normalt blodstatus inklusive LPK. 
Lungröntgen visade en stor pleurautgjut-
ning på höger sida samt infiltrat (figur 1).

Patienten inlades och en pleuratapp-
ning beställdes. Patienten tappades på 
sammanlagt en liter pleuravätska under 
det första dygnet och vätskan analysera-
des avseende pH (7,35), LD (15,8), glukos 
(2,9) och laktat (4,7). Vätskan skickades 
också för allmän- och TB-odlingar. Pa-
tienten insattes på PcG på i första hand 
misstanke om pneumoni med parapneu-
monisk utgjutning.

Dagen efter kontaktades lungkliniken för 
pleurabiopsi för att säkerställa odlingar 
avseende tuberkulos. Patienten har då 
ingen kvarvarande pleuravätska varför 
något pleuraingrepp inte kunde göras 
och dränages stängdes varefter patienten 
återkom två dagar senare för nytt ställ-
ningstagande till ingrepp. 

Med ultraljud sågs då en kraftigt för-
tjockad pleura men relativt små mängder 
pleuravätska dock med rikliga septering-
ar. En Abrahmsbiopsi gjordes och flera 
PX togs till framför allt odlingar avseende 
tuberkulos.

Efter ytterligare två dygn på Infektions-
avdelningar hade patientens allmäntill-
stånd förbättrats men CRP hade stigit 
till 208. Alla odlingar hade ditintills va-
rit negativa från såväl pleura, NPH som 
sputa. PCR för mykobakterier i pleuravät-
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ska var också negativ. Pleuadränaget togs 
bort eftersom ingen vätska längre kom ur 
dränaget. På lungröntgen sågs emellertid 
progress av pleuravätska varför ett nytt 
ultraljud gjordes vilket visande flera fack 
där det största dränerades med ytterligare 
ett pleuradränage. En PPD sattes som av-
lästes negativ. Antibiotikabyte skedde till 
bl.a. cefotaxim.

Patienten förbättrades, blev afebril och 
CRP sjönk till 46. Patienten utskrevs efter 
sammanlagt 11 dagars vårdtid. Han stod 
då på amoxicillin för ytterligare några 
dagars behandling. Uppföljning på tu-
berkolosmottagningen planerades efter 
c:a 2 veckor.

En vecka senare kom dock svar på od-
lingarna från pleurabiopsin vilka visande 
växt av Mykobakterium species.  Odlingar 
från pleuravätska och sputa var dock fort-

Figur 1. Lungröntgen 130204. ”Högersidig pleuraförtätning som vid pleuravätska och med 
stråk in i lungparenkymet basalt. Inga lungförändringar för övrigt”.
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farande negativa. Patienten återinlades 
på isoleringsrum på Infektionskliniken. 
Kompletterande svar påvisade molekylära 
resistensmutationer mot både izoniazid 
och rifampicin. Behandling med Tava-
nic, Biklin, Myambutol och Zinnamid 
påbörjades och senare även insättning av 
proteonamid (Peteha). Ventrikelsköljning 
gjordes vid tre tillfällen men inga syrga-
fasta stavar kunde påvisas. Sputumod-
lingarna som togs vid första vårdtillfället 
utföll alla negativa. Efter 3 veckors inne-
liggande vårdtid skrevs patienten ut med 
ovanstående läkemedel där Biklin plane-
rades att ges 3 gånger/vecka polikliniskt.

Vid ett senare återbesök sättes Peteha 
ut och Cykloserin insättes i upptrappande 
dos. Myambutol-koncentrationer togs för 
bedömning av optimal dosering.

Vid läkarbesöket 130909 besvärades pa-
tienten av en del ledvärk men han tolere-
rade annars medicineringen väl. Labora-
toriemässigt sågs helt normala värden och 
han bedömdes ha god compliance. Efter ÖL. MICHAEL RUNOLD

Karolinska Universitetssjukhuset.

6 månaders behandling avslutades Biklin-
behandlingen medan övrig behandling 
planerades att ges under ytterligare ett år 
med sköterskebesök en gång i månaden.

Lungröntgen 130909 visade fortsatt 
regress av de subpleurala förändringarna 
och utan tecken till pleuravätska.

I sammanhanget kan nämnas den pro-
spektiva studie som gjordes på Färöarna 
(Poulsen. Acta Tuberc Scand 1957). Sam-
manlagt 517 personer som mellan åren 
1932 och 1946 hade uppvisat omslag i tu-
berkulintest följdes under mer än fem år. 
De kliniska manifestationerna varierade 
påtagligt. Feber var vanligast och förekom 
hos 70 % av personerna. Temperaturen 
varierade men var oftast bara måttligt 
förhöjd. Febern kvarstod i genomsnitt 
2-3 veckor. Ungefär 25 % av patienterna 
utvecklade pleuritsymptom eller retro-
sternal smärta eller värk. Det vanligaste 
röntgenfyndet var förstorade hiluskörtlar 
vilket förekom hos c:a 65 % av personerna. 
Ungefär 1/3 av patienterna hade radiolo-
giska tecken till pleuravätska.

I det aktuella fallet förelåg alltså multi-
resistent tuberkulos. En förutsättning för 
att erhålla denna diagnos är naturligtvis 
att vara vaksam vid symptom som kan 
föranleda misstanke om tuberkulos men 
också att ha kunskap om relevanta prov-
tagningstekniker. Är det tekniskt svårt att 
göra en thorakoskopi p.g.a. begränsade 
anatomiska utrymmen, är Abrahmsbi-
opsi en möjlighet. Att endast förlita sig 
till odling av pleuravätska är inte tillräck-
ligt, vilket föreliggande fall tydligt belyser.

Annons
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Välkomna till kurs 

Respiratorbehandling i hemmet
7– 9 maj 2014

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.

Plats: Backagården, Stenskogen Höör

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: 3 mars 2014

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

Lung- och allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus

Svensk Lungmedicinsk
Förening
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2014

22-23 januari Postgraduatekurs om KOL Saltsjö-Boo

27-31 januari SK-Kurs i Lungcancer Stockholm

28-30 januari Praktisk kurs i bronkoskopi Stockholm

4-5 mars 3:e Nationella konferensen i palliativ vård
www.palliativ2014.se

Göteborg

12-14 mars SK-Kurs i Pleurasjukdomar Umeå

24-27 mars Svenska Lungkongressen 2014
www.lungkongressen.se

Malmö

9-10 april Lund Respiratory Network (LURN) Ystad, Saltsjöbad

7-9 Maj Respiratorbehandling i hemmet Höör

22-24 september Interstitiella lungsjukdomar Stockholm

3-7 november Respiratorisk insufficiens, hemrespirator och oxygen Uppsala

2014

28-29 januari Allergenspecifik immunterapi (ASIT 1) Stockholm

28 februari-4 mars AAAAI Annual Meeting San Diego, USA

3 april SFFA:s Vårmöte – tema “Allergidiagnostik nu och i framtiden” Umeå

9-12 april Drug Hypersensitivity Meeting Bern, Schweiz

7-11 juni EAACI Congress 2014 Köpenhamn, Danmark

Kongresskalender

SLMF

SFFA

Läs om fler kurser på
www.slmf.se
Kalendern m.m. finns även

på vår webb-app:
app.slmf.se


