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Lungforskningen i Umeå
– en upptäcktsresa bland bronkoskop, 

luftföroreningar, astma och KOL

Lungforskningen vid Umeå universitet/Norrlands universi-
tetssjukhus är ung i jämförelse med motsvarande forskning 
på andra universitetsorter. Först att bli medicine doktor 

i lungmedicin i Umeå var Rune Lundgren, som 1982 dispute-
rade på temat fiberoptisk bronkoskopi. Därefter har ett fyrtiotal 
nya doktorer sett sitt ljus inom olika områden av lungmedicinsk 
forskning, men främst har fokus legat på bronkologisk forskning 
(inom astma/KOL liksom effekter av luftföroreningar), epide-
miologi samt sömnapné.

Astma
Under 80- och 90-talen ägnade flera av Umeås lungforskare sitt 
engagemang åt studier av astma, bl.a. viktiga bakomliggande 
mekanismer av betydelse för diagnostik (Ädelroth 1986) samt 
läkemedelseffekter, initialt betydelsen av inhalationssteroider 
(Ädelroth 1990). Därefter genomfördes också flera studier som 
kartlade effekterna av långverkande beta-2-agonister bl.a. deras 
tidskinetik och effekter på luftvägsinflammation (Wallin 1990, 
1993 och 1999). Noteras bör att flera av dessa studier bygger just 
på bronkoskopitekniken, där lungforskningen i Umeå varit bland 
pionjärerna att använda och utveckla metodiken för fiberbron-
koskopi i klinisk forskning.

Aktuell astmaforskning innebär för Umeås del framför allt 
deltagande i U-BIOPREDs internationella forskarnätverk för 
att studera olika astmafenotyper med bland annat sofistikerade 
”omicstekniker”. Ett stort antal astmatiker av olika svårighetsgrad 
har noggrant karakteriserats och kartlagts fenotypiskt genom 
analyser av biomarkörer i blod, urin, inducerat sputum samt 
bronkoskopi.

Luftföroreningsforskning
Thomas Sandströms forskning om luftvägseffekter av luftföro-
reningar som svaveldioxid och kvävedioxid var banbrytande 
och påhejad av handledarna Nils Stjernberg och Leif Rosen-
hall, då det var första gången någon genomförde bronkoskopi 
med bronkoalveolärt lavage (BAL) för att studera akuta effekter 
i luftvägarna efter exponering för luftföroreningar. Dessa initiala 
studier har följts av ett stort antal, och teknikerna att studera 
oxidativ stress och inflammation luftvägarna har hela tiden för-
finats genom samverkan med flera olika forskargrupper. Som en 
mycket lyckad utveckling av samarbetet med Professor Stephen 
Holgates grupp i Southampton, UK, inom astmaforskningen, 
kunde den unika glykolmetakrylattekniken (GMA) för färg-
ning bronkslemhinnebiopsier inkorporeras i den lungmedicin-
ska forskningen i Umeå. Tekniken innebär att millimeterstora 
slemhinnebiopsier från luftvägarna inbäddas i ett plastmaterial 
(GMA), vilket möjliggör ytterst tunna snitt (2 µm) genom biop-
sin för immunhistokemiska färgningar av celler, adhesionsmole-
kyler, cytokiner, olika kinaser etc. Listan av möjliga antikroppar 
att använda för denna teknik har blivit allt längre genom åren, 
men studier med GMA-tekniken hade inte varit möjliga om 
inte forskningsingenjör Jamshid Pourazar helhjärtat engagerat 
sig i immunhistokemisk forskning samt inhämtat och utvecklat 
tekniken i Umeå. Förutom i Pourazars egen forskning har im-
munhistokemiska tekniker legat till grund för många av våra 
luftföroreningsstudier, och en av lungans i Umeå viktigaste och 
allra mest citerade studier (>500 gånger) bygger på immunhis-
tokemisk analys av bronkslemhinnebiopiser efter akut expone-
ring för dieselavgaser (Salvi 1999). Här visades att exponering �

Svensk lungforskning i fokus
All medicinsk forskning är idag att betrakta som i princip helt 
globaliserad. Oavsett var en studie är gjord eller var en artikel 
är skriven kan vem som helst, var som helst hitta den via Pub-
Med på ett ögonblick. En forskargrupp i Sverige kan ha mer 
gemensamt med en grupp i Australien än med kollegorna på 
samma klinik. Vi odlar djupgående och smala intressen och 
landsgränser har inte någon större betydelse för informations-
utbytet. Samtidigt har SLMF svensk lungmedicin i fokus, och 
för den som är kliniskt verksam inom lungmedicin i Sverige 
har det förstås betydelse vilken forskning som bedrivs i landet. 

Under det senaste året har vi inom SLMF därför diskuterat 
möjligheterna till att göra ett temanummer av Lung- och aller-
giforum, med en genomgång av det aktuella läget i svensk lung-
forskning. Vad händer just nu, vilka är de stora projekten och 
vad gör våra forskande kollegor på andra orter? Vi tror att det 

ligger i många av våra medlemmars intresse att få en översiktlig 
uppdatering från universiteten runtom i landet. Så snart vi bör-
jade samla in och sammanställa materialet insåg vi dock vilken 
omfattande forskning som bedrivs inom svensk lungmedicin. 
Att samla allt i ett nummer av Lung- och allergiforskning låter 
sig inte göras. Därför börjar vi nu vår serie om svensk lung-
medicinsk forskning med Umeå universitet. Därefter kommer 
Uppsala och Göteborg att följa under 2018. 
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för dieselavgaser ger upphov till en kraftig neutrofildominerad 
inflammation i luftvägsslemhinnan hos friska individer.

Ett annat samarbete som varit ytterst viktigt för utvecklingen 
av luftföroreningsforskningen är samverkan med kardiologer i 
Edinburgh. Epidemiologiska data visade att luftföroreningar inte 
bara påverkade lungorna negativt utan även hjärt-kärlsystemet. 
Vår grupp i Umeå var därför angelägen om att även kunna ge-
nomföra experimentella exponeringsstudier med kardiovas-
kulära endpoints för att undersöka de bakomliggande meka-
nismerna till hjärt-kärlsjuklighet relaterad till luftföroreningar. 
Här initierades ett intensivt forskningssamarbete med Professor 
David Newby och hans grupp av kardiologkollegor i Edinburgh. 
Flera doktorander från Umeå vistades i Skottland för att lära 
sig den unika underarmspletysmografitekniken, varmed endo-
telfunktion kan undersökas med golden standardmetodik, och 
fyra skotska doktorander genomförde också större delen av 
sina avhandlingsarbeten i Umeå. En rad studier av akut kardio-
vaskulär påverkan av dieselavgaser genomfördes således under 
mitten-slutet av tvåtusentalets första decennium, och vi kunde 
i upprepade undersökningar visa hur dieselavgaser negativt på-
verkar hjärta och kärl genom bl a försämrad blodkärlfunktion 
och endogen fibrinolys liksom tecken till ökad blodproppsbild-
ning (Mills 2005, Törnqvist 2007). Vi rapporterade även att ett 
partikelfilter på avgasröret från dieselmotorn i stort sett tog bort 
de negativa kärleffekterna och drog därmed slutsatsen att det är 
de ytterst små partiklarna i dieselavgaserna som framför allt ger 

de hälsofarliga effekterna (Lucking 2011). I en mycket uppmärk-
sammad studie publicerad i New England Journal of Medicine 
beskrev vi även tillkomst av ischemiska EKG-förändringar un-
der dieselexponering under lätt arbete hos individer med PCI-
behandlad kranskärlssjukdom (Mills 2007). 

På senare år har luftföroreningsforskningen även innefattat 
mer ”moderna” men även historiska luftföroreningar såsom 
biodieselavgaser och vedrök. Vi har genomfört de första expo-
neringsstudierna för biodieselavgaser och studerat såväl hjärt-
kärlpåverkan som luftvägsinflammation. Preliminära data visar 
att avgaser från ren biodiesel (i detta fall rapsmetylester, RME, 
som är vanligast i Sverige) ger likartad både akut vaskulär påver-
kan och luftvägsinflammation som avgaser från sedvanlig fossil 
diesel. Nya studier med andra biodieselbränslen är på gång; i 
första hand kommer in vitro-studier av kemiska karakteristika 
och toxikologi av olika biodieselpartiklar att genomföras.

Ved är ett biobränsle som används sedan länge för uppvärm-
ning och matlagning. Det är nu välkänt att lång tids exponering 
för vedrök ger upphov till KOL hos ff.a. kvinnor i utvecklings-
länder. Till skillnad från dieselavgaser ger vedrök inte upphov 
till någon neutrofil luftvägsinflammation, utan de effekter som 
visats talar snarast för att vedrök, som bildas vid ofullständig för-
bränning i en vanlig kamin, har en cytotoxisk effekt i luftvägarna 
(Muala 2015). Dessa studier följs nu av ytterligare experimentella 
exponeringsstudier samt in vitro-undersökningar av vedröks-
partiklar. För att genomföra dessa sofistikerade exponeringsstu-

Bronkoskopi är en av ”lungans i Umeå” viktigaste forskningsmetoder. Ovan till vänster ses Annelie Behndig undersöka en frivillig forsknings-
person i en av många bronkoskopistudier. Till höger ovan ses via bronkoskopet en ”crista” varifrån slemhinnebiopsier tas (nedan höger). Till 
vänster nedan ett cytospinpreparat med inflammatoriska celler från bronkoalveolärt lavage (BAL) och i mitten nedan en slemhinnebiopsi 
från luftvägarna som inbäddats i GMA, snittats och färgats immunhistokemiskt. De färgade cellerna är lymfocyter, som typiskt identifieras 
med röd ”ring staining” vid färgning med aminoethyl carbazole, AEC.
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dier finns ett nära forskningssamarbete med docent Christoffer 
Boman, som är förbränningsforskare vid Umeå universitet, samt 
forskare vid FOI, Umeå.

Aktuell forskning innefattar ytterligare studier av de mekanis-
mer som ligger bakom luftföroreningars negativa hälsoeffekter. 
Här har tekniker som bl.a. mikroneurografi introducerats och 
en första studie har genomförts, varifrån data nu bearbetas. 
Med mikroneurografi kan efferent aktivitet i icke-myelinisera-
de C-fibrer registreras som ett mått på sympatisk nervaktivitet 
i muskler, då det finns misstanke om att luftföroreningar kan 
mediera sina negativa kardiovaskulära effekter via det automona 
nervsystemet. Mikroneurografitekniken har inhämtats till Umeå 
av Jenny Bosson och Greg Rankin och genomförs i samverkan 
med australiensiska forskare.

Antioxidanter och oxidativ stress – vid exponering för 
luftföroreningar och KOL
Forskning om antioxidanter och oxidativ stress samt deras be-
tydelse vid exponering för luftföroreningar inleddes i mitten på 
90-talet tack vare ett intensivt samarbete med Professor Frank 
Kelly och Dr Ian Mudway, numera vid King’s College London. 
Redan 1995 publicerades den första gemensamma artikeln där 
vi beskrev kinetiken för påverkan på viktiga antioxidanter i 
luftvägarna efter exponering för kvävedioxid (Kelly 1995); en 
artikel som sedan skulle följas av åtskilliga inom detta forsk-
ningsområde. Vi visade bland annat att nivåerna av antioxidanter 
i luftvägarna skilde sig mellan friska och astmatiker (Kelly 1999), 
men att denna skillnad inte kunde förklara hur olika individer 
påverkades av exponering för den viktiga luftföroreningen ozon 
(O3) (Mudway 2001). Inte heller kunde vår hypotes att tillskott 
av antioxidanter skulle kunna skydda mot de skadliga effekterna 
i luftvägarna av exponering för ozon bekräftas (Mudway 2006).

Under senare år har vårt intresse för betydelsen av oxidativ 
stress och antioxidanter vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) ökat, och vi har genomfört en rad studier, i vilka vi även 
studerar luftvägsinflammation, proteas-antiproteasbalans och 
accelererat åldrande vid KOL. Dessa studier har även genom-

förts i samarbete med docent Anne Lindberg vid OLIN-studi-
erna i Norrbotten och professor Anders Bucht vid FOI, Umeå 
och beskrivs mer nedan.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
En naturlig fortsättning av ”Lungans” i Umeå bronkologiska 
forskning var att implementera metodkunskapen från luftföro-
reningsforskningen även i den kliniska vardagen, i första hand 
inom studier av KOL. Studier av t.ex. lymfocyter med flödes-
cytometri och immunhistokemi har gett ny kunskap om vilka 
lymfocytsubtyper som påverkas vid rökning respektive vid KOL 
(Roos-Engstrand 2009 och 2011), och denna forskningslinje 
fortsätter.

En ny forskningslinje har även utvecklats tillsammans med 
OLINs (Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten) populations-
baserade KOL-studie. Här har förutom rent epidemiologiska 
studier av sambandet hjärtsjukdom-EKG-förändringar-KOL 
(Nilsson 2015) samt biomarkörer såsom systemiska matrixme-
talloproteasers (Linder 2015) betydelse för prognos vid KOL, 
patienter och kontroller till en unik studie med bronkoskopi av 
KOL-patienter med stabil respektive snabb försämring i lung-
funktion genomförts. Här visade det sig att trots ett stort popu-
lationsbaserat studieunderlag på initialt nära 2000 individer, var 
det svårt att rekrytera 15 individer till respektive studiegrupp. 
Emellertid är bronkoskopistudien slutförd, och resultaten bear-
betas av tre doktorander som knutits till KOL-forskningen. Mål-
sättningen med denna så kallade ”KOLIN-studie” är att studera 
luftvägsinflammation med fokus på lymfocytsubtyper, proteas-
antiproteasimbalans och andra biomarkörer liksom markörer 
för ökat åldrande i luftvägarna i relation till lungfunktionsför-
sämring och tobaksrökning. 

Aktuella KOL-projekt innefattar även medverkan i SCAPIS 
(Swedish CardioPulmonary bioImage Study), där förekomsten 
av hjärt-kärl- och lungsjukdom studeras hos 30 000 svenskar 
mellan 50–64 år, varav 2500 i Umeå. Här har Umeå en unik möj-
lighet att bidra med intressanta projekt, då den unika biobanken 
i Umeå innehåller blodprover från ett stort antal av individerna 

Vänster - Exponeringskammaren vid svensk Maskinprovning, Umeå, som använts vid en lång rad exponeringsstudier för dieselavgaser, vilka 
genererats med hjälp av en Volvo-motor (höger). Avgaserna späds med filtrerad luft till önskad partikelkoncentration och leds in i expone-
ringskammaren via ett rörsystem. Under exponeringarna övervakas avgashalterna noggrant med olika mätinstrument.
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Umeå universitets lungforskningsgrupp 2017
Anders Blomberg, professor, överläkare
Thomas Sandström, professor, överläkare
Karl Franklin, docent, universitetslektor, överläkare
Nikolai Stenfors, docent, universitetslektor, överläkare 
(Ansvarig för lungforskningen i Östersund)
Anne Lindberg, docent, universitetslektor, överläkare 
(Ansvarig för lungforskningen i Sunderbyn)
Anders Bucht, adjungerad professor
Annelie Behndig, docent, biträdande universitetslektor, 
överläkare
Jenny Bosson, med dr, ST-läkare
Jamshid Pourazar, med dr, 1:e forskningsingenjör
Maria Sehlstedt, med dr, 1:e forskningsingenjör
Greg Rankin, PhD, 1:e forskningsingenjör
Carin Sahlin, med dr, BMA
Annika Johansson, forskningssköterska
Frida Holmström, forskningssköterska

Därtill doktorander placerade i både Umeå, Östersund 
och Sunderbyn samt samarbetspartners nationellt och 
internationellt enligt ovan.

som undersöks i SCAPIS-projektet, dvs de patologiska fynd som 
identifieras i SCAPIS kan matchas med förändringar i ”biomar-
körer” insamlade i vissa fall upptill 10–20 år tidigare. 

Vidare medverkar Umeå i det s.k. BRONCHO-SCAPIS-pro-
jektet, i vilket samtliga aldrig-rökande individer med kronisk 
luftvägsobstruktion i SCAPIS identifieras och kallas till vidare 
undersökningar. Målsättningen är att med sofistikerade meto-
der inklusive bronkoskopi studera orsaker till och mekanismer 
bakom varför aldrig-rökare utvecklar en KOL-likande lungfunk-
tionsnedsättning.

Sömnapné
Vid dåvarande Lung- och Allergikliniken inleddes utredning och 
forskning om sömnapné redan under 1990 talet. Forskningen 
under ledning av Docent Karl Franklin har alltsedan dess varit 
internationellt uppmärksammat pga. flera banbrytande studier 
med stöd från bl.a. Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet om 
sömnapné vid hjärt-kärlsjukdom och utvecklandet av sömntand-
ställning som behandling vid sömnapné. 

Vi var mycket tidiga med att starta ett sömnlaboratorium 
med polysomnografi för utredning och forskning om sömnapné. 
Carin Sahlin, BMA och Med Dr, är certifierad EEG-tolkare av 
polysomnografi vid Stanford i USA. Hon är i dag Sveriges mest 
erfarne inom området och tolkar även polysomnografiunder-
sökningar från Uppsala och Stockholm. 

Tillsammans med Hjärtcentrum vid NUS har vi visat att 
obstruktiv sömnapné kan utlösa nattlig kärlkramp (Franklin 
1995), att sömnapné förekommer hos ca hälften av patienter 
med kranskärlsjukdom och att dessa har en trefaldigt oberoende 
risk att utveckla stroke (Valham 2008). Strokedrabbade patienter 
med obstruktiv sömnapné har en halverad överlevnad jämfört 
med dem som har central sömnapné eller ingen sömnapné (Sah-
lin 2008). 

I samverkan med Marie Marklund har vi utvecklat sömntand-
ställningen och har visat god evidens för effekt i studier tillsam-
mans med en grupp i Belgien (Marklund 2015, Vanderveken 
2008). En egen forskningslinje kring sömnapné under graviditet 
har utvecklats efter våra fynd att snarkning under graviditet är 
relaterad till havandeskapsförgiftning (Franklin 1999). 

Idag bedrivs forskning om sömnapné vid kirurgi av kolo-
rektalcancer tillsammans med Malin Jonsson-Fagerlund, KI, 
Stockholm och med ST-läkare Martin Claesson, Kirurgcentrum, 
NUS som doktorand. Vi undersöker också effekter av CPAP och 
sömntandställning samt deltar i SCAPIS med sömnapnéutred-
ningar i samarbete med Uppsala och Göteborg.

E-cigaretter – ofarligt, hjälpmedel för rökstopp, eller??
Användandet av e-cigaretter har kraftigt ökat i världen och 
även i Sverige. Tidvis har debattens vågor om e-cigaretter gått 
höga mellan dem som lyft fram deras fördelar och forskare som 
fokuserat på att studera de negativa hälsoeffekterna av ”vejp-
ning”. Jenny Bosson har tillsammans med en annan tidigare 
Umeå-doktorand Magnus Lundbäck, nu hjärtforskare i Dan-
deryd, designat en rad studier där effekterna av både snus och 
e-cigaretter undersöks. Bland annat har man visat att ”rökning” 
av e-cigaretter leder till ökning av endoteliala progenitorceller 
i blodet hos friska individer. Dessa effekter tyder på blodkärl-
påverkan, som är lika stark som efter rökning av traditionella 
cigaretter (Antoniewicz 2016).

"Vi var mycket tidiga med att starta ett sömnlaboratorium 
med polysomnografi för utredning och forskning

om sömnapné."
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OLIN-studierna

Det epidemiologiska forsknings-
programmet OLIN-studierna 
(Obstruktiv Lungsjukdom i Norr-

botten) startade 1985 med målsättning 
att studera förekomst av och påverkbara 
riskfaktorer för astma, allergi och kronisk 
bronkit. Över 60 000 norrbottningar har 
medverkat/medverkar i någon av OLIN-
studiernas numera fyra etablerade forsk-
ningslinjer: 1. Astma och allergi bland 
vuxna, 2. Astma och allergi bland barn 
och ungdomar, 3. Kroniskt Obstruktiv 
Lungsjukdom, KOL samt 4. Hälsoekono-
mi. Hittills bidrar OLIN-studierna med 
>200 publicerade original- och review-
artiklar, ett antal mastersuppsatser, nitton 
avhandlingar samt ett flertal delarbeten 
som ingår i avhandlingar i samverkans-
projekt. Den senaste, tillika nittonde av-
handlingen, försvarades september 2017 
av Ulf Nilsson vid Umeå Universitet; 
Kardiovaskulära aspekter på kroniskt ob-
struktiv lungsjukdom. Det finns för när-
varande sju registrerade doktorander vars 
doktorandarbeten baseras helt på OLIN-
data. OLIN-studierna medverkar i ett 
flertal såväl nationella som internationella 
samarbetsprojekt. Bland internationella 
samarbetsprojekt beskrivs nedan FinEsS-
programmet som startade redan 1996, 
och så sent som i år har OLIN-gruppen 
tagit initiativ till ett nytt samarbetsprojekt 
mellan epidemiologiska projekt i Norge, 
Finland och Sverige, The Nordic EpiLung 
study.

Inom OLIN-studierna används klassiska 
epidemiologiska metoder för studier av 
prevalens, trender i prevalens, incidens 
samt remission och inkluderar analyser 
av risk- och friskfaktorer. De populations-
baserade undersökningarna har genom-
gående haft mycket högt deltagande, 69 % 
- 97 %, vilket ger resultat med hög gene-
raliserbarhet. Kliniska undersökningar i 
stratifierade och slumpurval inkluderar 

bland annat spirometri, reversibilitetstest, 
pricktest, metakolintest, Phadiatop, totalt 
och specifikt IgE, allergenkomponenter, 
inflammationsmarkörer, födoämnespro-
vokationer mm. Från OLIN-studiernas 
omfattande forsknings-program be-
gränsas den aktuella presentationen till 
enbart en ytterst kortfattad beskrivning 
av FinEsS-programmet som ingår i forsk-
ningslinjen för astma och allergi bland 
vuxna samt forskningslinjen för KOL och 
OLINs KOL-studie.

FinEsS-studierna initierades 1996 och in-
kluderar epidemiologiska studier med en-
hetlig metodologi i Finland, Estland och 
Sverige. Postala enkätundersökningarna 
till slumpurval i befolkningen har följts 
av kliniska undersökningar. Undersök-
ningarna från 1996 har upprepats 2006 i 
samtliga länder och nu senast 2016 med-
verkade centra i Finland och Sverige vid 
en förnyad postal enkät, varefter kliniska 
undersökningar planeras. Det finns ett 
stort antal publikationer, dels från en-
skilda centra, men också gemensamma 
publikationer från flera centra. OLIN-
studiernas enkätundersökningar inom ra-
men för FinEsS-programmet inkluderade 
8000 individer 1996, 8000 individer 2006 
och 12 000 individer 2016. Vid nyrek-
rytering av kohorter 2006 och 2016 har 
också tidigare kohort(er) inbjudits till un-
dersökning, vilket genererar data på såväl 
prevalens, trender i prevalens, incidens 
och remission. OLIN-gruppen har inom 
ramen för forskningslinjen för astma och 
allergi bland vuxna genom dessa under-
sökningar nyligen kunnat visa att preva-
lensen av allergisk astma bland vuxna har 
ökat från 1996 till 2006 och ytterligare till 
2016 medan prevalensen icke-allergisk 
astma ligger kvar på en tämligen oför-
ändrad nivå (1). OLIN-studierna är bland 
de ytterst få i världen som har studerat 
trender i prevalens och naturalförloppet 

vad gäller allergisk sensibilisering i stora 
befolkningsbaserade urval. Studierna har 
visat att andelen skolbarn som är sensibi-
liserade mot luftburna allergen har ökat 
signifikant sedan mitten av 1990-talet 
(2). Alla tvärsnittstudier presenterar ett 
åldersberoende prevalensmönster av al-
lergisk sensibilisering; prevalensen ökar 
från barndomen till ung vuxenålder för 
att uppnå en platå och sedan minska med 
ökad ålder bland de äldre. OLIN studierna 
har visat att detta förklaras av hög incidens 
och låg remission bland barn och ungdo-
mar (3). Bland de äldre sker det motsatta, 
låg incidens och hög remission (4).

Till följd av den betydande underdiagnos-
tiken är epidemiologiska studier nödvän-
diga för att studera förloppet och värdera 
sjukdomsbördan vid KOL. En av de mest 
citerade OLIN-publikationerna visade 
att det var en betydligt högre andel än 
förväntat, nära 50 %, av äldre rökare som 
uppfyllde de spirometriska kriterierna för 
KOL (5). OLIN-gruppen var också bland 
de första i världen att presentera inci-
densdata på KOL (6, 7). Det saknas dock 
befolkningsbaserade studier av sjukdoms-
förloppet vid KOL, vilket var bakgrunden 
till studiedesign för OLINs longitudinel-
la KOL-studie. Samtliga individer med 
obstruktiv lungfunktions-nedsättning 
(n=993) identifierades tillsammans med 
lika många ålders- och könsmatchade 
kontroller utan luftvägsobstruktion vid 
undersökningar av fyra populations-ba-
serade kohorter under åren 2002–04. Stu-
diepopulationen (n=1986) har inbjudits 
till årlig undersökning från 2005 fram till 
2015 med ett basprogram som inkluderar 
spirometri med reversibilitetstest, struk-
turerad intervju, livskvalitetsmätning med 
generiska och sjukdomsspecifika instru-
ment samt saturationsmätning. Olika 
delstudier har adderats; genetik (2005), 
fatigue (2007), fysisk aktivitet (2008) och 
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"Det finns nu tjugo publikationer från OLINs KOL-studie, 
och studien har hittills bidragit med två avhandlingar."
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handgreppsstyrka (2009/10). 2014 uppre-
pades delstudierna fatigue, handgrepps-
styrka och fysisk aktivitet. Delstudie kar-
diovaskulär komorbiditet inkluderande 
EKG och hjärtskademarkörer upprepades 
2005, 2010 och 2015, och år 2010 gjordes 
även non-invasiv mätning av kärlstyv-
het. Det finns nu tjugo publikationer från 
OLINs KOL-studie, och studien har hit-
tills bidragit med två avhandlingar. Den 
första hade fokus på fatigue och hälsore-
laterad livskvalitet (Stridsman 2013) och 
den andra på kardiovaskulär komorbiditet 
(Nilsson 2017). Det finns för närvarande 
tre doktorandprojekt som baseras på 
KOL-studien; 1) sjukdomsmekanismer, 
2) fenotyper, mortalitet och dödsorsaker,
samt 3) muskeldysfunktion och postural
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kontroll. Hittills har tvärsnittsdata från 
olika undersökningsår analyserats, och 
resultaten har även värderats i förhål-
lande till prognos. Studien har med tiden 
genererat en unik longitudinell kumulativ 
epidemiologisk databas och inkluderar nu 
multipla mättillfällen under mer än tio års 
observationstid. Den sammansatta data-
basen kan utgöra grund för analys av mul-
tipla mättillfällen, exempelvis lungfunk-
tion, över tid. Mortalitetsdata har följts 
årligen, och vi förväntar också att kunna 
relatera prognostiska faktorer till dödsor-
saker. Utöver negativa prognostiska fak-
torer kommer långtidsuppföljning också 
att ge oss möjlighet att identifiera faktorer 
som har betydelse för långtidsöverlevnad.
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Lungmedicinsk forskning
i Östersund

KOL-forskning
Under 2000-talet var den lungmedicin-
ska forskningen inriktad på KOL; KOL-
stadium 4, hospitaliseringar och samsjuk-
ligheten med akut koronart syndrom [1, 
2, 3, 4, 5]. 

Cold Air, Physical Activity, and the 
Airways Research Program (CORP)
Sedan 2010 har forskningen fokuserats 
kring kyla, fysisk aktivitet och luftvä-
garna.

Bakgrund
Cirka 4 miljoner bor i Arktis. Exponering 
för kyla är associerat med ökad sjuklighet 
och dödlighet i befolkningen, fr.a. bland 
de med hjärt- och lungsjukdom. Expone-
ring för kyla är associerat med en ökad 
frekvens av luftvägsinfektioner. Var tredje 
individ med hösnuva och astma undvi-
ker utomhusaktiviteter vid kyla. Vanliga 
köldrelaterade symtom är andnöd, pip i 
luftrören, hosta, slem i luftvägarna och 
bröstsmärta. Förekomsten av astma i Sve-
rige är 9–11 %. Vinterkonditionsidrottare, 
såsom längdskidåkare, inandas vid uppre-
pade tillfällen för stora mängder kall luft 
och har en ökad förekomst av luftvägs-
besvär och astma. Nyligen rapporterade 
vi att 35 % av svenska elitskidåkare hade 
läkardiagnosticerad astma [6]. Ansträng-
ningsutlöst kramp kring struphuvudet 
(EILO) är en sjukdom av oklar orsak. 
Symtomen är andnöd och panikkänsla 
och kan feltolkas som astma. EILO dia-
gnosticeras mha laryngoskopi under an-
strängning (CLE-test). Förekomsten av 
EILO bland svenska ungdomar är 5.7 %. 
Förekomsten av EILO bland elitidrottare 
är högre, men studierna har varit retro-
spektiva och i selekterade grupper.

Befolkningstudier visar att intensiv fy-
sisk aktivitet är en oberoende riskfaktor 
för astma. Orsaken till den höga förekom-
sten av astma bland elitkonditionsidrot-
tare tros vara långvarig och upprepad 
inandning av kall torr luft. Detta torkar 
ut luftrören och på sikt åstadkomma epi-
telskador, luftvägsinflammation, över-

Figure 1: EILO-teamet Östersunds sjukhus.

känsliga luftrör och astma. Elitskidåkare 
uppvisar skador och inflammation i luft-
vägarna. Helkroppsexponering för -10 
till -20 °C i köldkammare ger upphov till 
en sammandragning av luftvägarna hos 
friska och lungsjuka individer.

Forskningsprogrammet övergripande 
syften
1. Studera sambandet mellan kyla, fysisk 

aktivitet och luftvägshälsa.
2. Identifiera vilka nivåer av fysisk aktivi-

tet och temperatur som åstadkommer 
skador på människans luftvägar.

3. Reducera luftvägsohälsan av fysisk ak-
tivitet i kyla.

Metoder
1. Epidemiologiska enkätstudier om luft-

rörssymtom och astma bland elitkon-
ditionsidrottare, tävlingsmotionärer 
och unga skidåkare.

2. Screening av EILO och astma bland 
kondtionsidrottare (Figur 1)

3. Experimentell exponeringsforskning 
mha köldkammare (Projekt Hyper-
borean, figur 2). Effekten av kyla och 
fysisk aktivitet undersöks mha kvali-
tativa intervjuer, symtomenkäter, spi-
rometri och biokemiska markörer.

Relevans
Vi ser tre stora grupper som kan ha nytta 
av våra forskningsresultat. Idrottsrörel-
sen får en aktuell inblick i sjukdomsläget 
inom sin idrott. Detta kan fungera som 
underlag för preventiva åtgärder. Luft-
rörsbesvär i samband med fysisk aktivitet 
är vanligt förekommande symtom inom 
sjukvården. Hälso- och sjukvården får mer 
kunskap och förståelse för patienter med 
och utan känd lungsjukdom som söker 
hjälp för köld- eller ansträngningsrela-
terade luftvägsbesvär. En större kunskap 
leder rimligen till bättre diagnostik och 
omhändertagande. Yrkes- och miljömedi-
cin samt relaterade myndigheter kan ha 
nytta av att veta vilken nivå av fysisk ak-
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tivitet i vilken temperatur som kan skada 
luftrören. Vi hoppas på basen av ny kun-
skap kunna vägleda befolkningen med 
och utan känd lungsjukdom kring fysisk 
aktivitet och kyla.

Vi är angelägna om att regelbundet 
kommunicera våra forskningsresultat till 
befolkningen. Forskargruppen har regel-
bundet föreläst om "Idrott och astma" för 
allmänheten och idrottsmiljön. I decem-
ber 2017 genomför vi ett vetenskapligt 
utbildningsseminarium om "Idrott och 
astma" i Östersund.

Projektet sammanför forskning och 
sjukvård inom hela norra sjukvårdsregi-
onen. Forskningsprogrammet innefattar 
idag 11 seniora forskare, två doktorander 
och en statistiker från Umeå Universitet/
Norrlands Universitetsjukhus, Region 
Jämtland Härjedalen/Östersunds sjuk-
hus, Mittuniversitet Östersund/Nationellt 
Vintersportcentrum, Norrbottens Läns 
landsting/Sunderbyns sjukhus, lands-
tinget VästerNorrland och Riksidrotts-
förbundet.

Resultat och framtida projekt
Vi har visat att förekomsten av läkardia-
gnosticerad astma är hög bland svenska 
elitkonditionsidrottare, fr.a. unga kvinn-
liga skidåkare [6]. Svenska unga skidåkare 
har en högre förekomst och senare debut 
av astma än en åldersmatchad referenspo-
pulation [7]. Den kumulativa årsinciden-
sen av läkardiagnosticerad astma bland 
svenska elitkonditionsidrottare är hög, 8 % 
[8]. Förekomsten av läkemedelsbehandlad 

astma bland svenska tävlingsmotionärer 
förefaller högre än i Sveriges befolkning, 
och en stor andel av dessa använder en 
fast kombination av inhalationssteroid 
och långverkande beta2-agonist. Resul-
taten ger stöd för ett samband med hög 
fysisk aktivitet och astma bland tävlings-
motionärer [9].

Vi har vidare funnit en hög förekomst 
av EILO bland svenska unga elitskidåkare 
och föreslår att elitskidåkare med luft-
vägsbesvär skall utredas både för astma 
och EILO [10].

Våra kvalitativa intervjuer av friska, al-
lergiska och astmatiska individer utsatta 
för 0 till -16 grader i köldkammare under 
moderat fysisk aktivitet har visat på ett 
mycket stort antal unika symtom. Analys 
av data pågår.

Nästa större delprojekt (Project Aegis) 
startade hösten 2017 och kommer att stu-
dera effekten av andning- masker/värme-
växlare på luftvägshälsa.

Figure 2: Köldkammaren.
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