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Lungmedicin – en specialitet
med framtiden i fokus
Efter en semestervecka i Turkiet och ett
forskningsmöte i London är jag nu på
väg åter mot ”vintern” i Umeå. Det lär
vara lite vitt på backen, och temperaturen har hållit sig på minussidan.

J

ag har börjat mitt andra år som vetenskaplig sekreterare i SLMF; ett
uppdrag som är fantastiskt roligt och
spännande och som innebär att man befinner sig i lungmedicinens brännpunkt,
dock framför allt när det gäller forskning och utveckling. Lungmedicinen
har många utmaningar att arbeta med i
framtiden. Det gäller t.ex. rekryteringen
av nya yngre kollegor, såväl kliniker som
doktorander/forskare, samt att driva, utveckla och förnya lungmedicinen både i
den kliniska vardagen och i forskningen.
Jag återkommer till detta nedan, men vill
först göra en kortare resumé av det som
hänt under hösten.
I september arrangerade SLMF i samar-

bete med läkemedelsindustrin ett mycket uppskattat kvällssymposium under
European Respiratory Society (ERS) i
München. Två mycket intressanta avhandlingar inom det lungmedicinska
området presenterades på ett föredömligt
sätt av de nyblivna medicine doktorerna
Josefin Sundh och Kerstin Romberg. Vi
var ett 100-tal som hade mött upp till
givande föredrag och en god buffémiddag. Jag vill här passa på att tacka våra
sponsorer samt vår organisatör Agneta
Levin på JB-Travel för ett mycket lyckat
arrangemang! Trots att nya regler sannolikt kommer att försvåra deltagandet
i internationella kongresser under nästa
år, ser jag fram mot nästa års SLMF-möte
under ERS i Amsterdam. Enligt den enkätundersökning som SLMF genomförde i München, finns ett stort intresse att
delta i denna typ av SLMF-arrangemang
under ERS.
SLMF har också under hösten tillkännagivit mottagarna av det första lungmedicinska forskningsanslaget. Det var
en enig bedömningsgrupp som beslutade
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att anslaget skulle delas lika mellan Professor Johan Grunewald, Stockholm och
Med Dr Magnus Ekström, Karlskrona.
Mottagarna kommer att presentera sina
projekt under Svenska Lungkongressen,
SLK, i Göteborg i april, men redan i dagens nummer av LoAF kan man läsa hur
anslaget kommer att användas i deras
forskning. Det känns fantastiskt roligt att
vara vetenskaplig sekreterare när SLMF
nu tagit initiativet att vara med och aktivt
stödja svensk lungmedicinsk forskning.
Vår förhoppning är att detta forskningsanslag även i fortsättningen ska delas ut
årligen, och förhandlingar med läkemedelsindustrin om en fortsättning är i full
gång. Jag tror att detta forskningsanslag
kan ha stor betydelse som inspirationskälla och vitamininjektion till nya lungmedicinska forskningsprojekt inom det
kliniska fältet!
När det gäller framtiden för svensk lung-

medicinsk forskning är min bedömning
att den nu behövs mer än någonsin. Samtidigt är Sverige ett litet land, och här är
samarbete inom specialiteten ett måste
för att kliniska projekt ska få bäring och
ge resultat. Här är det viktigt att SLMFs
vetenskapliga kommitté (VK) är drivande. VK behövs för att identifiera viktiga
forskningsområden och arbeta för att skapa möjligheter till att bedriva forskning
inom dessa områden. VK behöver också
ta initiativ till nya studier och vara engagerad i detta arbete. Här ska nämnas att
en stor utmaning som VK nu måste engageras i är det svenska SCAPIS-projektet
(Swedish CArdioPulmonary BioImage
Study), där 30 000 svenskar vid sex universitetssjukhus ska undersökas avseende
sin kardiopulmonella hälsa. Inom SCAPIS arbetar man med en rad frågeställningar som är viktiga inom lungmedicinen, men där fokus ändå ligger på KOL
– bakomliggande mekanismer, relation
till hjärtkärlsjukdom och möjligheter att
med nya ”imagingtekniker” och ”omics”
förbättra såväl diagnostik samt prognos
vid KOL. SCAPIS leds av en nationell

styrgrupp, där lungmedicinen för närvarande är representerad av undertecknad
samt VKs ordförande Christer Janson.
SCAPIS ledning arbetar nu intensivt
med att definiera de allra viktigaste frågeställningarna i projektet, och även här
är lungmedicinen engagerad. Sedan planeras ett antal lungmedicinska ”add-ons”
till det gemensamma studieprotokollet,
och här är min förhoppning av vi under
VKs ledning ska kunna genomföra en rad
viktiga nationella samarbetsprojekt inom
exempelvis bronkologi, sömnmedicin och
epidemiologi. Vi har stor kunskap inom
dessa områden i Sverige, och i och med
SCAPIS har vi en enastående möjlighet
att få till unika projekt, som inte hade
varit möjliga utan medverkan i SCAPIS.
Min förhoppning är att SCAPIS kommer
att betyda mycket för att ytterligare sätta
den svenska lungmedicinska forskningen
på den internationella kartan, men det
krävs ett gott samarbetsklimat mellan oss
forskare för att detta ska lyckas, och här
är också VKs roll oerhört viktig att tillsammans med ingående forskare ställa de
adekvata forskningsfrågorna, katalysera
forskningsprocessen och driva projekten
framåt! Jag tror att SCAPIS kommer att
genera mycket viktig kunskap, som våra
patienter kommer att kunna dra nytta av
i framtiden.
Forskningsfrågorna är således en viktig
utmaning inom lungmedicinen, såväl idag
som i framtiden. Vi utreder och behandlar
två av våra största folksjukdomar (KOL
och lungcancer), som båda ökar i prevalens, men där vi tyvärr har stora utmaningar när det gäller att upptäcka dessa
sjukdomar tidigt liksom att söka identifiera nya behandlingsmöjligheter för att
förbättra livskvalitet och prognos. Här,
liksom självklart inom andra viktiga områden, behövs innovativ klinisk forskning.
Även om den Medicinska Riksstämman

förlorat mycket av sin forna glans och inte
alls är den naturliga samlingsplats för kollegor som den tidigare var, vill jag ändå slå
ett slag för de symposier som har lung-
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medicinskt intresse och där medlemmar
i SLMF deltar. Inom ramen för symposiet ”Målstyrd behandling av lungcancer”
kommer man att ge en uppdatering av
det aktuella området samt diskutera hur
utredning, diagnostik och behandling av
icke-småcellig lungcancer ytterligare kan
förbättras. Vidare kommer ett symposium
att handla om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för god vård av patienter
med astma och KOL. Medicinska Riksstämman även rum den 4-5 december på
Stockholm Waterfront Congress Centre.
Med detta sagt vill jag redan nu slå ett
slag för nästa års Svenska Lungkongress,
som äger rum den 20-23 april i Göteborg.
Under tisdagen planeras en gemensam
utbildningsdag med temat svår astma
tillsammans med Svenska Föreningen
för Allergologi, SFFA. I övrigt kommer
vetenskapliga presentationer och posters

varvas med nyheter inom sömnrelaterade andningsbesvär, thoraxradiologi och
lungtransplantation. Mer information
finns på SLMFs hemsida. Jag vill dock
redan nu uppmana till att skicka in abstracts till SLK. Särskilt skulle jag önska
att erhålla abstracts som bygger på STläkararbeten eller studentarbeten inom
lungmedicin. SLK är ett gyllene tillfälle
att ge möjlighet att presentera dessa för
en bredare publik. Information om abstract finns på hemsidan, och deadline för
insändande är 2 mars 2015. Alltså ta tillfället i akt att inspirera yngre kollegor och
studenter att skicka in sina bidrag till SLK!

det av största betydelse att vi har en stark
och enig specialistförening, som med envetenhet driver lungmedicinens frågor
inom såväl utbildning som klinisk forskning. Glöm inte att framtiden börjar idag
och att vi tillsammans har en viktig uppgift att forma den!

Till sist vill jag önska alla läsare av Lung-

& Allergiforum en skön adventstid, en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2015!
SLMF behövs i svensk lungmedicin och,
som jag i en tidigare ledare lyft fram, är

ANDERS BLOMBERG

Vetenskaplig sekreterare SLMF
anders.blomberg@lung.umu.se

Bästa föreningsmedlemmar!

J

ag vill börja med att blicka tillbaka till
årets Allergidag och tacka alla föreläsare samt medarrangörer för en synnerligen lyckad dag. Födoämnesöverkänslighet är ett svårt ämne med många utmaningar samt svåra patientfall och intresset
för Allergidagen i år visar att ämnet ligger nära hjärtat hos allergiintresserade. I
detta nummer av Lung & Allergi Forum
har ni möjligheten att friska upp minnet
från dagen, och för de medlemmar som
inte kunde vara med själva blir det tillfälle att få hela dagen sammanfattad på
några sidor
När tidskriften kommer ut är det redan för sent att påminna om Allergisektionens symposium om allergidiagnostik
under Riksstämman, men det är väl dags
att redan ta fram almanackor för nästa år
och boka in 20:e april för SFFA:s Vårmöte
och 21:a april för gemensam utbildningsdag med Svensk Lungmedicinsk Förening
om svår astma under Svenska Lungkongressen i Göteborg. Och för att knyta ihop
dessa två dagar har vi även planerat in en
kvällsaktivitet med vetenskap och mingel
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– redan nu kan vi lova en internationellt
välkänd auktoritet i området som kommer att uppdatera oss om ARIA guidelines den 20:e april. Så vänta gärna med att
boka era hemresor från Göteborg.
I aktuella numret av tidskriften utan-

nonseras även det traditionsenliga Stora
SFFA stipendiet. Det är sjätte gången som
stipendiet utannonseras men till skillnad
från tidigare år är stipendieutdelningen
nu flyttat från Riksstämman till just
SFFA:s Vårmöte. Anledningen är i första
hand att Vårmötet bedöms i aktuella läget
vara bättre forum för att hedra framstående forskare inom allergiområdet. Det är
glädjande att intresset från olika företag
för stöd av stipendiet är fortsatt stort och
vi hoppas att juryn kommer ha glädjen
att granska flera spännande forskningsprojekt.
Mer i möteskalendern hittar vi i mars,
SERIN 2015, Symposium of Experimental
Rhinology and Immunology of the Nose.
Detta symposium kan vara till stor nytta
för oss verksamma inom allergologi, och

eftersom det kommer gå av stapeln i
Stockholm är det glädjande att kunna utnyttja tillfället på hemmaplan. Samtidigt
väcks tankarna kring om vi från allergologisidan på allvar kan fundera om det finns
något särskilt intresseområde som vi vill
dela med kollegor från övriga Europa och
organisera t.ex. en allergiskola i EAACI:s
regi. Allt detta för att hålla upp Sverige
som ett av de ledande länderna i Europa
när det gäller allergifrågor.
Med önskan om en God Jul – som närmar sig med fart.

TEET PULLERITS

Ordörande SFFA
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Svenska
Lungkongressen 2015
i samarrangemang med

SFFA:s Vårmöte 2015
Göteborg 20-23 april 2015
Planering pågår för fullt!
Samordning sker med Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA,
som planerar ha sitt Vårmöte på måndagen.
Tisdagen blir gemensam utbildningsdag med ämnet: Svår astma.
Vetenskapliga presentationer och posters, sömnrelaterade andningsbesvär, thoraxradiologi och
nyheter inom lungtransplantation är några ämnen som kommer att
stå på programmet på SLMF/SLIF dagarna onsdag och torsdag
Väl mött i ett förhoppningsvis vårligt Göteborg!
Organisationskommittén
Jan Hedner
Professor Lungmedicin

Monica Arvidsson
Sektionschef Allergi

Catharina Dellborg
Sektionschef Lungmedicin

Ulla Johansson
SLIF

Teet Pullerits
SFFA

Mona Palmqvist
Verksamhetschef

Datum:
SFFA:s Vårmöte 20 april
Gemensam utbildningsdag (Svår astma) 21 april
Lungkongressen 22-23 april
Plats:
Svenska Mässan i Göteborg
Vi önskar abstracts för muntliga presentationer och postrar för att belysa den
aktuella lungmedicinska forskningen i Sverige.
Dedline för inlämning av abstact är 2 mars, 2015.
För mer information se:

www.lungkongressen.se

Sömn

Tema-nummer "Sömn"

A

tt få sin sömn störd har genom
tiderna uppfattats som det mest
fasansfulla en person kan råka
ut för. Sägnen berättar om den andlöst
vackra nymfen Ondine som skulle förbli
lika ung och vacker så länge hon undvek
att träffa en man och föda barn. Men hon
kunde inte motstå kärleksförklaringen
från sin älskade Palemon som försäkrade
att alla hans vakna andetag skulle vara ett
löfte om kärlek och trohet mot Ondine.
Så hon föll till föga, gifte sig och födde
en son. Förtrollnigen med Ondines eviga
ungdom och skönhet försvann och hon
började åldras som oss andra dödliga varelser. En dag när Ondine var ute på promenad hörde hon det välbekanta ljudet
av Palemons snarkningar och gick för att
väcka honom. Till sin förskräckelse fann
hon honom liggande på en höskulle omslingrad med sin tidigare fästmö Berta.
Ondine, som offrat sin odödlighet för
Palemon, blev rasande och mindes det
tidigare löftet om att varje vaket andetag
skulle vara ett löfte om kärlek och trohet.
Hon använde sina sista magiska krafter
till att verkställa den välkända förbannelsen att Palemon skulle få andas så länge
han var vaken men så snart han somnade
skulle andningen överge honom. Den tragiska historien har givit upphov till såväl
en opera som balett och har också blivit
benämning på ett livshotande sjukdomstillstånd; Ondines curse.
Hon visste vad hon gjorde, Ondine.
Finns det något värre straff än att förhindras sömn? Även om sömn är en bristvara
för många av oss är det få saker man kan
uppskatta så mycket som en riktigt god
natts sömn. God sömnkvalitet är också
något som är av avgörande betydelse för
livskvalitet. Man kan då undra varför
sömnen också kan vara så skadlig, inte
minst ur lungmedicinsk aspekt. När vi
lägger oss ner för att sova minskar tidalvolymen med upp till 15 %. Detta saknar
betydelse för den som är lungfrisk och
har bra ventilation men för personer som
saknar marginaler kan detta vara deletärt
och hypoventilationen kommer långsamt
smygande nattetid. Detta kan pågå under
lång tid innan det ens är detekterbart dagtid. För att diagnostisera och komma in

med behandling i tid krävs nattliga andningsregistreringar, något som inte alltid
passar in i vår alltmer effektiva sjukvårdsapparat.
Även sömnapné ger sig till känna endast

under sömn. Man kan fascineras av hur
patienter med helt normal andning dagtid
så snart de somnar drabbas av frekventa,
ibland mer än minutlånga apnéer med desaturationer ner mot 60 % syremättnad.
Sömnen, som i normala fall är den period
då all metabolism går ner på lågvarv, blir
en kamp för att återfå andningen. Kroppen har fantastiska försvarsmekanismer
att upprätthålla andning men detta sker
till priset av en ett ständigt sympatikuspåslag med stora puls- och blodtryckssvängningar. I takt med att de diagnostiska verktygen förfinats och man påvisat
att även lägre antal andningsuppehåll kan
orsaka såväl störd nattsömn som långtidseffekter har behandlingsindikationerna
vidgats. Detta, i kombination med att
riskfaktorn övervikt ökat i befolkningen,
har medfört att sömnapnésyndrom idag
är en folksjukdom som ännu ökar i prevalens. Tyvärr är ännu majoriteten av
patienterna odiagnostiserade och vi har
ännu inte sett någon avplaning av prevalensökningen.

Jämfört med obstruktiv sömnapné
finns idag betydligt mindre kunskap om
behandlingsvinsterna vid central sömnapné. Under 2015 beräknar man få de första
resultaten av en pågående randomiserad
multicenterstudie på central sömnapné
hos hjärtsviktspatienter där transplantationsfri överlevnad jämförs mellan de
som får behandling och kontroller. Om
överlevnadsvinst kan påvisas kan vi förvänta oss att en ny patientgrupp står och
knackar på dörren.
I detta tema-nummer av Lung- och Al-

lergi Forum bjuds på mycket läsning om
sömnrelaterade tillstånd, såväl hypoventilation, ventilatorbehandling som obstruktiv och central sömnapné. Vi får också
ta del av tandläkarens syn på obstruktiv
sömnapné och på behandling med behandling av sömnapné. Så läs och lär!

EVA LINDBERG

Gästredaktör
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Sömn

Obstruktiv sömnapné
Vilka patienter skall vi behandla – och varför?

F

å tillstånd är så tacksamma att behandla som obstruktivt
sömnapnésyndrom. Med en enkel och förhållandevis billig
behandling uppnår man i flertalet fall en omedelbar effekt
och många patienter beskriver att de fått ”ett helt nytt liv”. Dock
är det inte så för alla och i takt med att behandlingsindikationerna vidgats ökar också antalet patienter som fått behandling
insatt på tvivelaktig indikation och ibland medför behandlingen
snarast en försämrad livskvalitet.
Antalet patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS)
har ökat explosionsartat sedan 80-talet, främst på grund av
att medvetenheten om detta tillstånd ökat hos såväl patienter som sjukvårdspersonal. Kunskaperna om långtidseffekter
vid obehandlat tillstånd ökar kontinuerligt men ännu saknas
säkra evidens för cut-off-värden liksom vilka parametrar (apnéhypopné-index (AHI), oxygen desaturationsindex (ODI), total
tid med saturation < 90 %) som har störst betydelse för negativa
långtidseffekter på hjärt-kärlsystemet och metabolism.
Som benämningen obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS)
antyder är detta just ett syndrom och för diagnostiken krävs
en kombination av förhöjt antal andningsrubbningar under
sömn (förhöjt apné-hypopné-index, AHI) och dagsymtom, i
första hand dagsömnighet. I definitionen ingår även att detta
är dagsymtom som ej bättre förklaras av andra orsaker vilket
egentligen innebär att detta är en uteslutningsdiagnos. I vårt
moderna samhälle då sömnbrist är den absolut vanligaste orsaken till dagsömnighet kan det ofta vara svårt att avgöra i vilken
utsträckning patientens dagsymtom kan förklaras av OSAS och
ibland kan det krävas ett behandlingsförsök för att få klarhet. I
vissa fall ses en invalidiserande dagsömnighet med betydande
svårigheter att klara vardagen vid endast lätt förhöjt AHI medan
andra patienter helt negerar dagsymtom trots AHI-värden på
40-50. I de flesta studier påvisas ett svagt eller inget samband
mellan AHI-nivå och grad av dagsömnighet (Gottlieb DJ 2000)
(Svensson M 2008).
Förutom att dagsömnigheten ger en livskvalitetsförsämring
medför den också en betydande ökad risk för olycksfall i form
av arbetsfallsolyckor och trafikolycksfall. Obehandlad sömnapnésyndrom utgör också ett hinder för körkortsinnehav.
Hur diagnostisera sömnapnésyndrom och fastställa
behandlingsindikationer?

För diagnostik och bedömning av behandlingsindikation krävs
en nattlig andningsregistrering och en klinisk helhetsbedömning. Även om vi idag har tillgång till mycket bra och användarvänliga utrustningar för nattlig andningsregistrering och det
finns enkla och bra symtomformulär att ta hjälp av kan detta
aldrig ersätta läkarens roll i den kliniska bedömningen. Vilka
andra faktorer, förutom OSAS, kan tänkas bidra till de symtom
patienten beskriver? Hur mycket påverkas patientens vardag av
de symtom som bedöms orsakas av OSAS? Vilka andra riskfaktorer har denne patient för hjärt-kärlsjukdom? Hur påverkar
patientens ålder den riskökning som sömnapnén innebär? Vilka
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Figur 1: Schematisk bild över konsekvenser av obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS)

förutsättningar finns för livsstilsförändringar som kan påverka
sömnapnén? Vidare är uppföljning och utvärdering av behandlingseffekt ett måste, inte minst när man går in med behandling
i symtomlindrande syfte.
Behandlingsindikationer

Det finns två principiellt skilda behandlingsindikationer vid
OSAS; Att minska dagsymtom eller att minska risken för kardiovaskulär och metabol sjukdom. Innan behandlingsstart bör
man fastställa målsättningen med behandling hos den enskilda
patienten. I många fall är båda dessa behandlingsindikationer
aktuella samtidigt såsom hos den klassiska OSAS-patienten med
högt AHI och uttalad dagsömnighet. I andra fall kan bilden vara
mindre entydig och här krävs en klinisk helhetsbedömning där
också målsättning för behandlingen bör fastställas.
Då dagsömnighet orsakad av sömnapné kan förekomma
även vid lågt AHI är anamnesen avgörande för bedömning av
sambandet med andningsstörningen under sömn. Den klassiska OSAS-patienten har just dagsömnighet med svårighet att
hålla sig vaken vilket skall skiljas från trötthetskänsla i kroppen.
Förvånansvärt ofta kan patienterna själva skilja på begreppen
dagsömnighet och dagtrötthet.
Det korta perspektivet – att behandla dagsymtom

När syftet med behandlingen är att behandla dagsymtom avgörs
förstås indikationen av patientens symtomatologi. På gruppnivå
ses en positiv effekt på dagsymtom vid behandling oavsett svårighetsgrad av sömnapné mätt som AHI och också vid olika
grader av dagsömnighet vid behandlingsstart (McDaid C1 2009).
Det finns inga hållpunkter för att behandlingseffekten skiljer sig
åt beroende på ålder eller kön förutsatt att diagnosen är korrekt
ställd.
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Det långa perspektivet – att förhindra sjukdom och mortalitet

Obehandlad sömnapné är en riskfaktor för att utveckla hypertoni (Marin JM 2012), ischemisk hjärtsjukdom (Gottlieb
DJ 2010), arytmi (Gami AS 2007), stroke (Dong JY1 2013) och
medför även en ökad mortalitet (Marin JM 2005) (Punjabi NM
2009). Här finns genomgående ett starkt samband mellan AHI
och riskökning vilket således skiljer sig från sambandet med
dagsymtom. Vid ett AHI>30 (det vi kliniskt benämner gravt
obstruktivt sömnapnésyndrom) ses en tydlig riskökning inom
samtliga dessa områden och interventionsstudier med CPAP har
visat att riskökningen elimineras. Även AHI 15-30 tycks innebära en något förhöjd risk men data är här mindre tydliga på
gruppnivå. Riskökningen är också åldersberoende med högre
riskökning hos yngre individer. Vid stratifiering för ålder sågs
ingen mortalitetsökning vid ålder>70 år (Punjabi NM 2009).
Starkare samband vid yngre ålder och/eller avsaknad av riskökning vid ålder >60-70 år har också påvisats i ett flertal studier
avseende kardiovaskulär morbiditet. Ett undantag är stroke där
ålderssambandet är mera oklart.
Skillnader mellan kvinnor och män

Ännu på 80- och 90-talet betraktades sömnapnésyndrom som
ett tillstånd som förekommer huvudsakligen hos män och i äldre
litteratur kan man ännu läsa att tillståndet är 10 ggr vanligare
hos män. Majoriteten av de studier som finns inom området har
därför utförts på män. Sen dess har det publicerats ett flertal populationsbaserade prevalensstudier där man använt samma metodologi för båda könen och de visar entydigt att förekomst av
såväl sömnapné som sömnapnésyndrom hos män och kvinnor
motsvarar en kvot på 2:1 (Lindberg E 2010). Prevensen av såväl
sömnapné (6-50 %) som sömnapnésyndrom (2-5 %) har varierat
stort mellan olika studier beroende på olika åldersfördelning i
populationerna, metodologi och definitioner men kvoten mellan
män och kvinnor har varit stabil. Trots detta är kvinnor ännu
underrepresenterade avseende vilka som kommer till utredning
och behandling (Larsson LG 2003). En vanligt förekommande
förklaring till detta är att sömnapné skulle ge andra symtom hos
kvinnor jämfört med män. Detta har dock inte kunnat bekräftas
och i de studier där symtomatologin jämförts mellan könen ser
man att snarkning och dagsömnighet är de dominerande symtomen och att sambandet mellan dessa symtom och sömnapné
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är lika starkt hos kvinnor som hos män (Young T1 1996) (Ip
MS, Lam B et al. 2004). När man jämfört patientkohorter med
diagnostiserad sömnapné beskrivs däremot ofta att kvinnor
med sömnapné har mera insomni, nedstämdhet och trötthet
(Shepertycky MR1 2005). Eftersom dessa symtom är generellt
vanligare hos kvinnor i populationen kan de dock inte förklaras av sömnapnén per se och bidrar inte till att prediktera vilka
kvinnor som bör utredas avseende sömnapnésyndrom. När det
gäller negativa hälsoeffekter på sikt finns idag betydligt mera
data på män. Det finns dock inga hållpunkter för att det skulle
vara mindre skadligt för en kvinna att ha obehandlat OSAS men
studier på stora patientmaterial med kvinnor saknas.
Sammanfattning

Vid obstruktivt sömnapnésyndrom är den kliniska bedömningen
mycket viktig för såväl diagnostik som fastställande av behandlingsindikation. Andningsrubbningen under sömn kan orsaka
dagsymtom även vid låga AHI-nivåer och vid alla åldrar. Om
behandlingsindikationen är symtomreduktion är uppföljning av
behandlingseffekt viktig och utsättande av behandling kan vara
aktuell om symtomlindring inte uppnås. I motsats till samband
med dagsymtom finns ett dos-respons-samband mellan AHI
och riskökning för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.
Vid höga AHI-nivåer finns anledning att eftersträva fullgod behandling oavsett symtombild. Sambandet avtar dock vid ökad
ålder och vid ålder>70 år är riskökningen tveksam.

EVA LINDBERG

Professor, överläkare
Lung- och allergikliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Central sömnapné

D

et typiska för en central apné är
att det saknas andningsrörelser
(Figur 1). Centrala apnéer ses vid
Cheyne-Stokes andning och efter apné ser
man en succesiv ökning av tidalvolymerna
medan frekvensen är tämligen konstant.
Syremättnadssänkningarna efter apné
är relativt grunda och har ett konstant
mönster (Figur 2). Centrala apnéer uppträder både under sömn och vakenhet.
Centrala apnéer och Cheyne-Stokes andning förekommer vid hjärtsvikt och vid
stroke. Centrala apnéer är inte kopplat till
några specifika symptom. Automatiska
tolkningsprogram misstolkar ofta centrala
apnéer och det är därför viktigt att göra
manuella sömnapnéanalyser vid misstanke på centrala apnéer. Diagnostiken
av centrala hypopnéer är ännu svårare.

Figur 1 Centrala apnéer vid Cheyne-Stokes andning hos patient med hjärtsvikt.

Thorax rörelser

Luftflöde
Näsa, mun

Buk rörelser

SaO2

Centrala apnéer förekommer framför allt

vid Cheyne-Stokes andning men även
vid opiatintag och på hög höjd. Det finns
även idiopatiska centrala apnéer där man
inte finner någon bakomliggande orsak.
Cheyne-Stokes andning har ett cykliskt
mönster med förändring av tidalvolymer
medan andningsfrekvensen är konstant.
Tidalvolymerna ökar för att sedan minska
och övergå i en apné (Figur 1). Cykellängden brukar vara ungefär 1 minut och den
centrala apnén är ofta cirka 30 sekunder
lång. Cheyne-Stokes andning förekommer hos ungefär 50% av patienter med
hjärtsvikt, oberoende deras sviktgrad.
Däremot är cykellängden längre vid svår
hjärtsvikt. Förmaksflimmer och manligt
kön är riskfaktorer till Cheyne-Stokes
andning vid hjärtsvikt. Cheyne-Stokes
andning förekommer även efter slaganfall
och då särskilt i det akuta skedet.
Kolidoxidhalten i blodet är i allmänhet

i underkant vid Cheyne-Stokes andning
och Cheyne-Stokes andning är mycket
sällsynt vid hög koldioxidhalt. Det finns
flera teorier till Cheyne-Stokes andning
men fortfarande är mekanismerna i huvudsak okända. Det är också okänt varför
hälften och inte alla patienter med hjärtsvikt utvecklar Cheyne-Stokes andning.
Oxygen, hemventilatorer, BiLevelPAP and
för ändamålet särskilt konstruerade ventilatorer minskar antalet centrala apnéer
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Figur 2. Syremättnadssänkningar mätt med pulsoximeter på patient med centrala
apnéer, Cheyne-Stokes andning och hjärtsvikt.

och Cheyne-Stokes andning men effekten
på överlevnad och hjärtsvikt är oklar. Det
saknas typiska symptom vid centrala apnéer och centrala apnéer är inte korrelerat
till dagtrötthet.
KARL FRANKLIN

Universitetslektor/Överläkare
Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
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Sömnighet vid sömnapné
och underventilering
Luft hjälper!
Dagsömnighet är ett huvudsymptom vid obstruktiv sömnapné. Men det är också vanligt vid
underventilering. Epworth Sleepiness Scale (ESS) är utvecklat för att värdera dagsömnighet
vid sömnapné. Är det lika användbart vid underventilering? Vi presenterar här ESS-data från
CPAP-armen och ventilatorarmen i Andningssviktregistret Swedevox.

D

agsömnighet är vanligt vid obstruktiv sömnapné (OSA).
Orsaken antas vara en fragmenterad sömn och brist på
djupsömn. Förhöjt arteriellt PCO2 förekommer sällan
hos dessa patienter.
Dagsömnighet är också vanligt vid underventilering. Orsaken
är inte entydigt klarlagd men det är troligt att dålig sömnkvalitet
förklarar dagsömnigheten. Det finns nämligen ingen koppling
mellan dagsömnighet och PCO2.
Epworth

Epworth Sleepiness Scale (ESS) är ett instrument för självskattning av dagsömnighet. Den validerade svenska versionen kan
hämtas på www.swedishsleepresearch.com. Det är inte utvärderat för patienter med underventilering. När vi 2007 införde
PROM (Patient Related Outcome Measures) i ventilatorarmen
i Swedevox beslöt vi dock att ta med ESS. Det är enkelt och vi
ville testa dess användbarhet.
Figur 1 visar ESS för OSA-patienter och underventileringspatienter (alla diagnoser). Som synes är dagsömnigheten mätt med
ESS lika stor vid OSA som vid underventilering. Behandling
med CPAP respektive hemrespirator sänker värdet med 4-5 steg
vilket är en kliniskt kraftfull effekt.

Det finns emellertid en störfaktor i sammanhanget. Många
hemrespiratorpatienter med obesitas-hypoventilationssyndrom
(OHS) har sömnapnéer. Många lungsjuka patienter som får
hemrespirator är överviktiga. Det gör att man kan misstänka
samtidig sömnapné även hos en hel del av dessa patienter.
I figur 2 har vi därför exkluderat hemrespiratorpatienter med
OHS eller lungsjukdom. Som synes blir det bara 30% kvar. Dessa
patienter har oftast neuromuskulära sjukdomar eller grav thoraxdeformitet. Mönstret är dock detsamma, ett högre ESS före
behandlingsstart och en tydlig sänkning efter ett års behandling.
Jämfört med OSA-patienterna är de dock inte lika dagsömniga
vid behandlingsstart och sänkningen är därför numeriskt mindre.

Figur 2. Som i Figur 1 men underventileringsgruppen innehåller inte
patienter med lungsjkdom eller obesitas hypoventilationssyndrom
(OHS).

Dellborgs frågor

Figur 1. Dagsömnighet mätt med Epworth Sleepiness Scale före
och efter ett års behandling av patienter med sömnapné (OSA)
och underventilering (alla diagnoser). Den röda linjen markerar
en ungefärlig normalitetsgräns på 9-10. Höga värden betyder mer
dagsömnighet.
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Vad betyder detta? Har vi lärt ut fel i alla år? Ska vi inte fråga
efter dagsömnighet hos patienter med misstänkt underventilering? Jo, det ska vi, men frågorna kan vara litet bredare än de
som ställs i ESS-formuläret.
I sitt avhandlingsarbete från 2005 använde Catharina Dellborg fem frågor som ansågs täcka in relevanta aspekter av sömn/
vakenhetsproblematiken vid underventilering (figur 3). Sedan
2007 ingår dessa frågor i Andningssviktregistret Swedevox.
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Delborgs frågor
•
•
•
•
•

Vaknar du upprepade gånger på nätterna?
Vaknar du med huvudvärk?
Känner du dig utvilad av nattens sömn?
Är du sömnig på dagen under arbete eller fritid?
Upplever du andnöd nattetid?

Figur 3. Dessa frågor ingår sedan 2007 i ventilatorarmen i Andningssvikt-registret Swedevox.

Behandling hjälper

Att många patienter har sömnrelatearde problem vid behandlingsstart är inte förvånande – det finns ju ett skäl till att de söker
och får hjälp. Behandlingseffekten är stor, vilket i sin tur blir en
starkt motivationsskapande faktor för fortsatt behandling. Detta
visar sig för patienterna med OSA och CPAP genom ett statistiskt högt signifikant samband mellan minskad dagsömnighet
(sänkt ESS) och användarcompliance (timmar per natt).
För underventileringspatienterna finner vi efter ett års behandling en statistiskt säkerställd koppling mellan sänkningen
av PCO2 och minskad dagsömnighet. R2-värdet är dock endast
0,026, så förklaringsvärdet är lågt.
En korrekt inställd hemrespirator tar över andningen.
Sömnkvaliten bättras och PCO2 sjunker vilket bör ses som parallella och troligen oberoende resultat av en lyckad behandling.

Figur 4. Andel som svarat ”Någon gång per vecka” eller ”Jämt/nästan
jämt” på de fem frågorna. De olivgröna staplarna visar situationen vid
behandlingsstart och de ljusgröna staplarna hur det såg ut vid
ettårskontrollen.

BENGT MIDGREN

Docent, överläkare
Lung- och Allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus i Lund
Registerhållare för Andningssviktregistret Swedevox.

Foto: Erik Esbjörnsson

Figur 4 visar hur stor andel av patienterna som svarat ”Någon
gång per vecka” eller ”Jämt/nästan jämt” på våra sömn/vakenhetsfrågor. Svaren på fråga 3 presenteras dock ”omvänt”. Data
presenteras före/vid behandlingsstart och efter ett års behandling. Som framgår av figuren är behandlingseffekten kraftig. Alla
ändringar är signifikanta.
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Hemventilatorbehandling till barn

L

ångtids Mekanisk Ventilation
(LTMV) till barn med neuromuskulär sjukdom började användas
1987 av Ellis et al (1) som använde samma
teknik till barn (non-invasiv) som Collin
Sullivan i Sydney introducerat 1981 då han
visade att behandling med CPAP fungerade. Sedan dess har en enorm utveckling
skett av LTMV under de senaste 10 åren.
Att LTMV ökar beror på många faktorer.
En förändrad attityd både i samhället och
inom sjukvården har skett för behandling
med LTMV(2). Vidare har studier visat
att LTMV ger förlängd överlevnad, ger
mindre morbiditet, och att barnen har
en bra livskvalitet (3-5). Enorma förbättringar av näsmasker och ventilatorer
har också bidragit till att tekningen kan
användas också till barn. Genom LTMV
kan sjukhusvistelse minimeras vilket ger
fördelar för både barn och familjer men
också för samhället.
Sömnstörning som symtom på
andningssvikt

Andningssvårigheter hos barn visar sig
ofta först under nattsömnen som orolig
sömn, obehagliga drömmar, nattliga uppvaknanden, morgonhuvudvärk, dagtrötthet, nedsatt energi, humörsvängningar
och koncentrationssvårigheter. Viktigt
att veta är också att sömnighet/trötthet
kan vara tecken på CNS engagemang som
t.ex. hos barn med dystrofia myotonica.
Därför är det viktigt att utföra nattliga
andningsregistreringar för att utesluta
sömnrelaterade andningsstörningar hos
barn med neuromuskulära sjukdomar och
flerfunktionshinder. Upprepade infektioner samt tillväxtproblem [matnings och
sväljningssvårigheter] kan tyda på att
andningssvårigheter kan föreligga. När
non-invasiv ventialtion (NIV) har påbörjats är det också viktigt att göra nattliga
andningsregistreringar då maskläkage
och asynkroni mellan barn och ventilator
kan var oerhört sömnstörande i sig.
I riktlinjerna för vuxna med neuromuskulär sjukdom anges att hyperkapni
dagtid, desaturation under natten eller
nattlig hypoventilation är indikation för
start av LTMV. Dessa riktlinjer kan även
användas för behandlingsstart av barn (7).
Nattlig andningsregistrering (polygrafi/
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Vanliga diagnoser hos barn med behov av LTMV
Neuromuskulära sjukdomar
• Duchennes muskeldystrofi (DMD), sviktar i regel först i vuxen ålder
• Kongenital myopati
• Andra myopatier
• Spinal muskelatrofi typ II
• Spinal muskelatrofi typ I (endast palliation)
• Mucopolysackaridos/mitokondriesjukdomar
Barn med central hypoventilation
• Kongenital central hypoventilation (CCHS)
• Arnold Chiari missbildning
• Ryggmärgsskador
• Andningssvikt på grund av olyckor, hjärntumörer mm.
Lungsjukdomar
• Bronkopulmonell dysplasi (BPD)
• Lungskador sekundära till diafragmapares

PSG) är metoder varmed man kan påvisa
hypoventilation och desaturation under
sömn. PSG innefattar också registrering
av sömnstadier. Mätningar av transkutant
PCO2 (PtcCO2) är av stor vikt när det
gäller utredning av andningsstörningar
under sömn.
Olika tekniker för att ge andningsstöd

Den non-invasiva tekniken är den vanligaste metoden att ventilera vilket innebär
att luft ges via någon form av interface
som näsprongs, näs eller näsa/mun mask.
Hos barn med behov av aningsstöd
under hela dygnet är ventilation via trakealkanyl att fördra t.ex. barn med ryggmärgsskador. Ytterligare en ventilationsteknik kan användas, s.k. diafragma pacemaker (DP) där man genom en elektrisk
stimulering till nervus frenicus åstadkommer en kontraktion av diafragmamuskeln
som då kontraherar sig och leder till en
inandning. Används med fördel till barn
med CCHS. Förutsättningen för DP är
att barnen har en normal lungfunktion,
inga övre andningshinder, inte har neuromuskulär sjukdom samt en intakt frenicus nerv. Viktigt är att sjukgymnast med
kunskap om andning kopplas in tidigt och
att olika sekretmobiliserande åtgärder införs t.ex behandling med hostmaskin (8).

Målet är alltid att identifiera andningsproblemen tidigt och att starta behandling
elektivt i största möjligaste mån och då
kan LTMV även påbörjas polikliniskt (9).
Hur ser tillgång på LTMV inom
barnsjukvården

Viktigt är att vara medveten om vilka
sjukdomar som kan eller kommer att påverka andningen. Detta gäller inte minst
kunskap om vad som händer när barnen
får en ”vanlig” ÖLI. Det är inte helt ovanligt att andningssvikten uppmärksammas
först när barnet hamnat på intensiven för
sin ÖLI eller pneumoni. Ofta samarbetar
barn- och/eller barnhabiliteringsläkare
med vuxen lungläkare och anestesiologer.
Barnsjukvården i Sverige är illa rustad för att hantera LTMV. Idag är ytterst
oklart hur många barn som behandlas
med LTMV men uppskattningsvis är det
cirka 500 barn. Antalet barn i behov av
LTMV ökar och det finns ett stort behov
av ytterligare kunskap om hur dessa barn
bäst ska skötas inom hälso- och sjukvården. Etiska aspekter samt säkerhetsaspekter vid behandling är viktiga att
synliggöra. Vilka resurser som finns för
akut omhändertagande av dessa barn när
de drabbas av akuta infektioner är höjt i
dunkel (10).
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Swedevox (Svensk Lungmedicinsk Förenings nationella kvalitetsregister), har
bidragit till värdefull kunskap om LTMV
hos vuxna personer i Sverige (11). Ett arbete pågår nu för att även barn med behov
av LTMV eller CPAP kan registreras inom
detta register. Registret håller nu på att
special anpassas för att bättre kunna få
en kvalitetsutvärdering som hör barn till.
Hos barn är sjukdomspanoramat ännu
bredare än hos den vuxne. Några barnklinker har redan anmält sig till registret.
Kliniker som tar hand om barn med behov av LTMV i Sverige ges här möjlighet
att registrera barnen för att synliggöra
verksamheten. Registret kan bidra till evidensbaserade riktlinjer, öppna jämförelser, second opinion, och kvalitetskriterier
för expertverksamheter utformas. Goda
erfarenheter från behandling av barn med
LTMV finns från Frankrike, England, Nederländerna och från USA.
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Sömnapné och kardiovaskulär sjukdom
Inledning

Sambandet mellan obstruktiv sömnapné
(OSA) och kardiovaskulär (CV) sjukdom
är komplext och benägenheten att utveckla CV-sjukdom varierar mellan patienter
med OSA. Sömnapné är dessutom ett
heterogent tillstånd som rymmer flera
olika kliniska fenotyper och traditionella
riskfaktorer för OSA och CV- sjukdom
överlappar i viss utsträckning. Sammantaget försvårar detta studier av hur OSA
och CV samvarierar. Icke desto mindre
har OSA associerats med CV-sjukdomar
och komplikationer som högt blodtryck
[1, 2], kranskärlssjukdom [3], förmaksoch kammararytmier [4] samt mortalitet
[5]. En rad patofysiologiska mekanismer
som kopplar andningsstörningar till CVsjukdom har beskrivits och flera nya har
tillkommit de senaste åren. Flera aktuella
studier har också utvärderat kardiovaskulära effekter av OSA-behandling. Denna
artikel beskriver några av de senaste rönen inom fyra områden där OSA verkar
ha en roll som riskfaktor, nämligen CVsjukdom i generella termer, kranskärlssjukdom (CHD) och stroke, hjärtsvikt och
kardiomyopati samt arytmi.
Nya och gamla riskfaktorer för
hjärtsjukdom

European Sleep Apnea Database (ESADA) är ett samarbete mellan cirka 25
sömnmedicinska enheter i Europa som
koordineras från Göteborg. Databasen,
som innehåller närmare 17 000 patienter
med OSA visar att hypertoni föreligger
hos cirka 50 % av OSA patienter och att
hypoxi förefaller utgöra en kraftigare provokation än sömnfragmantering (AHI)
vid utvecklingen av OSA (6). I bredare
bemärkelse påverkar OSA blodtrycket i
ett 24-timmars perspektiv. Med frekventa
apnéer under natten följer ett så kallat
”non-dipping” blodtryck under natten. Vilotrycket under dagen tenderar också att
öka och OSA förefaller vara mycket starkt
associerat med terapiresistent hypertoni.
Olika former av blodtrycksstegring har
tillskrivits en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet som vid OSA i sin tur
aktiveras av ständiga uppvaknanden och
periodisk hypoxemi [7]. Nyare forskning
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2014

Figur 1. Effekten av spironolakton på andningsstörningar i en mindre studie av patienter med
terapiresistent hypertoni och OSA

har också identifierat förändringar i kroppens volymsbalans (och distribution),
speciellt via renin-angiotensin-aldosteron
mekanismer, som kan vidmakthålla såväl
apné som blodtrycksförhöjning. Primär
aldosteronism var mer än dubbelt så
vanlig bland personer med kombinationen hypertoni och OSA (cirka 25 %) som
hos personer med enbart hypertoni (cirka
10 %)(FIGUR 1) [8]. En mindre pilotstudie
har också visat att minskad OSA kan uppnås efter 8 veckors behandling med spironolakton [9]. Spironolakton reducerade
också kroppsvikt men inte i halsomfång
(ökad vätskeansamling i hals/svalgregionen kan bidra till ökad kollapsbenägenhet
i luftvägen). Dessa studier talar för ett tillstånd präglat av hyperaldosteronism bör
övervägas vid utredning av OSA-patienter
med hypertoni. Framtida forskning får
utreda hur aldosteronnivåer modifieras
av CPAP och om aldosteronantagonister
eller avancerad vätskebalansterapi kan
användas för att skräddarsy hypertonibehandling hos vissa patienter med OSA.
En ny och något oväntad möjlig mekanism för hypertoniutveckling beskrevs
nyligen i den så kallade Outcomes in Sleep

Disorders in Older Men (MrOS) studien
(10). Efter justering för konventionella
riskfaktorer hypertoni var 3.5-årsincidensen av hypertoni nästan dubbelt så hög
i OSA-gruppen med längst andel djupsömn. Djupsömn har associerats med en
särskild avlastad autonom- metabol- och
endokrin reglering. Det är allså möjligt
att sömnkvalitet i sig kan vara ett viktigt
behandlingsmål vid hos OSA-patienten
med hypertoni.
CPAP-behandling vid OSA har visats
kunna minska 24-timmars ambulatoriskt
blodtryck [11-13]. Effekten är relativt blygsam men graden av förbättring är större
bland patienter med svår OSA och sömnighet, svårstyrd hypertoni, och bland
patienter med högre CPAP-följsamhet.
I en stor spansk studie randomiserades
symptomfria (utan dagsömnighet) OSApatienter till CPAP eller konventionell behandling under 1 år. Den blodtryckssänkande effekten av CPAP var endast cirka
2/2 mmHg och signifikant endast bland
dem som använde CPAP minst 5-6 timmar per natt [14]. Den begränsade trycksänkningen kan sannolikt förklaras av att
blodtrycken var låga redan på baslinjen
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i denna studie. Ur CV synpunkt förefaller det alltså lönsamt att CPAP-behandla
även OSA-patienter utan tydliga dagtidssymtom.
En annan mindre randomiserad studie
utvärderade effekten av CPAP hos patienter med uttalad OSA och borderline
hypertoni [15]. Efter tre månader hade
blodtrycket minskat med cirka 5/5 mmHg
i CPAP-gruppen medan det var oförändrat i kontrollgruppen. Uppföljningstiden
var kort men fynden kan antyder att det
kan vara särskilt gynnsamt att behandla
OSA-relaterade blodtryck redan tidigt.
Fetma/inflammation/endoteldysfunktion
De senaste årens forskning pekar på en
stark association mellan OSA, liksom fetma, och aterogena förändringar i kärlväggens endotel [16-18]. Det förefaller som
om OSA kan accelerera aterogenes via
en uppreglering av pro-inflammatoriska
mediatorer som C-reaktivt protein (CRP),
interleukin-1 (IL-6) och tumör nekrosfaktor (TNF) samt via molekyler som modulerar trombocytaggregation och koagulation (plasminogenaktivator I (PAI-1)
och fibrinogen) (FIGUR 2). Frågan är om
dessa faktorer på ett oberoende sätt aktiveras av OSA eller om andra styrfaktorer
är involverade. En mindre kohortstudie
fann ett linjärt samband mellan OSA och
CRP-nivåer [19] medan en annan identifierade ett samband med löslig IL-6 receptor [20]. Även PAI-1 och fibrinogennivåer ökar stegvis redan vid lindrig grad
av sömnapné [21]. Fysiologiska studier av
endotelfunktion vid OSA (flödesmedierad
dilatation) har visat reducerad vaskulär
funktion vid OSA och en tveklös förbättring efter 4 veckors CPAP-behandling
[22]. Sammantaget förefaller det som om
att OSA på ett oberoende sätt bidrar till
en uppreglering och acceleration av proatherogeneic processer utöver vad som
orsakas av enbart fetma samt att denna
process kan bromsas med CPAP.
Kranskärlssjukdom och stroke

Prevalensen av OSA hos individer med
kranskärlssjukdom (CHD) är cirka 3060% [9]. Bland män som vårdades på
sjukhus för akut hjärtinfarkt fyllde nästan 70 % diagnoskriterierna för OSA [23].
Stora prospektiva populationsstudier som
den amerikanska Sleep Heart Health Study (SHHS) stöder ett oberoende orsakssamband mellan OSA och förekomst av
CV-sjukdom, och även ett samband med
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Figur 2. Tentativa intermediära mekanismer och förstärkningsmekanismer vid hypertonissjukdom
och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med OSA

CV-relaterad dödlighet. Bland män som
följdes under 8-år var risken för CHDrelaterad dödlighet 70 % högre hos dem
med AHI≥15 [24]. En mindre studie med
cirka 3 års uppföljning fann också en ökad
risk för CHD i takt med stigande AHI
inom intervallet 5-15 även efter justering
för hypertoni och BMI [25]. Epidemiologiska data av denna typ talar starkt för att
OSA utgör en oberoende riskfaktor för
såväl incident CHD som CHD-relaterad
dödlighet. Observationella studier visar
dessutom att CPAP-behandling av svår
OSA kraftigt reducerar risken för CHDhändelser och total CV-mortalitet [3].
Ytterligare undersökningar som belyser
dessa frågeställningar utifrån kön och ålder är dock önskvärda eftersom det saknas data inom detta område.
Stroke
En prospektiv studie av patienter som
remitterats för utredning av OSA rapporterade en nästan 2-faldig ökning av
stroke/död (sammansatt effektmått) [5].
Vid uppföljning i den tidigare nämnda
SHHS kohorten [26] (>5000 personer i
nästan 9 år) löpte män med måttlig till
uttalad OSA (övre AHI kvartil) en nästan
3 gånger förhöjd risk att drabbas av en
ischemisk stroke (data hade justerats för
ålder, BMI, rökning, systoliskt blodtryck,
blodtryckssänkande läkemedel, diabetes
och ras). Fynden understryker behovet av
prospektiva studier som utvärderar CPAP

för prevention av ischemisk stroke hos
individer med OSA. Mekanismer i OSA
som relaterats till ökad strokerisk omfattar försämrad cerebral blodtrycksreglering och vävnadsoxygenering. Dessutom
har det spekulerats i om de vibrationer i
nackvävnad som följer vid kraftig snarkning, kan leda till en endoteldysfunktion
och plaquebildning i koronarkärl [27].
Detta skulle innebära att inte bara hypoxi
utan även kraftig snarkning skulle kunna
leda till en ökad risk för stroke bland patienter med OSA.
Hjärtsvikt/kardiomyopati

Prevalensen av OSA hos patienter med
hjärtsvikt är cirka 10-35 % [28-30] och mer
än hälften av dessa har diastolisk dysfunktion som kan förbättras med CPAP [31].
En viss förbättring av ejektionsfraktion
(LVEF) har visats efter CPAP-behandling
av OSA [32], men effekten var begränsad
till män. I SHHS kohorten [33] visade sig
OSA prediktera incident hjärtsvikt hos
män, men inte hos kvinnor, i ett dosberoende sätt (13 % ökning per 10 enheters
ökning av AHI). I analyser som justerar
för möjliga confounders var risken att utveckla hjärtsvikt nästan 60 % högre bland
patienter med svår OSA jämfört ingen
OSA. Orsakssambanden är dock inte helt
utredda och forskning från Kanada talar
för att överskott av interstitiell vätska under natten (liggande kroppsläge) kan omfördelas i rostral riktning vilket kan bidra
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2014
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till att förvärra OSA [34]. Hos patienter
med OSA och nedsatt LVEF (≤45 %) korrelerade graden av nattlig minskning av
benomfång med ökat halsomfång (kragmått) och högre AHI. CPAP-behandling
förändrade inte den observerade minskningen i benomfång men däremot dämpades ökningen av halsomfång och AHI.
Om denna mekanism kan verifieras i
ytterligare studier kan den ge möjligheter för nya strategier som riktas mot att
modifiera vätskebalansen i relation till
kroppsläge och sömn.
Patienter med hjärtsvikt har övervägande central sömnapné och traditionellt
har instabiliteten i andningen förknippas
med en förlängd cirkulationstid. En tidigare klinisk prövning av CPAP vid hjärtsvikt och central sömnapné kunde inte
visa någon överlevnadsfördel [35]. CPAPbehandling gav dock mycket kvarvarande
central sömnapné hos dessa patienter och
nyare behandlingsrutiner har inriktats på
att få en mera specifik och effektiv eliminering av centrala andningsuppehåll. Med
så kallad adaptiv servoventilation ges ett
tryckstöd som kan moduleras i syfte att
eliminera andningsstörningar. En stor
prospektiv utvärdering av denna metod
pågår för närvarande. Eftersom central
och obstruktiv sömnapné kan samexistera hos många patienter med hjärtsvikt
finns ser vi framöver ett stort behov av att
utveckla effektiva och individualiserade
andningsstöd för patienter med olika,
tidvis komplexa andningsstörningar.
Kardiomyopati
En färsk serie av artiklar har lyft samvariation mellan OSA och hypertrofisk
kardiomyopati (HCM). HCM, som leder
till svår diastolisk dysfunktion och hög
förekomst av arytmier, kan vara särskilt
känsligt för de fysiologiska effekterna av
OSA. Prevalensen av OSA hos 100 individer med ekokardiografiskt definierad
HCM har nyligen angivits till 70 % [36].
En ökad förekomst av förmaksflimmer
(AF) hos HCM-patienter med OSA jämfört med dem utan OSA rapporterades
också (40 % mot 11 %, p = 0,005) [37]. I en
kohort av HCM-patienter som genomgick
polysomnografi i hemmet var förekomsten av OSA (AHI≥15) 40 %. Över 30 % av
dessa patienter hade AF jämfört med bara
6 % av de utan OSA [38]. Tillsammans talar fynden för att OSA är vanligt vid HCM
och att OSA kan öka risken för AF hos
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2014

dessa patienter. På samma sätt som för
CHD, stroke och hjärtsvikt, understryker
siffrorna att det behövs ytterligare studier
för att bedöma sambandet mellan OSA
och HCM. Vi behöver också utreda om
behandling med CPAP kan ha en positiv
inverkan i sammanhanget.

"Det samlade underlaget för ett samband
mellan OSA och CV
fortsätter att växa."
Arytmi

Tidigare studier har visat att förmaksflimmer (AF) och icke ihållande ventrikulär
takykardi (NSVT) är överrepresenterat
bland patienter med OSA [4]. Det finns
också ett starkt tidssamband mellan
OSA-relaterade respiratoriska händelser
och förekomsten av dessa arytmier [39].
Det var 18 gånger mer sannolikt att ett anfall av AF eller episoder av NSVT skulle
uppstå inom 90 sekunder efter en apné
eller en hypopnea jämfört med normal
andning. Applicerat på en hypotetisk patient med måttlig OSA som sover 8 timmar/natt skulle OSA skulle orsaka 2 extra
arytmiepisoder per år. Med tanke på den
höga, och stigande, förekomsten av OSA
i den allmänna befolkningen, kan OSA
tänkas bidra till ett stort antal episoder
av AF och NSVT.
Kateterablation är en allt vanligare behandlingsform vid AF. Flera studier har
undersökt effekten av OSA på resultatet av denna intervention. Jämfört med
en kohort som framgångsrikt behandlas
med ett enda förfarande, hade de med
kvarstående AF trots minst 2 ablationsprocedurer en mycket högre prevalens
av polysomnografiskt verifierad OSA
(87 % mot 48 %, p = 0,005) [40]. I en annan kohort var andelen lyckade ablationer
reducerad hos individer med OSA [41].
En nyligen genomförd metaanalys fann
också att OSA är en betydande prediktor för återkommande AF [42]. En möjlig
förklaring till dessa fynd är att OSA är associerad med en specifik "AF-fenotyp" .
Det är också möjligt att CPAP-behandling
i sammanhanget skulle utformas för att
speciellt möta denna population.

Sammanfattning

Det samlade underlaget för ett samband mellan OSA och CV fortsätter att
växa. Dessa sjukdomstillstånd förefaller ofta samvariera och stödet växer för
hypotesen att OSA ofta fungerar som
en accelererande faktor vid utveckling
av CV-sjukdom. Nyare studier talar för
en ökad förekomst av koronara händelser, hjärtsvikt, stroke och hjärtdödlighet
hos individer med OSA och sambanden
förefaller vara starkare hos män än hos
kvinnor. En rad undersökningar har ökat
förståelsen av patogenetiska mekanismer
i sammanhanget. Såväl djur som humanstudier har visat att OSA kan bidra till frisättning av proinflammatoriska reaktiva
syreradikaler och pro-trombotiska mediatorer, ändra lipidmetabolism, och negativt påverka endotelfunktion. Förändrad
vätskereglering kan spela en betydelsefull
roll vid uppkomsten av vissa former av
OSA och verkar dessutom ha betydelse
för blodtryckskontroll hos dessa patienter. Hyperaldosteronism utgör sannolikt
en potentiellt sett betydelsefull mekanism
bakom uppkomsten av OSA-medierad
hypertoni. OSA spelar sannolikt en kliniskt betydelsefull roll vid uppkomst och
behandlingsresistens vid AF. Det kvarstår
ett stort behov av relevanta och väl designade storskaliga kliniska prövningar som
klargör betydelsen av OSA-behandling
vid olika former av kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.
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Sömn och underventilering
Sömn interagerar med respiration. Bland de första att studera detta var Knut Bülow och
David Ingvar för litet mer än 50 år sedan. Sömnapnéutredningar och behandlingar är nu
sjukvårdens ”volymvara”. Som spin off-effekt har vi fått bättre handläggning av patienter
med underventilering.

N

on-invasiv behandling med maskventilering vid hypoventilation
presenterades första gången 1987
av en australisk sjukgymnast (Ellis et al.
Am Rev Respir Dis. 1987;135:148-52).
Sömnapnébehandling med konstant
tryck i CPAP-mask hade lanserats några
år tidigare. Det låg då nära till hands att
applicera samma teknik på en respirator
för att behandla hypoventilation vid neuromuskulär sjukdom.

Andningen otillräcklig även i
vakenhet: gravt patologiska
blodgaser med "cor pulmonale"

Andningen otillräcklig även i
vakenhet: gravt patologiska
blodgaser

Andningen störs av sömnen:
patologiska blodgaser även
dagtid

Analogi med sömnapné

Observanta kliniker noterade tidigt stora
likheter i symptombilden vid sömnapné
och vid underventilering. Den klassiska
beskrivningen av Pickwicksyndromet
(Burwell et al. Am J Med. 1956;21:811-8) är
ett exempel på detta, även om man då inte
kände till begreppet sömnapné. John Shneerson framhåller i sin bok Disorders of
Ventilation (Blackwell 1988, figur 1) nödvändigheten av andningsregistreringar
under sömn i utredningen av patienter
med underventilering. Fokus låg dock
länge ensidigt på PCO2. Vi använder ju
ofta begreppet koldioxidnarkos som pedagogisk modell när vi lär ut riskerna med
att flöda syrgas över patienter med högt
PCO2. Sambandet mellan arteriellt PCO2
och dagsömnighet är dock svagt och inte
säkert kausalt.

Figur 1. John Shneerson Disorders of Ventilation, Blackwell 1988.
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Andningen störs av sömnen:
patologiska blodgaser under
sömn

Sömnen störs av andningen:
dagsömnighet, normala
blodgaser under sömn
Figur 2. Det tänkta naturalförloppet vid obehandlad hypoventilation vid exempelvis
neuromuskulär sjukdom.

Konkurrens mellan sömn och andning 1

Mer sannolikt är att dagsömnigheten vid
underventilering beror på ett konkurrensförhållande mellan andning och respiration. Sömn sänker muskeltonus, vilket
kan få en muskelsvag patient att tippa
över i andningsinsufficiens. I figur 2 har
jag försökt illustrera hur jag ser på detta. I
början av processen vinner andningen på
sömnens bekostnad, i varje fall om andningsregleringen är intakt.
Sömnen dämpar dock andningsdriven
även hos friska vilket Knut Bülow var en
av de första att visa för mer än 50 år sedan
(figur 3).
I nästa fas offras andningen och det
är den fasen som vi kan fånga upp med
nattliga andningsregistreringar. När den
pågått tillräckligt länge spårar blodgaserna ur även dagtid, så att vi kan fånga upp

underventileringspatienten med arteriell
blodgasanalys. Viktigt är då att vi inte ger
avkall på att normalt PCO2 är ≤ 6,0 kPa.
Vid misstänkt underventilering får vi inte
ge någon ”rabatt” upp till 6,5 kPa som vi
ibland gör vid KOL.

Figur 2. Knut Bülows doktorsavhandling från
1963. Knut Bülow tjänstgjorde vid lungkliniken i Malmö. Forskningen bedrevs vid David
Ingvars sömnlaboratorium i Lund.
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Barn särskilt känsliga

Min erfarenhet är att det framför allt är
barn som kan ha ”prodromalfasen” med
sömnstörningar, oroliga nätter etc, utan
nämnvärda påvisbara blodgasrubbningar
på natten. Observation av barnet, videoövervakning etc, kan visa att barnet är
motoriskt oroligt eller att det intar konstiga sovställningar. Tyvärr gör vi sällan
polysomnografi i dessa lägen, så vi har
svårt att påvisa störningarna i sömnkvalitet. BTS har givit ut specifika guidelines
för hypoventilation hos barn (Thorax
2012;67:Suppl 1) där man framhåller
nödvändigheten av regelbundna nattliga
andningsregistreringar.
Fetma vanligaste problemet

Den största enskilda diagnosgruppen (ca
40 %) bland underventileringspatienter
i vårt land är obesitas-hypoventilation.
Även de KOL-patienter som får hemrespirator är ofta överviktiga. För en patient med neuromuskulär sjukdom kan
det räcka med en viktökning på 5 kg för
att tippa över i manifest underventilering.

Detta gäller framför allt vid diafragmasvaghet där samtidig bukfetma placerar
diafragma i ett konstant exspirationsläge.
Diafragmasvaghet och sömn

En av hemrespiratorläkarens mest tacksamma patientgrupper är de som har
en bilateral diafragmapares. Orsaken
kan vara en neuropati, vissa neuromuskulära sjukdomar (inklusive ALS) eller
skador efter viss thoraxkirurgi. Eftersom
REM-sömn inhiberar den accessoriska
andningsmuskulaturen helt återstår bara
diafragma, och om den är förlamad återstår ingenting! Patienterna besväras av
stora sömnproblem; många sover sittande
innan de får adekvat hjälp.

korrekt av patienten men är lätt att se vid
nattliga andningsregistreringar. Orsaken
kan vara felaktig triggkänslighet, stora
läckage eller kvarvarande obstruktiva
apnéer. Målet är alltid inställningar som
tillgodoser både andning och sömn (Midgren B. Respir Med. 2009 103:163-4). Bra
ventilationsinställningar ger som regel
en förbättrad sömn. På så sätt finns ingen
konkurrens mellan sömn och andning när
vi väl har patienten i behandling.

Konkurrens mellan sömn och andning 2

Förutsättningen för en bra sömn hos patienten med underventilering är att behandlingen är väl utprovad och justerad.
För låga tryck ger dålig behandlingseffekt
och för höga tryck kan bidra till maskläckage som stör sömnen. Asynkroni mellan
patient och maskin uppfattas ibland inte
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Tandläkarens syn på obstruktivt
sömnapnésyndrom
Vårdsamverkan – söka vård

Figur 1. Odontologiskt omhändertagande

Samarbetet mellan olika vårdgivare är av
största betydelse för att ställa rätt diagnos
och kunna föreslå ett gott behandlingsalternativ. Ingången till vårdsökandet är oftast oljud och trötthet, där många gånger
den vårdsökande har uppmärksammats
på problemet av nära anhöriga. Andra
sökvägar till behandling kan vara otillfredsställande behandling av andra sjukdomstillstånd eller konsekvenser av dessa.
Genom att ingen av de vanligaste förekommande behandlingsformerna inte är
fullkomliga måste kontakter mellan t.ex.
läkare och tandläkare finnas för att kunna
erbjuda alternativa behandlingar när primärbehandlingen inte har gett tillräcklig
effekt. I figur 1 ses ett exempel på patientens väg i vården.
På olika ställen i Sverige börjar samarbetsformer skapas i speciella center/
mottagningar.
För att höja kunskaps- och kompetensnivån har utbildningar startats inom en
gemensam intresseförening inom området, Svensk förening för sömnforskning
och sömnmedicin (SFSS).
Idag finns inget svenskt nationellt
vårdprogram som överbryggar skillnader
mellan regionala vårdprogram och lokala
terapitraditioner på ett övergripande sätt.
Ett sådant kan skapa en jämlikare vård.
Behandling

Det finns två huvudskäl att behandla tillståndet.
Det korta perspektivet – dålig livskvalitet. Flertalet patienter med OSA har
besvärande dagsömnighet som utgör ett
socialt funktionshinder och gör patienten
till en trafikfara. Dagsömnighet vid obehandlad OSA är ett hinder för körkortsinnehav.
Det långa perspektivet – kardio- och
cerebrovaskulära komplikationer. Obehandlad OSA är associerat med en översjuklighet och förtida död.
Behandlingen måste individualiseras
efter de faktorer som är viktiga för den
enskilde patienten. En kombination av oliLung & Allergiforum • Nummer 4/2014

ka behandlingar kan ibland vara nödvändiga för att få det bästa resultatet. Inför
behandlingen är det av vikt att efterhöra
patientens förväntningar på behandlingen
och kunna ge information om vad som
den kan förväntas ge.
I den mån det finns en identifierbar
orsak till apnéerna ger det en möjlighet
för kausal behandling, oftast handlar det
om kraftigt förstorade tonsiller (mest hos
barn och yngre vuxna). I övrigt är be-

handlingen av symtomlindrande karaktär
och långvarig.
Fyra huvudsakliga behandlingsmetoder
används idag.
Icke-kirurgisk behandling
Att stimulera till funktion har varit vägledande för de insatser som görs och har
gjorts såväl ur forskningsmässig och klinisk synvinkel i utvecklandet av apparatur
som kan utföras av tandläkare.
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Behandling med intra-oral apparatur
(OA)
I början av 90-talet fick intra-orala apparatur sitt större genombrott i Sverige som
behandlingsmetod. Målsättningen med
behandlingen är att minska obstruktionen
via vävnadsstabilisering och vidgning av
andningsvägarna i svalget genom att underkäken hålls i framdragen position. OA
ökar muskeltonus i munnens och svalgets
mjukvävnader samt att tungans avstånd
till uvulapartiet och farynxväggarna ökar.
Olika tekniker och material har använts
vid framställning av dessa apparater och
genom detta har också olika namn florerat. Inom ramen för det mer övergripande begreppet oral apparatur har flera
svenska namn för liknande funktion t.ex.
apnébettskena, anti-apnéskena och snarkskena. Internationellt ser vi vanligen begreppen: mandibular advancement device
(MAD), mandibular advancement appliance (MAA) och mandibular protruding
device (MPD).
Huvudgrupper av intra-orala apparatur
som används är:
• TRD (Tongue Retaining Device), genom sugtryck förs tungan framåt
• Mandibelframdragande apparatur

Figur 2a. Monoblock-apparatur i formstabilt och elastiskt material

Figur 2b. Titrerbar apparatur

Patienterna har i den sistnämnda behandlingsformen en större följsamhet
i användandet och därmed har den ett
större värde som behandlingsmetod.
Inför odontologisk behandling med OA
Behandlande tandläkare bör ställa vissa
specifika anamnesfrågor och genomföra
ett kliniskt status.
Vid anamnesupptagandet bör följande
frågeställningar penetreras:
• Förekomst av käkfunktionella störningar eller smärttillstånd
• Förekomst av huvudvärk
• Medvetenhet om bruxism, med tanke
på retentionen av OA i munnen
• Muntorrhet som symtom och ev. läkemedel som kan ge eller underhålla en
muntorrhet
• Känd materialöverkänslighet relaterad
till aktuellt material
• Patienternas tidigare erfarenhet och
trolig förmåga att ha något i munnen
Att behandla snarkning och OSAS med
OA innebär en ansträngning för käkfunktionen, där led-, muskel-, bett- och tandproblem kan uppkomma. Det är en provokation att införa denna stora ”bettinterferens” som OA-behandling innebär,
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för att förbättra andningsförhållandena.
Efterföljande utvärderingar/kontroller är
därför nödvändiga.
Kliniskt status som noteras i journal
bör omfatta:
• Käkfunktionell undersökning
• Bedömning inkl. röntgenundersökning
av såväl tand- och käkförhållanden, då
OA oftast är dentalt förankrad
• Notering av ev. slemhinneskador och
förändringar på tungan som mått på
parafunktionell aktivitet

Efter att OA framställts och tillvänjning
skett, måste uppföljningar, inkluderande
patientupplevelser och förnyad sömnregistrering ske för att kunna utvärdera
behandlingsresultatet.
Behandlingsutfall
Effekter på sömn/vakenhet
Att värdera förändringar på dagsömnigheten sker vanligtvis genom att identifiera skillnader i Epworth Sleepiness Scale
(ESS)-värdet före och efter behandling.
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"I nuläget motsvarar inte antalet behandlade de prevalenssiffror
som har bedömts spegla tillståndet."

Maximalvärdet är 24 och normalvärdet
brukar anges till <10. En sänkning av ESS
med minst 3 enheter jämfört med ursprungsvärdet eller en sänkning till värden under <10 kan tas som ett mått på
behandlingseffekt.
Det har inte kunnat påvisas några
säkra tecken till att hjärnan genomgår
restitutionsprocesser under sömn, men
väl att det sker patologiska förändringar
cerebralt vid långvarig brist på sömn.
Långvarig sömnlöshet leder till psykiska
störningar och kognitiv dysfunktion [1].
Effekter på andningsstörningar
OA-behandling har dokumenterad effekt
på OSA, på andningsstörningar dock inte
i samma grad som CPAP vid svårare tillstånd, men fördragsamheten hos patienterna är större [2]. Effekter finns även på
associerad sömnighet och förhöjt blodtryck [3, 4, 5].
Kardiovaskulära/metabola effekter
Effekterna av sömnapnébehandling står
sig väl i jämförelse med farmakologisk behandling för att förebygga kardiovaskulär
sjukdom med exempelvis blodtrycks- eller blodfettssänkande läkemedel.
Livskvalitetseffekter
Livskvalitetsvärderingar har visat att såväl efter alla idag tillgängliga behandlingar
har en förbättring skett avseende dimensioner som: vitalitet, belåtenhet/nöjdhet
och sömnkvalitet [6, 7], men även för närstående sovkamrat [8].

säkert sätt. Teknikutvecklingen och dess
applikationer kan skapa nya och bättre
möjligheter. Det gäller att utveckla vårdens processer med fokus på: patienten
i centrum. Volymen är ökande både vad
gäller behovet av diagnostik som behandlingsmöjligheter. I nuläget motsvarar inte
antalet behandlade de prevalenssiffror
som har bedömts spegla tillståndet. Det
finns ett mörkertal av den dysfunktionella
nattliga aktiviteten!
Den årliga totalkostnaden för behandling av sömnapné i Sverige uppskattas i
nuläget till 150 miljoner för CPAP och 120
miljoner för OA samt en årlig konsumtion
av förbrukningsmaterial till hjälpmedel
motsvarande cirka 50 miljoner kronor.
Kostnaden för kirurgiska ingrepp är inte
inkluderade.
Implementering av valida forskningsresultat måste bli vägledande för vårdutvecklingen. Att följa patientens väg
genom vårdens olika aktörer kan ge ny
kunskap.
Det finns behov utöver att kartlägga
vårdstrukturen vid behandling av OSA
att också se behandlingseffekterna på
trafiksäkerhet, arbetsförmåga, hjärtkärlsjukdom, samsjuklighet och livskvalitet
hos denna stora patientgrupp. Detta kan
samlas upp genom det nationella kvalitetsregister som finns.
Kan sedan en nationell hållning finnas
för patientens väg i vården, så finns möjligheten att skapa en jämlikare vård.
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Framtidsaspekter; vart är vi på väg?

För framtiden ligger den största utmaningen i att identifiera presumtiva patienter och kunna erbjuda råd och behandlingar i tid och därigenom reducera
eller undvika de allvarliga komplikationer
som OSAS innebär. För att klara denna
utmaning måste framtiden klara av att
diagnostisera tillståndet på effektivt och
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Chemicals made to harm
Ett symposium under ERS 2014 hade titeln ”Chemicals made to harm” och
handlade om allt från gifter i våra städskåp till kemiska stridsmedel.

Reactive Airway Dysfunction Syndrome (RADS)
Dr. Benoit Nemery, Belgien.

Detta syndrom kallas också Irritant Induced Asthma. Den typiska bilden är:
• En tidigare luftrörsfrisk person söker för akuta till subakuta
symtom med andningsbesvär, ibland nedsatt syremättnad.
• Detta har föregåtts, inom de senaste 24 timmarna, av en relativt kraftig exponering för en känt retande gas.
• Lungröntgen är ofta normal.
• Spirometri visar obstruktivitet. Metacholintest är positivt.
• Sedan kommer en period av minst tre månader med labila luftrörsbesvär med en klinisk bild som vi astma, med
”wheezing” och hosta.
Det gavs flera kliniska exempel; t.ex. hushållsexponering för
blekmedel som regerat med vatten och bildat klorgas, men också
erfarenheter från flera storskaliga katastrofer.
En av dessa är den stora gasolyckan i Bhopal i Indien 1984
då massor av människor exponerades för metylisocyanat som
läckte ut från en industri. Man vet att ca 20 000 personer avled
till följd av olyckan. Dock blev många fler exponerade, men deras
hälsotillstånd i efterförloppet är inte studerat.
Mer välstuderat är hälsotillståndet för de 11 336 räddningsarbetare som tjänstgjorde i samband med World Trade Centerattackerna 2001 i New York. Av dessa beräknas 1636 ha exponerats för höga halter av retande gaser och i efterförloppet har
ca 25 % av dessa utvecklat bronkiell hyperreaktivitet.
Det finns också utvärderat hur det gick med ett stort antal soldater som under kriget mellan Iran och Irak på 80-talet utsattes
för senapsgas. Denna grupp uppvisar en veritabel provkarta på
olika typer av luftvägsskador, där polyper, strikturer, broncheooch tracheomalacier, fibrosutveckling, bronkiektasier och airtrappingproblematik finns representerade. (Här skedde också en
stor exponering bland civilbefolkningen – ca 20 000 personer.
Trots detta skedde inget internationellt fördömande – troligen
av politiska skäl. Författarens kommentar).
I dessa grupper av gasexponerade ses också en samsjuklighet,
med t.ex. refluxproblematik, Parkinsons sjukdom och neuropsykiatriska besvär med fatigue etc.

pga direktträffar av pepparsprays- och tårgaskapslarna, men i
ännu högre grad var det personer med respiratoriska symtom
som sökte hjälp.
I den här ganska kaotiska situationen beslöt Turkish Thoracic
Society att hyra en lokal nära torget och bjuda in de drabbade till
undersökning, spirometri och ett systematiskt datainsamlande
via frågeformulär. De besvär som rapporterades var andningsbesvär, pipande andning, hosta, bröstsmärtor, och hypersekretion
från lungor och näsa. Spirometrierna visade obstruktivitet.
På basen av vad man fann bland de höggradigt exponerade
personerna vid torget gjordes en utvidgad undersökning av de
boende i närområdet, som hade en lägre exponering för tårgas
i sina bostäder dygnet runt under denna tid. Man fann samma
symtombild och spirometriresultat.
Det anmärkningsvärda i situationen är att tårgas i konventionen för användandet av kemiska stridsmedel är förbjudet att
använda i krig, men att det bara under 2013 har använts vid 281
tillfällen världen över mot civilbefolkningar.
En brittisk männoskorättsaktivist kompletterade bilden med
data från Bahrain. Detta land har trots sin litenhet världens
femte största tårgasanvändning. Härifrån rapporteras sedan 2011
54 dödsfall som relateras till tårgasexponering. Det är känt att
tårgas kan ge larynxödem och apnéer. Bahrains regim har också
anmodat vårdgivare att rapportera namnen på personer som
sökt hjälp för symtom som kan kopplas till de upplopp som
bemötts med tårgas.
Nu höjs röster för att man måste ifrågasätta det utbredda
bruket av tårgas – som inte är så harmlöst som man trott. De
säkerhetsdata som hittills använts kommer från studier där
försökspersoner utsatts för en mycket låggradig och kortvarig
exponering. Alltså föreslår man att:
• Tårgas bör förbjudas, pga knapphändiga säkerhetsdata, utbredda skadeverkningar och även rapporterade dödsfall.
• Vid de tillfällen och platser där tårgas används rekommenderas att man gör ansträngningar för att följa upp de exponerade
kliniskt, för att lyfta fram skadeverkningarna i ljuset.

Tårgas – inte så harmlöst

Dr Elif Degli från Turkiet höll ett föredrag som möttes med stående ovationer. Hon berättade om upploppen i Istanbul 2013,
då det under en månads tid var oroligheter på gatorna och framförallt på ett centralt beläget torg, med ett intilliggande område
med bostäder. Dessa fredliga demonstrationer bemöttes av polismakten med tårgasattacker i princip dagligen. Under dessa
veckor blev 7800 personer skadade varav 60 allvarligt. Trycket
på akutmottagningarna ökade enormt och man öppnade en
sorts provisoriska gatukliniker ute på stan. Dels var det skador
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Tårgas, mjöl och generationsstudier
Kort rapport från epidemiologidelen av European Respiratory Societys
konferens i München 6-10 september 2014.

På konferensen i München i september 2014, var det starkt kli-

nisk fokus, men det fanns också plats för epidemiologi. Det var
nästan 22 000 deltagare och konferensen nådde också utanför
Europas gränser. Första dagen var det ett heldagsseminarium
om utvecklingen av luftvägssjukdomsepidemiologi i Kina – på
kinesiska och engelska, simultantolkat.
Det presenterades även forskning från Sydafrika – om försämrad lungfunktion hos dem som bor nära ställen där det lämnas
avfall från gruvdrift – och ett försök på ett systematisk review av
diet, livsstil och KOL i mellanöstern och Afrika. Här i Sverige är
det väldig populärt med LCHF, och för de som redan undviker
bröd är det väl bara en bekräftelse att mjöl nu är den ledande
orsaken till astma relaterad till arbetsmiljö i Frankrike enligt en
studie från Universitet i Strasbourg, som insamlade data från
lungmedicinska och arbets- och miljömedicinska kliniker. Tidigare har städprodukter varit ansvariga för flest astma-fall från
arbetsmiljön i Frankrike skrev professor Frederic De Blay från
Strasbourg Universitetssjukhus.

"...mjöl nu är den ledande orsaken till
astmarelaterad till arbetsmiljö i Frankrike"

Resultat från OLIN- (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten)
och RHINE-grupperna (Respiratory Health in Northern Europe – fast det finns nu också deltagande från Sydeuropa och
Australien) presenterades i en session med epidemiologiska
höjdpunkter. Från OLIN-gruppen presenterades resultat om
komorbiditet och hur detta påverkar utfall och omkostnader vid
KOL. RHINE har nu uppgifter om astma och luftvägshälsa hos
tre generationer, och presenterade fler resultat från analyser av
dessa intergenerationella studier på ERS. Särskilt uppmärksammade, också i media, var resultaten från RHINE om påverkan
från faderns, men inte moderns, rökning före graviditeten på
barnets risk för att utveckla icke-atopisk astma.
Sedan presenterades resultat från en studie om exponering
för tårgas i samband med protester i Istanbul, sommaren 2013.
Hos de 546 deltagarna som blivit exponerade, varav flest var studenter som deltog i demonstrationerna, fanns det kvarstående
effekter efter två veckor. Symptomen bestod i andfåddhet, hosta,
slemproduktion och värk i bröstet. Hos kvinnor fanns det också
risk för obstruktion i de små luftvägarna. I en annan studie av
personer bosatta i närheten av demonstrationerna i de drabbade
områdena (drygt 100 deltagare) fanns det också symptom, men
i mindre grad än hos de direkt exponerade. Tyvärr är det inte
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Rökande fäder - sjuka barn ljuder det i Münchens gratisavis om
resultaten från RHINE studien.

möjligt att göra uppföljning på studiedeltagarna, då de var anonyma, vilket var nödvändigt för att få tillräckligt med deltagare,
enligt Dr. Eda Uslu, från turkiska lungmedicinska sällskapet, som
presenterade studien. Resultaten är viktiga för att de visar att
effekterna av tårgas inte är omedelbara, men håller sig i flera
veckor. Tårgas får inte användas i strid, men klassificeras inte
som ett kemiskt vapen enligt Dr. Uslu.
Det var också fokus på komorbiditeter som hjärtkärlsjukdomar och diabetes, och på förklarande variabler som diet och
kroppsstorlek vid födelse, som barn och vuxen. Det står klart att
luftvägarna inte står själva i forskningssammanhang.
Också en studie från Köpenhamn visade att de som medicinerade med statiner mot blodfettsrubbningar hade förminskad
risk för försämringar i KOL. Truls Ingebrigtsen konkluderade
att effekten mest sannolikt var medierade av statinernas effekt
på inflammationsparametrar.

HANNE KRAGE CARLSEN
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Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening.
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Allergidagen med temat
”Födoämnesöverkänslighet”
Årets Allergidag den 3:e oktober i Stockholm hade temat ”Födoämnesöverkänslighet”,
ett ämnesområde där vi har senaste tiden sett spännande utveckling men där fortfarande finns flera frågetecken kvar. Och att intresse för ämnet är stor fick vi verifierad
genom ett stor antal deltagare, närmare 200 – högre siffra än det har varit på länge.
Vilka födoämnen blir vi allergiska för? Vanligast är mjölk, soja,
vete, ägg, nötter och fisk. Mjölk och äggallergi växer ofta bort
och är därför vanligare hos barn än hos vuxna. Det är mycket
viktigt att tänka på vid tolkning av testresultaten att sensibilisering inte är detsamma som verklig allergi. Siffror från Bamsestudien visar att färre än hälften med sensibilisering angav symtom!
Nya vanor och nya maträtter ger nya allergier. Ett exempel på

Natalia Ballardini, specialist inom barn- och ungdomsallergo-

logi, medicine doktor från Karolinska Institutet inledde Allergidagen med att ge en översyn av födoämnesöverkänslighet med
fokus på barn.
Hon började dagen med att poängtera att födoämnesöverkänslighet inte alltid är allergi och att det är viktigt att hålla
isär dessa begrepp. Födoämnesöverkänslighet kan uppdelas i
allergisk respektive icke-allergisk. Den allergiska gruppen delas
sedan i sin tur upp i IgE- respektive icke IgE-medierad.
Reaktioner på mat är mycket vanligt förekommande, ca 25 %
angav i en studie att de eller deras barn hade födoämnesöverkänslighet. I tidskriften Allergy publicerades nyligen en metaanlys som visade att prevalensen av födoämnesallergier ökar.
Statistiken visar också att antalet sjukhusvårdade barn p.g.a.
anafylaxi har ökat.
Sensibiliseringen sker nog inte bara genom maten eller bröstmjölken, d.v.s. via gastrointestinalkanalen utan verkar även kunna ske via huden. Det pågår nu studier för att se om intensiv
hudsmörjning av högriskbarn kan medföra minskad sensibiliseringrisk. Att inhalationsallergen kan ge födoämnesreaktioner,
t.ex. parabjörkrelaterat oralt allergiskt syndrom, vet vi sen tidigare men kanske kan också inhalation av födoämnesallergen i
sig medföra primär sensibilisering.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2014

detta är allergi mot cashewnöt, vilken ökar. Vid denna allergi har
man dessutom ofta lågt specifikt IgE, halter under 0,35 kUAI/l
kan alltså vara signifikanta. Nötter i allmänhet svarar för drygt
60% av de svåra allergireaktionerna som kräver sjukhusvård.
Eksem kan vara enda symtomet på födoämnesallergi hos en
liten grupp barn. En tredjedel av barn med svårt eksem har IgE
mot mjölk eller ägg. Om de helammas, vilket ofta är fallet, kan
de bli bättre om mamman utesluter ägg och/ eller mjölk ur födan. Barnen med de svåraste eksemen i barndomen är ofta de
som har mer symtom och svårare allergier även i vuxen ålder.
Natalia Ballardini talade sedan under om hur födoämnesallergi påverkar livskvaliteten. Vad innebär det för en familj att
ha ett allergiskt barn? Olika åldrar innebär olika utmaningar
för barn och föräldrar/syskon och ett barnpsykiatriskt team kan
vara till mycket stor hjälp. Små barn kräver ständig passning så
de inte stoppar fel saker i munnen. Hemmet blir den enda säkra
platsen. I förskoleåldern måste föräldrarna våga lita på förskolepersonalen, måste våga lämna ifrån sig barnet och lita på andra.
Under mellanstadietiden skall barnet lära sig klara sig självt,
klara att hantera adrenalinsprutan och våga gå hem till kompisarna. Vuxna finns inte alltid bredvid. Det är lätt att livet begränsas och familjen upplever ofta denna tid som jobbigare än
all medicinering. I tonåren gäller att fokusera på barnet självt, att
individanpassa råden. En del barn är rädda för allt, andra tar för
stora risker. Det finns inte många studier kring dessa familjers
situation. Mirja Vetander från Södersjukhuset är en av några få
som forskar och skriver om detta.
Sammanfattningsvis innebär utredningen av födoämnesallergier hudtester, specifikt IgE med komponentdiagnostik, eliminationskost och provokationer vilka kan göras i hemmet eller
på sjukhus beroende på symtom/ riskbedömning. Vi måste skilja
på allergisk respektive icke-allergisk födoämnesöverkänslighet.
Observera att samma nivå av specifikt IgE kan innebära olika
grad av risk i olika åldrar. Ibland kan eliminationskost för ammande mammor medföra eksemförbättring för barnet.
Födoämnesöverkänslighet ger stor påverkan på livskvaliteten
för patienten och hans/ hennes familj och kontakt med barnpsykiatriskt team kan behövas.
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Hur förklarar man något som inte går att
förklara? Då får man vända sig till kolle-

gor från Norge. Professor Arnold Berstad
som har under stora delen av sitt yrkesliv
varit chef i gastroenterologisk avdelning
i Haukeland University Hopsital i Bergen,
och som nu är professor emeritus med
fortsatt forskning i Lovinsenberg Diakonale sjukhus i Oslo hade presentation
under rubrik ”Oförklarig födoämnesöverkänslighet.” Han har haft djupt intresse
just för sådana patienter sedan längre tid
tillbaka; patienter för vilka det råder ingen
stor konkurrens bland kollegor, som prof.
Berstad började med. Vilka är dessa patienter? Praktiskt alla har IBS, och många
har även muskuloskeletala smärtor i form
av fibromyalgi samt kronisk trötthet. Därtill förekommer det även temporomandibulär dysfunktion och interstitiell cystit.
I hans material står kvinnor för 68 % av
sådana patienter; 32 % av patienter har varit positiva i Phadiatop men detta tolkas
som parallelfenomen och inte som orsak
till symptom. När det gäller symptombilden är ledande besvär otillräcklig tarmtömning (87 % av patienter), men de har
ingen avföring under natten till skillnad
från patienter med inflammatorisk tarmsymptom.
Vid utredning kan man använda laktulos för att framkalla och studera sådana
patienter. Studier av Posserud et al. från
Göteborg har visat att 1 timme efter administrering av laktulos ackumuleras betydligt mer vatten hos patienter jämfört med
kontroller, och att patienter dessutom har
försenad fermentering. Som förklaring
bakom ”den oförklariga födoämnesöverkänsligheten” presenterade professor
Berstad hypotesen relaterad till tryptofan
samt serotoninbrist. Tryptofan är en av de
essentiella aminosyrorna som måste tillföras med föda. Vid tryptofan-konversion
i magtarmkanalen spelar enzymet indolamin dioxygenas (IDO) nyckelroll. Från
tryptofan kan de bildas antingen serotonin eller kynurenin och enzymet IDO katalyserar oxideringen av tryptofanet just
till kynurenin. Vid kraftig IDO-oxidering
som vid oxidativ stress bildas det mycket
kynurenin och eftersom kynurenin samt
serotonin har samma substanskälla (tryptofan), blir det således brist på serotoninet
och detta kan leda till sviktande tarmmotorik med IBS som följd, men även till
fibromyalgi. Kosttillägg av tryptofan har
nu studerats i musstudier och visat att
det faciliterar växt av Lactobaciller, vilka
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behöver tryptofan som energikälla. Har
vi för lite Lactobaciller blir det överväxt
av Candida, något som är typisk för IBS.
”Stop the killing av beneficial bacteria” var
en av Arnold Berstads budskapen.
Susanne Glaumann från Sachsska barn-

och ungdomssjukhuset i Stockholm gav
en översikt över de nyaste rönen om utredning av allergi mot jordnötter. Den
molekylära allergologin med bestämning
av sensibilisering mot olika komponenter, hjälper oss att bedöma om patienten
är sensibiliserad mot korsreagerande eller specifika allergen och om risk finns
för allvarliga reaktioner. De stabila proteinerna som olika lagringsproteiner ger
oftare upphov till allvarliga reaktioner än
de mer ostabila proteinerna gör.
I jordnöt har man tillgång till sex olika
komponenter som finns att beställa, Ara
h1-3, Ara h6 och Ara h8-9. Av dessa verkar Ara h2 ha bäst specificitet och sensitivitet för att förutsäga svårare allergiska
reaktioner, dock finns det inget 100 % säkert test! Golden standard är dubbelblind
placebokontrollerad per oral provokation.
Vid bedömning av risk för allvarliga reaktioner vid jordnötsallergi bör vi börja
med att undersöka om patienten har en
sensibilisering mot björk och hel jordnöt.
Därefter går man vidare med komponenterna Ara h2 och Ara h8 (björkassocierad,
liten risk allvarliga reaktioner). Man kan

komplettera med Ara h1 och Ara h3. Om
IgE mot hel jordnöt är mycket högre än
summan av komponenterna bör Ara h9
kontrolleras. Detta är ett protein som
kan ge allvarliga reaktioner. Detta protein korsreagerar med persika och skall
misstänkas om det finns anamnes på reaktioner mot persika.
Inför provokation med jordnöt har
man möjlighet att kontrollera basofilernas allergenkänslighet med provet CD
sens. Man mäter hur mycket allergen som
krävs för att aktivera basofilerna i serum.
Ju högre CD sens desto större är allergenkänsligheten. I en studie på 43 barn som
provocerades med jordnöt reagerade 92 %
av barnen som hade en positiv CD sens.
Alla barn med en negativ CD sens för
jordnöt klarade provokationen.
Samma metod kan också användas vid
provokation med hasselnöt. Åtta av 40
barn reagerade vid hasselnötsprovokation
och alla dessa hade höga halter av IgE mot
komponenterna Cor a9 och Cor a14. Alla
hade positiv CD sens.
Slutligen flaggade Susanne Glaumann
för att allergi mot cashewnöt börjar bli
vanligare. Den kan ge allvarliga reaktioner trots relativt låga s-IgE titrar. Nöten
är billig och används därför i många olika
maträtter, bl.a. kan den ersätta pinjenötter i pesto. Viss korsreaktivitet kan finnas
mellan cashewnöt, pecannöt, mango och
rosépeppar.
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Köttallergi beskrevs av prof. Platts-Mills

i USA 2009, och redan samma år även av
Maria Starkhammar på Södersjukhuset i
Stockholm. Maria Starkhammar har samlat ihop ett 90-tal fall sedan dess och gav
en intressant översikt över sjukdomsbilden. De drabbade personerna får svåra allergiska reaktioner med nässelutslag och
magbesvär och i omkring hälften av fallen
även svårare anafylaktiska reaktioner. Då
reaktionerna ofta kommer 3-6 timmar efter måltid kan det vara svårt att relatera
reaktionerna till intag av kött. Till skillnad
från andra allergier bildas inte antikroppar mot ett protein utan mot en kolhydrat
som förenklat kallas alfa-gal. Denna kolhydrat finns i kött från alla fyrfota djur,
även i katt och hund, men också i mjölk.
Benägenheten att reagera vid köttintag
kan variera från gång till gång och yttre
faktorer kan också påverka upptaget av
allergenet såsom tillagningstid, mängd
föda och fettinnehållet i födan. En annan
faktor som påverkar risken för reaktion
är om man nyligen blivit fästingbiten.
Sensibiliseringen mot alfa-gal sker genom fästingbett, man har påvisat alfa-gal
i fästingarnas gastrointestinal-kanal. Förutom vid intag av kött kan känsliga personer även reagera vid intag av mjölk eller
gelatin, vilket ingår i många olika sorters
godis.
Då reaktionsbenägenheten varierar är
det svårt att veta hur vanlig köttallergi är.
Man har hittat antikroppar hos 10 % av
blodgivare och hos 22 % av de med borreliainfektion. Alla dessa har dock inte
symtom.
Om patienten har haft en allvarlig allergisk reaktion sent på kvällen eller natten,
eller flera timmar efter födointag bör man
kontrollera IgE för alfa-gal.
Anna Kaarina Kukkonen, barnallergolog

från Finland, Helsingfors, delade med sig
av erfarenheter och studier på Oral Immunterapi (OIT) vid födoämnesallergi. I
Helsingfors har man förhållandevis lång
erfarenhet av denna nya behandlingsform
som är under pågående utveckling och utvärdering.
Behandlingen är inte ofarlig och måste
utföras på ett så säkert sätt som möjligt
och ändå ge bästa möjliga resultat och
hur gör vi det? Målen för behandlingen är
flera: förbättrad nutrition (främst baslivsmedel), minskad risk för allvarlig reaktion
vid accidentellt intag och en ökad livskvalitet. Rätt diagnos är en förutsättning och
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Anna Kaarina Kukkonen, barnallergolog från
Helsingfors, Finland.

här är förutom pricktest och specifikt IgE,
provokationer och rekombinantanalys till
god hjälp. Det är av stort värde att inte
bara rätt diagnostisera en allvarlig allergi
men också det motsatta, att kunna undvika en omfattande eliminationskost. Kanske kan rekombinantmönstret även vara
en prognostisk markör för behandlingseffekten. Studier indikerar att ex låg halt
av Ara h2 innan OIT start hos jordnötsallergiker kan ge större chans att kunna
uppnå tolerans.
Vid vilken ålder behandlingen bör starta? I Finland har man valt 6 år ålder eftersom man då räknar med att den naturliga
toleransen har hunnit utvecklas. Man vill
undvika att behandla barn som av egen
kraft skulle utveckla tolerans.
De allergen man hittills arbetat med i
Finland är mjölk, vete, ägg och jordnöt.
Här delade Anna Kaarina Kukkonen med
sig av en tankeväckande erfarenhet. Till
veteallergiker hade de i en OITstudie använt kokt pasta som allergen, men det visade sig att några av dessa barn visserligen
tålde pasta men fortfarande reagerade på
vetekex. Troligen hade något eller några
allergen förändrats eller lösts ut och så
att säga kastats bort med pastavattnet!
Att välja rätt allergen och se till att alla
allergen ingår i behandlingen är med andra ord av högsta vikt.
Många studier visar att OIT ger ett bra
resultat och att ca 70 % kan uppnå tolerans. Men hur länge håller effekten i sig?
Det förefaller som att vissa snabbt, kanske
redan inom en vecka kan förlora toleran-

sen om behandlingen upphör och därför
rekommenderas idag att en liten dos allergen skall intas dagligen livet ut.
Hur skall OIT praktiskt utföras för att
vara så säkert som möjligt? Bra protokoll
finns numera att följa. Viktigt att patienten har adrenalinspruta, kortison och
antihistamin hemma OCH vet hur de
skall använda medicinerna. Att ansträngning kan vara en triggerfaktor för allergiska reaktioner vet man och ansträngning
skall därför undvikas en timme innan och
två timmar efter varje dos.
Detta innebär att behandlingen kan
vara svår att genomföra för barn med
stort sportintresse. Vissa patienter har genomgått uppdoseringsfasen under Xolairskydd. Detta har fungerat men det finns
exempel på patienter som sedan ändå fått
anafylaxier under underhållsdosen efter
att Xolair seponerats.
Sammanfattningsvis så vet vi att OIT
kan ge en ökad livskvalitet till rätt patient
med rätt diagnos. Onödig eliminationskost kan undvikas. Tänk på att dra nytta
av den egna tolerensutvecklingen hos barnen och inte starta OIT för tidigt. OIT
bör än så länge bara genomföras på specialistkliniker.
Det är ovanligt med nässymtom som
tecken på födoämnesöverkänslighet,
alkohol är ett undantag och ca 3-4 % av
befolkningen uppger nässymtom, astma,
klåda och rodnad på hud eller i ögon efter alkoholintag. Ofta kommer symtomen
snabbt, inom 15 minuter. Ibland sitter de
sen i flera timmar. Reaktioner på rött vin
är vanligast men det finns även rapporter om reaktioner på whiskey, vodka och
annan starksprit. Några som studerat
detta är Nils Eriksson i Halmstad, professor Ronald Dahl och Morgan Andersson, docent och öl, ÖNH-kliniken, SUS,
Lund. Morgan Andersson var den som
denna dag gav oss en underhållande föreläsning i ämnet. Ett antal riskfaktorer
verkar finnas såsom kvinnligt kön, ASAöverkänslighet, svårare astma, näspolypos
och kronisk rinit.
I en av Morgan Anderssons egna studier, en dubbelblind studie på 12 personer sågs att antihistamin kan lindra och
minska symtomen, främst rinnsnuvan hos
vissa. Exakt vad som orsakar symtomen
är fortfarande oklart även om flera teorier finns. Patienterna är inte allergiska
mot vindruvor. Tidiga studier i ämnet
undersökte om rött vin med olika kon-
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centrationer av sulfit och biogena aminer
gav olika symtom. Ett samband med sulfit
sågs här. Inga studier har kunnat visa att
halten av biogena aminer skulle vara utslagsgivande. Kan lagring av vin på stål
eller ekfat spela roll? I en studie sågs bara
en tendens till skillnader med avseende
rodnad och klåda. Morgan Andersson har
även studerat om bekämpningsmedel kan
vara det som ger reaktioner? Vid traditionell odling används bekämpningsmedel
som tränger in i växten och druvorna.
Vid ekologisk odling används medel som
bara verkar utanpå druvan. Tillsatser, t.ex.
sulfit i det färdiga vinet är tillåtet. Till
biodynamiskt vin eller naturvin, används
ekologiskt odlat vin, inga tillsatser är til�låtna. I en av Morgan Anderssons studier
från 2009 jämfördes traditionellt odlat
vin med ekologiskt. Alla vinsorter gav visserligen nässymtom men det ekologiska i
signifikant lägre grad.
Så sammanfattningsvis vet vi inte ännu
varför vissa reagerar på vin/alkohol. De
råd vi idag kan ge till våra patienter är att
prova premedicinering med antihistamin
och att gärna välja ett ekologiskt odlat vin
med låg halt av sulfit.
Mogens Bove, överläkare vid ÖNH-klini-

ken, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan samt docent vid Sahlgrenska Akademin har en gedigen erfarenhet som kliniker inom Öron, näs och hals med specialinriktning avseende sjukdomar som har
anknytning till matstrupen. Eosinofil esofagit (EoE), är en åkomma som sannolikt
förbisetts tidigare och är en vanlig orsak
till dysfagi. Det framgick med tydlighet av
föredragshållarens första powerpointbild.
Sjukdomens manifestationer belystes på
ett förtjänstfullt, lågmält humoristiskt och
intresseväckande vis. Dessutom presenterades ett antal studier av föredragshållaren
i samarbete med Göteborgs universitet
där eosinofiler studerats i biopsimaterial
från patienter. Diagnoskod för Eosinofil
Esofagit är K20.9A.
Eosinofil esofagit har sedan början av
2000-talet fått en starkt ökande aktualitet
vilket även avspeglar sig vid sökning på
internet. En mängd träffar ses numera på
PubMed. Det var inte fallet under 1990talet. De medicinska företrädare som publicerar artiklar om eosinofil esofagit är
främst gastroenterologer. Men åkomman
är viktig att känna till för alla som arbetar
med patienter som har problem med dysfagi/sväljningsproblem.
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Mogens Bove, överläkare vid ÖNH-kliniken,
Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan
samt docent vid Sahlgrenska Akademin.

Mogens Bove beskrev tydligt historik
gällande eosinofil esofagit (EoE). Han
nämnde bland annat en nyligen publicerad artikel i American Journal of
Gastroenterology, från maj 2013 (Am J
Gastroenterol. 2013 May; 108(5):679-92)
där författarna Dellon ES et al, presenterar en klinisk vägledning (ACG clinical
guideline) för ett evidensbaserat tillvägagångssätt gällande diagnos och handläggning av esofageal eosinofili och eosinofil
esofagit. En ny terminologi poängteras i
den artikeln.
Trots att eosinofil esofagit beskrevs för
flera decennier sedan, är åkomman tämligen okänd för läkare, utan specialintresse.
Enligt Mogens Bove är det mycket viktigt att tänka på diagnosen, speciellt då
patienten har obstruktion av matstrupen
på grund av bolus/födoämne. I en studie
hade 41 patienter endoskoperats, p.g.a
stopp i matstrupen. Av dessa togs biopsi
på 29 patienter och 14 av dem som hade
EoE.
EoE är rapporterad från alla världsdelar men sparsamt rapporterad från Afrika.
De flesta patienter är män i medelåldern
(14-89 år, medel 38 år). Prevalens i esofagoskoperat normalmaterial från Sverige,
har visat sig vara cirka 1 %. Incidenssiffror
från Schweiz nämndes och var 27/100 000
invånare och år.
Tyvärr är det inte säkerställt vad EoE
beror på. Etiologin är i nuläget alltså

okänd. Av de drabbade är dock en hög
andel atopiker och även födoämnesallergi
nämndes.
Diagnostiska kriterier för EoE är tämligen väldefinierade. Patienter har symptom på esofageal dysfunktion och antalet
eosinofila som ses i biopsimaterial från
epitel i matstrupe är mer eller lika med
15 stycken per mikroskopiskt ”high power
field”. Ytterligare stöd för diagnosen fås i
histologiskt preparat vid förekomst av eosinofila mikroabscesser, eosinofila granulocyter i ytligaste skiktet och hyperplasi av
basallager. Vikten av biopsi poängterades
tydligt. Själva biopsiförfarandet innebär
att skopisten ska ffa ”granska framåt och
biopsera bakåt” med en tång med ”pigg”.
Biopsier tas från esofagus övre och nedre
tredjedel, med 3-4 biopsier per område.
Biopsierna tas med fördel från ”ljusa områden” i matstrupen. Har patienten mag/
tarmsymptom tas biopsi från fundus ventriculi respektive i duodenum. Dessutom
ska andra orsaker till eosinofili, såsom
eosinofil gastrit/gastroenterit eller GERD,
uteslutas. En bra skriven PAD remiss, där
symptom, fynd och frågeställning framgår, är också av särskild vikt.
Endoskopifynd beskrevs av Mogens
Bove och tydliga bilder av matstrupens
interiör visades upp. Det skopister ser är
ringbildningar, en ”trachealisering ” och
dessutom finns vertikala linjer i esofagus
mukosa. Mukosan blir lättavlöst vid mer
uttalat tillstånd och närmast ”crèpe-papper” liknande med vita fläckar. Även strikturer i matstrupen, kan ses. Det som kan
vara problematiskt är att ibland kan också
esofagus se normal ut vid skopi. Biopsi är
därför mycket viktigt att utföra. En intressant artikel av M. Johnsson i J Innate Immun 2011 Sep 13:3(6):594-604, om basala
mekanismer, signalsubstanser(cytokiner)
och eosinofila cellulära subtyper som Mogens Bove varit medförfattare till diskuterades. Den artikeln är spännande läsning, då författarna föreslår att eosinofiler
får olika funktionella egenskaper som en
konsekvens av distinkta signalsubstansmönster/aktiveringssignaler, som frisätts
från inflammerad vävnad, vid olika sjukdomstillstånd.
Behandling av EoE är inte helt okontroversiell. Mogens Bove presenterade ett
förslag där lokalt applicerat kortison som
flutikason/mometason t.ex. Nasonex 4
puff oralt x 4 i dos 880-1760 microgram/
dag, föreslogs. Kortison nedsväljes och
patienten ska sedan inte äta eller dricka
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inom 30 minuter. Denna behandling
genomförs under 8 veckor och därefter
sker utvärdering av behandlingsresultat.
Studie indikerar att obehandlad EoE-sjukdom ger sänkt livskvalitet hos patienter
och medför organspecifika symptom. Förbättring av dessa effekter noterades hos
vuxna patienter med EoE, i en studie som
föredragshållaren deltagit i. Patienterna
i studien fick behandling med mometasonfuroat. Randomiserade och placebokontrollerade studier krävs dock för att
kausala slutsatser ska kunna dras beträffande behandlingseffekt efter behandling.
Sammanfattningsvis är EoE vanligt förekommande. Symptomen är långvarig
dysfagi med upphakning inklusive ibland
totalstopp i matstrupen. Behandling enligt ovanstående hälper. Vid eventuell suboptimal effekt av behandling överväg då
att inkludera PPI(protonpumpsinhibitor)
och pröva eventuellt födoämnes elimination.
Allra sist på dagen gav Mihály Matura,

Arbets-och miljödermatolog från Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm, en översikt över reaktioner vid
hudkontakt med födoämnen. Han lärde
oss skilja på allergisk och ickeallergisk
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kontakturtikaria, där den icke allergiska
reaktionen är vanligast och beror på att
många ämnen i föda är direkt mediatorfrisättande, ex. konserveringsmedel, doftämnen och olika växtämnen. Diagnosen
ställs genom tester in vivo. Reaktionerna
är oftast lokala, begränsade till huden och
ger sällan generella symtom. Behandling
med antihistamin kan ha effekt men den
vasoaktiva komponenten i reaktionen kan
vara svår att behandla.
Vid allergisk kontakturtikaria har personen blivit sensibiliserad och man kan
fånga IgE vid pricktest eller serumprover.
Cirka 300 olika allergen är kända för att
kunna ge allergisk kontakturtikaria, ex
olika proteiner i livsmedel och latex men
även pollen och pälsdjursallergen. Reaktionerna kan bli generella men är relativt
ovanliga vid enbart hudkontakt.
En annan IgE medierad hudreaktion är
proteinkontaktdermatit. Det är en snabbt
uppkommen dermatit som liknar ett
handeksem med blåsor, rodnad och svår
klåda. Reaktionen sker via aktivering av
Langerhanska celler i huden. Den kliniska
bilden ser ut som ett svårt handeksem hos
t.ex. bagare, med sensibilisering mot mjöl
men utan symtom från respirationsorganen vid luftburen exponering.

Slutligen finns det även kontaktallergi
mot kemikalier i livsmedel. Man har då
bilden av en kontaktallergi med eksem
och positiva lapptester men ingen IgE
sensibilisering.
Årets Allergidag markerade faktiskt bör-

jan av andra kvartseklet för denna traditionsenliga höjdpunkten i SFFA:s kalender: det var nämligen i oktober 1989
som första Allergidagen gick av stapeln.
Med sådant fortsatt intresse och engagemang från publiken är hoppet stort att
Allergidagen kommer vara knutpunkten
för svenska allergiinteresserade även för
nästkommande 25 år.

Gemensam sammanfattning av
SFFA:s styrelsemedlemmar
MARIA HÅKANSSON
TEET PULLERITS
ULLA NYSTRÖM KRONANDER
ÅKE DAVIDSSON
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Utbildning

Utbildning för sjuksköterskor
inom lungsjukvård
Kompetenta lungsjuksköterskor är en angelägen fråga
för SLIF och SLMF. Hur når vi dit?

I

oktober hade styrelserna för SLMF och
SLIF ett telefonmöte då vi diskuterade
utbildning för sjuksköterskor inom
lungsjukvård. I dagsläget finns ingen specialist utbildning till ”lungsjuksköterska”.
Det finns på några ställen utbildningar på
universitets- och högskolenivå men som
inte ger en specialistkompetens.
Utbildning och kompetensutveckling
är vad många nya sjuksköterskor frågar
efter idag (näst efter lön) och det måste
vi kunna bemöta. Vi tror också att utbildning är ett bra sätt att kunna behålla de
sjuksköterskor som arbetar hos oss.
Vi har svårt att rekrytera sjuksköterskor till lungmedicin på många ställen i
Sverige idag och vi har förlorat mycket
sjuksköterskekompetens de senaste åren
då många erfarna har valt att sluta. Man
kan fylla en schemarad med ett namn
men inte med kompetens!
SLIF har allt sedan Svenska Lungkongressen ersatte det gemensamma Höstmötet fortsatt att ha ett utbildningstillfälle
även på hösten. Antalet deltagare har inte
alltid varit stort men vi har ändå tyckt att
det varit värdefullt att fortsätta. I år fick
vi dock för första gången ställa in då det
var för få anmälningar.
Kompetenta lungsjuksköterskor är en

angelägen fråga för SLIF och SLMF. Hur
når vi dit?
Då det tar lång tid att starta upp en
specialistutbildning vilket vi dock vill
arbeta för så under tiden har vi beslutat
att SLIF hösten 2015 anordnar en kurs i
lungsjukvård. En kurs på 4-5 dagar som
ger bra grund i lungsjukvård bl.a. genom
föreläsningar i t.ex. sjukdomslära, avancerad omvårdnad, grupparbeten och gruppdiskussioner. Med egna krafter inom våra
föreningar kommer vi att stå för föreläsningar och det övriga programmet vilket
gör att vi kan hålla kursavgiften så låg som
möjligt.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2014

"Utbildning och kompetensutveckling är vad många nya
sjuksköterskor frågar efter idag (näst efter lön) och det
måste vi kunna bemöta.
Man kan fylla en schemarad med ett namn men inte
med kompetens!"
Till Svenska lungkongressen i Göteborg
i april 2015 kommer det att finnas ett preliminärt program att presentera.
Att vi skriver om detta redan nu, nästan ett år innan det är dags ger er ute i
de olika verksamheterna tid att diskutera,
planera och prioritera för utbildningen. Vi
i föreningarnas styrelser har full förståelse för att schemat måste gå ihop och att
det också måste till pengar för utbildning
men vill ändå be er att prioritera denna
utbildning för att stärka kompetensen
bland sjuksköterskor inom vår specialitet.
Är det någon som är intresserad av att
delta som föreläsare eller som har några
idéer om ämne för föreläsningarna eller

om kursens utformning, hör av er till någon i SLIF´s styrelse. Våra adresser finns
på www.slif.se.

HELEN WALLSTEDT

Lung och allergisektionen
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Riktlinjer

Nya riktlinjer för omhändertagande vid astma
och KOL – remissupplagan nu presenterad

I

slutet av november 2014 presenteras äntligen de nya riktlinjerna i sin preliminära version som är en remissupplaga. De
diskuteras också på ett symposium på läkarstämman 5/12.
Bakgrunden och arbetssättet har ingående beskrivits av Kjell
Larsson i Lung- och Allergiforum nr 1 i år (2014).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är mer än ett
decennium sedan dessa riktlinjer senast uppdaterades. När socialstyrelsen tar fram riktlinjer så gäller det i första hand vanliga
kroniska sjukdomar som tar stora resurser i anspråk. Dessutom
är det motiverat med riktlinjer om det föreligger praxisskillnader och behov av vägledning. Riktlinjerna ska vara ett stöd för
beslutsfattare för styrning och ledning men även ge sjukvården
tydliga råd. Detta innefattar också utmönstring av ineffektiva
(och ibland skadliga) metoder.

Arbetet började hösten 2012 med att socialstyrelsen bjöd in
drygt 40 deltagare från professionen med god regional spridning
och representanter från patientföreningarna. Vid detta möte utkristalliserade sig ett stort antal frågeställningar som deltagarna
uppfattade som särskilt viktiga att belysa. Det gällde framför allt
osäkerhet om olika rutiner för utredning och behandlingseffekt
vid olika åtgärder.
Sammanställningen resulterade i närmare 140 olika frågeställningar som definierades i ”rader” med ett ”tillstånd” (t.ex. KOL
som behandlas med långverkande bronkdilaterare med otillräcklig effekt) och en ”åtgärd” (tillägg av Teofyllin). Alla dessa
olika ”tillstånd/åtgärdsrader” har sedan varit grunden för den
vetenskapliga faktagruppen bestående av ca 30 olika experter.
Varje expert sökte sedan vetenskapligt underlag för 3-5 ”rader”
vardera.
Granskningen av studierna sammanställdes sedan i ett arbetsdokument som var grunden för prioriteringsgruppens arbete. I
varje arbetsdokument ingår
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1. Resultat från litteratursökningen
2. Tabell med beskrivande resultat och effektdata från de granskade studierna
3. Evidensgradering för varje enskilt effektmått
4. Tabell med summering av effekt och evidensstyrka
5. Dokumentation av litteratursökning
6. Referenser
7. Ev hälsoekonomisk bedömning.
Arbetsdokumenten stäms i första hand av med den ämnesansvarige faktaordföranden och sedan med ledningsgruppen.
Ämnesansvariga faktaordförande är Inger Kull (omvårdnadsfrågor), Margareta Emtner (rehabiliteringsfrågor), Gunilla
Hedlin (barn- och ungdomsastma), Christer Janson (astma hos
vuxna) och Kjell Larsson (KOL). Tillsammans med projektledare och utredare från Socialstyrelsen samt undertecknad, Peter
Odebäck (prioriteringsordförande), utgör vi ledningsgrupp.
Prioriteringsgruppens arbete har sedan genomförts dec 2013
– juni 2014. Prio-gruppen är sammansatt av drygt 20 deltagare
som representerar olika professioner med stor geografisk spridning. Detta för att gruppen ska ha en så bred kompetens som
möjligt. Prioriteringen baseras på det vetenskapliga underlaget
och evidensgraderingen för åtgärderna men även på tillståndets
allvarlighetsgrad. Hög prioritet ges allvarliga tillstånd med stora
behov samt till åtgärder som gör stor medicinsk nytta (eller nytta
till låg kostnad).
Ledningsgruppens ämnesansvariga deltar i prioriteringsgruppens möten men tillåts inte delta i själva prioriteringsdiskussionerna. De deltar i gruppen som konsulter för frågor som berör
faktaunderlaget.
Ibland har man inte funnit tillräckligt vetenskapligt underlag för vissa frågeställningar som man ansett vara viktiga att
bedöma. Man kan då, som ett sista alternativ, arbeta med konsensusförfarande. Prioriteringsgruppens arbete utmynnar i rekommendationer enligt nedan.

Rekommendationer
• Varje rad blir en rekommendation som formuleras
(med ungefärliga gränser):
• Prio 1- 4 "Hälso- och sjukvården bör..."
• Prio 5 - 7 "Hälso- och sjukvården kan..."
• Prio 8 -10 "Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall..."
• Icke göra "Hälso- och sjukvården bör inte..."
• FoU "Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för
vetenskapliga studier..."

�
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Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL
• Personer i alla åldrar med astma eller KOL bör erbjudas vård
med interprofessionell samverkan. (Prio 4)
Innebörden är att den viktiga samverkan mellan olika professioner klart visat sig ge förbättrad livskvalitet, ökad funktionell
kapacitet och minskad dyspné jämfört med traditionell vård.
Rökstopp vid astma eller KOL
• Erbjuda stöd att sluta röka till personer med KOL som röker.
(Prio 1)

För att nå fram till detta ska man alltså prioritera efter tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt och om möjligt kostnadseffektivitet. Samtidigt är evidensbedömningen mycket central.
De nya riktlinjerna presenteras alltså nu som en preliminär remissversion. Avsikten är att det är en öppen remiss så att alla,
såväl profession som patienter och andra intressenter har möjlighet att inkomma med synpunkter. Efter det kommer prioriteringsgruppen att åter träffas i början av sommaren och fastställa en slutgiltig version. Under tiden kommer dessutom en del
studier att bli klara som vi inte kunnat väga in i det preliminära
underlaget.
Preliminär remissversion

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma
• Erbjuda gravida med astma fortsatt optimal läkemedelsbehandling under graviditeten. (Prio 1)
Det visar sig att många gravida fortfarande felaktigt får råd om
att ”för säkerhets skull” avstå bl.a. förebyggande behandling med
inhalationssteroid. Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt (ökad astmakontroll hos modern med behandling)
och ingen ökad risk för negativ påverkan på fostret, jämfört med
ingen behandling.
• Behandling med inhalationssteroider till barn från 6 månader
till 6 år som har astmasymtom minst 2 gånger i veckan. (Prio 2)
• Tilläggsbehandling med regelbunden inhalationssteroid till
vuxna och barn från och med 6 år med astma som har behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än 2 gånger per
vecka. (Prio 2)

Totalt omfattar riktlinjerna ca 140 rekommendationer varav 53
är centrala rekommendationer (drygt ett dussin återbesöksrader).
Här kommer nu en översiktlig genomgång av främst de centrala rekommendationerna. Jag presenterar dem kortfattat under
respektive rubrik och sedan den prioriteringsgrad de har fått.

• Byte till kombinationsbehandling med inhalationssteroid och
långverkande beta-2-stimulerare till vuxna och barn från och
med 6 år med astma som har behov av kortverkande beta2-stimulerare mer än 2 gånger per vecka. (Prio 8)

Diagnostik vid misstänkt astma
• Dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt
syfte för barn >5 år och vuxna. (Prio 1)

• Bronkdilaterande läkemedelsadministrering med spray och
spacer vid akut exacerbation till barn och vuxna med astma.
(Prio 2)

• Mätning av dygnsvariation (PEF eller FEV1) i diagnostiskt
syfte. (Prio 7)
• Astmautredning vid andningsbesvär hos förskolebarn. (Prio 2)
• Riktad allergiutredning vid misstänkt astma. (Prio 1)
Diagnostik vid misstänkt KOL
• FEV1 alternativt FEV6-mätning för rökare och f.d. rökare för att
identifiera personer som bör gå till vidare utredning. (Prio 2)
• Mätning av FEV1/FVC efter bronkdilatation. (Prio 1)
• Mätning av FEV1/VCmax efter bronkdilatation. (Prio 10)
Innebörden av dessa två rader är alltså att vi förordar den internationella rutinen för diagnostik av KOL. Eftersom detta
egentligen också är definitionen (att endast använda FVC och
inte behöva testa långsam VC) och det dessutom frigör spirometriresurser som kan användas till att fler diagnosticeras och
kan följas upp med spirometri så har denna metod fått högsta
prioritet. Det innebär dock att de rutiner vi hittills använt i Sverige behöver ändras (förenklas).
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Innebörden av de två raderna är alltså att det vetenskapliga underlaget stödjer att man i första hand ska behandla med inhalationssteroid och inte kombinationsbehandling.

• Bronkdilaterande läkemedelsadministrering med nebulisator
vid akut exacerbation till barn och vuxna med astma. (Prio 5)
Innebörden är att det vetenskapliga underlaget visar att effekten
är lika stor vid administrering med spray och spacer som vid
nebulisering. Då det är både enklare och billigare att använda
spray med spacer så förordas det. Dessutom kommer många
patienter att kunna känna större trygghet att använda sin egen
medicin och slippa ta sig till jourmottagningar för behandling
i större utsträckning.
Mätning av fysisk kapacitet samt träning och nutrition vid KOL
• Mätning av fysisk kapacitet med gångtest vid KOL stadium
2–4. (Prio 3)
• Konditions- och styrketräning vid KOL i stadium 2–4. (Prio 3)
• Inandningsmuskelträning vid KOL stadium 2–4. (Prio 3)
• Nutritionsbehandling vid KOL och lågt BMI. (Prio 3)
Patientnyttan har en stor klinisk relevans vilket ses tydligt i relation till svårighetsgrad och låg kostnad.
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Utbildning och egenvård vid astma eller KOL
• Utbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan vid astma.
(Prio 3)

Återbesök vid astma eller KOL
• Uppföljning och återbesök vid astma. (Prio 2-4)

• Träningsråd vid ansträngningsutlöst astma. (Prio 4)

Då det är mer än ett dussin återbesöksrader så har jag här slagit
samman prioriteringarna som ändå är höga.
För att närmare sätta sig in i de olika, väl specificerade, återbesöksalternativen så hänvisar jag till de kompletta riktlinjerna
som finns på http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer.

• Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan vid
KOL. (Prio 4)
Symtombedömning vid astma eller KOL
• Symtombedömning med frågeformulären ACT och CAT vid
astma eller KOL (Prio 2)
• Frågeformulären är lätta att använda samt har en god förmåga
att bedöma det aktuella sjukdomstillståndet.
• Hjärtsviktsutredning vid KOL och svårförklarad andnöd. (Prio 2)
Då det råder stor samsjuklighet mellan KOL och hjärtsvikt och
att de kombinerade tillstånden ger en stor svårighetsgrad är det
mycket viktigt att fastställa ev hjärtsviktsdiagnos så att rätt behandling sätts in.

• Uppföljning och återbesök vid KOL. (Prio 2-3)

Synpunkter/remissvar kan skickas in med e-post till den adress
som finns på webbsidan med de nya riktlinjerna. Synpunkter
och kompletterande underlag kommer att beaktas när prioriteringsgruppen gör sin slutprioritering på försommaren 2015.

PETER ODEBÄCK

Prioriteringsordförande

en ny start
för uppkopplad vård
ResMed Air Solutions innebär en ny start
för sömnbehandling – tack vare trådlös
uppkoppling kan du följa patientens
behandling på distans.

SEVE0040-1 2014-10

Tjänsten AirView™ ger dig fjärråtkomst till
behandlingsdata inklusive uppföljning och
justering av behandlingsinställningar samt
felsökning och uppdatering av mjukvara.

ResMed Sweden AB, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista, tel. 08-477 10 00
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Vetenskapligt ST-arbete

Olika pleurodesmedel
vid pleuracarcinos
Abstract

Malign pleuravätska är ett vanligt kliniskt
tillstånd. Pleuravätskan kan ge dyspné,
och återkommer ofta efter dränering.
Framgångsrik pleurodes kvarstår som
den bästa metoden för att undvika recidiv. Talk är det vanligast använda pleurodesmedlet i världen. Mepakrin har använts mycket i Skandinavien. I Blekinge
har sedan länge både mepakrin och talk
använts som pleurodesmedel. Det verkar
i klinisk praxis inte finnas någon konsensus angående optimal behandlingsstrategi
vid pleurodes. Aktuell kohortstudie har
jämfört skillnaden i recidivfrekvens mellan mepakrin och talk vid pleurodes hos
patienter med pleuracarcinos i Blekinge.
Från lokalt journalsystem extraherades
81 patienter med malign pleuravätska som
genomgått pleurodes. De inkluderade patienterna delades in i två grupper utifrån
behandling med mepakrin eller talk. Journalerna granskades angående eventuellt
recidiv efter pleurodes. Recidiv definierades som återkomst av symtomgivande
pleuravätska, krävandes ny thorakocentes
alternativt dränbehandling, inom 30 dagar efter pleurodes.
12 av 63 patienter som erhållit mepakrin
och 1 av 9 patienter som erhåll talk hade
behandlingskrävande progress av pleuravätska inom 30 dagar. Relativa risken
(RR) var 0,5833 (95 % CI 0,0858;3,9658).
De 9 patienter som avled inom 1 månad
efter pleurodes exkluderades. 6 patienter
krävde ny installation av pleurodesmedel
under samma dränering, alla hade initialt
fått mepakrin. Inga allvarliga bieffekter av
behandlingarna noterades. Förekomst av
feber eller smärta efter pleurodes skilde
sig inte mellan grupperna.
En svaghet med studiedesignen är
risken för systematiska skillnader mellan grupperna vad gäller cancerdiagnos,
indikation för pleurodes samt eventuella
metodologiska skillnader vid pleurodesutförandet.
Studien visade ingen signifikant skillnad i recidivfrekvens mellan mepakrin
och talk. Talkbehandling behövde min-
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dre ofta upprepas under samma dränering, vilket även noterats i tidigare studie.
Önskvärt vore i framtiden en prospektiv
randomiserad kontrollerad studie på det
lokala planet. Till dess får mepakrin och
talk anses som likvärdiga preparat i kliniken.
Bakgrundsfakta

Malign pleuravätska är ett vanligt kliniskt
tillstånd [1, 2, 3], som dessutom ökar i
frekvens [4]. Cirka hälften av alla patienter med metastaserad cancer utvecklar
vätska i lungsäcken [5]. De vanligaste bakomliggande maligniteterna är lungcancer
och bröstcancer [3] som tillsammans står
för mer än hälften av fallen [6]. Vid diagnos av malign pleuravätska är prognosen
dålig med generellt en medianöverlevnad
i olika studier på 4-6 månader [7, 8, 9].
Pleuravätskan kan ge dyspné [1, 3, 5],
och återkommer i de flesta fall inom 1
månad efter thoracocentes [6, 8]. Framgångsrik pleurodes kvarstår som den
bästa metoden för att undvika recidiv av
malign pleuravätska [1, 3]. Målet med en
pleurodesbehandling är att framkalla inflammation som i sin tur leder till fibros
för att obliterera det pleurala utrymmet
[3, 5, 10]. Den vanligast använda metoden för pleurodes är att ett skleroserande
ämne instilleras i lungsäcken antingen i
samband med thorakoskopi eller via drän
efter komplett dränage av vätskan [5].
Det verkar i klinisk praxis inte finnas
någon konsensus angående optimal behandlingsstrategi vid pleurodes [4, 11].
Talk, tetracyklin och bleomycin är de tre
mest använda skleroserande ämnena i
världen [1, 4, 12], av dessa är talk det vanligast använda medlet [1, 2, 3, 7]. Mepakrin
har använts mycket i Skandinavien [1, 7].
Detta medel har t.ex. under tre årtionden
använts på Lungdivisionen på Karolinska
sjukhuset i Stockholm, Sverige [3].
Tan et al visade i en metaanalys att talk
tenderade att ge färre recidiv av pleuravätska jämfört med tetracyklin och bleomycin, resultaten var inte signifikanta [13].
De flesta av de bakomliggande studierna

var små med få signifikanta resultat [13].
Shaw et al visade i en annan metaanalys
att talk gav ökad frekvens framgångsrika
pleurodeser jämfört med en grupp av flera
andra skleroserande medel inkluderande
tetracyklin och bleomycin, dock inte mepakrin [5]. I en randomiserad kontrollerad studie från Karolinska sjukhuset av
Ukale et al, där man specifikt jämförde
mepakrin och talk, visades att båda medlen är effektiva vid pleurodes utan signifikant skillnad i frekvens lyckade pleurodeser [3]. Dock behövde signifikant färre
patienter erhålla pleurodesmedel vid upprepat tillfälle vid behandling med talk [3].
Mepakrin utvecklades ursprungligen
som ett medel mot malaria [14]. Medlet
har efter pleurodes rapporterats kunna ge
svår pleural smärta, hallucinationer och
kramper [14]. Dessa bieffekter har gjort
mepakrin impopulärt [15].
Talk är mycket billigare än andra pleurodesmedel och är lättillgängligt över hela
världen [1, 7]. Det något svårare att instillera då det är olösligt och används i slamform blandat med koksaltlösning när det
ges via drän [6]. Talk är känt för att ge högre andel patienter med feber och smärta
jämfört med tetracyklin och bleomycin
[16]. Talk har framförallt associerats med
allvarliga bieffekter såsom pneumonit
och ARDS [7, 11, 13]. Det har förekommit dödsfall till följd av akut respiratorisk
insufficiens i samband med talkpleurodes
[7, 11]. Detta tros vara beroende på partikelstorlek; när man givit talk som inte
innehållit små partiklar har dessa bieffekter ej påvisats [11, 13]. En metaanalys
av Shaw et al visade ingen skillnad i dödlighet efter talkpleurodes jämfört med
vid användande av andra skleroserande
medel [5].
I Blekinge har sedan länge mepakrin
samt talk använts som pleurodesmedel.
Syftet med denna studie är att jämföra
dessa båda medel vid pleurodesbehandling av malign pleuravätska i Blekinge.
Finns det någon skillnad i recidivfrekvens
inom 30 dagar efter pleurodesbehandling
med mepakrin kontra talk?
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Metod

Från journalsystemet SYSteamCross, som
tillämpas på Blekingesjukhuset, söktes efter journaler med åtgärdskod GAA10 =
inläggande av thoraxdränage och/eller
med åtgärdskod GAC33 = pleurodes eller GAC36 = kemisk pleurodes. Primär
sökning endast efter åtgärdskoder för
pleurodes gjordes inte, då dessa koder
relativt sällan används i kliniken. Utifrån
pärm på Lungmottagningen i Karlshamn,
där patienter som genomgått invasiv åtgärd (bronkoskopi, CT-ledd transthorakal mellannålsbiopsi, thorakocentes
och inläggning av pleuradrän, dock inte
pleurodes) registreras, extraherades alla
patienter som genomgått pleuratappning
alternativt erhållit pleuradrän. Utifrån liggare på Lungmottagningen i Karlskrona,
där alla patientbesök på dagvårdsavdelningen samt orsaken till besöken registreras, extraherades alla patienter där angiven orsak för besök var pleuratappning,
pleuradrän eller pleurodes. Journaler
söktes från tillfälle för studien, dvs. från
september 2012 och så långt bakåt i tiden
som möjligt.
Utifrån alla journaler där patienter
erhållit thoraxdränage valdes patienter
ut som erhållit malign diagnos samt genomgått pleurodes. Patienter som fått
bekräftad malignitet via cytologi från
pleuravätska alternativt kliniskt bedömts
ha malign pleuravätska utifrån övrig malign sjukdom inkluderades i studien. Om
patienten genomgått mer än en pleurodes
valdes endast första tillfället för pleurodes
till studien. Eventuell instillation av pleurodesmedel vid fler än ett tillfälle under
samma pågående thoraxdränage definierades såsom en pleurodes.
Journalerna granskades angående
eventuellt recidiv efter pleurodes. Recidiv
definierades i denna studie som återkomst
av symtomgivande pleuravätska, krävandes ny thorakocentes alternativt dränbehandling, inom 30 dagar efter pleurodes.
De inkluderade patienterna delades in
i två grupper utifrån pleurodesbehandling med mepakrin eller talk. Eventuellt
användande av annat pleurodesmedel
undersöktes också. Hos grupperna jämfördes risken för recidiv. De patienter som
saknade dokumenterad sjukvårdskontakt
inom 30 dagar efter pleurodes definierades såsom recidivfria.
Pleurodesbehandling sker i Blekinge
hos inneliggande patienter. De patienter
som avlidit under aktuellt vårdtillfälle efter pleurodes alternativt i samband med
ny vårdkontakt inom 30 dagar togs i be-
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aktande. De patienter som fått behandlingskrävande recidiv och därefter avlidit
inom 30 dagar räknades dock som recidiv.
Eventuell skillnad i reaktion med feber
och smärta efter behandlingen jämfördes
mellan grupperna. Även andra eventuella
bieffekter av behandlingen togs i beaktande. Sammantaget kontrollerades även om
eventuell reaktion med feber eller smärta
efter pleurodes kunde prediktera vilka
som inte progredierade inom 30 dagar.
Statistisk analys utfördes med beräkning av relativ risk (RR) med 95 % konfidensintervall (CI). Konfidensintervall
uträknades med hjälp av konfidensintervallskalkylator på webbadress http://
vl.academicdirect.org/applied_statistics/
binomial_distribution/ref/CIcalculator.xls.
Journalgranskningar genomfördes efter
verksamhetschefs godkännande.
Resultat

Från journalsystemet SYSteamCross erhölls 149 patienter från 2012-2008, från
ingreppspärm på Lungmottagningen i
Karlshamn erhölls 57 patienter 2012-2006
samt från liggare på dagvårdsavdelningen
i Karlskrona erhölls 124 patienter 20122006.
Från ovanstående journaler extraherades 81 patienter som mötte inklusionskriterierna. Av dessa erhöll 72 mepakrin och
9 talk. I inget av fallen förekom användning av annat pleurodesmedel. Av de 81
patienterna var 49 kvinnor och 32 män.
Medelåldern var 69 år, äldsta patienten
var en 92-årig kvinna med bröstcancer
och yngsta patienten en 22-åring med
ovarialcancer. Icke-småcellig lungcancer
var den vanligaste bakomliggande cancern i båda grupperna (Tabell 1).

Totalt avled 9 patienter (11,1 %) inom 1
månad efter pleurodes, alla dessa patienter hade erhållit mepakrin. Av återstående
63 patienter som erhållit mepakrin hade
12 (0,1905) behandlingskrävande progress
av pleuravätska inom 30 dagar efter pleurodes. Av de 9 patienter som erhöll talk
hade 1 (0,1111) behandlingskrävande progress inom 30 dagar. Relativa risken (RR)
var 0,5833 (95 % CI 0,0858;3,9658).
81,0 % (51/63) av mepakrinpatienterna
hade framgångsrik pleurodesbehandling.
Motsvarande siffra hos talkpatienterna
var 88,9 % (8/9).
6 patienter krävde ny installation med
pleurodesmedel under samma dränering,
4 patienter som initialt fått mepakrin
fick talk samt 2 patienter som initialt fått
mepakrin fick åter mepakrin. Av dessa
6 patienter avled 1 inom 30 dagar samt
1 fick behandlingskrävande progress av
pleuravätska inom 30 dagar. Ingen av de
9 patienterna som initialt fått talk tarvade
ny installation av pleurodesmedel under
samma dränering.
I mepakringruppen hade 29,2 % (21/72)
feber (≥38°C) närmaste dygnet efter pleurodes. Motsvarande siffra i talkgruppen
var 44,4 % (4/9). Relativa risken (RR) var
1,5238 (95 % CI 0,6750;3,4402).
I mepakringruppen hade 50,0 % (36/72)
smärta närmaste dygnet efter pleurodes.
Motsvarande siffra i talkgruppen var
44,4 % (4/9). Relativa risken var 0,8889
(95 % CI 0,4132;1,9123).
4 patienter avled inom 7 dagar efter
mepakrinpleurodes, dock framkom inget
tydande på att detta skulle bero på själva
pleurodesen.

Tabell 1 Olika diagnoser i de två grupperna
Mepakrin

Talk

Totalt

Icke-småcellig lungcancer

27

3

30

Bröstcancer

12

0

12

Ovarialcancer

10

1

11

Mesoteliom

5

2

7

Malign uterustumör

7

0

7

Oklar primärtumör

5

2

7

Lymfom

2

0

2

Sarkom

2

0

2

Tubarcancer

1

0

1

Esofaguscancer

1

0

1

Gallblåsecancer

0

1

1

72

9

81

Totalt
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2 patienter som erhållit mepakrin fick
ihållande feber >48 timmar efter pleurodes, patienterna fick behandling med
Dalacin respektive Lorabid. 1 patient som
erhållit mepakrin fick efter pleurodes stigande CRP till som mest 220 2 dagar efter
pleurodes, patienten fick behandling med
Claforan följt av Doxyferm. 1 patient som
fått talk fick ihållande feber >48 timmar
efter pleurodes, patienten fick behandling med Heracillin. Ingen av patienterna
utvecklade något empyem efter behandlingen.
1 patient som fått mepakrin fick strax
efter behandlingen reaktion med thorakal smärta, andningsbesvär samt rödaktig
flammig hudfärg på överkroppen. Patienten förbättrades snabbt efter behandling
med kortison intravenöst samt syrgas.
Hos hela gruppen pleurodespatienter
kunde varken reaktion med feber eller
smärta krävandes behandling inom det
närmaste dygnet efter pleurodes förutsäga vilka patienter som inte progredierade inom 30 dagar. Av de som hade feber
(≥38°C) hade 82,6 % (19/23) inte behandlingskrävande progress inom 30 dagar (2
avlidna inom 30 dagar). Hos de som inte
utvecklade feber var siffran 81,6 % (40/49,
7 avlidna). Relativa risken (RR) var 1,0120
(95 % CI 0,8042;1,2734). Av de som fick
behandlingskrävande smärtor hade
82,9 % (29/35) inte behandlingskrävande
progress inom 30 dagar (4 avlidna). Motsvarande siffra hos de som inte utvecklade smärtor var 81,1 % (30/37, 5 avlidna).
Relativa risken (RR) var 1,0219 (95 % CI
0,8229;1,2691).
Diskussion

Optimal studiedesign hade varit en prospektiv randomiserad kontrollerad studie. Dock har av praktiska, tidsmässiga
skäl istället genomförts en kohortstudie
där patientmaterial erhållits utifrån journalgranskning. Med denna studiedesign
finns risk för systematiska skillnader
mellan grupperna. Man får därför ha
flera saker i åtanke, som potentiellt kan
påverka resultaten. I studien tas inga hänsyn till själva indikationen för pleurodes
i de olika grupperna. Studien visade låg
andel patienter som fått pleurodes med
talk. Det verkar som att man i Blekinge
använder talk vid mer komplicerade fall
och vid behov av upprepad instillation
av pleurodesmedel under samma dränering. Hos de 9 patienter som primärt fått
behandling med talk hade 2 kvarvarande
mindre pneumothorax samt åtminstone
2 kvarvarande mindre pleural utgjut-
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ning vid pleurodesen, 1 patient hade
pleural tumörmassa och 1 hade pleural
inrullning, ytterligare 1 patient hade såväl behandlingskrävande pleuravätska
som perikardvätska. Det faktum att fler
patienter avled kort tid efter pleurodes
med mepakrin kan dessutom tala för att
mepakrin används till patienter i sämre
kliniskt tillstånd.
I studien kartlades inte heller eventuella skillnader mellan grupperna i själva
metodiken med bland annat varierande
dräntjocklek, optimal tidpunkt för instillation av skleroserande ämne, hur länge
dränet hålls stängt efter instillation, rutin
med vändschema efter instillation eller
när drän drages efter pleurodes.
Resultaten är också svåra att jämföra med
resultat från tidigare studier pga. metodologiska skillnader, även mellan tidigare
studier [4, 11] . I Blekinge görs alla pleurodeser via perkutana drän. Talk används
globalt sett oftare vid thorakoskopiska
pleurodeser [5]. Tidigare studier talar för
färre recidiv då talk använts i samband
med thorakoskopi än vid användning via
drän [8, 13].
I aktuell studie förekom inte någon
standardiserad mängd av givet pleurodesmedel; vad gäller talk gavs i studien 4-5g
samt vad gäller mepakrin 200-600mg.
Orsaken till de varierande mängderna
var inte uppenbara. I tidigare studier har
givits 4g talk [1], 500mg mepakrin och
5g talk [3], samt 800mg mepakrin [14]. I
expertutlåtande av Weatherhead et al angavs 2-5g talk samt 600-800mg mepakrin
(ofta i delade doser) som rekommenderade doser [12] .
I tidigare studier har man bedömt effektiviteten av pleurodesbehandling på
basen av radiologiska tecken på återkommande pleuravätska eller kliniskt utifrån
behovet av upprepad thorakocentes [5].
Det har dock inte funnits klara kriterier
för vad som ska räknas som framgångsrik pleurodesbehandling [7]. I den här
studien valdes bedömning utifrån klinisk
progress, då det i Blekinge inte finns något standardiserat program för radiologisk uppföljning. I tidigare studier varierar tidpunkten för mätning av recidiv
från en till flera månader [5]. Dock visade
Ukale et al att sena recidiv är sällsynta,
resultatet vid 2 veckors uppföljning verkar
vara tillräckliga för utvärdering av pleurodesmedel [3].
Studiens låga andel talkpatienter gör
statistiska jämförelser vanskliga. Andelen
patienter med framgångsrik behandling

var relativt hög; 81 % i mepakringruppen
samt 90 % i talkgruppen. I tidigare studier
har andelen framgångsrika pleurodeser
med mepakrin varit 64-100 % samt med
talk 70-100 % [11].
Studien visade de facto lägre recidivfrekvens vid användande av talk, dock
utan signifikans. I talkgruppen fanns inga
patienter som tarvade ny installation av
pleurodesmedel under samma dränering,
i mepakringruppen behövdes ny installation i 8,3 % av fallen (6/72). Detta resultat
är väl i linje med studien från Karolinska
sjukhuset av Ukale et al, där man specifikt
jämfört mepakrin och talk [3].
Totalt avled 11 % av patienterna inom 1
månad efter pleurodes. Det framkom
inget tydande på dödsfall kopplade till
själva pleurodesbehandlingen. I tidigare
studier har noterats att upp till 32 % av
patienter som genomgått pleurodes avlider inom 30 dagar, trots att man försökt
välja ut de mest lämpade patienterna för
behandlingen [8].
Inga allvarliga bieffekter av behandlingarna noterades. Förekomst av feber
efter pleurodesbehandling skilde sig inte
mellan grupperna. I tidigare metaanalys
av Shaw et al var antalet patienter med
feber efter pleurodes 7 % i mepakringruppen samt 26 % i talkgruppen [5].
Förekomsten av smärtor efter pleurodesbehandling skilde sig inte heller mellan grupperna. Dock får talkpatienter
i Blekinge premedicinering enligt PM
med 2,5-5mg morfin intravenöst. Dessutom har studien inte undersökt graden
av smärta med VAS-skala eller dylikt,
utan endast andel patienter som uppgivit
smärta från skuldror, thorax, rygg eller
drän dygnet efter behandlingen. I tidigare
metaanalys av Shaw et al var antalet patienter med smärta efter pleurodes 80 %
i mepakringruppen samt 31 % i talkgruppen [5].
Jämförelsevis få studier har tidigare publicerats angående pleural inflammation
och systemisk reaktion efter pleurodes
och om huruvida detta påverkar resultatet av behandlingen [10]. Ändå anses
den inflammatoriska reaktionen som en
viktig faktor för att uppnå målet med
pleurodesen [10]. Ukale et al visade i en
studie signifikant högre medeltemperatur 8 samt 48 timmar efter pleurodes hos
patienter med framgångsrik behandling
jämfört med hos patienter med recidiv
[10]. I aktuell studie var andelen patienter
med feber efter pleurodes den samma hos
patienter med framgångsrik behandling
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samt hos de med recidiv. Dock har inte
medeltemperaturer studerats. Det har
inte heller förekommit något standardiserat schema för kontroll av temperatur efter pleurodes, i vissa fall har temperaturen
endast kontrollerats vid ett tillfälle under
de första 24 timmarna efter behandlingen.
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D

en första sessionen om metastaserad icke-småcellig
lungcancer (NSCLC) gav en inblick i den s.k. oncogenic addiction hypothesis och sjukdomsprogression.
Prof. Benjamin Besse diskuterade kunskapsläget för ickeoncogenic addicted NCLC. Vi vet att cytostatikabehandling
fungerar, platinumbaserad behandling ska ges direkt utan att
vänta på symptom, cisplatinum är lite bättre och bör administreras tillsammans med 3:e generationens läkemedel. PemetrexedCisplatin är den golden standard för icke-skivepitel-NSCLC,
men frågan är om vi inte borde börja med att ge gemcitabin så
att vi kan spara pemetrexed till 2:a linjen.
En tidig 2:a linjens behandling (SWITCH strategi) kan ges
med pemetrexed om patienten inte har fått pemetrexed i 1:a
linjen och även tyrosinkinashämmare (TKI) kan administreras
på samma sätt. 3-4 cykler ger bäst resultat, men flera linjer kan
ha en förstärkande effekt för utvalda patienter. 3:e generations
cytostatika är att föredra hos äldre. Angiogeneshämmare kan
fungera men vi har evidens främst i 2:a linjen.
Underhållsterapi med pemetrexed efter 4 cykler PemetrexedCisplatin visar sig fungera, särskilt efter tillägg med bevacizumab i 2:a-3:a linjen. Evidens finns för detta hos patienter i Performance Status (PS) 0-1 enligt WHO med sjukdomsprogression.
Pemetrexed eller docetaxel är att föredra, men även TKI kan ges
oavsett histologi med wild-type EGFR.
Endast särskilt utvalda patienter har nytta av flera linjer antitumoralbehandling.
En intressant diskussion är om vi skulle kunna behandla NSCLC patienter med upprepad platinumterapi efter att patienten
har svarat på första linjen och varit progressfri i sex månader,
som vi gör med småcellig lungcancer (SCLC). Tyvärr finns ingen
vetenskap bakom detta ännu.
Prof Jänne talade om biomarkörer och “oncogenic addiction”.
Hämningen av mutationsuttryck är en framgångsrik terapi eftersom dessa tumörer faktiskt är "beroende" av dessa mutationer.
BRAF-inhibitorer testas och de verkar fungera, MET-amplification studeras också, men just nu är det klart att EGFR- och
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"EGFR- och ALK-testning bör
prioriteras och EGFR-positiva
tumörer ska behandlas med
TKI i 1:a linjen"
ALK-testning bör prioriteras och EGFR-positiva tumörer ska
behandlas med TKI i 1: a linjen, särskilt de med exon 19 deletioner, som är mer känsliga för TKI-behandling. Crizotinib
skall väljas ifall vi har ALK-translokation. ALK-translokation
detekteras med FISH, men immunoistokemi (IHC) kan användas, då den faktiskt identifierar proteinuttryck och inte genen,
och ger ett säkrare svar. Dessutom är IHC-testet billigare. Vid
positiv immunoistokemi skall behandling påbörjas i väntan på
FISH-validering.
Blodprover diskuterades, kan bli ett snabbt alternativ, t.ex.
digital droplet PCR för identifiering av tumörrelaterade mutationer i fritt cirkulerande DNA. EGFR-mutationer kan faktiskt
detekteras på detta sättet.
Prof Dingemans diskuterade sjukdomsprogression i sin presentation. RECIST 1.1-riktlinjer säger att progression definieras
som en minst 20 % ökning i summan av alla diametrarna i mållesionen och en ökning av > 5 mm eller tillkomst av nya lesioner
eller entydig progression av icke-mållesioner eller progression
av icke-mätbar sjukdom. Att värdera den kliniska progressioner är förmodligen en bättre taktik, i t.ex. kaviterande tumörer
bör vi förmodligen värdera och följa väggtjockleken istället och
behandla om vi ser tecken på progression, även om RECIST
kriterierna inte uppfylls. Hur ofta skall man bedöma respons?
Var 6:e – 8:e vecka enligt RECIST föreslås i flera studier.
Slutligen skall man komma ihåg att flera studier visat att kemoterapi ökar livskvaliteten jämfört med Best Supportive Care (BSC).
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Skivepitelcancer (SCC) står fortfarande för 25-30 % av all lungcancer: detta var fokus i Prof Eberhardt diskussion. Platinumbaserad kemoterapi är avgörande i första linjen; TKI kan användas
som underhållsterapi och i andra eller tredje linjen och afatinib
har visat effekt i andra linjen. Navelbin-Paklitaxel har bra evidens i första linjen och underhållsstudier pågår. Monoklonala
antikroppar i kombination med platinumbaserad terapi visar
effekt i första linjen. Angiogeneshämmare har visat negativa data
men är potentiellt effektiva, de nya angiogeneshämmarna under
utveckling har inte visat någon allvarlig toxicitet vid i behandling
av skivepitelcancer.
Skivepitelcancer visar sig ha fler mutationer än adenocarcinom: 64 % av proverna som analyserades i The Cancer Genomic
Atlas (TCGA) har visat potentiellt “targetable” genetiska mutationer, såsom TP53, CDKN2A, PTEN, HLA-A etc. FGR1 är
mycket vanligare och EGFR finns i 5 % av fallen men mestadels
återfinns EGFRvIII-mutation och exon 19 eller 21-deletion är
tyvärr sällsynta.
Stadium IV lungcancer är inte synonymt med obotlig sjukdom. Oligometastatisk lungcancer definieras som ett mellansteg mellan lokalt avancerad och spridd sjukdom där antalet
metastaser är mellan 1 och 5. Operativ åtgärd har tyvärr dålig
evidens. Enbart observationsstudier finns: metastaser i hjärnan
bör behandlas inför thoraxkirurgi för att minimera narkosrelaterade komplikationer, binjuremetastaser bör behandlas postoperativt.
De prediktiva faktorerna för overall survival (OS) är ursprungligt N-status, en väl kontrollerad primärtumör, tumörstorlek,
histologi (adenocarcinom) och patientens ålder. En metaanalys
som presenterades av prof. Kuzdzal med 757 patienter med oligometastatisk sjukdom som opererats, visade 70,2 % OS efter
ett år och 29,4 % OS efter fem år.
Prof Mok, Hong Kong, diskuterade TKI och kemoterapi och i
vilken ordning man bör behandla. Vad är optimalt? Fördelen
med kemoterapin är att man kan börja direkt, men tiden för
EGFR-mutationsanalys kan, och förhoppningsvis kommer, att
bli kortare. Är TKI i 2: a linjen effektiv? Inte i alla studier som
presenterades. TKI i 1:a linjen ger nytta i flera fas III-studier
och afatinib i 1:a linjen livskvalitetförbättrande. Crizotinib efter
progression verkar visa tydlig överlevnadsnytta men studierna
är inte konklusiva.
Att fortsätta med TKI efter progression diskuterades mycket
under kongressen. Mycket tyder på behovet av en paus i TKIbehandling efter terapisvar, men tillgängliga data är fortfarande
begränsade.
Lång exponering för TKI under sjukdomen tycks vara förknippad med längre överlevnad. Konkomittant behandling
med kemoterapi + TKI + underhållsbehandling med TKI efter
progression visade förbättrade OS jämfört med kemoterapi +
placebo hos EGFR-mutationspositiva patienter och särskilt hos
icke-rökare, i ASPIRATION-studien, som dock inte var randomiserad. I IMPRESS-studien däremot, den hittills enda stora
fas III-studie där man också fortsatt med TKI efter progression,
såg man ingen skillnad i OS jämfört med placebo, och, även om
IMPRESS data är omogna så ansåg prof. Mok att det var viktigt
att meddela de preliminära fynd.
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"Lång exponering för TKI under
sjukdomen tycks vara förknippad
med längre överlevnad."
Några tidiga men mycket intressanta och lovande data om antiPD1 / PD-L1-hämmare presenterades på kongressen. Enligt en
fas 1b studie, verkar ett högre uttryck av PD-L1 vara korrelerad till längre progressionsfri överlevnad (PFS) hos NSCLCpatienter som behandlas med immun-checkpoint-blockad,
och kemoterapi-naiva patienter verkar svara bättre på behandlingen. En gynnsam toxicitets profil har noterats men tyvärr
saknas långtidsdata.
När det kommer till biomarkörer visar det sig att antalet
EGFR-kopior och KRAS-mutationer ha inte den negativa prognostiska och prediktiva rollen som man trodde.
Positiva data presenterades om den intrakraniella effekten
av ALK-hämmare i ALK-positiva NSCLC patienter och nästa
generations ALK-hämmare studeras redan extensivt i en hel del
centra i Asien.
Dr Reck pratade om immunterapi. Resultaten av vaccinstudierna
är fortfarande omogna, och kombinationen av checkpoint-inhibitors visade att kombinerad toxicitet är en viktig fråga och
det är fortfarande oklart vilka markörer som kan hjälpa oss att
utvärdera behandlingseffekten.
Slutligen lite nyheter om kirurgi och strålbehandling.
I en kohort av 5729 NSCLC-patienter som följdes i Kina, har den
största överlevnaden identifierats vid extirpation av 14 lymfkörtlar, även för patienter med N0-sjukdom.
Neoadjuvant strålbehandling i kombination med kemoterapi
i stadium III / N2-sjukdom har inte visat en förbättrad OS eller PFS i en presentad schweizisk studie och adjuvant isolerad
strålbehandling i samma grupp av patienter, med känd dålig
överlevnad, visade tyvärr också negativa resultat.
Selektiv mediastinal bestrålning efter staging med PET-CT i
kombination med EBUS-TBNA verkar å andra sidan vara den
rätta vägen att följa, enligt en belgisk studie. N-sjukdom missades i 4-7 % av patienterna vid staging med endast PET-CT!
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Kongress

45th Union World Conference on Lung Health
Barcelona 28 oktober – 1 november 2014

T

rots att detta numera är en kongress
“on Lung Health” är det ändå störst
fokus på tuberkulos, en del fokus på
HIV och mindre på andra lungsjukdomar
och tobakskontroll. Årets kongress presenterade en hel del data vad det gäller
tuberkulos inom områden som är aktuella
och relevanta vare sig man bor och arbetar i ett låg- eller högincidens land.
Under de sista åren har det diskuterats
mycket runt tuberkulos och diabetes. Nu
finns det flera större studier som visar
på att diabetiker har en ökad risk att utveckla tuberkulossjukdom, de löper också
en ökad risk att utveckla allvarligare sjukdom. Den ökande prevalensen av diabetes
är för många länder en utmaning för kontrollen av tuberkulos .
Nya studier visar att länder med en
ökande diabetesprevalens också har signifikant ökande antal fall av tuberkulos.
Man ser också att ett väl kontrollerat
blodsocker minskar risken för tuberkulos i denna sjukdomsgrupp, men det är
problemet i de länder där diabetes ökar
mycket, att man inte har möjlighet att
sköta diabetessjukdomen på ett tillfredsställande sätt och att hålla blodsockret på
en acceptabel nivå.
Multiresistent tuberkulos

MDR-TB är ett ämne som drar fulla hus
på symposier och posterdiskussioner.
Det som är glädjande är att det nu börjar
komma studier som pekar på att det faktiskt går att korta behandlingstiden från
18-24 månader till ner mot 9-12 månader.
För den enskilda individen betyder det ju
oerhört mycket om behandlingstiden blir
kortare och för samhället blir det en minskad kostnad och en minskad belastning
på sjukvården.
Den 28 december 2012 godkändes
Bedaquiline av FDA som ett tilläggsläkemedel vid MDR-TB. Det är det första
nya läkemedlet mot tuberkulos på nästan
50 år! Bedaquiline skall användas tillsammans med minst tre andra läkemedel mot
MDR-TB.
Nu kommer en del rapporter från bl.a.
Storbritannien som visar på att det förutom nyttan för den enskilda patienten
också är samhällsekonomiskt fördelaktigt
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"Den 28 december 2012 godkändes Bedaquiline av FDA
som ett tilläggsläkemedel vid MDR-TB. Det är det första
nya läkemedlet mot tuberkulos på nästan 50 år!"
att använda Bedaquiline. Den största fördelen med läkemedlet är precis så som de
första studierna visat, att det påskyndar
tiden till sputum-negativitet. I förlängningen betyder det kortare sjukhusvistelse – mindre sjukvårdskostnader.
Bedaquiline har en del biverkningar
där illamående och magsmärtor och förhöjda transaminaser hör till de vanligaste
och förlängd QT-tid till den allvarligaste.
I samband med MDR-TB diskuteras
nyttan, möjligheterna och svårigheterna
med XpertMTB/RIF som är en automatiserad molekylär diagnostisk test för tuberkulos. Den diagnostiserar MTB-komplexets DNA och också de mutationer
som är associerade med rifampicin-resistens. Testet görs på sputum och resultat
finns inom två timmar. Det är ett framsteg
inom tuberkulosdiagnostiken.
Några av de stora fördelarna är:
• Kort tid till diagnos.
• Endast en liten mängd bakterier behövs
för diagnos vilket är speciellt fördelaktigt hos HIV+ patienter som ofta har en
mindre mängd bakterier än HIV-.
• Snabb upptäckt av rifampicin-resistens
Några av svårigheterna är:
• En stabil elförsörjning måste finnas.
• Omgivande temperatur för apparat får
ej överstiga +30 grader C.
• Omgivande temperatur för test-kitet får
ej överstiga +28 grader C.

På European Center of Disease Prevention and Control (E-CDC) följer man nog-

grant utvecklingen av bl.a. tuberkulos i
Europa. Man kan på deras hemsida, www.
ecdc.europa.se, läsa ganska detaljerat hur
tuberkulossituationen ser ut. Data från
E-CDC från 2012 presenterades också på
kongressen. Man kan se att tuberkulos
minskat något i Europa men inte alls i den
takt man skulle önska. Tyvärr kan man se
att succes rate har sjunkit från 79,2 % 2007
till 76,5 % 2012 i Europa, med viss variation mellan länder. Sverige hade en succes
rate på knappt 80 % 2012.
I tuberkulossammanhang talar man
inte lika mycket om att kontrollera tuberkulos som man talar om att eliminera
tuberkulos. Det är en lång väg dit. Läkemedelsutvecklingen är långsam och vaccinutvecklingen likaså. Det finns en del
i pipeline men det dröjer år innan nya
läkemedel och vaccin finns i kliniskt bruk.
Även om tuberkulos inte känner av
landsgränser eller sociala barriärer är det
fortfarande en sjukdom som är slår hårt
mot världens fattigaste länder och jag är
full av beundran för hur man i dessa länder kämpar på många olika nivåer med
små medel och ofta i motvind för de TBsjukas rätt till vård och rätt till behandling.

Den största nackdelen är priset. Trots att
det är kraftigt subventionerat av bl.a. Bill
and Melinda Gates foundation är Bedaquiline fortfarande alldeles för dyrt att
använda.
• Apparaturen kostar 17 000 USD.
• Varje testkit kostar 9.98 USD.
Även om det är en av de största innovationerna som gjorts på diagnostikområdet
på väldigt länge dröjer det innan det är
var mans test.

HELEN WALLSTEDT

Lung och allergisektionen
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Avhandling
SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:

Mast Cell Activation Disorders: a liaison
between anaphylaxis and mastocytosis

U

ttrycket mastcellsaktiveringssjukdomar innefattar ett brett
spektrum av heterogena tillstånd
och inkluderar bland annat den sällsynta
sjukdomen mastocytos. Problemet hos
dessa patienter är att det finns störningar i
mastceller, en celltyp som vanligtvis utför
uppgifter i kroppens immunförsvar. Dessa
tillstånd kännetecknas av olämplig mastcellaktivering och/eller ackumulering.
Diagnosen av dessa sjukdomar kräver
idag benmärgsundersökning av mastceller. Patienter presenteras med varierande
kliniska symptom och svårighetsgraden
av symptom kan variera från patient till
patient. Symptomen, som kan vara periodiska eller kroniska i sin natur, kan hänföras till de lokala och/eller systemiska
effekter av mastcellsförmedlare. Sjukdomen kan i vissa fall uppträda med enstaka,
isolerade symtom, till exempel rodnad,
klåda, huvudvärk, magkramp, diarré, illamående, hjärtklappning, blodtrycksfall
eller medvetslöshet. Vid andra tillfällen
kan den yttra sig som en kombination
av olika symtom som ger en klinisk bild
av anafylaktiska reaktioner, dvs. allergisk
chock, som medför en känsla av rädsla i
de flesta drabbade patienter. Patienternas
livskvalitet kan allvarligt försämras eftersom det för närvarande inte finns något
botemedel för dessa tillstånd och nuvarande farmakologiska behandlingar syftar
därför till att kontrollera symtomen.
Det övergripande syftet med denna av-

handling var att öka våra kunskaper om
patienter med mastcellsaktiveringssjukdomar genom att skaffa nya fakta och rön
om de demografiska, epidemiologiska och
kliniska kännetecken, samt att undersöka
förekomst och olika sorters mastcellsförmedlade/inducerade symtom, i synnerhet
anafylaktiska reaktioner. Dessutom ville vi
studera det komplexa samspelet mellan
anafylaxi och mastcellsaktiveringssjukdomar genom att identifiera riskfaktorer.
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Mastocytosis Center Karolinska etablera-

des under 2006, och i slutet av 2013 har vi
undersökt över 200 patienter. Således var
förutsättningar för att driva dessa forskningsstudier goda och patienter rekryterades från utredda patienter.
I det första delarbetet redovisade vi
ett väldigt illustrativ patientfall som pedagogiskt belyser problematiken kringsjukdomen mastocytos. Denna studie
visade också att det fanns en klar brist
på igenkännande av mastocytos-symtom
bland läkare. Att ställa en korrekt diagnos
krävde i det fallet nästan 20 år, trots att
patienten hade samrått med flera läkare
och genomgick omfattande medicinska
undersökningar. Fram till att diagnosen
ställdes upplevde patienten 88 attacker
och hans livskvalitet var starkt påverkad.
När vi fick veta att han hade förhöjd basalt
(dvs. ett prov som kontrolleras under ett
icke-symtomatiskt skede) serum tryptas
(ett ämne som frisätts från aktiverade
mastceller), var det nästan klart för oss att
denna patient var drabbad av mastocytos.

I den andra studien har vi presenterat tre förbryllande fall av anafylaktisk
reaktion utlöst efter getingstick. Alla tre
patienterna var också lika gamla och av
samma kön. Efter traditionell allergiutredning fick de diagnosen anafylaxi utlöst
av getinggift. Eftersom samtliga patienter
också hade förhöjda nivåer av basalt serumtryptas, vilket indikerade bakomliggande störningar i mastcellen, utreddes
de vidare med benmärgsbiopsi. Undersökning av benmärgsmastceller ledde till
förändringar i slutlig diagnos och därmed
fick två av de tre patienterna diagnosen
mastcellsaktiveringssjukdom och erbjöds
livslång allergivaccinering med getinggift.
I det tredje delarbetet ville vi inskaffa
en omfattande inblick i patienter med
systemisk mastocytos (SM), framför allt
kring sjukdomens allergologiska aspekter.
Vi rapporterade förekomst av mastcells –
förmedlade/inducerade symtom i 90 % av
samtliga SM patienter och 63 % av dessa
patienter hade symtom som relaterade
till mag-tarmkanalen. Dessutom har fö-
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rekomsten av anafylaktiska reaktioner i
denna patient grupp befunnits vara kraftigt ökade (43 %). Huvudorsaken till anafylaktiska reaktioner var i 53 % av fallen
getinggift, följt av oförklarlig anafylaktiska
reaktioner (39 %). Vidare förekom anafylaktiska reaktioner oftare hos SM patienter med atopiskt anlag (dvs. hos patienter
som har en ärftlig benägenhet att bilda
allergiska antikroppar) och bland SM patienter som inte har mastocytos i huden.
Även nivån av basalt tryptas var något
lägre bland SM-patienter med anafylaxi.
I det fjärde delarbetet bidrog vi med
fullständiga uppgifter om egenskaper hos
patienter med oförklarad anafylaktiska reaktioner genom att undersöka dessa patienters benmärgsmastceller. Vi visade att
47 % av utredda patienter hade avvikande
markörer på sina mastceller och därmed
fick diagnosen mastcellsaktiveringssjukdom. Basala nivåer av serum-tryptas var
signifikant högre (≥ 11,4 ng /ml) hos dessa
patienter, däremot hade de låga värden av
totalt immunglobulin E (IgE) (dvs. allergiska antikroppar).

I det femte delarbetet ville vi testa hypotesen att mastceller från patienter med
mastcellsaktiveringssjukdomar uttrycker
tecken till hypereaktivitet i huden och nedre luftvägarna jämfört med kontrollpersoner. Vi analyserade också olika ämnen
som släpps ut från mastceller (tryptas,
histamin och prostaglandin). Även om vi
fann förhöjda halter av samtliga testade
mastcells-mediatorer hos patienter med
mastcellsaktiveringssjukdomar, hittade
vi inga bevis till stöd för hypotesen att
hyperreaktiva mastceller skulle existera i
huden eller nedre luftvägarna hos dessa
patienter.
Sammanfattningsvis, det arbete som pre-

senteras i denna avhandling ger en bättre
förståelse för olika kategorier av patienter med mastcellssjukdomar. Våra resultat
stödjer att alla patienter med mastcellsaktiveringssjukdom bör genomgå gängse
allergologisk utredning för att man ska
kunna göra en individuell riskbedömning
och kartlägga eventuell allergi mot födoämnen, läkemedel och insekter samt öv-

riga utlösande faktorer, samt för att kunna
ge en skräddarsydd profylax innan man
sätter in förebyggande behandling och
åtgärder. Patienter som har haft anafylaktisk reaktion ska utrustas med adrenalinpenna och träna injektionsteknik
under tillsyn. Våra data indikerar också
att mastcellsaktiveringssjukdomar förekommer i en betydande undergrupp av
patienter med oförklarlig anafylaktiska
reaktioner. Prov på basalt serumtryptas
har stor betydelse för att göra en preliminär riskbedömning för oupptäckt mastcellsaktiveringssjukdom. Dock utgör än
så länge benmärgsundersökning den enda
säkra utredningsmetoden.
För närvarande finns det inget botemedel och framtida terapeutiska framsteg
beror på en bättre förståelse av de grundläggande mekanismerna som reglerar
frisättning av mastcellernas mediatorer.

THEO GÜLEN

Biträdande överläkare allergologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Dags för ny specialistexamen
i lungsjukdomar 2015
Specialistexaminationen är en viktig del av kvalitetsutvecklingen

av vår specialitet. Vi har i SLMF:s styrelse beslutat att vi en gång
årligen ska erbjuda landets ST-läkare och nyblivna specialister i
lungmedicin möjligheten att genomgå specialistexamen i lungmedicin. Nästa examination kommer att ordnas med utskick
av frågor för hemtentamen i början av december 2014 och med
planerad muntlig examination i april 2015.

Examinationen är uppdelad i två delmoment. Det första momentet en skriftlig hemtentamen där deltagarna via litteratur och
artikelgenomgång ska ge en aktuell översikt med utgångspunkt
från sex till sju olika frågeställningar. Svaret på varje fråga bör
omfatta cirka två till tre A4 sidor exklusive referenser,
Deltagarna kommer att ha cirka tre månader på sig att besvara
frågorna. Andra delmomentet är en muntlig examination. Examensort är Lund och examen är planerad till april 2015.
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Från SLMF rekommenderas att man i samband med sin specialistexamination beviljas minst två veckors tjänstledighet med
lön och ersättning för resa till den muntliga examinationen på
arbetsgivarens bekostnad.
Anmälningstiden kommer att gå ut 20141201 och utskicket går
ut till samtliga verksamhetschefer och specialistföreträdare.
Anmälan sker till mig via e-post: lennart.nilhom@orebroll.se
eller via post till Lennart Nilholm, lungkliniken Universitetsjukhuset i Örebro
Vi uppmanar alla som är i slutet av sin ST-utbildning eller är
nyblivna specialister i lungmedicin att genomföra specialistexamen.
INGER DAHLEN

LENNART NILHOLM

Ordförande
Svensk Lungmedicinsk Förening

Utbildningsansvarig
Svensk Lungmedicinsk Förening
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Stora SFFA-stipendiet 2014-15
Svenska föreningen för Allergologi utannonserar för sjätte gången stora SFFA-stipendiet!
Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt
inom astma- och allergiområdet i Sverige.
Förutom SFFA har följande företag/organisationer bidragit med 50 000 SEK vardera:
ALK Nordic, Boehringer Ingelheim AB, GlaxoSmithKline, Meda Sverige,
Novartis Pharmaceuticals, Teva Sweden AB och Thermo Fisher Scientific.
Prissumman för 2014-15 års stipendium beräknas vara 400  000 SEK.
Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och
allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig
och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande.
Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta
stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig
redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.
Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:
Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.
Sista ansökningsdatum 2015-01-31.
Ansökan skickas i 14 exemplar till:
Eva Hallner, SFFA
Miljömedicinsk epidemiologi, Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet
Box 210, 171 77 Stockholm
Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två
ledamöter som utses av SFFA:s styrelse.
Beslut kommer att meddelas skriftligen till sökande i slutet av mars 2015.
I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Vårmöte i Göteborg
den 20 april 2015, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter
om sin forskning.
Vid frågor om stipendiet, kontakta SFFA:s ordförande Teet Pullerits via E-post:
teet.pullerits@vgregion.se

SLMF
SLMFs lungmedicinska forskningsanslag 2014

Nya terapier, biomarkörer, och kartläggning av
patogenetiska mekanismer vid sarkoidos
Johan Grunewald,
Enheten för Lungmedicin,
Institutionen för Medicin,
Karolinska Institutet och
Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna

Bakgrund

Det är glädjande och hedrande att SLMFs
forskningsanslag 2014 tilldelats vår forskning kring sarkoidos!
Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som drabbar omkring 2000 svenskar
årligen, mestadels unga vuxna. Hälsa och
livskvalité påverkas kraftigt, särskilt för
kvinnor som generellt upplever fler symptom (1). När sjukdomen drabbar lungorna
kan den leda till lungfibros (ärrbildning),
med restriktiv lungfunktionsnedsättning
som följd. Eftersom det inte finns någon
specifik diagnostisk markör ställs diagnos genom att väga samman klinisk bild,
anamnes, röntgenfynd, laboratoriedata,
biopsifynd (med typiskt icke-nekrotiserande granulom) och resultat av bronkoskopi med bronkoalveoärt lavage (BAL).
Oftast ses en relativt kraftig ansamling av
T-lymfocyter av så kallad T-hjälpar-typ
(CD4 positiva) vid differentialräkning av
BAL celler och vanligen är CD4/CD8kvoten klart förhöjd (>3.5) (2).
Nya terapier

Specifik behandling av sarkoidos saknas
och de existerande behandlingsalternativen är kopplade till potentiellt allvarliga
biverkningar. Det är därför angeläget att
söka nya behandlingsalternativ. Vi har nyligen prövat en experimentell typ av terapi
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genom leukaferes (GMA; granulocytmonocyt aferes) av behandlingsrefraktära
patienter. Det innebär att patienters blod
renas från vissa vita blodkroppar. Fem av
sju patienter rapporterade en subjektiv
förbättring med reducerad andfåddhet
och vi fann statistiskt säkerställda cellulära förändringar som talar för en reducerad inflammatorisk aktivitet (3). Med stöd
av det här aktuella anslaget utvecklar vi nu
i ett samarbete med O Winqvist, KS, en
annan typ av leukaferes. Denna eliminerar selektivt cellpopulationer som deltar i
den inflammatoriska processen i lungan.
Patienterna som ska få den här leukaferesen kommer att monitoreras noga före
och efter behandling med lung-röntgen,
bronkoskopi med BAL, blodprover, lungfunktion, formulär för skattning av olika
symptom, samt läkarundersökning.
En del patienter med sarkoidos har
”fintrådsneuropati”, en diagnos som hittills krävt olika avancerade undersökningar inklusive muskelbiopsier. Patienter med fintrådsneuropati kopplat till
sarkoidos har vanligen påtagliga nervrelaterade besvär och dessutom ofta en
uttalad trötthet. Vi försöker nu i samarbete (L Tallstedt, St Erik) identifiera dessa
patienter genom en ögonundersökning
med konfokalt mikroskop. Vi hoppas
därefter pröva behandling för dessa patienter med ett nytt anti-inflammatoriskt
preparat (”ARA290”) (T Cerami, USA).
Biomarkörer

Till skillnad från många andra kroniska
inflammatoriska sjukdomar kan sarkoidos
gå tillbaka och patienten tillfriskna. Det är
fortfarande oklart varför vissa patienter
med sarkoidos (med eller utan behandling) tillfrisknar, medan andra utvecklar
en kronisk och ibland allvarlig inflammatorisk sjukdom. Vissa varianter av HLA
generna, vars uppgift är att presentera
specifika antigen för T-cellerna och på
så sätt initiera specifika immunsvar, är
kopplade till olika prognoser för sjukdomen (4). Trots dessa HLA-associationer
saknas fortfarande etablerade biomarkörer, för diagnos såväl som för bedömning
av sjukdomsförloppet.

En del av våra projekt syftar till att
identifiera nya biomarkörer. Vi kommer
utnyttja vår biobank med material från
ca 1400 sarkoidospatienter, inklusive
BAL-celler, med möjlighet att söka associationer mellan proteiner, RNA, DNA,
och patientens kliniska sjukdomsbild,
röntgen och lungfunktion, BAL-cells-differential-räkning, organengagemang och
sjukdomsutveckling. Vi hoppas dessutom
kunna identifiera nya biomarkörer genom
våra samarbeten med SciLife (P Nilsson),
som utvecklat tekniker ("multiplex suspension bead array, mSBA") för screening
av stora mängder prover och kvantifiering
av proteinuttryck (exempelvis i lungan).
Vi fortsätter även att utveckla en ny teknik
för identifiering av de peptider som presenteras av HLA-molekyler på cellytan av
antigen-presenterande celler i lungorna.
Det är något som tidigare lett till identifiering av potentiella auto-antigen (exempelvis vimentin) vid sarkoidos och som
förhoppningsvis kan leda till identifiering
av nya biomarkörer.
Etiologi och patogenetiska mekanismer

Under årens lopp har många olika orsaker
till sarkoidos föreslagits, inklusive mikrobiella agens, såväl virus som bakterier,
och andra organiska och icke-organiska
ämnen. Forskare inom fältet anser idag
att det sannolikt finns flera olika patogenetiska mekanismer och att exponering
för olika ämnen i kombination med vissa
ärftliga komponenter sannolikt kan utlösa
sjukdomen. Genom att studera distinkta
subgrupper av patienter med sarkoidos
hoppas vi och andra forskare finna förklaringar till sjukdomen. Den kliniska
kartläggningen (fenotypningen) har därför kommit att bli allt viktigare vid studier av inflammatoriska sjukdomar som
sarkoidos.
Sven Löfgren (1910-1978) intresserade
sig redan på 40-talet för knölros (erytema
nodosum), något som då ofta kopplades
till tuberkulos eller streptokockinfektioner. Löfgren noterade att knölros ofta
förekom samtidigt med ett plötsligt insjuknande i feber och bilaterala fotledsartriter, samt att dessa patienter uppvisade
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typiska fynd på lungröntgen av förstorade lymfkörtlar i hili. Syndromet kom
senare att kallas Löfgrens syndrom och
utgör idag en särskild form av sarkoidos.
Patienterna har förutom den typiska kliniska bilden också en stark koppling till
vissa HLA-varianter (HLA-DRB1*03, i
dagligt tal ”DR3”) samt till ett specifikt
immunsvar med i lungan ackumulerade
T-celler som uttrycker ett specifikt T-cells
receptor (TCR) V gensegment (Vα2.3) (5).
Vår hypotes är att T-cellerna ansamlas i
lungorna där de känner igen och reagerar
mot ett specifikt ämne (antigen), och att
Vα2.3+ T-celler är effektiva och har förmågan att eliminera det ämne (ämnen)
som utlöser inflammation och granulombildning. Det skulle förklara den goda
prognosen för patienter med lungansamlade Vα2.3+ T-celler. I det aktuella projektet söker vi identifiera det ämne som
får de Vα2.3+ T-cellerna att ansamlas och
aktiveras i lungorna. I samarbete med en
grupp i Denver (A Fontenot) konstruerar
vi för närvarande cellinjer som uttrycker
just denna TCR (Vα2.3+). Cellinjerna är
vårt verktyg för att screena ett stort bibliotek av ämnen och på så sätt identifiera
exakt vad cellerna känner igen. Vår förhoppning är att på så sätt kunna identifiera ett specifikt sarkoidos-antigen, vilket
i förlängningen kan leda till kartläggning
av patogenesen av sjukdomen. Parallellt
kartlägger vi mer exakt vilken funktion

de Vα2.3+ lungansamlade T-cellerna har
(proliferation, cytokinproduktion) och
om de känner igen kandidat-antigen som
exempelvis mKatG (mykobakteriellt enzym som idag betraktas som ett möjligt
sarkoidos-antigen) (6).
Patienter med Löfgrens syndrom har
generellt en god prognos, och de patienter som är HLA-DRB1*03 positiva har en
klart ökad chans till komplett tillfrisknande jämfört med de som är DRB1*03
negativa. Framtida forskning kanske kan
visa om Löfgrens syndrom är en specifik
sjukdom, med en distinkt patogenes.
Konklusioner

Det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ vid sarkoidos, inte minst
med anledning av att dagens behandlingar är långdragna och behäftade med
biverkningar. Behandling med en ny form
av leukaferes kan få betydelse även för andra inflammatoriska lungsjukdomar.
Biomarkörer kan få stor betydelse för
diagnostik, monitorering av sjukdomsaktivitet, kartläggning av organengagemang,
och för att bättre förutsäga sjukdomens
förlopp vid sarkoidos.
Studier av lungansamlade Vα2.3+ Tcellerna skulle kunna leda till identifiering
av ett specifikt sarkoidosantigen och ge
underlag för nya, specifika behandlingsprinciper.
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Behandling av kronisk dyspné:
farmakogenetiska mekanismer och klinisk effekt
Att få SLMFs forskningsanslag för 2014
är en stor ära, spännande och fantastiskt roligt; nu ska här forskas kring
dyspné!
Varför är forskning kring dyspné viktig?

Dyspné (andningsbesvär/andnöd) är
vanligt vid avancerade sjukdomstillstånd
i allmänhet, men vid lungsjukdom i synnerhet (1). Vid avancerad KOL lider upp
till 95 % av patienterna av svår kronisk
dyspné (1).
Dyspné är ett allvarligt symtom. För
att undvika dyspné minskar många sin
fysiska aktivitet, vilket kan leda till en ond
spiral av försämrad kondition, sänkt livskvalitet och ytterligare förvärrad dyspné
(2). Dyspné är en stark riskfaktor för ökad
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oro och nedstämdhet, minskad livsvilja,
sjukhusinläggning och förtidig död (2, 3).
Det saknas idag etablerad läkemedelsbehandling mot refraktär dyspné, dvs.
dyspné som kvarstår trots optimal behandling av underliggande sjukdom(ar)
(4). Syrgas har oklar evidens och rekommenderas inte för patienter som inte uppfyller kriterierna för hemsyrgas (5).
Lågdos opioider, främst morfin, är den
mest lovande läkemedelsbehandlingen
mot refraktär dyspné (4, 6). Behandlingen
beskrevs nyligen i Lung- & Allergiforum
(nr 2, 2014). Det har inte rapporterats
några fall av andningsdepression eller
allvarliga bieffekter vid behandling med
långverkande opioid i låg dos vid avancerad sjukdom inklusive KOL (6-9).
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Behandlingssvaret på opioider varierar
mellan individer och kan inte förutsägas
tillfredställande med hjälp av vanliga fysiologiska parametrar, såsom ålder och
kön (10). Ingen studie har ännu undersökt
sambandet mellan genetiska variationer
i opioidsystemet (receptorer, transport
och metabolism) och opioideffekten mot
dyspné.
Rehabilitering är av central betydelse
för att förbättra fysisk kapacitet och hälsorelaterad livskvalitet vid KOL, men
träningen begränsas ofta av patientens
dyspné (11). Flera laboratoriestudier har
visat att endogena opioider (endorfiner)
ökar och förbättrar dyspné och fysisk
kapacitet i samband med träning (12, 13).
Lågdos opioider är en möjlig ny behandlingsprincip för att förbättra effekten av
rehabiliteringsträning vid svår KOL, som
ännu inte utvärderas i en randomiserad
klinisk studie.

kapacitet, ökad risk för biverkningar, samt
vilka patienter som har bäst nytta.
För att studera effekterna av lågdos
opioider vid lungrehabilitering (syfte III)
planeras en randomiserad, dubbelblind,
fas-III studie (med inbyggd pilotfas)
av lågdos opioid vs. placebo under åtta
veckors lungrehabilitering. Utfallsmått
är förändring i 6 minuters gångsträcka,
fysisk aktivitet (mätt med rörelsesensor)
och dyspné.
Framtida utveckling

Det enda vi vet om framtiden är att den
inte redan är här (15). Sannolikt kommer
vi dock i takt med ökande kunskaper om
mekanismerna bakom dyspné, kunna erbjuda patienter med kronisk dyspné effektiv, skräddarsydd och säker symptomlindrande behandling. Detta projektet
med stöd från SLMF ämnar bli ett betydande bidrag till den utvecklingen.

Vad är syftet med projektet?

I Att studera sambandet mellan genetiska variationer och effekten av opioider
mot dyspné.
II Att studera om behandling med lågdos
opioider respektive syrgas är säker och
effektiv för att förbättra dyspné och fysisk kapacitet för patienter med KOL.
III Att studera om lågdos opioider förbättrar effekten vid KOL-rehabilitering
Hur genomförs projektet?

Detta är ett postdokprojekt i samarbete
med Flinders University, Australien, och
ett internationellt forskningsnätverk inom
lindring av dyspné, med forskare inom
lungmedicin, onkologi och palliativmedicin.
Genetiska faktorer (syfte I) studeras
med hjälp av EPOS-studien (the European Pharmacogenetic Opioid Study), en
nyligen insamlad tvärsnittsstudie av 2,294
opioidbehandlade patienter i 11 europeiska länder (14). Helblod har analyserats
gällande förekomst av genetiska variationer, single nucleotide polymorfismer
(SNPs) i 25 potentiella kandidatgener i
opioidsystemet (14).
Vi kommer att genomföra en Cochraneanalys av syrgas för kronisk dyspné vid
KOL, respektive en metaanalys av opioider mot dyspné (syfte II). Frågeställningarna är om behandlingarna ger betydelsefull förbättring av dyspné och/eller fysisk
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Höjdpunkter från ATS 2014, San Diego

Å

rets ATS-konferens, American
Thoracic Society, hölls i San Diego.
Jag hade nöjet att delta vid konferensen som utgör ett utmärkt utbildningstillfälle för lungläkare, allergologer
och kollegor från angränsande specialiteter. Kongressen hölls i det moderna och
centralt belägna San Diego Convention
Center längs hamnen mittemot Coronado Island. Som vanligt stod luftvägssjukdomar, sömnmedicin och intensivvård i
fokus och kongressen gästades av enastående föredragshållare från världen över.
Interstitiella lungsjukdomar (ILD) och
idiopatisk lungfibros (IPF) stod i fokus.
Efter många års oklarheter och väntan på
studiedata, presenterades resultaten från
olika kliniska prövningar med diverse behandlingsalternativ. Under sessionen A95,
med titeln “Skyfall: late breaking clinical
trials on idiopathic pulmonary fibrosis
(IPF)”, redovisade de mest framstående
forskarna inom området deras senaste
resultat vid behandling av IPF. Nya behandlingsmöjligheter med monoklonala
antikroppar ser lovande ut.
Fyra särskilt intressanta sessioner följde

om genetiska aspekter vid lungfibros,
vaskuliter i lungor, ovanliga interstitiella
lungsjukdomar samt om handläggning vid
kroniska interstitiella lungsjukdomar. Det
förnyade intresset för ILD bland amerikanska lungläkare bekräftades av det stora
antal affischer och abstrakt inom området, som presenteras under konferensen.
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Nya behandlingsstrategier vid obstruktiva lungsjukdomar väckte också stort intresse på kongressen. Som många av läsarna redan vet, har nya läkemedel testats
under de senaste åren och är nu redo att
lanseras på marknaden. Postersessionerna
myllrade av data från kliniska studier med
betoning på effekt- och säkerhetsdata.
Området verkar mer levande än någonsin
och de nya preparaten är så många att jag
anförtror att jag kände mig smått förvirrad av alla nya tillgängliga alternativ.
Forskarutbildningskurserna var välbesökta, särskilt de om interventionell
bronkologi, interstitiella lungsjukdomar
och sömnmedicin. ST-läkare erbjöds
deltagande i specifika karriär- och forskningsinriktade sessioner samt möjlighet
att träna på kliniska färdigheter vid den
s.k. Fellows Case Conference.

att få lyssna till mina Göteborgskollegors
arbeten om Pex (utandad partiklar).
Slutligen kan jag berätta att det var en
mycket intressant konferens med en balanserad organisation och en fin blandning av kliniska ämnen och forskningsfrågor, för att inge nytt hopp för mina patienter som lider av allvarliga sjukdomar
i andningsorganen.

NICOLA MURGIA

Av särskilt intresse för mig var konferen-

sens täckning av yrkes- och miljömedicinska frågor samt av non-invasiva metoder
för att studera luftvägssjukdomar. Det
yrkes- och miljölmedicinska programmet var intressant och bjöd dessutom
på en trevlig get-together för att utbyta
erfarenheter och idéer med kollegor från
världen över, vissa som jag tidigare mailväxlat med, andra vars publikationer jag
många gånger läst.
Tyvärr framkom inga större nyheter
avseende non-invasiva metoder för att
studera luftvägssjukdomar och jag tvingades vänta till ERS i september 2014 för

Nicola Murgia är överläkare vid Enheten
för yrkesmedicin, luftvägssjukdomar och
toxikologi vid sjukhuset i Perugia, Italien,
och docent i yrkesmedicin vid universitetet
i Perugia. Han är specialist i yrkesmedicin,
allergologi och klinisk immunologi.
Nicola är också deltidsdoktorand vid
Sahlgrenska Sjukhusets Institution för
Arbets- och miljömedicin i Göteborg, där
han också varit gästforskare 2010 och
gästprofessor 2013.
Hans huvudsakliga kliniska och forskningsrelaterade intressen är inom arbets- och
miljörelaterade allergiska luftvägssjukdomar.
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Luftvägsregistret

Luftvägsregistrets årsmöte i Linköping
Den 8 oktober samlades ett gäng astma och KOL intresserade personer i Linköping för att ta
del av data från Luftvägsregistret. Temat för årsmötet och den efterföljande utbildningen var
”Inspiration med goda exempel från astma-KOL-vården”. Mötet arrangerades tillsammans med
Lungkliniken i Linköping.

M

ötet riktade sig även denna gång
till vårdpersonal från såväl primärvård som Barn- och Lung-/
Allergimottagningar. Dagen inleddes med
ett sedvanligt årsmöte. Mötesdeltagarna
hälsades välkomna av de lokala arrangörerna överläkare Thomas Gars från Motala och verksamhetschef Helena Engström
från Lungkliniken, Universitetssjukhuset i
Linköping. Efter en kort inledning av ordförande Ann Ekberg-Jansson, som påpekade att många positiva saker är på gång
som sannolikt kommer att gynna både
astma och KOL sjuka patienter, tog Thomas Gars vid. Han hade även detta år lett
arbetet med ”Årsrapporten” och vi fick
höra flera spännande observationer från
denna. I Årsrapporten för 2013 presenterades också för första gången data från
patienter med astma samt inneliggande
patienter med KOL. Samtliga data hade
hämtats från det nystartade registret på
Registercentrum Västra Götalandsregionen. Då inte registret kom i drift förrän i
mars 2013 så fanns dock endast data från
9 månader under 2013.
Vid årsskiftet 2013/14 var antalet deltagande enheter omkring 300 medan antalet unika patienter med KOL i registret
var nära 9000. Detta innebar att andelen
av patienter med känd KOL, stadium
3 och 4, som vid årsskiftet fanns med i
registret var 36 respektive 47 %, det som
brukar kalls täckningsgrad. Detta är en
klar ökning jämfört med föregående år.
Omkring 1600 patienter med astma hade
under året förts in i registret. Detta är en
siffra som kan tyckas låg men inte särskilt
märkligt, då vi av erfarenhet vet att det tar
en tid innan man får upp registreringsgraden för en diagnos.
30 % av vårdcentralerna och 56 % av de
lungmedicinska enheterna hade vid årsskiftet anslutit sig. För en mer detaljerad
presentation av Årsrapporten hänvisar
vi till följande länk: http://www.registercentrum.se/sites/default/files/dokument/
luftvagsregistret_arsrapport_2013.pdf
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Thomas Gars både föreläste och modererade
under dagen.

Efter detta presenterade våra rikskoordinatorer Birgitta Jagorstrand och Leif
Strömberg hur det aktuella läget ser ut för
registret. Bland annat redovisades de positiva saker som skett under senare delen
av 2014 såsom tillkomst av statistikmoduler och en kortvariant av registret. Genom
att öppna upp för direktöverföring till registret så har antalet registreringar sedan
årsskiftet ökat kraftig.
Efter en god lunch startade eftermiddagen med att Anna Svensson beskrev
hur vi skapar och vidmakthåller beteendeförändringar i organisationer. Detta gav
många bra tankar och idéer hur man bör
arbeta med det ständiga förbättringsarbete som god vård kräver. Sedan var det åter
dags för Thomas Gars att presentera hur
man arbetat med registret på hemmaplan i Motala. Genom att använda registret
hade man på ett relativt enkelt sätt, efter
vissa initieringsproblem, kunnat följa sina
vårdinsatser och vidtagit åtgärder för förbättringar när så krävdes.
Henning Elvtegen och Ann EkbergJansson presenterade två skilda ”Behovsanalyser” gjorda på initiativ av beställarorganisationen i Östergötland respektive
Västra Götaland, där man undersökt diagnostiska åtgärder och behandling vid
KOL bland annat. Även om analyserna
gjorts på olika sätt så var ändå slutsatserna tämligen likartade med behov av ökade
insatser för rökavvänjning, patientundervisning och rehabilitering.
Birgitta Jagorstrand presenterade också

Bilden visar antalet registreringar i Luftvägsregistret sedan slutet av 2013.

det fina arbetet som genomförts i Skåne
med att certifiera astma-/KOL mottagningar i primärvården. Huvudmännen
har sett detta som en väg att kvalitetssäkra vården. Ett stort intresse finns från
andra delar av landet att följa efter Skåne.
Vårdcentralen på Tjörn presenterade
sedan ytterligare ett exempel på hur man
arbetat med att förbättra sin astma-/KOL
vård bland annat med hjälp av Luftvägsregistret. De beskrev också de problem som
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Luftvägsregistret

Pg 90 09 06-9

de på grund av olika omständigheter stött
på och som försvårat arbetet, men hur de
hade försökt hantera detta.
Slutligen visade Peter Odebäck hur
man på en annan primärvårdsenhet arbetat med det lokala förbättringsarbetet
via en sökmotor som heter Rave, och hur
man med hjälp av denna också levererat
data till Luftvägsregistret via överföring
från journal till kvalitetsregister. Han presenterade sedan slutligen var man står i
arbetet med de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen för astma och KOL. Peter har
haft en central roll i detta arbete. Riktlinjerna kommer i en preliminär version
i slutet av året.

Dagen avslutades med att våra modera-

torer Thomas Gars och Helena Engström
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 på vår
hemsida.

Bg 900-9069

42x45 mm

Ett bättre liv

för barn med
allergisjukdom
ANN EKBERG-JANSSON

Ordförande Luftvägsregistret

Pg 90 09 06-9
Bg 900-9069

Tidningen KOL – riktad till patienter,
42x45 mm
närstående och vården
Luftvägsregistret har i samarbete med

Riksförbundet HjärtLung tagit fram tidningen KOL, med syfte att uppnå ökade
kunskaper om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kännedom om strategier
för att hantera sjukdomen hos patienter,
närstående och andra.
Tidningen KOL lyfter de viktigaste frågorna kring sjukdomen, vård och rehabilitering, med avstamp i den bild av KOLvården som registrets årsrapport tecknar.

KOL innehåller reportage om motion
och medicin, certifiering av vårdcentraler,
mat, rökavvänjning och en checklista som
patienten kan ta med till vårdcentralen.

Ett bättre liv för barn
Tidningen KOL kommer att finnas till-

gänglig i digital form på Luftvägsregistrets
och Riksförbundet HjärtLungs hemsida.
Den går också att beställa från Riksförbundet HjärtLung Adress: info@hjartlung.se

med allergisjukdom

P
B
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90x20 mm
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Ett bättre liv
för barn
med allergisjukdom

Pg 90 09 06-9 Bg 900-9069
90x28 mm
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Register lanserat för Idiopatisk lungfibros
Kan leda till kunskap om hur vanlig sjukdomen är
och vara till hjälp vid kvalitetsuppföljning
Idiopatisk lungfibros (IPF) är en sjukdom med en prognos
sämre än många maligna tillstånd. Diagnostiken har under
det senaste decenniet förenklats vilket till stor del beror på
framsteg inom toraxradiologin. Det är ännu inte känt hur
vanligt tillståndet är i Sverige, men uppskattningsvis finns
1500 patienter i landet med IPF. Nya läkemedel har nu introduceras vilken innebär höga kostnader för sjukvården.
Det är därför angeläget att följa upp patienterna på ett
kontrollerat och strukturerat sätt. Nyligen har ett nationellt
register för IPF lanserats. Registret kommer att ge aktuella
incidens- och prevalenssiffror och även kunna användas i
kvalitetsgranskningssyfte och innebär också en plattform
för forskning.
Inledning

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en interstitiell lungsjukdom där
femårsöverlevnaden angetts till cirka 20-25 %. Sjukdomen är bäst
definierad av de interstitiella pneumonierna och den känns igen
av ett typiskt mönster ("usual interstitial pneumonia", UIP) på
högupplösande datortomografi (Figur 1) eller kirurgisk lungbiopsi. Om andra orsaker till interstitiell lungsjukdom kan uteslutas baseras alltså diagnostiken på förekomst av UIP-mönster.
Prevalensen av IPF i Sverige är okänd, men har i ett amerikanskt
material beräknats till 14-42 fall / 100000 invånare. I en finsk nationell studie uppskattades prevalensen till 14-16 / 100000 invånare med tydliga regionala skillnader. IPF debuterar oftast med
andfåddhet och torrhosta och patienterna utvecklar en restriktiv
lungfunktionsnedsättning med sänkt alveolo-kapillär diffusion.
Sjukdomen drabbar oftast män i 40-70 årsålder. Cigarettrökning
är den vanligaste riskfaktorn. Kronisk gastro-esofageal reflux,
dvs aspiration av surt maginnehåll är överrepresenterat hos patienter med IPF.
IPF är en progressiv sjukdom och 15-20% av patienterna har
försämringsepisoder. Dessa exacerbationer definieras som snabb
sjukdomsprogress utan påvisbar annan orsak, med pålagrade
"ground-glass" förändringar på HRCT och med en hög mortalitet. Det finns sannolikt även en grupp av patienter med IPF som
är relativt stabila under en längre tid.
I början av 2000-talen gjordes en omfattande revision av
klassificeringen av de interstitiella lungsjukdomarna. Sedan
2004 har ett tjugotal randomiserade kliniska prövningar publicerats baserade på denna klassifikation. De flesta har utfallit
negativt. Dock registrerades i EU 2011 det första läkemedlet,
pirfenidon, för behandling av IPF och det har även godkänts i
USA under innevarande år. Sannolikt kommer ytterligare ett
läkemedel, nintedanib, att godkännas inom kort och vi har då
två läkemedel med dokumenterad bromsande effekt. Detta är
en hisnande utveckling om man jämför med hur förhållandena
var bara för ett decennium sedan, då steroider, azatioprin och
N-acetylcystein var standardbehandling, utan att vara baserat
på egentlig evidens.
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Datortomografi av lunga hos patient med IPF.

Att förbättra diagnostik och omhändertagande för patienter
med IPF är angeläget. Sjukdomen är allvarlig, någon bot finns
inte och den är sannolikt underdiagnosticerad. Nya läkemedel
introduceras vilket innebär betydande kostnader för sjukvården. Vi behöver därför organisera vården syftande till att kunna
registrera medicinska och andra åtgärden ut ett kvalitetsperspektiv. Vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har nu initiativ tagits för att strukturera IPF omhändertagandet genom
ett flertal initiativ.
Register för idiopatisk lungfibros

Under hösten 2014 har det nationella registret för IPF lanserats
och inbjudan har gått ut till samtliga lungmedicinska kliniker/
enheter i landet att ansluta sig. Registerhållare är Lung-Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har erfarit ett
stort intresse från lungmedicinska enheter att vilja ansluta sig
till registret, som avsiktligt gjorts enkelt för att underlätta inmatning. Fem kliniker kommer att anslutas under 2014, och målet
är att samtliga lungmedicinska kliniker/enheter i landet skall
vara anslutna under 2015.
Registret har förberetts enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting och i samarbete med kvalitetsregistercentrum Stockholm. Registerplattformen som utnyttjas,
har under flera år använts i Finland för patienter med IPF, och
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Exempel på en sida i Lungfibrosregistret där variabler matas in.

förbättras nu specifikt för användning i Sverige. Registret följer
alla internationella och nationella riktlinjer vad gäller variabler
som är viktiga vid diagnostik och uppföljning av patienterna
med IPF. Registret ger alltså en möjlighet att samköra data från
Finland och Sverige för att kunna få en uppfattning om huruvida sjukdomspanoramat skiljer sig mellan länderna. Danmark
bygger också upp registerverksamhet och ett utvidgat Nordiskt
samarbete diskuteras nu.
Via en webbaserad plattform med en design som underlättar
navigering och ger en tydlig översikt kan demografi, relevanta
laboratorieprover, radiologi, lungfunktion samt patologi registreras och uppdateras vid varje kontroll (Figur 1). Dessutom kommer uppgifter om eventuell behandling, dess effekt och biverkningar, som registreras enligt internationell standard (Common
Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE).
Eftersom en korrekt radiologisk bedömning av datortomografi är nödvändig för diagnostik har vi även diskuterat en centraliserad genomgång av bildmaterialet för att få en enhetlighet i
bedömningen av de inkluderade patienterna. Hur detta praktiskt
kan komma att utformas skall diskuteras med deltagande centra.
En centraliserad bedömning av bildmaterial kommer behandlande klinik tillgodo och kan kanske utgöra ett incitament för
att ansluta sig.
Ett nyligen till svenska översatt livskvalitetsfrågeformulär, KBILD (Kings korta frågeformulär om lungfibros), bestående av 15
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enkla frågor kommer att användas för att registrera livskvalitet.
Vi planerar även att utnyttja ett interaktiva verktyg för ändamålet. Via en pekplatta kan livskvalitetsformulär fyllas i direkt av
patienten och de besvarade frågorna kan vårdgivaren genast se
i registret. Den enskilde patientens sida i registret är uppdelad
i en del för redan inlagd data och en del som används för att
registrera ny information vilket gör användandet smidigt. För
att optimera tidsåtgången används förklarande text som stöd
när nya besök registreras. All data från frågeformulären och
från övriga registrerade parametrar kan visas i form av grafer
och som avidentifierade rapporter, både för hela patientgruppen och för den enskilde patienten. Detta gör att registret inte
bara ger möjlighet att lätt extrahera data utan även erbjuder
en ”real-time” uppdatering av patientens tillstånd. Registret är
därför idealiskt för uppföljning av IPF-patienter.
En forskningskoordinator med erfarenhet av kliniska prövningar och datarapportering är nu kopplad till registerarbetet för
att erbjuda teknisk och praktisk hjälp till alla deltagande centra.
Koordinatorn kommer att personligen besöka de centra som
inkluderas för stöd och support. Teknisk support finns också
från det företag som tillhandahåller registret (Granitics).
Vi har också etiskt tillstånd att, inom ramen för registret, insamla blodprover och lagra dessa i en biobank. Detta ger möjligheter att i framtiden studera exempelvis möjliga biomarkörer
i en välkarakteriserad kohort av IPF-patienter.
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Lungfibrosmottagning Karolinska Solna

För att öka vårdkvaliteten vid Lung-Allergikliniken, Karolinska
Solna för patienter med IPF startades 2013 en lungfibrosmottagning. Ett team bestående av två sjuksköterskor tre specialistläkare samt andra personalkategorier såsom fysioterapeuter,
dietister, arbetsterapeuter och kuratorer arbetar nu i team för
att försöka få en helhetsbild gällande utredning, behandling och
omhändertagande av patienter med IPF. I november 2014 är
cirka 65 patienter listade på lungfibrosmottagningen, och verksamheten har tagits väl emot både av patienter och av anhöriga.
Utredning och uppföljning av IPF patienterna kan även påskyndas eftersom mottagningen har fasta tider för bland annat lungfunktion undersökningar och specialiserade sjukgymnastik och
informations aktiviteter.

"I november 2014 är cirka 65 patienter
listade på lungfibrosmottagningen, och
verksamheten har tagits väl emot både
av patienter och av anhöriga."

Multidisciplinära konferenser

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) publicerade 2012 ett
vårdprogram (www.slmf.se) där radiologins avgörande roll vid
diagnostik poängterades och där multidisciplinära konferenser rekommenderades. Eftersom sjukdomen är relativt ovanlig
rekommenderas att dessa konferenser bör centraliseras. Vid
Karolinska Universitetssjukhuset har vi sedan 2011 erbjudit
möjlighet för kollegor vid andra sjukhus i landet att remittera
patientfall för "second opinion" som diskuteras på de månatligen
återkommande multidisciplinära konferenserna. Antal fall som
diskuteras per år uppgår till ungefär 90 patienter och cirka 25%
utgörs av fall remitterade från andra sjukhus.
Lungfibrosregister behövs

Idiopatisk lungfibros är en av lungmedicinens stora utmaningar.
Förbättrad diagnostik och nya behandlingsformer har innebär
en stor potential att kunna förbättra omhändertagandet av våra
patienter. Det lanserade lungfibrosregistret kommer att bli ett
effektivt verktyg inte enbart för att kartlägga IPF sjukdomen i
Sverige, utan även för att minska regionala skillnader i vård och
omhändertagande och för att förbättra samarbetet mellan de
olika lungmedicinenheterna. Dessutom kan forskning underlättas och samarbete med övriga nordiska länder effektiviseras,
då både Finland och Danmark byggt upp register med gemensamma variabler. Den till registret kopplade biobanken kan i
framtiden också främja exempelvis forskning om biomarkörer.
Vi hoppas på ett stimulerande samarbete så att vi gemensamt
kan göra det bättre våra IPF patienter.

Legitimerade sjuksköterskorna Henrik Ryftenius och Lise-Lotte Landenfelt
Gestré vid lungfibrosmottagningen Karolinska Solna

MAGNUS SKÖLD

GIOVANNI FERRARA

LISA CARLSON

Professor, överläkare

PhD, överläkare

Leg sjuksköterska,
registerkoordinator

Samtliga vid Lung-Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
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37e europeiska konferensen för cystisk fibros
Göteborg, Sverige, 11-14/6-2014

Prisutdelning under öppningssymposiet

På kvällen den 11/6-2014 samlades 2089 deltagare i Svenska
Mässan, Göteborg, för att uppdatera sina kunskaper om cystisk fibros (CF). Kongressen öppnades av Anders Lindblad,
överläkare vid Göteborgs CF-center. Han presenterade en kort
historia om Göteborg. Konferensens beskyddare var Drottning
Silvia och konferensens värdar var bl.a. Riksförbundet Cystisk
Fibros (RfCF).
Professor Eitan Kerem tilldelades det Europeiska CF Sällskapets (ECFS) pris och presenterade några av hans väsentliga
upptäckter som bidragit till ökad kunskap om CF-sjukdomen.
Han har t.ex. varit involverad inom forskning som syftar till
att utveckla mutationsspecifika farmakologiska behandlingar
som ska korrigera den basala defekten som ligger bakom CFsjukdomen.
Professor Birgitta Strandvik, från Göteborgs Universitet,
tilldelades priset “ECFS lifetime contribution award”. Hon blev
väldigt rörd när hon, med tårfyllda ögon, hämtade priset. Professor Birgitta Strandvik har publicerat över 250 vetenskapliga
artiklar och hälften av dessa tillägnade cystisk fibros. Hennes
forskning har alltid baserats på hennes kliniska intresse för CFpatienternas välmående och har därför haft bred inriktning.
ECFS-presidenten Stuart Elborn bad om en minut av tystnad
för att hedra Professor Gerd Döring som avlidit under fjolåret.
Hans ventenskapliga arbete har förändrat vår förståelse av CFlungsjukdomens patofysiologi, framförallt inom inflammation,
medfödd immunitet och anaeroba förhållandena inom CFluftvägar. Gerd Döring var också chefsredaktör för tidskriften
”Journal of Cystic Fibrosis”. Stuart Elborn informerade publiken
om att ECFS har initierat s.k. “Gerd Döring Award” som kommer att tilldelas en yngre forskare varje år som bidragit med
viktig kunskap inom CF-området.
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Öppningsceremonin avslutades med mycket uppskattad
svensk dans och folkmusik följt av välkomstmingel med skaldjurstema.
CF mikrobiota

Dag 2 bjöd på ett symposium om CF-lung-mikrobiota. Mikrobiota i allmänhet definieras som mikrober associerade med en
specifik omgivning, mikrober som finns i friska individers nasofarynx kan kallas t.ex. för ”friska nasofaryngeala mikrobiota”. Definitionen täcker alla former av mikrober och inkluderar virus,
bakterier, svampar, archaea och s.k. icke-mykotiska mikroskopiska eukaryota. Majoriteten studier, även inom CF, har fokuserat på den bakteriella komponenten. Termen CF-mikrobiota
refererar till spektrat av samtliga bakterier som hittats i sputum
från CF-individer. Varje enskild bakteriearts potentiella roll vid
infektion, inflammation och själva sjukdomsförloppet vid CF är
oklar. Däremot har flera studier visat att bakteriefloran som koloniserar CF-lungor skiljer sig mellan olika individer; den bakteriella mångfalden går förlorad med ålder, sjukdomsprogress och
allteftersom lungfunktionen försämras. Där finns evidens för
teorin att lunghälsan är positivt korrelerad med hög pulmonell
mikrobiell mångfald; t.ex. den pulmonella mikrobiella mångfalden är större hos friska individer jämfört med CF-personer.
Mikrobiota bär ett massivt genbibliotek vilket heter mikrobiom. Mikrobiomet är en utsträckning av varje individs eget genom och är 150 gånger större än vårt eget genom. Mikrobiomet
är relativt stabilt men kan påverkas t.ex. av ändrade matvanor
eller kirurgi. I tarmen finns 160 olika bakterier som tillhör s.k.
tarm-mikrobiota och dessa kan lätt odlas fram. Däremot är antalet bakteriearter i lungorna lägre och det krävs speciella selektiva
medier för att lung-mikrobiota ska kunna framodlas. Symposiet
redogjorde för vilka tillgängliga molekylära metoder som finns
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som kan användas för att vi ska kunna studera lung-mikrobiota,
vilka bakterier man kan hitta i CF-lungor och vilka av dessa visat
sig vara kopplade till klinisk försämring.
Föreläsaren Kenneth Bruce fick möjlighet att närmare beskriva vilken kunskap som finns angående lung-mikrobiota
hos patienter med andra lungsjukdomar än CF, t.ex. hos patienter med KOL eller icke-CF-bronkiektasier, samt hur man
skulle kunna använda denna kunskap inom CF-området. Det var
mycket intressant att höra hur många bakteriella sorter man hittar hos icke-CF- och CF-patienter som överlappar och att övre
luftvägarna tycks utgöra en reservoir för spridning av bakterier
som sedan koloniserar de nedre luftvägarna.
Mikrobiotas mångfald (dvs. antal bakteriearter i ett prov),
”evenness” (dvs. graden av liknelsemellan olika species representerade i ett prov) och dominans (dvs. graden av kvantitativ dominas mellan en eller flera speciesi ett prov) är kliniskt
informativa. T.ex., den aktuella kliniska bilden hos patienter
med icke-CF-bronkiektasier korrelerar mycket närmare med
det fullständiga resultatet av mikrobiota-analysen än med den
vanliga närvaro-/frånvaro-detektionen av enbart kliniskt relevanta species. Dessutom kan mikrobiota-analysen förutsäga hur
patienten svarar på antibiotika behandling. Kommer det vanliga
baktlab-svaret se ut så här om 5 år?

Bild från artikeln: Rogers G B et al. Thorax doi:10.1136/thoraxjnl-2014-205826.

En utmaning att designa ett CF-center!

Dag 2 fortsatte med två intressanta symposier om prevention
och kontroll av infektioner hos CF-patienter, och om hur man
kan påverka CFTR-proteinet i syfte att modulera CF-sjukdom.
Vad skall man tänka på vid planering av en CF-mottagning/
avdelning? Eftersom de flesta infektioner vid CF är luftburna,
behövs ordentlig luftisolering. Detta kan man uppnå genom att
bygga enkelrum med negativt tryck, ventilation med >12 totala
luftutbyten per timme och ett inbyggt eller mobilt HEPA-filter
(om det är samma luft som cirkulerar i rummet). Viktigt att
tänka på är HEPA-enhetens effektivitet och planera rumskonfigurationen därefter. Talet avslutades med ”Look at your hands.
They are deadly weapon.”
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CFTR-modulering: Korrektorer och potentiatorer

CFTR-moduleringssymposiet bjöd i sin början på en redovisning av de sex olika CFTR-mutationsklasserna (CFRT: Cystic
fibrosis transmembrane conductance regulator). Denna klassificering behövs dels för att kunna förstå CF-sjukdomen och dess
symtom som drabbar olika organ, och dels för att kunna förstå
hur olika CFTR-protein-modulerande läkemedel fungerar. Den
totala CFTR-aktiviteten beror på antalet CFTR-kanaler i epitelcellernas apikala membran och på hur dessa fungerar. CFTR
funktionen är beroende av ”gating” (hur stor är channel-openprobabiliteten och hur effektiv kanalens konduktans är. Klass I
mutationer drabbar CFTR-syntesen, klass II mutationer orsakar
felaktig processing av CFTR-proteinet, klass III mutationer leder
till felaktig reglering av CFTR-kanalen eller felaktig gating, klass
IV mutationer gör att CFTR-kanalens konduktans är minskad,
klass V mutationer leder till minskad mängd av CFTR-kanaler
i det apikala membranet och klass VI mutationer orsakar ökad
turnover av CFTR-kanalen på cellytan.
Intensiv forskning pågår för att utveckla substanser som
skulle kunna korrigera den basala defekten i CFTR-proteinet
(s.k. korrektorer) eller substanser som skulle kunna öka aktiviteten av de CFTR-kanaler som redan finns i det apikala membranet (s.k. potentiatorer).
Substansen Ivacaftor finns redan ute på marknaden under
läkemedelsnamnet Kalydeco®. Ivacaftor fungerar som CFTRpotentiator och blev först registrerad och godkänd för patienter
med mutationen G551D (en relativt ovanlig klass III mutation). I
februari 2014 godkände FDA Ivacaftor även för övriga klass III
CFTR-mutationer (förutom en). Data från provrörsexperiment
såg nämligen lovande ut: Ivacaftor höjde signifikant sannolikheten att CFTR-kanalen var öppen för alla 9 testade klass III
mutationer. Baserat på dessa data, gick man vidare med en fas
3 studie (”Konnection”). Användning av Ivacaftor var kopplad
med förbättrade FEV1 (+10 %), BMI, z-BMI, svettkloridvärden
(-50 mmol/L), och bättre livskvalitet mätt med CFQ-R . Däremot
saknas det fortfarande data som kan styrka den förväntade positiva långtidseffekten samt långsiktiga säkerhetsdata vad gäller
kronisk användning av Ivacaftor. Experter förutsäger att ca 80 %
av CF-patienterna även kommer att behöva samtidig behandling
med en annan CFTR-modulator med en annan verkningsmekanism som tillägg till Ivacaftor-behandlingen.
Sammanfattningsvis finns många glädjande preliminära data
som stödjer den positiva effekten av ivacaftor på CF-patienternas välbefinnande och forskningsdata som tyder på att CFTRmodulerande substanser kommer sannolikt att bli en viktig del
av CF-behandling. Samtidigt poängterar experterna att ”CFTR
modulators will never be a cure for CF”.
Interaktiva fallpresentationer

Dag 3 deltog jag i interaktiva fallpresentationer.
Första fallet var en patient med hepatopulmonellt syndrom
(HPS). Föreläsaren Oded Breuer drog slutsatsen att man alltid
ska screena patienter med leversjukdom för HPS.
Det andra fallet väckte etiska frågeställningar och presenterades av Ulrika Lindberg, specialistläkare vid CF-center och
Lung-och allergisektionen i LundPubliken kom till tals genom
mentometerröstning. Det var glädjande att se att de flesta i publiken skulle ha gjort precis som Ulrika och hennes kollegor.
En åhörare påminde om att det finns en etisk kommitté vid de
större sjukhusen som kan konsultera vid behov.
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Symposiet avslutades med ett föredrag om s.k. ”mundane”
mutationer där typexemplet löd: ett barn föds med positiv IRTtest och två CF-mutationer hittas men barnet ter sig kliniskt
friskt. Publiken tillfrågades om man ska påbörja behandling av
ett sådant barn eller ej. De flesta svarade rätt: det optimala är
att avvakta med behandlingen men att en uppföljning av barnet
absolut är nödvändig. Vid kliniska och biokemiska tecken på CF
ska man påbörja CF-behandling (t.ex. om barnet får produktiv
hosta och uppföljning med 2 svettkloridvärden visar 48 mmol/L
och 58 mmol/L).
I dagsläget kan vi klassificera CF som: Klassisk/typisk CF (≥ 1
fenotypiska drag och svettklorid > 60 mmol/L), CFTR-dysfunktion (CF fenotyp inom ett organsystem, normalt- eller gränssvettkloridvärde och detektion av 2 CF-mutationer), atypisk CF
(CF-liknande klinisk bild med t.ex. bronkiektasier eller allergisk
bronkopulmonell aspergillos), ”inte avgörande” och ”CF osannolikt” (gräns-svettkloridvärde och en CF-mutation men normal
nasal potential differens, eller oavgjord nasal potential differens
undersökning och inga mutationer hittade vid extensiv screening).
Pseudomonas och burkholderia i mikrooxisk lungmiljö

CF-lungan representerar en komplex anoxisk miljö där CFbakterier kan utvecklas till anaeroba biofilmer. Fyra experter
inom området redogjorde för hur bakterier i lungor anpassar sig
till låga syrgashalter och hur man kan använda denna teoretiska
kunskap i den praktiska handläggningen av CF-patienter.
Forskaren Daniel Hassett redovisade att Pseudomonas aeruginosa, den vanligaste bakterien som koloniserar CF-lungor,
producerar högre mängd KatA under anaeroba förhållanden.
Hans forskargrupp har utforskat detta närmare och upptäckt
att KatA skyddar pseudomonas mot NO som genereras under
anaerob respiration. Gruppen hypotiserar att denna skyddande
mekanism involverar även buffrande av fritt NO när dess koncentration närmar sig toxiska nivåer.
Föreläsaren Eshwar Mahenthiralingam berättade om en annan CF-patogen: Burkholderia cepacia complex (BCC). BCC
trivs både i aeroba och i mikrooxiska miljöer och är därmed både
en aerob och en mikroaerofil. Alla BCC-species kan dessutom
överleva i 7 dagar helt utan syrgas. Mikroarray tekniker visade
att många unika gener börjar exprimeras i mikrooxiska miljöer.
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Vid 6 % syrgas i miljön ändrar 27,4 % av alla BCC genexpression, vilket orsakar ändringar i BCCs livsstil. Quorum sensing
påbörjas, pellikler och biofilm produceras (via ökad produktion
av exopolysackarider, lektin och BapA), och dessutom startar
produktion av fosfoslipaser och extracellulära proteaser. Eshwar
Mahenthiralingams forskargrupp upptäckte s.k. low oxygen activated locus (LXA). Locusen ligger nära typ IV sekretionsöar,
och omfattar ca 50 gener som ökar dramatiskt sin expression
(upp till 200 gånger) under mikrooxiska förhållanden. Generna kodar för stressproteiner och för proteiner som bestämmer
BCCs metaboliska hastighet. För att utforska funktionen av
LXA-locusen har gruppen framställt en LXA-mutant, som inte
kan använda nitrat som enda nitrogenkälla och dess överlevnad
i anaerob miljö var dramatiskt minskad. Gruppen har slagit fast
att LXA-locusen gör det möjligt för BCC att persistera i mikrooxisk lungmiljö.
Leo Eberl sammanfattade att vi behöver diagnosticera och
studera CF-aerober under mikrooxiska förhållanden för att resultaten ska representera in vivo-förhållanden. Han betonade
också vikten av andningsgymnastik som en av grundstenarna i
modern CF-vård. Andningsgymnastiken gör att syrgasmängden
i lungor ökar, vilket gör miljön snarare aerob än mikroaerob,
vilket i sin tur orsakar snabbare bakterieväxt så att antibiotikaeffekten maximeras (Sic! Desto långsammare bakterier växer, desto svårare är de att antibiotikabehandla). Leo Eberl redovisade
resultat av s.k. ”shotgun proteomics approach”. Denna levererar detaljerade data om exakt vilka proteiner som uppregleras
under mikrooxiska förhållanden. Han bekräftade att de flesta
BCC-representanter är obligata aerober, precis som man tänkte
tidigare, men några stammar bär en operon på pC3 som kodar
för enzymer som möjliggör nitrogenrespiration och därmed
möjliggör växt av dessa bakterier under anaeroba förhållanden.
Hans grupp har utforskat detta vidare och framställt en pC3
-/- stam vilken de jämförde med en wild-type stam. De observerade att pC3 -/- stammen växte betydligt sämre under anaeroba
förhållanden pga minskad nitratrespiration. C3-förlusten reducerade dessutom B. cenocepacias patogenicitet i zebrafisk eller
galleria-infektionsmodeller. Leo Eberl avslutade med att samtliga
data tyder på att Burkholderia spp. kan persistera i CF-lungor
just tack vare sin förmåga att överleva i mikrooxiska miljöer.
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CF anaerober

Vitaminer, celler och spädgrisar

Det var länge sedan man upptäckte att CF-sputa innehåller
anaeroba bakterier. Allt började i 1982, när Shapiro et al. isolerade 5 obligata anaerober från transapirater från CF-individernas maxilära bihålor. Med dagens tekniker hittar man stora
mängder olika anaerober i CF-sputa eller i ASL (airway surface
liquid), och deras prevalens ökar i takt med CF-lungsjukdomens
progress. En hel del av dessa tillhör genus Bacteroides, och några
bakterier av detta genus har varit re-kategoriserade som ett nytt
genus: Prevotella. Vilken roll dessa potentiellt patogena anaerober spelar i den komplexa patofysiologin av CF-sjukdomen har
länge varit oklart. Det var först nyligen man började detaljstudera den kliniska relevansen av dessa bakterier.
En av de vanligaste obligata anaerober som isoleras från CFluftvägar är Prevotella spp. och Streptococcus milleri group
(SMG). Både Prevotella spp. och SMG kräver odling efter anrikning eller molekylära diagnostiska metoder för att upptäckas.
SMG kan orsaka kroniska lunginfektioner hos CF-individer och
isoleras fram vid 39 % av alla akuta lungexacerbationer. SMG
producerar många extracellulära hydrolytiska enzymer som t.ex.
hyaluronidas, kollagenas och DNas, vilka kan bidra till metastatisk spridning och förstöra lungvävnaden. Prevotella spp. är välkänd som potent induktor av betalaktamaser och har studerats
i CF-kontext kanske mest av alla anerober. Man har upptäckt
en synergistisk relation mellan prevotella och Pseudomonas
aeruginosa, och därmed har prevotellas roll i CF-lungornas patologi uppmärksammats. Majoritet av CF-patienter har specifika antikroppar mot Prevotella intermedia antigen. Prevotella
interemedias extracellulära toxiner aktiverar lungmakrofager,
attraherar neutrofiler (bl. a. via IL-8), är cytotoxiska mot typ II
alveolära pneumocyter och intensifierar därmed den kroniska
inflammationen. Prevotella spp. har uppmätts i antal >10(5)
CFU i bronkopulmonella prover, vilket närmar sig kroniska titrar. Prevotella spp. är persistent i CF-lungor och den kvarstår
även efter upprepade antibiotikabehandlingar. Elektronmikroskopi har visat att Prevotella spp. producerar LPS, den viktigaste komponenten i gramnegativa bakteriers yttre membran.
Dessutom producerar dessa bakterier kapsyl, biofilmer och proteaser och är mer resistenta mot fagocytos jämfört med både
Staphylococcus aureus och Pseudomonas aeruginosa. Prevotella
spp. bär gener (t.ex. metylasgen), som kodar för resistens mot
betalaktamer, tetracykliner och makrolider. 75 % av alla prevotellaisolate är ESBL-producenter. Prevotella har studerats med
hjälp av infektionsmodellen Galleria mellonella: först upptäcktes Prevotella pallens-infektionen, sedan saminfektioner med
Pseudomonas aeruginosa som därefter gör att Pseudomonas
aeruginosa har förlängd överlevnadstid jämfört med om man
enbart infekterar gallerian med pseudomonas. Denna studie bekräftade tidigare hypoteser om att prevotella kan ha skyddande
effekt på pseudomonas. Flera kliniska studier pågår som bl.a.
studerar prevotellas roll som patogen hos CF-individer (t.ex.
studien ”CFMATTERS”).
Sammanfattningsvis lärde symposiet oss att infektion hos
CF-individer oftast är polymikrobiell och låga syrgashalter är en
av de viktigaste faktorerna som påverkar virulens av bakterier,
inklusive typiska CF-patogener.

På fredag eftermiddag presenterade jag själv mitt bidrag till konferensen i ”Workshop 15”, som hette ”Mucus, vitamins and pancreas” och modererades av Professor Birgitta Strandvik och Dr
Anna Ermund, Göteborg. Mina fynd tyder på att CF-celler kan
ha rubbad D-vitamin metabolism, vilket gör att CF-patienterna
kanske behöver högre D-vitamindoser jämfört med icke-CFindivider. Mina data måste dock tolkas mycket försiktigt eftersom jag endast har studerat CF-cellinjer och det återstår att
bekräfta fynden med hjälp av experiment med primära (dvs.
äkta, icke-modifierade) CF-celler.
I samma workshop redovisade Anne Mösseler, veterinär
som forskar i Hannover, Tyskland, resultat av experimenten
med spädgrisar. Annes spädgrisar utgör en värdefull modell för
pankreatisk insufficiens eftersom de har ligerad bukspottskörtelkanal och därför behöver enzymsupplementation för att kunna
ta upp all näring från maten. Grisarna hade lägre vikt och var
kortare jämfört med friska grisar, men magdiametern var lika
stor som hos friska. Däremot var bukspottskörtels endokrina
funktion utan anmärkning och grisarnas glukosbelastningstest
(OGTT) normala. När dessa grisar erhöll intramuskulärenzym
och vitamin supplementering (A+D+E+K+B+C) förbättrades
deras kroppsvikt och vitaminnivåer men inga parametrar kunde
normaliseras. Anne hypotiserade att man antingen skulle behöva ge ännu högre enzymdoser eller hitta andra sätt för att
normalisera t.ex. nivåerna av fettlösliga vitaminer.
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Makrolider: pro et contra

På lördagen den 14/6 stod långtidsbehandling med makrolider
hos lungpatienter i fokus. Symposiet öppnades av Kevin Southern, som arbetar vid Liverpools Universitet, och bl.a. är en av
Cochrane reviewers. Kevin nämnde att erythromycin är otillräckligt studerat. Däremot är azithromycin välstuderat. Azithromycin är ett extremt effektivt bakteriostatiskt antibiotikum.
Azithromycin beskrevs år 2000 som ”lågt hängande frukt” – en
substans som redan fanns tillgänglig på marknaden och möjligen
bar på väldigt goda, om än oupptäckta, egenskaper. Sedan år
2000 har entusiasmen kring azithromycin varierat stort. Kevin
presenterade en noggrann, kronologisk sammanfattning av alla
viktiga studier inom området, med blandade resultat och avrundade med en metaanalys. Han betonade vikten av metaanalysen
som stor hjälp på vägen om man ska analysera komplicerade
randomiserade kontrollerade studier. Hans egen metaanalys
pekade svagt åt det positiva hållet vad gäller azithromycin och
dess kliniska effekt på CF-individer: CF-patienter med långtidsbehandling med azithromycin hade två gånger högre chans
att förbli exacerbationsfria jämfört med icke-azithromycinbehandlade kontroller. Dessutom hade de mindre hosta (odds ratio
0,4), reducerat behov av behandling med andra antibiotika per
os och 4 % högre FEV1 (1,7 % - 6,2 %). Å andra sidan var azythormycins positiva kliniska effekt mindre klar när man följde
patienter under längre tid än 6 månader och användning av
azithromycin var starkt kopplad till högre förekomst av resistens mot makrolider. Kevin förklarade att det är just tack vare
den specifika farmakodynamiken varför makrolider (inklusive
clarithromycin) inducerar resistens väldigt lätt. Oavsett om man
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"Det gäller alltså att komma helt ”Back on track”.
doserar azythromycin 3 ggr per veckan eller 1 gång per dygn
ackumuleras makrolider i celler och uppnår väldigt höga intracellulära koncentrationer. Både Staphylococcus aureus och
Haemophilus influenzae blir lätt resistenta mot azithromycin
och vad som är ännu mer oroväckande är att man observerat
ökad prevalens av icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM) vars
närvaro i lungor är associerad med katastrofal försämring av CFlungsjukdomen. Bronskoskopidata visar dessutom högre förekomst av Aspergillus spp. hos patienter som står på azithromycin
och man har noterat ett par ovanliga men mycket skrämmande
biverkningar som sensorineural hörselnedsättning, förlängd QTi
och hypomagnesemi. Kevin förvånade publiken när han konstaterade att metaanalysen inte styrker hypotesen att det endast
är patienter som är kroniskt koloniserade med Pseudomonas
aeruginosa som har nytta av azithromycin. Azithromycin har
även viss aktivitet mot Staphylococcus aureus, men fluclocacillin och amoxicillin+klavulansyra är mer potenta läkemedel mot
Staphylococcus aureus, jämfört med azithromycin. Vi kliniker
behöver även tänka på att användning av azithromycin kan
interagera med effekten av andra antibiotika. En studie visade
t.ex att patienter som står på långtidsbehandling med azithromycin inte förbättrar sin FEV1 när de inhalerar nebuliserad
tobramycin, medan azitromycinnaiva patienter förbättrar sin
FEV1 signifikant med hjälp av tobramycin-inhalationer. Däremot har nebuliserad aztreonam inte interagerat på samma sätt,
dvs. samtliga patienter, oavsett azithromycin-användning, förbättrade sin lungfunktion. Kevin poängterade att azithromycin
inte automatiskt behöver användas på alla CF-patienter utan ska
användas mer selektivt. Han berättade att man t.ex. skulle kunna
prova att ge azithromycin till de CF-patienter som försämras
trots att de får fullständig CF-behandling. Efter 3-4 månader
ska man bedöma patienten igen för att se om azithromycin givit någon klinisk betydelsefull förbättring, och först därefter ta
ställning till eventuell fortsatt behandling.
Makrolidsymposiet avslutades med att Lennart Hansson,
överläkare vid Lung- och allergisektionen i Lund, bjöd på en
mycket väl förberedd sammanfattning om användning av makrolider hos icke-CF lungpatienter. Efter detaljerad presentation
av samtliga relevanta kliniska studier och metaanalyser, avrundade han med att säga att man som kliniker i första hand skulle
kunna överväga makrolidbehandling av patienter med diffus
panbronkiolit, icke-CF bronkiektasier, icke-eosinofil svår astma
med frekventa exacerbationer och lungtransplanterade patienter med bronkiolit obliterans syndrom (BOS), ffa vid neutrofil
reversibel allograft dysfunktion. Lennart var mer tveksam till
användning av makrolider hos KOL-patienter:. Teoretiskt skulle
man kunna rekommendera makrolider för KOL-patienter med
frekventa exacerbationer, eftersom studier visar klara fördelar i
form av minskad exacerbationsfrekvens, längre tid till första exacerbation, ökat antal av exacerbationsfria dagar, lägre mortalitet
och minskat behov av inneliggande behandling. Problemet är
att det skulle handla om att behandla miljoner människor med
makrolider. Lennart lämnade frågan öppen och avslutade med
nya rön inom makrolidforskningen: i framtiden kan vi sannolikt
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vänta oss helt nya makrolider utan antimikrobiell effekt men
med en positiv immunomodulerande effekt.
Avslutningssymposiet: Muciner och vikten av ”Back on track”

Avslutningsceremonin innehöll bl.a. ett mycket spännande föredrag om muciner. Muciner är proteiner som binder vatten
och är de viktigaste byggstenar i slem; mängden av muciner
bestämmer slemmets konsistens. Professor Gunnar C. Hansson
driver en mucinbiologisk grupp vid Göteborgs Universitet. Själv
tror han att, genom att studera muciner hos CF-patienter, kan
man komma fram till nya behandlingsmetoder för att förbättra
CF-patienternas hälsa och symtombörda. Patrick Flume höll det
sista föredraget och tog upp de största utmaningarna inom prevention och behandling av CF-lungexacerbationer. Problemet är
att vi inte vet hur länge vi ska behandla med antibiotika och inte
heller hur vi ska mäta utfallet av behandlingen. Ska vi gå enbart
efter kliniska tecken och symtom? Ska vi mäta FEV1 och/eller
livskvalitén innan och efter behandlingen? Är det inte viktigare
att mäta tid till nästa exacerbation? Behandling med antibiotika
längre än 14 dagar resulterade i mindre förbättring i FEV1 och
mindre förbättring av kliniska symtom jämfört med en kortare
behandling men den längre behandlingen led till signifikant
längre tid till nästa exacerbation jämfört med det kortare upplägget. Den värsta effekten av exacerbationer är att endast 60 %
av patienterna återfår lungfunktionen de hade i utgångsläget. De
övriga 40 % av alla exacerbationer leder till lägre FEV1 än vad
patienterna hade innan exacerbationen och orsakar en nedåtgående spiral. Därför är det viktigt att minska exacerbationsrisken
och frekvensen. Det andra viktiga budskapet som Patrick Flume
förmedlade var att vi inte ska nöja oss med klinisk förbättring
hos patienter utan vi behöver sträva efter att behandlingen också
återställer patientens utgångsvärde i FEV1. Det gäller alltså att
komma helt ”Back on track”.
Det var helt uppenbart är att den 37:e europeiska CF-kongressen höll en exceptionellt hög vetenskaplig nivå från början till slut. Dessutom var vi stolta att ha kongressen hos oss i
Sverige. Tack alla svenska CF-läkare, sjuksköterskor, dietister,
sjukgymnaster, sekreterare, tekniker, psykologer och kuratorer
som var med på kongressen och bidrog till den trevliga atmosfären. Kongressen bjöd på en balanserad blandning av nya forskningsrön hämtade från basal CF-forskning, kliniska CF-studier,
djurmodeller och metaanalyser. Jag ser fram emot att träffa mina
CF-kollegor på nästa CF-kongress i Belgien!

TEREZIA PINCIKOVA

MD PhD, ST-läkare
Lung- och allergikliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
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A3190
EUS-B-FNA
Moustafa Mohsen1,2
1
2

Lungmedicin/SU/Sahlgrenska
Hjärt-lungkliniken/SÄS/Borås

Titel: EUS-B-FNA (oesofagalt ultraljudsbronkoskopisk-finnålaspiration)
Bakgrund: Kombinerad EBUS och EUS har visats ge bättre
diagnostiskt resultat än enbart EBUS. Man får tillgång till fler
körtelstationer och US kan utföras på patienter som inte tål
vanlig bronkoskopi eller de som har livliga reflexer under bronkoskopin.
Material och metodik: traditionell fiberoptisk bronkoskopi
med provtagning följt av EBUS-bronkoskopi på vanligt sätt. Efter undersökningen kompletterar man med EUS undersökning
via samma bronkoskop och med samma nål som använts för
EBUS-TBNA och samma operatör.
Resultat: Under 2 år har vi på SÄS+SU utfördes 36 undersökning med kombinerat EBUS och EUS och ibland enbart EUS
(25 män och 11 kvinnor) i ålder mellan 37-86 års ålder, genomsnittliga punktioner är 4. Inga biverkningar eller komplikationer
noterats. Ökat diagnostiskt resultat vad gäller provets representativitet och cytologiskt utbyte.
Slutsatser: EUS-B-FNA är en säker metod som ger ett vidgat
diagnostiskt provtagningsområde. Den kan utföras av lungläkare
och är tids- och resursbesparande.

Material och metod: Vi använde en vidareutvecklad variant av
den välkända bleomycin-modellen, där vi tidigare administrerat
bleomycin SC 0,1 ml (0,05 mg) 3ggr/v i 1-4 v till möss. Detta
ger strukturella förändringar som utvecklas parallellt med en
neutrofili. I denna studie administrerade vi i stället SC vid ett
enda tillfälle (kontrolldjur fick NaCl). Djuren avlivades och vävnadsprover bevarades för detaljerade histologiska analyser av
lungparenkymet. Antal myofibroblaster, prolifererande celler,
Wnt3a-positiva celler (uttrycks i dedifferentierade och embryonala celler) och neutrofiler kvantifierades per mm2 lungparenkym. Dessutom kvantifierade vi uttrycket av RhoGTPaser som
markör för generell vävnadsförändring.
Resultat: En singelinjektion bleomycin gav upphov till ett snabbt
svar, och signifikanta förändringar i en rad viktiga parametrar
kunde noteras. Antalet prolifererande celler tredubblades
(p<0,05) och antalet myofibroblaster fyrdubblades (p<0,0001),
efter en bleomycin-injektion jämfört med kontrollgruppen. Uttrycket av RhoGTPaser ökade med 28 % (p<0,01), och antalet
neutrofiler dubblerades (p<0,0001). Antalet Wnt3a-positiva celler ökade med 34 % jämfört med kontroller.
Slutsats: En enda SC injektion bleomycin ger tydliga pre-fibrotiska effekter i lungparenkymet. Då administrationssättet
innebär att kärlbädden exponeras, kan man anta att aktivering
av endotelcellerna är ett kritiskt steg, som är tillräcklig för att
starta en fibrotisk reaktion, kännetecknad av myofibroblaster,
RhoGTPaser och Wnt3a-positiva celler. Närvaron av neutrofiler
visar att inflammation och fibros kan utvecklas parallellt, och att
fibros inte nödvändigtvis är ett resultat av en kronisk inflammatorisk process. Denna studie visar att strukturella förändringar
kan uppkomma mycket snabbt, parallellt med en inflammatorisk
process och orsakas av enstaka vävnadsskadande episoder.

A3195
Pre-fibrotiska förändringar uppkommer tidigt och
utvecklas parallellt med inflammation efter en enstaka
vävnadsskadande episod

A3198

Kristina Rydell-Törmänen1, Gunilla Westergren-Thorsson1

Ulf Nilsson1, Linnea Qvist2, Kjell Larsson3, Bo Lundbäck4, Eva
Rönmark5, Anders Blomberg1, Anne Lindberg1

1

Lungbiologi, Inst. Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds Universitet

Ökad kärlstyvhet hos patienter med kroniskt obstruktiv
lungsjukdom (KOL) stadium 3-4

Insitutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Enheten för Medicin, Umeå
Universitet
2
Läkarprogrammet, T9, Karolinska Institutet, Stockholm
3
Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
4
Avdelning för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Krefting research
center, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
5
Insitutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Enheten för Yrkes- och
miljömedicin, Umeå Universitet
1

Bakgrund: Interstitiella lungsjukdomar/lungfibros är svårt att
studera i människa, eftersom invasiva metoder ofta är nödvändiga. Mycket osäkerhet råder därför kring de inledande patologiska förändringarna. Djurmodeller kan därför vara värdefulla för
studier av denna fas. Genom att använda en modell av lungfibros
visar vi att strukturella förändringar kan uppkomma mycket tidigt, och inte nödvändigtvis efterföljer en inflammation.
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Bakgrund: Hjärtkärlsjukdom är vanlig vid KOL och en viktig
riskfaktor för ökad mortalitet. Kärlstyvhet (arterial stiffness)
används som en markör för tidig ateroskleros, men förhållandet mellan KOL och kärlstyvhet som en indikator för hjärtkärlsjukdom är ännu oklart. Målsättningen med aktuell studie var
att undersöka eventuellt samband mellan kärlstyvhet, mätt som
pulsvågshastighet, och KOL med och utan samtidig hjärtkärlsjukdom.
Material och metod: Inom den populationsbaserade KOL-kohorten i OLIN-studierna i Norrbotten har individer med KOL
sedan 2005 årligen undersökts tillsammans med en kontrollgrupp med köns- och åldersmatchade individer utan obstruktiv
lungsjukdom. 2010 undersöktes 947 individer, varav 416 med
KOL, med strukturerad intervju, spirometri och mätning av
kärlstyvhet som pulsvågshastighet (PWV).
Resultat: Pulsvågshastigheten var högre vid KOL stadium 3-4;
10,52 m/s jämfört med icke-KOL; 9,13 m/s (p=0,042). Individer
med hjärtkärlsjukdom och/eller rapporterad hypertoni hade högre pulsvågshastighet vid såväl KOL som icke-KOL (p<0,001 i
båda grupperna). Bland individer med kronisk produktiv hosta
var pulsvågshastigheten högre vid KOL (samtliga stadium 1-4);
9,44 m/s samt hos individer med KOL stadium 3-4; 11,59 m/s
jämfört med icke-KOL; 8,87 m/s (p=0,044 respektive p=0,014).
I en multivariat modell var KOL-stadium 3-4 associerat med högre pulsvågshastighet (ökad kärlstyvhet), även efter korrigering
för kön, ålder, rökvanor, blodtryck samt rapporterad hjärtkärlsjukdom och/eller hypertoni.
Slutsats: Kärlstyvhet mätt som pulsvågshastighet var högre hos
patienter med KOL stadium 3-4 och kvarstod signifikant efter
korrigering för kön, ålder, rökvanor, blodtryck samt rapporterad
hjärtkärlsjukdom och/eller hypertoni. Sammantaget indikerar
dessa data att relationen mellan svårighetsgrad av KOL och kärlstyvhet är mer komplicerad än endast kopplad till sedvanliga
riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

A3204
Ett svenskt kvalitetsregister för Idiopatisk Lungfibros (IPF)
Giovanni Ferrara1, Olov Andersson2, Magnus Sköld3

Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
3
Institution för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm
1
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Bakgrund: Idiopatisk lungfibros (IPF, idiopathic pulmonary
fibrosis) förekommer främst hos äldre vuxna och har en överlevnad på endast 3-5 år från diagnos. Prevalensen är okänd i Sverige. Cirka 400-450 nya fall av IPF/år borde diagnostiseras i landet, motsvarande en prevalens på 1000-1500. Det finns numera
evidensbaserade nationella riktlinjer (Svensk Lungmedicinsk
Förening, SLMF) angående utredning, diagnos och omhändertagande av IPF. Nya farmakologiska behandlingsmöjligheter har
introducerats och forskningen på området är synnerligen aktiv.
Det finns därför ett stort behov av att införa nya verktyg för att
identifiera och strukturera olika aspekter på IPF på nationell
nivå. Huvudsyftet med projektet är inrättandet av ett nationellt
kvalitetsregister för IPF.
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Material och metod: En webbaserat IT-plattform planeras bli
tillgänglig under 2014 till alla deltagande centra. Plattformen
kommer att tillåta en prospektiv registrering av alla relevanta
kliniska variabler: ålder, kön, rökvanor, vikt, längd, BMI, comorbiditet, yrke, exponeringar; symptom, diagnos; radiologi;
patologi/cytologi; lungfunktionsprov; blodprover; behandling;
exacerbationer och sjukhusinläggningar; död; lungtransplantation. Vi räknar med en hög täckningsgrad bland landets lungmedicinska enheter och underhandskontakt har redan etablerats
med flertalet av dessa. Registret kommer att baseras på LungAllergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Förväntade resultat: Nationellt kvalitetsregister för IPF kommer att I) ge kunskap om incidens, prevalens och prognos av
IPF i Sverige; II) ge möjlighet att utvärdera kvaliteten på den
vården som erbjuds patienterna och kontrollera adherens till
nationella riktlinjer; III) främja samverkan mellan olika enheter
och tillgång till multidisciplinära konferenser; IV) erbjuda en
plattform för att utvärdera effekten och kostnadseffektiviteten
av nya läkemedel; V) främja forskning enligt högsta internationella standard.
Slutsatser: IPF är en ovanlig sjukdom med dålig prognos. Vård
av IPF-patienter måste bygga på samverkan mellan de lungmedicinska enheterna i landet. Ett nationellt kvalitetsregistret för IPF
kommer både att förbättra förutsättningar för patientomhändertagande och ge möjlighet till forskning. Registret kan också stimulera ett nordiskt samarbete om interstitiella lungsjukdomar.

A3208
Relation mellan MMP-9 i plasma och lungfunktionsnedsättning – Rapport från OLINs KOL-studie
Robert Linder1, Bo Lundbäck, Eva Rönmark, Jamshid Pourazar1,
Anders Blomberg1, Anne Lindberg1
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, Umeå
Universitet
1

Bakgrund: Matrixmetalloproteinas-9 (MMP-9) tros vara relaterad till svårighetsgraden av kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) men anses också spela en viktig roll i lungremodellering.
MMP-9 har föreslagits som en potentiell biomarkör vid KOL,
eftersom MMP-9 har en aktiv roll i utvecklingen av emfysem
och fibros i luftvägarna. Det finns få populationsbaserade studier
som relaterar MMP-9 till KOL och lungfunktion . Vår hypotes
är att plasmanivåerna av MMP–9 är relaterade till FEV1 och
sjukdomskaraktäristika vid KOL.
Metoder: Från deltagarna vid undersökningar av populationsbaserade kohorter under åren 2002-2004 identifierades samtliga
med KOL (n=993) tillsammans med ålders- och könsmatchade
individer utan obstruktiv lungfunktionsnedsättning. År 2005
inbjöds studiepopulationen till klinisk undersökning med spirometri, strukturerad intervju och blodprovstagning. Kvantifiering
av total MMP-9 i plasma gjordes med ELISA.
Resultat: Vid univariat analys av MMP-9 var plasmanivåerna
563±336 ng/ml (medelvärde±SD) i icke-KOL-gruppen jämfört
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med 630±339 ng/ml i KOL-gruppen (p=<0,001). I multivariat
regressionsmodell gjordes analyser separat för KOL och ickeKOL (tabell 1). Stigande ålder och rökning var förenade med
nivåer av MMP-9 i såväl KOL som icke-KOL. MMP-9 var omvänt korrelerat med FEV1 procent av förväntat. Däremot var
karaktäristiska symtom vid KOL såsom kroniskt produktiv hosta
inte relaterad till MMP-9. Justeringar för BMI hade ingen signifikant påverkan på resultatet.
Slutsatser: MMP-9 i plasma var högre vid KOL jämfört med
icke-KOL. Vidare var MMP-9 nivåerna omvänt relaterade till
FEV1 som procent av förväntat hos såväl KOL som icke-KOL,
även efter justering för confounders. Detta indikerar att MMP-9
kan ha betydelse för remodellering av lungvävnad och därmed
lungfunktionsnedsättning.

A3214
En populationsbaserad studie om effekten av viktuppgång
och fetma på utveckling av sömnproblem
Andreas Palm, Christer Janson, Eva Lindberg

Institutionen för medicinska vetenskaper, Lungmedicin och allergologi,
Uppsala universitet
2 Centrum för forskning och utveckling i Gävleborg, CFUG, Gävle sjukhus
1

Bakgrund: Studiens syfte var att i en populationsbaserad kohort
analysera effekten av viktuppgång och fetma på utveckling av
sömnproblem.
Metod: Ett populationsbaserat urval av män (n=1,896, ålder
40-79) och kvinnor (n=5,116, ålder >20 år) besvarade ett frågeformulär och detta följdes upp med ett nytt frågeformulär
efter 10-13 år. Sömnproblem värderades utifrån frågor rörande
insomningssvårigheter (difficulties inducing sleep, DIS), svårigheter att upprätthålla sömnen (difficulties maintaining sleep,
DMS), dagtrötthet, (excessive daytime sleepiness, EDS). Insomni
definierades som en kombination av EDS och antingen både
DIS och DMS eller ett av tillstånden. Body mass index (BMI)
bestämdes utifrån självrapporterad vikt och längd vid både baseline och uppföljning medan förekomst av confounders (fysisk
aktivitet, tobaks- och alkoholbruk, somatisk sjukdom och snarkning) bestämdes utifrån baselinedata.
Resultat: Personer som under uppföljningsperioden ökade sitt
BMI med > 2.06 kg/m2, hade en ökad risk att utveckla svårigheter att upprätthålla sömnen, DMS, (adj. OR (95 % CI): 1.57
(1.24-1.98)), dagtrötthet, EDS, (adj. OR (95 % CI): 2.23 (1.643.02)), och insomni (adj. OR (95 % CI): 2.51 (1.48-4.27)) även efter
justering för confounders. Viktuppgång var ingen riskfaktor för
utveckling av insomningssvårigheter, DIS. Det fanns ingen oberoende samband mellan BMI-nivå vid baseline och utveckling
av sömnproblem. Åldrande var en oberoende riskfaktor för utveckling av DIS (adj. OR (95 % CI) 1.17 (1.07-1.29)) men minskade
risken för utveckling v andra sömnproblem, DMS (adj. OR (95 %
CI)0.92 ( 0.85-0.98)), EDS (adj. OR (95 % CI) 0.79 ( 0.72-0.87))
and insomni (adj. OR (95 % CI):0.80 ( 0.69-0.94)).

A3221
En sömnapnérelaterad risk för trafikolyckor i STRADA
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) registret
reduceras efter CPAP behandling – en retrospektiv kohort
studie
Mahssa Karimi1, Jan Hedner1, Henrike Häbel2, Olle Nermann2,
Ludger Grote1

Centrum för Sömn och Vakenhetsstörningar samt Lungmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 8B; Box 421,
Göteborg
2
Avdelningen för Matematiska Vetenskaper, Chalmers Teknologiska Högskola och Göteborgs Universitet, Chalmers tvärgata 3, Göteborg
1

Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) har associerats med
ökad risk för motortrafikolyckor (MTO). Vi avsåg att fastställa
incidensen av MTO rapporterade av polis i en icke-selekterad
klinisk kohort av patienter remitterade för misstänkt OSA före
och efter behandling.
Material och Metod: Retrospektiv kohortstudie med en matchad populationsbaserad kontrollgrupp (n=21 118). Patientkohort
(n=1 478) med misstänkt obstruktiv sömnapné (OSA) från en
sömnmedicinsk klinik samt registerdata från STRADA (Swedish
TRaffic Accident Data Acquisition) registret. Analys av registerdata för att fånga 10-års incidens av MTO bland patienter och
kontroller. Utfallsmått i form av MTO frekvens efter justering
för ålder, kön, bostadsort och körkortstyp.
Resultat: 74 MTO observerades bland patienter jämfört med
ett förväntat antal av 29.91 (RR 2.47, p <0.001) i kontrollgruppen. Observerade MTO var vanligare hos yngre (18-44 år) förare men den skattade OSA-relaterade relativa riskökningen var
störst bland äldre (65-80 år, RR 3.5) förare. Hög trafikexposition
(körsträcka ≥15 000 km/år), hypersomnolens (Epworth Sleepiness Scale score ≥16), kort habituell sovtid (≤5 timmar/natt),
och användning av hypnotika kunde associeras med ökad MTO
risk (OR 1.2, 2.1, 2.7 respektive 2.1, samtliga p≤ 0.03). Behandling
av OSA med CPAP var associerad med en kraftigreduktion av
MTO frekvens (7.6 to 2.5 MTO/1000 förare och år) bland patienter som var följsamma med behandlingen (CPAP användning >=4 timmar/natt).
Slutsats: Objektiva och standardiserade nationella registerdata
kring MTO i en stor och väl karaktäriserad patientkohort talar
för en påtaglig ökning av olycksrisk bland patienter med OSA.
Prediktorer för risk kunde identifieras men konventionellt använda mått för att beskriva svårighetsgrad av OSA (t.ex. apné/
hypopné index) medförde bidrog inte till förbättrad identifikation av riskindivider. Våra data understryker betydelsen av
att diagnostisera och behandla OSA i syfte att reducera MTO
frekvens och illustrerar samtidigt utmaningen att designa bättre
verktyg för att identifiera individer med ökad trafikrisk.

Konklusion: Viktuppgång är en oberoende riskfaktor för utveckling av flera sömnproblem och dagsömnighet. Förekomst
av övervikt och viktuppgång ska beaktas när man behandlar
patienter med sömnproblem.
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Effekt av VEGF och prostacyklin på remodelleringsprocesser vid KOL

Leverfunktion vid 38 års ålder hos personer med alfa-1antitrypsinbrist identifierade vid neonatal screening

Anna-Karin Larsson-Callerfelt1, Oskar Hallgren1, Annika Andersson-Sjöland1, Lena Thiman1, Leif Bjermer2, Claes-Göran
Löfdahl2, Gunilla Westergren-Thorsson1

Behrouz Mostafavi1, Sandra Diaz2, Hanan Tanash1, Eeva Piitulainen1
1

Lung- och allergikliniken Sus Malmö

1

2

Bild- och funktionsmedicin Sus Malmö

Lungbiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
2
Lungmedicin och Allergologi, Skånes Universitetssjukhus/Lunds Universitet

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan ge upphov till hjärt-kärl komplikationer. De vaskulära förändringarna
i lungsystemet verkar vara ett resultat av ett flertal avvikelser i
regleringen, där olika tillväxtfaktorer tillsammans med frisatta
mediatorer kan spela en viktig roll för lokal inflammation och
bindvävsförändringar vid KOL. Syftet med studien var att undersöka hur bindvävsproducerande celler, fibroblaster, påverkas av de vaskulära mediatorerna prostacyklin och Vascular
Endothelial Growth Factor, (VEGF). Vi har tidigare visat att
fibroblaster från patienter med svår KOL kan ha en förändrat
svar till prostacyklin.
Material och metoder: Primära cellkulturer med distala lungfibroblaster togs fram efter lungresektioner från KOL patienter
(GOLD IV) (n=7) samt från lungbiopsier från friska individer
(n=9). Farmakologiska studier gjordes även i en primär cellinje,
HFL-1. För att studera strukturella förändringar analyserades
även olika bindvävskomponenter som proteoglykaner. Lungfibroblasterna odlades i medium och stimulerades med prostacyklin-analogen iloprost (1000 nM) och tillväxtfaktorn TGF-B1
(10 ng/ml) i 24h. Produktionen av VEGF mättes i medium från
cellkulturerna med ELISA. För att studera påverkan av VEGF
på fibroblasters aktivitet studerades cellernas förmåga att proliferera, migrera och kontrahera efter stimulering med VEGF
(1-10000 pg/ml).
Resultat: Iloprost ökade VEGF produktionen i fibroblaster från
både friska individer (p<0.05) och patienter med KOL (p<0.001).
Även TGF-B1 ökade VEGF produktionen i fibroblaster från
både friska individer (p<0.01) och patienter med COPD (p<0.01)
samt i HFL-1 (p<0.05). Iloprost i kombination med TGF-B1 hade
ingen additiv effekt på VEGF produktionen. VEGF (1000 och
10000 pg/ml) ökade fibroblasternas proliferation (p<0.05) och
migrationskapacitet (p<0.01), men visade ingen effekt på kontraktiliteten.
Slutsats: Prostacyklin-analogen och TGF-B1 ökade VEGF produktionen i distala lungfibroblaster. VEGF påverkade både proliferation och migrationskapaciteten. De vaskulära mediatorerna
VEGF och prostacyklin kan ha en viktig roll i samspelet mellan
endotelceller och fibroblaster i pågående remodelleringsprocesser i distal lungvävnad.

Bakgrund: Alfa-1-antitrypsin (AAT) syntetiseras huvudsakligen i levern. AAT-brist är en väl känd riskfaktor för KOL. Svår
AAT-brist (PiZZ) innebär också ökad risk för leversjukdom i
tidig barndom och sent i livet. Det är oklart hur stor risken för
leversjukdom är hos vuxna PiZZ-individer. Barn med måttlig
AAT-brist (PiSZ) har ingen ökad risk för leversjukdom, men
risken i vuxen ålder har inte studerats tidigare. 1972-74 startades
den största prospektiva studien om AAT-bristens naturalhistoria. Alla nyfödda barn i Sverige undersöktes avseende AAT.
Bland 200 000 barn upptäcktes 129 PiZ och 54 PiSZ individer.
Kohorten följes upp regelbundet. Studiens syfte var att jämföra
leverfunktion mellan kohorten och slumpvist utvald kontrollgrupp vid 38 års ålder.
Metod: Studiedeltagarna (80 PiZZ, 30 PiSZ samt 85 PiMM i
kontrollgruppen) besvarade ett frågeformulär om aktuella
mediciner och alkoholvanor (AUDIT) samt lämnade blodprov
för analys av leverenzymerna ALAT, ASAT, GT, ALP, bilirubin,
prokollagen-IIIpeptide (PIIIP) och albumin,. Leverparenkymet
undersöktes med hjälp av ultraljud (Fibroscan®) hos 32 PiZZ, 15
PiSZ samt 49 kontroller (PiMM).
Resultat: Medelvärdet för samtliga leverenzymer låg inom referensintervallet hos alla grupper. Medelvärdet för ASAT var
0,46 (95%CI 0,43 -0,50) μkat/L hos PiZZ och 0,40 (95%CI 0,370,43) μkat/L hos PiMM. ALAT var också signifikant högre hos
PiZZ- och PiSZindividerna än hos kontrollerna med medelvärden 0,56 (95%CI 0,49-0,63) μkat/L hos PiZZ, 0,62 (95%CI 0,440,81) μkat/L hos PiSZ och 0,42 (95%CI 0,38-0,47) μkat/L hos
PiMM. Det fanns ingen signifikant skillnad i antalet individer
som använde läkemedel (inklusive p-piller) med möjlig effekt
på leverfunktion mellan grupperna. Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan grupperna vad gäller alkoholkonsumtion. Medelvärdet för leverdensitet var något högre hos PiZZ-individerna
än hos PiSZ- och PiMM-individerna men skillnaden var inte
signifikant.
Slutsats: Vid 38 års ålder har PiZZ- och PiSZ-individerna normala leverenzymer. Fortsatt uppföljning av kohorten kommer
att visa om skillnaderna i leverenzymer har klinisk betydelse
senare i livet.

Resterande 7 abstracts från Svenska Lungkongressen 2014
presenteras i nästa nummer (1-2015) av LoAF.
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It is our pleasure to invite you to the 47th Nordic Lung Congress in
Oslo, 11-13 June, 2015. The Congress offers a great opportunity to
keep in touch with Nordic colleagues, and to develop clinical and
scientific networks at a short distance from daily practice. For more
information check out our website: www.nlc2015.no
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