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Ledare SLMF

Bästa SLMF medlemmar!

LUDGER GROTE
Vetenskaplig sekreterare SLMF

V armt välkommna till årets fjärde 
utgåva av LoAF. Ett antal punkter 
som diskuteras inom lungmedi-

cinsk forskning och utbildning vill jag 
gärna lyfta fram.

Svensk Lungmedicinsk Kongress i 
Umeå 5-7 Maj 2020
Vänligen notera redan nu SLMF´s kom-
mande årskongress i er kalender. Ett 
mycket stimulerande program tas fram av 
organisationskommittén och informatio-
nen kommer att uppdateras fortlöpande 
på hemsidan https://mkon.nu/slk2019. 
Stor plats för aktuell forskning kom-
mer att beredas vid kongressen i Umeå. 
Deadline för abstraktsinlämning är den 
15 Mars 2020.

Lungmedicinska forskningsgrupper vid 
landets universitet presenterar sig
I denna upplaga av LoAF är det lungmedi-
cinska forskningsenheter i Stockholm 
som presentera en översikt av historisk 
och pågående lungmedicinsk forskning. 
Jag önskar alla en mycket stimulerande 
läsning. Alla tidigare bidrag från andra 
lärosäten samlas under fliken ”Vetenskap-
lig Kommitté” på SLMF´s hemsida. Serien 
med presentationer kommer att fortsätta 
i kommande nummer av LoAF.

SLMF´s utbildning för specialister
– lungmedicinsk ”Roadshow”
Andra omgången av lungmedicinsk 
roadshow under våren 2019 bjöd på fyra 
utbildningstillfällen med olika tema som 
KOL, infektioner och lungtransplanta-
tion. Utvärderingen visade återigen på en 
mycket positiv respons från deltagarna. 
Fortsättningen av utbildningssatsningen 
för specialister diskuterades i styrelsen 
och i VK. Kommande årets stora utbild-
ningsaktivitet för specialister samlas nu 
under en heldag i Stockholm med tema 
”Sarkoidos”. Planeringen pågår för fullt 
och ett mycket attraktivt program kom-
mer att presenteras på hemsidan. Plane-
rad tidpunkt för denna utbildningsdag är 
hösten 2020.

Docentskola för disputerade forskare 
inom lungmedicin
Vid kartläggning av akademiska struktu-
rer för lungmedicin upptäcktes en stor 
brist på docenter inom klinisk lungmedi-
cin vid landets universitet, vilket hotar 
fortsatt framgångsrikt akademiskt arbe-
te. För att stimulera disputerade kollegor 
inom lungmedicin att fortsätta sin väg i 
den akademiska världen så utformas ett 
koncept med långsiktigt stöd och team-
bildning. SLMF´s styrelse tillsammans 

med VK skall utarbeta ett koncept som 
närmast kan beskrivas som en ”docent-
skola”, mer information kommer att pre-
senteras under SLK 2020 i Umeå.

Specialistexamen lungmedicin
För närvarande är det nio kollegor som 
har anmält sig till kommande specialist-
examen i lungmedicin som äger rum den 
16-18 Mars 2020 i Örebro. Sista anmäl-
ningsdag är den 1 december 2019. Exa-
minatorer är Lennart Nilholm, Margare-
tha Smith  och Anders Blomberg. Det är 
mycket glädjande att så många kollegor 
kommer att delta vid examineringstillfäl-
let och SLMF tackar i förväg våra exami-
natorer och alla som har bidragit med 
frågor för denna viktiga insats.

Avslutningsvis önskar jag er alla en myck-
et glädjande och avkopplande jultid och 
en mycket rolig och fantastisk övergång 
till det nya året. Väl mött under 2020!
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Sarkoidos

Rapport från Informationsdagen om 
sarkoidos för patienter och anhöriga

Den 24.e oktober anordnade Sar-
koidosCentrum, Patientområde 
Lung Allergisjukdomar, Karolin-

ska Universitetssjukhuset en ”Informa-
tionsdag om sarkoidos för patienter och 
anhöriga”. Evenemanget som ägde rum i 
von Euler-salen på sjukhusområdet var 
välbesökt med totalt ca 100 personer 
närvarande. Flera av deltagarna hade rest 
från andra delar av landet för att kunna 
vara med. Forskningssköterskor och mot-
tagningssköterskor hjälpte till att pricka 
av alla deltagare.

Dagen inleddes av professor Johan 
Grunewald och patientflödeschef Ranjh 
Hamed som hälsade välkomna. Därefter 

vidtog föreläsningar om sjukdomsbild och 
utbredning (professor Johan Grunewald 
och specialistläkare Pernilla Darlington) 
och epidemiologi (docent Elizabeth Ar-
kema). Rune Borgan Isaksen från Norsk 
Sarkoidose Forening berättade om arbetet 
i den norska patientföreningen och hur 
en liknande skulle kunna startas i Sverige.

Efter lunchpausen talade överläkare 
Susanna Kullberg om behandling, fati-
gue och fysisk träning. Hon redogjorde 
bl.a. för färska resultat från studien om 
högintensiv styrketräning vid nydiagnos-
ticerad sarkoidos, vilken utförts vid Sar-
koidosCentrum med hjälp av finansiellt 
stöd från Riksförbundet HjärtLung. Pelle 

Specialistläkare Pernilla Darlington, forskningssjuksköterska Margitha Dahl och mottagningssköterskorna Nina Almqvist och Karin Öhrlund under lunchpausen.

Johansson, handläggare på Riksförbundet 
HjärtLung berättade om deras arbete och 
hur de kan samverka med oss i vården 
kring patienter med sarkoidos. Dagen av-
slutades med en frågestund. Ett stort tack 
till alla medverkande som gjorde dagen 
möjlig, inte minst till patientområdeschef 
Cecilia Bredin. Vi vill även rikta ett stort 
tack till Hjärt-Lungfonden för att vi gavs 
möjlighet att dela ut informationsfoldern 
om sarkoidos till alla deltagare.

Vid pennan,
SUSANNA KULLBERG
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De vita lungorna - akut interstiell lungsjukdom. 
Lungmedicinarens och röntgenläkarens perspektiv. 
(Magnus Kentson och Karen Sörensen) (45 min)

Utbildningsinformation
(Margaretha Smith) (30 min)

Missar lungläkarna PAH? 
(Stefan Söderberg) (45 min)

Registrering & kaffe 

Kaffe & utställning

Mingel & utställning (Väven)

Ecmo (Fredrik Nyström) (30 min)

Lunch & utställning (45 min)

OLIN och luftvägsepidemiologi  - igår, idag och
imorgon! (Bo Lundbäck) (30 min)

SLMF
Årsmöte (60 min)

SLMF
Fria föredrag (6 st)
(90 min)

Registrering & kaffe 

Modern konstutställning - introduktion och 
rundvandring (Bildmuséet)

Kaffe & utställning

NPO och SVF vid lungsjukdom - vad är det?
(T Sandström, C Stridsman och L Grothe) (30 min)

SLIF
Årsmöte och föredrag

SLIF
Föredrag

SLMF
Forskningsanslag
(2 x 30 min)

Kaffe & utställning

SLMF
Parallella 
postersessioner
(90 min)

Lunch & utställning (60 min)

Vägdamm större hälsoproblem än avgaser?
(Bertil Forsberg) (20 min)

Allt du velat fråga thoraxkirurgen, men aldrig 
vågat! (Mattias Karlsson) (40 min)

Slät kopp kaffe

Kaffe & utställning

Ta-med-kaffe

Från skidåkarastma till IL-99 
(Leif Bjermer) (30 min)

Styrelsemöte
SLMF

Chefsmöte

Akut lungtransplantation (Margareta Smith) (30 min)

Akut andningssvikt - vad kan lungläkaren göra?
(Eva Lindberg) (30 min)

Paneldiskussion (15 min)

Lunch & utställning (60 min)

Andningssvikt vid neurologiska 
sjukdomar - neurologens och 
lungmedicinarens perspektiv.
(Peter Andersen, Susana Da Costa 
Pinto, Ulrika Öhman) (75 min)
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KOL-rehab och e-hälsa 
(Andre Nyberg och Karin Wadell) (30 min)TE
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E-cigaretten - vän eller fiende?
(Magnus Lundbäck, Linnea Hedman) (30 min)

Kardiovaskulär co-morbiditet vid KOL
(Lowie Vanfleteren) (30 min)TE
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Diesel, biobränslen och ved - hur påverkas vi?
(Thomas Sandström) (30 min)

London Air Quality  Network - air pollution research 
from toxicology to science policy
(Frank Kelly) (40 min)TE
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Var i lungsäcken? Modern empyembehandling! 
(Thomas Sandström) (30 min)

Koagulation vid lungingrepp (Ala Muala) (15 min)

Kryobiopsi - ett kallt uppdrag (Stefan Barath) (15 min)TE
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Kongressmiddag (Hansson & Hammar, Bildmuséet)

PRELIMINÄRT PROGRAM 

Deadline för 
tidig avgift: 

23 mars

Abstract 
deadline: 

2 mars



Annons



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2019 9

Lungmedicinsk forskning

Temanummer:
Lungmedicinsk Forskning
vid Karolinska Institutet

Detta temanumret ingår i en serie i 
Lung & Allergiforum där univer-
siteten presenterar sin forsknings-

verksamhet, och turen har nu kommit 
till Stockholm och Karolinska Institutet. 
Det är en stor glädje och ära för mig att 
kunna presentera en del av den aktuella 
lungforskning som pågår. Bidragen speg-
lar både experimentella, translationella 
och kliniska projekt, med det gemensamt 
att den beskrivna forskningen drivs av kli-
niska frågeställningar där resultaten för-
hoppningsvis i framtiden kan bli till nytta 
för våra lungsjuka patienter.Min förhopp-

ning är att bidragen skall tjäna som in-
spirationskälla för alla som på något sätt 
är involverade i vården av våra patienter 
eller är engagerade i olika projekt, både 
inom akademin och industrin. Temanum-
ret kan också stimulera kontakter mellan 
forskare vid våra universitet och stimu-
lera samarbete. För er som är yngre och 
tycker lungmedicin verkar spännande: läs, 
fundera och återkom gärna till någon av 
forskarna. Vi är beroende av er om den 
lungmedicinska verksamheten skall kun-
na utvecklas i framtiden.

Jag vill tacka alla författare som, trots 
alltför stor arbetsbörda, med stor entu-
siasm levererat sina artiklar och gjort det 
i tid. Jag vill också tacka Svensk Lung-
medicinsk Förening och redaktionen som 
givit oss möjlighet att bidra med detta 
temanummer. Till sist: trevlig läsning – 
lungforskning är både roligt och har stor 
potential!

MAGNUS SKÖLD
Gästredaktör

Aula Medica, oktober 2012. Copyright: Ulf Sirborn.



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2019 11

Identifiering av mekanismer som orsakar 
luftvägshyperreaktivitet vid astma

Lungmedicinsk forskning

Personer med astma lider av upprepa-
de episoder av förträngningar av luft-
vägarna. Detta orsakar stort lidande 
med oro, ångest och nedsatt funk-
tion i det dagliga livet. Det som trig-
gar astmaattackerna är ofta allergiska 
reaktioner, virusinfektioner eller luft-
föroreningar. Att astmatiker reagerar 
så starkt på dessa reaktioner beror på 
att de har överkänsliga luftvägar. Orsa-
ken till denna luftvägshyperreaktivitet 
är hittills okända interaktioner mellan 
miljö och arv.

F okus för vår grupp är att definiera 
de mekanismer och molekyler som 
orsakar sammandragningarna och 

överkänsligheten i luftvägarna. Det ini-
tiala målet är att dessa undersökningar 
ska leda till att med speciella interventio-
ner kunna hjälpa astmatikerna med dessa 
problem. Med hjälp av den förvärvade 
kunskapen om mekanismerna som orsa-
kar sammandragningarna och överkäns-
ligheten i luftvägarna är nästkommande 
mål att följa signalvägarna uppströms för 
att finna de grundläggande orsakerna till 
varför detta uppkommer. 

För att kunna genomföra forsknings-
planen använder vi oss av en translationell 
forskningsstrategi. Den inbegriper ett ut-
byte av resultat från experiment på olika 
nivåer såsom funktionella luftvägsunder-
sökningar in vivo och in vitro, studerande 
av vävnadsstrukturer, utsöndringsmöns-
ter, immunologiska och inflammatoriska 
processer samt uttryck av gener och pro-
teiner. För detta används human vävnad, 
djurförsök och isolerade celler från både 
djur och människa. 

Här har vår grupp utvecklat flera egna 
experimentella modeller för att genom-
föra forskningsplanen. För att studera hur 
olika inflammatoriska stimuli påverkar 
kontraktionen, används en speciell metod 
för odling av isolerade luftvägar [1]. Med 
denna metod kan luftvägarnas egenska-
per undersökas efter exponering för olika 
tidsintervall, sekvenser och kombinatio-
ner av stimuli. Med detta system har vi 
kunnat visa att interleukinerna 4 och 13 
orsakar en ökad känslighet för kontraktila 

substanser och att denna effekt är medie-
rad av en gemensam cytokinreceptor [2]. 
Detta kan vara en viktig komponent för 
luftvägshyperreaktiviteten hos astmatiker 
och dess signalvägar, kinetik och betydel-
se kommer att definieras i kommande stu-
dier med hjälp av odlade glatta muskelcel-
ler och marsvinsmodellen som beskrivs 
nedan. Vi har också utvecklat en unik 
modell för att studera ansträngningsutlöst 
astma in vitro [3]. Denna studie, tillsam-
mans med ytterligare en studie av isole-
rade humana luftvägar visade att kontrak-
tionen och mastcellsaktivering hämmas 
genom en frisättning av prostaglandin E2 
och I2 (prostacyklin). Dessa fynd kan ha 
en viktig betydelse för en speciell fenotyp 
av astma som definierats aspirin-känslig. 
Metoden är användbar för att studera 
mekanismerna bakom detta fenomen.

lungan, utsöndring av inflammatoriska 
cytokiner och kemokiner, fibrosbildning 
i luftvägarna, förhöjd slemproduktion, 
ökat glattmuskelcellslager, rekrytering av 
mastceller till lungan och luftvägshyper-
reaktivitet. Med samma tillvägagångssätt 
som den nya terapin mot astma, dvs an-
vändandet av antikroppar mot specifika 
molekyler som man vet utsöndras vid ast-
ma, kan vi med denna modell undersöka 
vilka olika patologiska processer var och 
en av dem påverkar. Denna kunskap kan 
ge vägledning för framtida behandling av 
astmatiker. 

Sammanfattningsvis fokuserar vår grupp 
på att studera mekanismerna bakom luft-
vägshyperreaktiviten som astmatikerna 
lider av. För att kunna göra detta har vi 
utvecklat egna metoder som inbegriper 
både att studera isolerade luftvägar och 
att använda astmamodeller. Genom att in-
tegrera resultat från dessa metoder skapar 
vi härigenom möjligheter för att komma 
fram till nya terapeutiska idéer som hand-
lar om att hindra både akut förträngning 
av luftvägarna och dess bakomliggande 
orsaker.

MIKAEL ADNER
PhD, docent och forskargruppledare, 

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 
mikael.adner@ki.se

Referenser
1. Adner et al. An assay to evaluate the long-term 

effects of inflammatory mediators on murine 
airway smooth muscle: evidence that TNFal-
pha up-regulates 5-HT(2A)-mediated contrac-
tion. Br J Pharmacol. 2002;137:971-82.

2. Manson et al. IL-13 and IL-4, but not IL-5 nor 
IL-17A, induce hyperreactivity in isolated hu-
man small airways. J Allergy Clin Immunol. 
2019;In press.

3. Safholm et al. A novel mannitol challenge 
protocol triggers mast cell-dependent contrac-
tions of explanted human bronchi and reveals 
bronchoprotection by endogenous prostacy-
clin. J Allergy Clin Immunol. 2019;144:984-992.

4. Fuchs et al. Mast cell engraftment of the pe-
ripheral lung enhances airway hyperresponsi-
veness in a mouse asthma model. Am J Physiol 
Lung Cell Mol Physiol. 2012;303:L1027-36.

Vi har tidigare visat att luftvägshyper-
reaktivitet vid allergisk luftvägsinflam-
mation både är beroende och oberoende 
av mastceller [4]. För att kunna gå vidare 
med att studera mastcellens påverkan på 
astma har vi utvecklat en ny marsvins- 
modell för astma. Orsaken till användan-
det av marsvin är att dessa, till skillnad 
från möss, har naturlig förekomst av 
mastceller i lungorna. Dessutom är mar-
svinens anatomiska, fysiologiska och far-
makologiska egenskaper mycket mer lika 
människa jämfört med musen. Detta är av 
särskild vikt för studerandet av luftvägs-
funktionen. I den nya modellen för astma 
exponeras marsvinen med kvalster- eller 
kattallergen, vilka är vanliga orsaker till 
allergiska astmabesvär. Med denna mo-
dell uppvisar vi likartade egenskaper som 
hos astmatiker; allergeninducerad bronk-
kontraktion, infiltration av leukocyter i 

För att kunna gå vidare med att 
studera mastcellens påverkan 

på astma har vi utvecklat en ny
marsvinsmodell för astma.
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Lungmedicinsk forskning

Klinisk patientnära forskning om allergisk 
och icke-allergisk astma

V erksamheten bedrivs vid ett 
humanlaboratorium för klinisk 
luftvägsforskning som driver två 

typer av studier. Dels utlöser vi kon-
trollerade astmatiska reaktioner genom 
bronkialprovokationer och dels under-
söker vi patienter och friska kontroller i 
observationsstudier och efter olika typer 
av interventioner för att förstå mekanis-
mer och pröva läkemedelskandidater. Vid 
bägge typerna av försök samlas prover av 
olika slag (blod, saliv, sputum, urin, ut-
andad luft) och vid upprepade tidpunkter 
för att klarlägga kinetik och samband med 
samtidigt registrerade kliniska och fysio-
logiska mätvariabler. Proverna analyseras 
sedan i samarbeten med de forskargrup-
per inom KI eller internationellt vilka är 
experter på specifika celler eller moleky-
ler. Enheten har specialistsköterska och 
BMA med långvarig specialkunskap av 
metodik och utrustning som inkluderar 
kroppspletysmograf med impulsoscillo-
metri, spirometrar, nebulisatorer, löp-
matta med ergometer, EucapSys för torr 

luftsprovokation, utrustning för prov- 
insamling av exhalerade partiklar (PeXA), 
volatila gaser (eNOSE) och sputum, samt 
våtlab för upparbetning av prover. Dok-
torander och post doc forskare är alla 
specialistläkare. 

Forskningsprogrammet har utveck-
lats från ursprungliga studier av meka-
nismerna för aspirin/NSAID intolerant 
astma (AIA). Patienterna kännetecknas 
av kronisk icke-allergisk astma som ofta 
är svårbehandlad, svår näs-sinussjukdom 
och risk för letal överkänslighetsreaktion 
vid intag av NSAID preparat som häm-
mar den COX (cyclo-oxygenas) reaktion 
som startar syntesen av prostaglandiner 
(PG). Syndromet beror inte på IgE allergi 
och det finns inget in vitro test. Jag har 
utvecklat ett provokationstest som nu är 
Europastandard vid diagnostik och forsk-
ning (ref 1). Bland de publicerade resul-
taten kan nämnas att dessa patienter tål 
COX-2 hämmare (ref 2), vilket är av prak-
tisk betydelse och givit nya hypoteser för 
framtida studier.

Patienter med AIA har ofta en svår astma 
vilket, tillsammans med det stora kliniska 
behovet att utveckla bättre behandling 
och omhändertagande av svår astma, 
medfört att en central del av verksam-
heten inneburit deltagande i EU nätverk 
(ENFUMOSA, BIOAIR, U-BIOPRED) 
för att karakterisera mekanismer och 
fenotyper vid svår astma (t.ex ref 3). U-
BIOPRED har för vår del givit upphov till 
omkring 25 publikationer där ett exempel 
är världens största bronkoskopistudie av 
astma (ref 4) vilken förändrat synen på re-
lationen mellan konventionella cellulära 
markörer för luftvägsinflammation och 
kliniskt förlopp. Nyligen har IMI-projek-
tet 3TR (https://cordis.europa.eu/project/
rcn/224791/factsheet/en) inletts där kli-
niska och molekylära markörer för tera-
pisvar och terapisvikt ska jämföras mellan 
svår astma och sex andra immunologiska 
sjukdomar (RA, MS, SLE, Ulcerös kolit, 
Mb Crohn, och KOL). 

Pga den pågående introduktionen av 
nya biologiska preparat för behandling 

Figur 1: Schematisk illustration av hur bronkialprovokationer kan utlösa luftvägs-obstruktion antingen genom att direkt kontrahera
bronkialmuskulaturen eller indirekt genom att aktivera frisättning av mastcellsmediatorer.
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av svår astma är nu en huvudlinje inom 
verksamheten att i samverkan med det 
kliniska specialistcentrat för svår astma 
vid Karolinska Universitetssjukhuset, följa 
upp kliniskt förlopp och biomarkörsvar. 
Detta sker fra inom doktorandprojektet 
BIOCROSS (Valentyna Yasinska), som 
sker i samarbete med Uppsala (Christer 
 Janson och Andrei Malinovschi) och 
Göteborg (Anna-Carin Olin och Teet Pul-
lerits). En annan aktivitet är att i samver-
kan med luftvägsregistret och det ERS- 
(European Respiratory Society) stödda 
konsortiet SHARP bidra till att skapa ett 
Europeiskt forskningsregister för svår 
astma. 

För fördjupad mekanismförståelse utgör 
bronkialprovokationsstudier en hörn-
pelare vid forskningsenheten (Figur 1). 
Genom provokationer kan vi utlösa en 
kortvarig och övergående sjukdomsför-
sämring. Denna för astmaforskningen 
speciella metodik gör det möjligt att dy-

namiskt följa förändringar av luftvägs-
fysiologi, cellulära reaktioner, mediator-
frisättning och möjliga biomarkörer. Med 
farmakologisk intervention kan dessutom 
orsakssamband fastställas. Enheten ingår 
som enda icke-Kanadensiskt centrum i 
nätverket CIC (Clinical Investigator Col-
laborative; https://cictrials.ca/people/) 
vilket genom standardiserade allergen-
provokationer genomfört omkring 30 
proof-of-concept studier under de senaste 
femton åren. Bland studier från den egna 
enheten kan nämnas den nyligen publi-
cerade av Lazarinis et al, där vi upptäckte 
att inhalation av leukotrien E4 (LTE4) för-
utom bronkkonstriktion via CysLT1 re-
ceptorn, också aktiverade mastceller att 
frisätta PGD2 (ref 5). Detta öppnar för en 
tidigare okänd förstärkningsmekanism. 

BARBRO DAHLÉN
Patientområde Lung- och Allergisjukdomar, 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,

och Institutionen för medicin Huddinge

Integrering av metabolom och exposom 
för molekylär fenotypning av

obstruktiv lungsjukdom

IMP-laboratoriet för integrerad mole-
kylär fenotypning (Karolinska Insti-
tutet) grundades 2009 med stöd från 
Hjärt-Lungfonden, för att undersöka 
molekylära profiler av lungsjukdom.

En fenotyp utgör den observerbara 
uppsättningen av egenskaper hos 
en individ baserat på deras gene-

tiska bakgrund kombinerat med respons 
till miljöpåverkan. Fokus för vår forsk-
ning är att identifiera små molekyler (t.ex. 
metaboliter) som kan användas för att 
beskriva olika fenotyper av luftvägssjuk-
domar, samt öka vår förståelse för meka-
nismer som är involverade i utvecklingen 
av lungsjukdom. IMP-laboratoriet är en 
modern analytisk anläggning bestående 
av ett flertal masspektrometrar – en tek-
nik som används i analytisk kemi för att 
mäta molekyler. Vår anläggning är den 
största i Sverige avsedd för studier av 

lungsjukdom. Laboratoriet består utöver 
undertecknad av en biträdande profes-
sor (Dr. Antonio Checa) och ett team av 
postdoktorer som utvecklar nödvändiga 
metoder för att undersöka olika lungsjuk-
domar inklusive astma, KOL och cystisk 
fibros.

Sjukdomar som astma och KOL anses 
ofta vara en enda sjukdom men, utgör 
egentligen paraplydiagnoser. Dessa di-
agnoser är baserade på kliniska obser-
vationer och saknar ofta ett molekylärt 
underlag. Vår forskning syftar till att iden-
tifiera molekylprofiler för att beskriva de 
olika typerna av sjukdomar. Detta kallas 
ofta molekylär fenotypning och utgör en 
viktig komponent inom området perso-
naliserad medicin. Detta arbete repre-
senterar ett viktigt paradigmskifte inom 
biomedicin. Istället för att använda one-
size-fits-all-metoder för att diagnostisera 
och behandla patienter, är syftet istället 

att förstå sjukdomen på individnivå med 
basis att varje person är unik och därför 
kräver individanpassad behandling – dvs 
personaliserad medicin. För att identifie-
ra dessa molekylprofiler använder vi en 
avancerad masspektrometri-metod som 
kallas metabolomik, som samtidigt kan 
mäta tusentals metaboliter från ett och 
samma prov. Vi har hittills använt detta 
tillvägagångssätt för att identifiera mole-
kylprofiler av svårighetsgraden av astma 
(1), såväl som könsskillnader i KOL (2).

Den exakta orsaken till många lungsjuk-
domar är oklar, men miljöexponering tros 
spela en viktig roll. Sekvenseringen av det 
mänskliga genomet fick oss initialt att tro 
att vi därmed kunde kartlägga ursprunget 
till människans alla sjukdomar via dess 
genetiska faktorer. Det står nu klart att 
det genetiska arvet endast beskriver en li-
ten del av sjukdomsförekomsten, och även �
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inverkan av miljöfaktorer måste undersö-
kas för att kunna kartlägga sjukdomsut-
veckling. Som erkännande av detta behov 
introducerades exposomet som koncept, 
vilket syftar till att undersöka den roll den 
kompletta miljöexponering en individ ut-
sätts för (t.ex. föroreningar, kost, livsstil) 
under sin livstid spelar för sjukdomsut-
veckling. Med avsikt på miljöfaktorer-
nas betydelse i sjukdomsförloppet har vi 
utvecklat metoder för att inkludera även 
exposomet i vår metabolomik-baserade 
molekylära fenotypning.

Utöver föroreningar utgör vår kost en 
viktig del av vår den exponering vi utsätts 
för. I vår forskning undersöker vi därför 
även sambandet mellan kostfaktorer, 
specifikt olika typer av fettsyror, och ut-
vecklingen av lungsjukdom. Det har ofta 
ponerats att den typ av fett som vi kon-
sumerar är relaterad till hälsan, vilket till 
exempel påvisats genom de hälsomässiga 
fördelarna med Medelhavsdieten, som 
är rik på omega-3-fettsyror. Vi tar detta 
koncept vidare för att undersöka vilken 
roll sammansättning av fetter i kosten kan 
spela vid sjukdomar. Till exempel har vi 
utvecklat omfattande analysmetoder för 
att kvantifiera potenta biologiska media-
torer producerade av omega-6-fettsyror. 
Dessa föreningar kallas kollektivt eiko-
sanoider och upptäcktes ursprungligen 
vid Karolinska Institutet, för vilket Nobel-
priset i medicin eller fysiologi tilldelades 
1982. Vi har funnit att molekylprofilen för 
dessa eikosanoider i urin kan användas 

för att identifiera specifika undergrupper 
av astmatiker (3, 4). Medan fortfarande i 
forskningsfas är det dock möjligt att dessa 
molekylprofiler kan vidareutvecklas till 
kliniska applikationer för att upptäcka 
sjukdomsdebut, såväl som för att iden-
tifiera undertyper av sjukdomen. Detta 
har tillämpningar för att hjälpa kliniker 
att bestämma lämplig behandlingsplan 
för astmatiker. Dessa preliminära resul-
tat har redan lett till en klinisk prövning 
för att testa lämpligheten av eikosanoida 
profiler i urin för stratifiering av individer 
för behandling av svår astma. Vårt arbete 
med dessa fettsyrametaboliter har också 
identifierat att metaboliter av den huvud-
sakliga fettsyran i dieten (linolsyra) ökas i 
lungorna hos kvinnor med KOL (5).

Vår forskning kombinerar metabolomik 
med exposom-baserade ansträngningar 
för att bestämma förhållandena mellan 
diet, ämnesomsättning och miljöexpo-
nering med utveckling av luftvägssjuk-
dom och allergi. Denna information 
kommer att kombineras för att utveckla 
metabolitpaneler för molekylär fenotyp 
av lungsjukdom, vilket kan hjälpa klini-
ker att förstå den exakta sjukdomstypen 
på en individuell bas, öka precision i di-
agnosticering och behandling – vilket är 
grundvalarna för personaliserad medicin.

CRAIG E. WHEELOCK
Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik

Karolinska Institutet
craig.wheelock@ki.se
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Mekanismer och biomarkörer vid svår astma

Utgående från grundvetenskap-
lig forskning om mekanismer 
för bildning och verkan av olika 

arakidonsyraföreningar (prostaglandiner 
(PG), leukotriener (LT), lipoxiner (LX); 
ref 1) drivs en rad studier som syftar till 
att fördjupa kunskapen om hur dessa 
mediatorer och andra sjukdomsdrivande 
processer bidrar till patofysiologin vid 
astma. Under de senaste femton åren har 
en betydande del av arbetet kommit att 
handla om hur såväl lipidmediatorer som 
andra molekylära markörer kan användas 
för mekanismförståelse och fenotypning 
vid kliniska studier av astma, och i synner-
het svårbehandlad astma. Verksamheten 
bedrivs i samverkan med andra forskar-
grupper lokalt (fra. Barbro Dahlén, Mi-
kael Adner, Craig E. Wheelock, Gunnar P. 
Nilsson, och Jenny Mjösberg), nationellt 
(Uppsala, Göteborg, Umeå), och inom 
flera EU nätverk (ENFUMOSA, BIOAIR, 
GA2LEN, U-BIOPRED, EARIP, och 3TR). 

Så har BIOAIR studien som koordi-
neras från enheten skapat en klinisk ko-
hort av omkring 250 väl karaktäriserade 
patienter med kontrollerad astma, svår 
astma och KOL vilken utmärks av att 
kliniska och fysiologiska data samt prover 
för biomarkörer samlats vid upprepade 
tillfällen under ett års tid. Dessutom in-
går en placebokontrollerad två veckors in-
tervention med peroralt prednison, vilket 
gör att biobanken tillför en förhållandevis 
unik resurs för att värdera inflytandet av 
steroidbehandling på kliniska utfallsvari-
abler och molekylära mekanismer. 

Den longitudinella uppföljningen av 
symptom och dagliga variationer i lung- 
fysiologi har identifierat faktorer som 
förutsäger astmaförsämringar (ref 2). Ge-
nom att biomarkörer mäts vid de uppre-
pade provtagningarna inom BIOAIR har 
det bl.a. visats att klassificering av astma-
undergrupp i enlighet med internationellt 
accepterade riktlinjer för sputumceller le-
der till att omkring hälften av de omkring 
150 astmatikerna bytte grupp under ett 
års tid (ref 3). Detta pekar på betydelsen 
av att mätning av biomarkörer för att 
klassificera fenotyp inte bör baseras på 
enskild tvärsnittsundersökning. 

BIOAIR studien har bl.a. visat att chitina-
serna YKL-40 och chitotriosidas är för-
höjda i serum vid svår astma och ännu 
mer vid KOL (ref 4). Nivåerna av denna 
evolutionärt gamla grupp av proteogly-
kaner påverkades ej av steroidbehand-
ling eller akut luftvägsobstruktion och 
utgör sammanfattningsvis en lovande ny 
markör för icke-typ2 inflammation och 
strukturella omvandling (”remodelling”) 
av luftvägarna. 

I samverkan med SciLifeLab och med 
användande av den unika HPA (Human 
Protein Atlas) resursen har en multiplex-
panel för att mäta 177 proteiner i plasma 
applicerats på den stora U-BIOPRED stu-
dien (omkring 600 deltagare) för moleky-
lär fenotypning . Det visade sig att mer än 
hundra proteiner var ökade vid svår astma 
(≈ 400 patienter), medan de patienter som 
hade lindrig kontrollerad astma (≈ 100 

patienter) hade inga väsentliga avvikel-
ser från mönstret hos friska kontroller 
(≈ 100 personer). Därefter kunde fynden i 
U-BIOPRED replikeras i den mindre BIO-
AIR studien, samt utvidgas genom att till-
föra jämförelse med KOL samt värdera ef-
fekten av den orala steroidbehandlingen. 
Som ett exempel visas i figur 1 hur YKL-
40 nivåerna i bägge studierna ger snarlika 
resultat. Denna HPA panel kommer att 
ingå i de nya studier som planeras för det 
nyligen startade IMI projektet 3TR där 
biomarkörer för ”precision medicine” ska 
sökas för sju olika immunologiska sjuk-
domar (RA, SLE, MS, Ulcerös kolit, Mb 
Crohn, astma, och KOL). 

Som ett exempel på fortsatt human-
experimentell grundforskning om lipid-
mediatorer det slutligen nämnas att vi i 
samarbete med Jenny Mjösbergs grupp 
upptäckt att endogen syntes av PGD2 är 
ett nödvändigt steg för att ILC2 celler ska 
kunna verkställa sin funktion att initiera 
eosinofil inflammation genom frisätt-
ning av cytokinerna IL-5 och IL-13 (ref 
5). ICL2 har kommit att uppmärksammas 
som en möjlig nyckelcell för att driva icke-
IgE beroende eosinofil inflammation. 

SVEN-ERIK DAHLÉN
Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, 
och Patientområde Lung-och allergisjukdomar, 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 
sven-erik.dahlen@ki.se

Figur 1: Nivåer av det chitinas-lika proteinet YKL-40 i U-BIOPRED (vänster panel) och 
BIOAIR (höger panel). SAn eller SA = Svår astma; SAs/ex = Svår astma rökare;
MA = Lindrig astma; HC = Friska kontroller; COPD = KOL. Maria Mikus et al, manuskript. 
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Vilka funktioner har mastceller i lungan?

Om man funderar på vilken funk-
tion mastceller har i lungan är 
det vanligt att det första som 

man tänker på är att de orsakar bronk-
kontraktion vid allergisk astma. Expone-
ring för allergen leder till korsbindning av 
IgE-receptorer på mastcellens yta, vilket 
ger upphov till degranulering och frisätt-
ning av bl.a. histamin samt nysyntes av 
leukotriener, två mediatorer som orsakar 
bronkkontraktion. Att mastcellen är in-
volverad i allergisk astma är uppenbart, 
men det är mindre känt vilken funktion 
den har vid andra typer av lungsjukdo-
mar, t.ex. andra former av astma, kronisk 
obstruktiv lungsjukdom, idiopatisk lung-
fibros, lungcancer. Inte minst är vår kun-
skap begränsad när det gäller den normala 
funktionen av mastceller i lungan (1). För 
att förstå humana lungmastcellers funk-
tion vid hälsa och sjukdom bedriver min 
forskargrupp omfattande studier av den-
na mångfacetterade cells biologi. 

Mastceller finns i alla delar av lungan; 
i epitelet, kring glattmuskel, runt blod-
kärl, nära nervändar och i parenkymet. 
Tidigare studier har visat att både antal 
och fenotyp varierar mellan olika delar 
av lungan, där man generellt kan säga att 
antalet mastceller ökar från de centrala 
delarna mot de perifera, små luftvägar-
na. Antalet mastceller i lungan ökar vid 
lungsjukdom men det är oklart vad som 
reglerar denna ökning, om det är proli-
feration av mastceller, nyrekrytering av 
mastcellsprogenitorer från benmärg, eller 
en omlokalisering av mogna mastceller. 
Den inflammatoriska miljön som uppstår 
påverkar också med största sannolikhet 
mastcellernas fenotyp, reaktivitet och 
utsöndring av mediatorer. En av våra hy-
poteser är att det finns en heterogenitet 
bland mastceller i olika delar av lungan. 
Att förstå denna heterogenitet kan vara 
av stor betydelse för att förstå mastcellens 
funktion vid olika patologiska tillstånd. 

Mastcellen känner av sin omgivning via 
ett stort antal olika receptorer på sin yta. 
Den mest kända och studerade är den 
hög-affina IgE-receptorn, men det finns 
många fler som känner igen endogena 
och exogena ämnen och reagerar på dessa 

genom att frisätta mediatorer som agerar 
på olika celler (fig 1). IL-33 och TSLP är 
två cytokiner som frisätts av bland annat 
epitelceller och muskelceller och som har 
fått stor uppmärksamhet under senaste 
åren. IL-33 är det huvudsakliga prote-
inet som mastceller reagerar på vid akut 
cellskada. IL-33 inducerar frisättning av 
olika lipidmediatorer och cytokiner, men 
inte degranulering. Denna differentierade 
frisättning av mediatorer orsakar en mer 
specifik cellrespons som huvudsakligen 
består av rekrytering och aktivering av 
andra immunceller. Vad som är intressant 
med IL-33 är att den verkar ha många 
olika effekter på mastceller. Den ovan 
nämnda akuta effekten som inducerar 
frisättning av cytokiner, medan en mer 
långvarig exponering av mastceller i en 
miljö med ökad koncentration av IL-33 
har en inhiberande/reglerande effekt på 
mastcellers reaktivitet, bland annat häm-
ning av den IgE-medierade aktiveringen 
(2). Detta är ett exempel på den kompli-

cerade biologin hos mastceller och hur 
de kan reagera på ett och samma stimuli 
beroende på hur länge det har exponerats 
för det. En konsekvens är att mastcellen 
vid lungsjukdom kanske inte enbart är en 
del av patologin, utan att en del av dess 
funktion är skyddande.

För att få en djupare förståelse av mast-
celler i lungan fokuserar vi idag vår forsk-
ning på humana lungmastceller. Vi har 
utvecklat ett protokoll för att optimera 
framtagandet av lungmastceller som kan 
användas för fenotypiska och funktionella 
studier (3). Vi använder avancerade sing-
el-cellsanalyser, både för uttryck av pro-
teiner och mRNA, och olika analysme-
toder för att identifiera mediatorer som 
frisätts vid aktivering via olika receptorer. 
Dessa studier görs i samarbete med an-
dra grupper vid Karolinska Institutet och 
SciLifeLab. Arbetet är långsiktigt men 
ett exempel på vad det har resulterat i är 
identifieringen av frizzled-receptorer på 

Figur 1: Mastceller i lungan kan aktiveras på flera olika sätt, till exempel via den hög-affina 
IgE-receptorn, FcεRI, eller av faktorer som frisatts av epitelceller, IL-33 och TSLP.
Aktivering kan leda till degranulering (frisättning av bland annat histamin och tryptase) 
och/eller frisättning av nysyntetiserade mediatorer (leukotriener, prostaglandiner och pro-
teiner). Dessa mediatorer orsakar bronkkontraktion, vasodilatation, ökad kärlpermeabilitet, 
nervstimulering, och rekrytering och aktivering av olika immunceller.
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humana lungmastceller. Dessa receptorer 
binder Wnt och har tidigare inte påvisats 
på mastceller. Uttryck av Wnt och frizz-
led verkar korrelera med en Th2-signatur 
vid astma och våra fynd kan vara en bit i 
pusslet att förstå denna typ av astma (4). 

Målet med vår forskning är att få en 
bättre förståelse för mastcellers funktion 
vid hälsa och vid olika typer av lungsjuk-
dom. Vi utför systematiska studier för att 
få en djupare kunskap om mastcellsbio-
login, för att i nästa steg studera cellerna 
vid olika sjukdomar och hur cellernas 
funktion kan förändras i olika patologiska 

miljöer. En del av forskningen är också att 
analysera hur mastcellens överlevnad eller 
reaktivitet kan påverkas med olika typer 
av läkemedel (5). Vår förhoppning är att 
kunna använda denna kunskap till att för-
bättra behandling av patienter med astma, 
eller andra typer av lungsjukdomar, där 
mastcellen är en del i patologin.

GUNNAR NILSSON
professor i experimentell allergiforskning

Enheten för immunologi och allergi,
institutionen för medicin Solna,
Karolinska Institutet, Stockholm. 

gunnar.p.nilsson@ki.se
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Det antibakteriella värdförsvaret vid
obstruktiv lungsjukdom

Exponering för inhalerade substan-
ser utgör en viktig orsak för utveck-
lingen av kroniskt obstruktiv lung-

sjukdom (KOL), vilken enligt världshälso-
organisationen (WHO) kommer att vara 
den tredje vanligaste sjukdomsrelaterade 
dödsorsaken i redan 2020. I industriali-
serade länder är långvarig exponering 
för tobaksrök den viktigaste riskfaktorn, 
medan exponering för rök från eldning 
av ved och biobränsle anses vara viktiga 
riskfaktorer i utvecklingsländer. På se-
nare år har dock även andra orsaker än 
exponering för rök från biomassa upp-
märksammats, däribland yrkesrelaterad 
exponering för partiklar och damm men 
också tidiga händelser i livet, såsom pre-
matur födsel och allvarliga lunginfektio-
ner i barndomen. I Sverige beräknas 8–9 
procent av befolkningen lida av KOL; i 
många andra länder en betydligt större 
andel. Vid KOL utgör upprepade infektio-
ner en viktig faktor i det kliniska förloppet 
hos många patienter, i synnerhet de som 
även har kronisk bronkit.

Exponering för inhalerade substanser 
utgör också en riskfaktor för vissa former 
av astma, en sjukdom som uppvisar en be-
tydande grad av ärftlighet och associering 
med allergi samt virusinfektioner i unga 
år. Till skillnad från KOL så är dödlighe-
ten i astma mycket låg i industrialiserade 
länder medan dödligheten är betydande i 
en del utvecklingsländer. I Sverige beräk-
nas cirka 10 procent av befolkningen lida 
av astma och hos äldre patienter förekom-
mer inte sällan blandformer av KOL och 
astma. Det finns även likheter mellan ast-
ma och KOL vad gäller ökad förekomst av 
kronisk bronkit och luftvägsinfektioner. 

Vid enheten för lung- och luftvägs-
forskning vid Institutet för Miljömedicin, 
Karolinska Institutet, bedrivs forskning 
som syftar till att kartlägga grundläggande 
mekanismer i luftvägarnas immunförsvar, 
i första hand vid KOL och astma. Målet är 
att förbättra förståelsen för vilka föränd-
ringar som ligger bakom den ökade benä-
genheten för f.f.a. bakteriella infektioner 
vid obstruktiv lungsjukdom, eftersom det 

saknas effektiv behandling mot densam-
ma. När sådana förändringar identifieras 
på cellulär eller molekylär nivå så kan de 
värderas vad gäller potential för diagnos-
tik, monitorering och behandling. Inte 
minst viktig är möjligheten att särskilja 
de undergrupper bland patienter som har 
ökad risk för sjukdomsprogress över tid, 
sk endotypning. 

Det är väl känt att det både vid KOL och 
vissa former av astma föreligger en mer 
eller mindre kronisk ansamling av mak-
rofager och neutrofiler, dvs antibakteriella 
immunceller. Tidigare studier indikerar 
att detta är fallet även när det saknas teck-
en på infektion. Att det föreligger en ökad 
benägenhet för bakteriella infektioner kan 
betraktas som en immunologisk paradox. 

En tänkbar förklaring till ovan nämn-
da paradox är att det vid både KOL och 
astma är koordinationen av antibakte-
riell aktivitet som fattas, snarare än ef-
fektorcellerna i sig. Om så är fallet så kan 
förvärvade förändringar i lymfocytpo-
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pulationer vara av betydelse. En annan 
förklaring kan vara att det trots avsaknad 
av tecken på klinisk infektion föreligger en 
kolonisering med patogener som rubbar 
den mikrobiella ekologin, dvs en dysbios. 
Om så är fallet så kan koloniseringen 
driva kronisk inflammation. 

Vår forskningslinje bygger på idén att 
långvarig exponering för miljöfaktorer, 
såsom rök från biomassa inklusive tobak, 
biobränsle, organiskt damm, små par-
tiklar, avgaser från förbränningsmotorer 
samt vissa metaller, bidrar till en föränd-
rad immunsignalering vid både vid KOL 
och astma. I enlighet med detta så karak-
täriserar vi effekterna av exponering för 
miljöfaktorer på immunsignaleringen 
i värdförsvaret mot infektioner. Vi gör 
detta i första hand genom att jämföra im-
munsignaleringen hos patienter med KOL 
och astma med den hos friska kontroller, 
ofta i tvärsnittsstudier där vi samarbetar 
med forskare från andra grupper. Till ex-
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empel så har vi hos nämnda patienter på-
visat förändringar i immunsignalering via 
cytokinerna IL-16, IL-17 och IL-26 (1-5), 
där de två senare förefaller kopplade till 
förekomst av bakterier i luftvägarna. Våra 
studier omfattar som regel lokala prover 
från bronkoskopi samt systemiska prover 
från blod. Vi kartlägger de underliggande 
cellulära och molekylära mekanismerna i 
vävnad, i primära eller genetiskt förändra-
de celler från människa, samt när så krävs 
i djurmodeller in vivo. Genom att kombi-
nera dessa studier så hoppas vi identifiera 
nya cellulära och molekylära mål för di-
agnos inklusive endotypning, samt i ett 
längre tidsperspektiv, för monitorering, 
behandling och prevention. 

ANDERS LINDÉN 
Professor i lung- och luftvägsforskning,
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Institutet för Miljömedicin (IMM),

Karolinska institutet
Överläkare, PO Lung- Allergisjukdomar
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Figur 1. Översikt över principiella cellulära sjukdomsmekanismer vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Med tillstånd från förlaget för LoA-forum.
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Translationella forskningslinjer för att utröna 
bakomliggande mekanismer för kronisk bronkit 

och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL

V id enheten för Integrativ Toxiko-
logi, Institutet för Miljömedicin, 
Karolinska Institutet och dess 

lunggrupp bedrivs forskning för att kart-
lägga bakomliggande mekanismer vid ut-
veckling av kronisk bronkit och kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom 
bättre förståelse av mekanismerna vill 
vi lägga grunden för effektiva framtida 
behandlingar. Vår forskning bidrar med 
ny kunskap om hur miljöfaktorer som 
luftföroreningar, biomassrök, djurhåll-
ning och rökning orsakar dessa sjukdo-
mar. Ett högaktuellt område för oss är 
e-cigarretter – där behovet av forskning 
om hälsorisker är mycket stort. 

Biomassrök
Exponering för biomassrök (BMR), dvs 
den rök som bildas vid förbränning av 
biomassa såsom ved, kol eller kodynga 
är en global riskfaktor för utveckling av 
KOL av samma storleksordning som to-
baksrökning. Eldning med biomassa är 
förknippad med fattigdom och kvinno-
arbete. Daglig matlagning (4–6 timmar) 
i dåligt ventilerade bostäder samvarierar 
starkt med KOL bland icke-rökande kvin-
nor i Asien och Afrika. Mekanismerna för 
BMR-inducerad KOL är inte kartlagda.

Enheten driver ett projekt där samband 
mellan exponering för BMR, specifika ut-
fall och kliniska fenotyper bland kvinnor i 
södra Indien (Mysuru) undersöks i sam-
arbete med professor PA Mahesh vid JSS 
Medical College. Identifiering av tidiga 
biomarkörer ökar förståelsen för moleky-
lära mekanismer. Inflammation, oxidativ 
stress och balans mellan cytokiner och 
kemokiner i blod och inducerat sputum 
relateras till lungfysiologiska parametrar.

Den tvärsnittsbaserade fältstudien 
inkluderar exponeringsmätningar, frå-
geformulär, lungfunktion, utandad kol-
monoxid och kväveoxid (FeNO) samt sy-
remättnad i blod bland BMR-exponerade 
och oexponerade icke-rökande kvinnor. I 
en subgrupp sker en fördjupad analys av 

insamlade blod- och upphostningsprover. 
BMR-exponering av luftvägsslemhinna 
beskriver molekylära mekanismer på cell-
nivå (se nedan).

Studierna kan förhoppningsvis leda 
till värdefulla strategier för screening, 
prevention och identifiering av åtgärder 
för att stoppa denna fattigdomsdrivna 
sjukdomsutveckling. 

E-cigaretter
Sedan millennieskiftet har marknaden 
för e-cigaretter ökat kraftigt och idag 
finns det hundratals modeller och fler 
än sju tusen smaktillsatser. E-cigarettrök 
innehåller skadliga ämnen, som nikotin, 
aldehyder, diacetyl och metaller. Kunskap 
saknas gällande förekomst av E-cigarett-
användning i Sverige hos unga personer 
liksom kunskapen om dess hälsoeffekter. 
Rökning av E-cigaretter misstänks kunna 
utgöra en inkörsport till nikotinberoende 
för personer som inte är rökare.

Det övergripande målet med detta på-
gående tvärvetenskapliga projekt är att 
kartlägga E-cigarrettanvändningen hos 
yngre personer i en etablerad kohort och 
att studera dess hälsoeffekter generellt 
och i luftvägarna. Vidare studeras effek-
ter av upprepad exponering (3 olika aro-
mer) med och utan nikotin med hjälp av 
avancerade lungmodeller med celler från 
humana luftvägar. Slutligen analyseras 
innehållet i röken avseende sammansätt-
ning och hur detta varierar mellan olika 
produkter.

Enhetens E-cigarett-studier består av 4 
delprojekt
1. E-cigarettanvändning bland 24-åring-

ar kartläggs i en väletablerad kohort 
(BAMSE, doc Anna Bergström). Preva-
lens av bruk av olika nikotinprodukter 
inklusive E-cigarettbruk i relation till 
lungfunktionsmätningar och systemis-
ka markörer undersöks.

Figur 1: Indisk kvinna som lagar mat över öppen eld. På armen har hon provtagare för 
senare analys av exponeringsnivåer (1, 2).
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2. I en pågående kohortstudie jämförs 
lungfunktion och inflammatoriska 
markörer i blod, sputum, saliv och ut-
andningsluft (FeNO och PExA i sam-
arbete med Prof A-C Olin, Göteborg) 
hos icke-brukare, E-cigarettrökare och 
rökare av traditionella cigaretter.

3. I avancerade lungmodeller (se nedan) 
jämförs inflammatoriskt svar efter upp-
repad exponering för E-cigarettrök från 
olika produkter (3 aromer +/- nikotin).

4. Detaljerade analyser av E-cigarett- 
rökens sammansättning och partikel-
storlek utförs.

Lungmodeller med primära 
lungepitelceller
Vi har de senaste åren utvecklat avan-
cerade modeller bestående av primära 
humana lungepitelceller. Genom att odla 
cellerna på en semi-permeabel yta, kan 
de exponeras för luft från ovansidan och 
får kontakt med näringslösning från un-
dersidan, vilket efterliknar förhållandena 
i luftvägarna. Genom detta odlingsför-
farande utvecklas cilieförsedda celler, 
sekretbildande bägarceller, basalceller 
och klubbceller som alla finns i human 
luftvägsslemhinna. Genom att stimu-
lera modellerna med IL-13 ökas antalet 
bägarceller vilket efterliknar situationen 
vid kronisk bronkit. Vidare adderas im-
munkompetenta celler (makrofager) till 
epitelcellsytan.
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Vid partikelexponering användar vi oss 
av PreciseInhale™ som genererar en ae-
rosol samt exponeringsmodulen Xpose- 
ALI  som deponerar partiklarna jämnt 
över cellytan. Exponeringen för gaser sker 
i en glaskammare, där exponeringshalter 
registreras fortlöpande. Vår lungmodell 
är unik genom att den kombinerar an-
vändning av primära humana celler och 
högkvalitativa exponeringsmetoder för 
aerosoler (partiklar) och gaser. Modellen 
liknar exponering av luftvägsslemhinnan 
hos människa in vivo. Dessa modeller 
används som komplement till pågående 
kliniska studier beskrivna ovan och möj-
liggör studium av mekanismer i detalj.
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Figur 2: Schematisk bild över normal och kronisk bronkit-lik lungmukosamodell (IL-13-stimulerad). Olika celltyper som cilierade och 
mucus-producerande celler identifierade med transmissionselektronmikroskopi (TEM), svepelektronmikroskopi (SEM) och
konfokalmikroskopi (3,4,5).
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Kronisk obstruktiv lungsjukdom
hos aldrigrökare

Bakgrund
Forskningen bygger på det faktum att en 
stor del av KOL-patienterna, uppskatt-
ningsvis 20–25 %, aldrig har rökt. Preva-
lensen dagligrökare i Sverige är nu under 
10 % och kommer sannolikt fortsätta att 
minska. Detta innebär att andelen KOL-
patienter med annan genes än tobaksrök-
ning kommer att öka i framtiden. Flera 
riskfaktorer har föreslagits som illustreras 
i Figur 1. Luftföroreningar, händelser un-
der uppväxten, astma och luftvägsinfek-
tioner är några som beskrivits. Studier på 
stora patientkohorter har visat att orsaken 
till luftvägsobstruktionen hos cirka hälf-
ten av alla vuxna KOL-patienter går att 
finna i händelser före 20-årsåldern. Kon-
sekvensen av detta är att KOL inte kan 
betraktas som en sjukdom som enbart 
drabbar eller har sitt ursprung hos vux-
na utan kan ha sin debut mycket tidigt, 
ibland redan innan partus. 

Målsättning 
Målsättningen med forskningslinjen är 
att studera förekomst, klinik, mekanis-
mer och prognos hos patienter med kro-

nisk luftvägsobstruktion som aldrig rökt. 
Detta görs främst genom studier av två 
kohorter: ”Studier av lungförändringar 
i vuxen ålder hos för tidigt födda barn” 
(LUNAPRE) och "Studier av kronisk 
luftvägsobstruktion hos aldrigrökare" 
(BRONCHO-SCAPIS). 

Studier av lungförändringar i vuxen 
ålder hos för tidigt födda barn
Eftersom lungan utvecklas och mognar 
under den senare delen av fosterlivet har 
barn som fötts prematurt lungor som 
inte är helt färdigutvecklade. En kohort 
av för tidigt födda (< vecka 32) barn både 
med och utan diagnosticerad bronkopul-
monell dysplasi (BPD), har undersökts i 
20-årsåldern. Vuxna med tidigare BPD 
hade en obstruktiv ventilationsinskränk-
ning och 27 % av individerna hade FEV1/
FVC<LLN, dvs spirometriska tecken på 
KOL som involverade de små luftvägar-
na. I motsats till förhållandet vid astma, 
fann vi inga tecken till eosinofil luftvägs-
inflammation. I bronkoalveolär sköljvät-
ska (BAL) hade individer med tidigare 
BPD en högre andel cytotoxiska (CD8+) 

T-celler och en lägre andel CD4+ celler, 
ett fynd som påminner om det som be-
skrivits vid KOL. Dessutom förelåg en 
ökad andel lymfocyter i bronksköljvätska 
(”bronchial wash”) hos BPD-gruppen.

Studier av kronisk luftvägsobstruktion 
hos aldrigrökare (BRONCHO-SCAPIS) 
Denna multicenterstudie involverar 
universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, 
Stockholm, Linköping, Göteborg och 
Lund och projektet erhöll Hjärt-Lung-
fondens Stora Forskningsanslag 2016. Vi 
utnyttjar en nationell befolkningsstudie, 
Swedish CArdioPulmonary bioImage 
Study (SCAPIS), som inkluderar indivi-
der i åldern 50–65 år ur ett svenskt be-
folkningsregister. Ur SCAPIS-kohorten 
inbjudes samtliga individer med KOL, 
definierat som postbronkodilatorisk 
FEV1/FVC kvot < 0,7 och som aldrig har 
rökt till ett screeningbesök vid något av 
de deltagande universitetssjukhusen. En 
noggrann karakterisering görs av bakom-
liggande orsaker inkluderande samsjuk-
lighet, differentialräkning av vita blod-
kroppar, eventuell alfa-1 antitrypsinbrist, 
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exponering, medicinering och händelser 
i unga år. Spirometri med reversibilitets-
test genomförs och blod- och urinprover 
säkras för biobank. 

Ett antal individer genomgår också 
bronkoskopi med provtagning både från 
de stora och små luftvägarna. Fyra match-
ade kontrollgrupper rekryteras från SCA-
PIS: rökare med normal lungfunktion, rö-
kare med KOL, exrökare med KOL samt 
aldrigrökare med normal lungfunktion.

De första patienterna i BRONCHO-
SCAPIS inkluderades september 2017 
och per oktober 2019 har drygt 600 indi-
vider screenats och ett 20 tal genomgått 
bronkoskopi. Att få med sig samtliga sex 
universitet och universitetssjukhus på 
denna resa har varit en spännande utma-
ning, inte minst därför att man har olika 
erfarenheter och policy på de olika stu-
dieorterna. Det har också inneburit att vi 
alla fått ett omfattande kontaktnät vilket 
underlättar framtida multicenterstudier. 

Betydelse 
Tidigare forskningsprojekt i gruppen har 
fokuserats på effekter av rökning och me-
kanismer bakom rökassocierad KOL (se 
referenser nedan). Föreliggande projekt 
innebär en koordinerad kraftsamling för 
att finna orsaker och mekanismer hos pa-

tienter med kronisk luftvägsobstruktion 
som aldrig rökt. Evidensbaserad terapi 
saknas helt för denna stora patientgrupp. 
De är exempelvis konsekvent exkluderade 
i alla kliniska prövningar på KOL-patien-
ter. I LUNAPRE studeras en patientgrupp 
som i framtiden kommer att bli allt vanli-
gare på våra vuxen lung- och allergimot-
tagningar: de prematurfödda. BRON-
CHO-SCAPIS projektet ger en möjlighet 
att bygga upp en nationell infrastruktur, 
inkluderande våra universitetssjukhus, för 
att i framtiden göra koordinerade studier 
på angelägna patientgrupper, där bronko-
skopi ingår som en undersökningsmetod.
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Exosomers roll i lungsjukdomar

Exosomer är små membranbubblor 
som alla celler kan släppa ut. De kan 
skicka information mellan celler, 

och kan fungera immunstimulerande eller 
–inhiberande, beroende på vilken cell de 
kommer ifrån. Vid lungsjukdomar tror vi 
att de kan bidra till inflammation och pa-
tologi i lungan. Exosomer är bara ca 100 
nm i diameter, och produceras från mem-
branet i endosomer inuti cellen. De tar sig 
ur cellen och kommer ut i omgivningen 
när endosomen tömmer ut sitt innehåll 
(Fig. 1). I kontrast till detta bildas där-
emot mikrovesiklar genom att knoppas av 
från cellmembranet (Fig. 1). Vi och andra 
har visat att dessa två olika extracellulära 
vesiklar har olika funktion, där ofta exo- 
somerna mer effektivt aktiverar olika cel-
ler (1). Vår forskning koncentreras främst 

till exosomers funktion i lungan. Exo- 
somer är anrikade för HLA-antigen 
(MHC) klass I och II jämfört med cel-
lens membran, samt co-stimulatoriska 
molekyler, och därför kan de stimulera 
olika immunceller som B- och T-celler, 
monocyter och NK celler. Exosomer pro-
ducerade in vitro laddade med cancer-
antigen testas därför t.ex. i immunterapi 
mot cancer. Exosomer från stamceller 
lugnar däremot inflammation och testas 
som behandling bl.a i neurogenerativa 
och inflammatoriska sjukdomar. Vi har 
upptäckt att det finns exosomer i bronko-
alveolär lavagevätska (BALF) (2), sputum 
(3) och bröstmjölk (4), och nu vet man att 
de finns i alla kroppsvätskor. Vi har visat 
att patienter med sarkoidos och astma har 
proinflammatoriska exosomer i lungan 

Figur 1. (Övre del) Exosomer är 30-
150 nm stora extracellulära vesiklar som 
produceras från endosomens membran 
inuti cellen för att sedan frisättas, medan 
(Nedre del) mikrovesikar är något större 
och knoppas av från cellens yta. De har 
därför olika komposition och funktion.
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(5). Vi har även upptäckt leukotrienfor-
mande enzymer i exosomer, och där har 
vi visat att dessa enzymer kan inducera 
pro-inflammatoriska cytokiner som IL-8 
och interferon-gamma, så därför tror vi 
att de bidrar till inflammationen på detta 
sätt.

Vi studerar mekanismerna bakom hur 
exosomer bidrar till patogenesen i sarkoi-
dos, astma och KOL. Om vi förstår vilka 
molekyler i exosomerna som bidrar med 
olika typer immunsvar, skulle vi kunna 
blockera molekyler på eller i exosomer, al-
ternativt blockera exosomproduktion från 
vissa celler, för att minska inflammatio-
nen och därmed bota dessa sjukdomar. Vi 
hoppas dessutom kunna använda exoso-
mer som både diagnostiska och prognos-
tiska sjukdomsmarkörer. Exosomer kallas 
ibland ”liquid biopsies”, just för att de tar 
sig ut ur vävnaden och kan spridas i t.ex. 
blodet. Dessa små paket innehåller flera 
olika typer av information och innehåller 
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lipider, proteiner och nukleinsyror, inklu-
sive mRNA och mikro-RNA. Genom att 
analysera flera molekyler på eller i samma 
exosom, hoppas vi kunna bestämma både 
cellursprung, funktion och vilken adress 
de har, därmed skulle man kunna uppnå 
hög känslighet och specificitet.

Vi samarbetar med flera lungforskare 
på KI/KS; Johan Grunewald, Anders Ek-
lund, Susanna Kullberg, Anders Lindén, 
Magnus Sköld, Marianne van Hage, Anna 
Smed-Sörensen, Åsa Wheelock och Olof 
Rådmark. Dessutom har vi samarbeten 
med Philip Hansbro, Australien, samt 
Samir el Andaloussi, KI och Masood 
Kamali-Moghaddam på Uppsala Univer-
sitet för utveckling av molekylärbiologiska 
metoder för detektion och behandling.
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Molekylär sub-gruppering av
obstruktiv lungsjukdom

K roniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) är en inflammatorisk lung-
sjukdom som utgör ett växande 

hälsoproblem världen över, och död-
ligheten beräknas uppgå till en miljard 
människor år 2020. Rökning är den mest 
kända- och välstuderade riskfaktorn för 
KOL, men även icke-rökare drabbas av 
KOL, med rapporter om att upp emot 
20 % av KOL-patienterina aldrig har 
rökt. I realiteten utgör KOL en så kallad 
paraplydiagnos, som egentligen omfattas 
av ett stort spektrum ov olika undergrup-
per. De kliniskt data som används idag för 
att diagosticera och gradera svårighets-
graden av KOL utgör relativt trubbiga 
verktyg, och ger väldigt lite information 
om de molekylära mekanismer som lig-
ger till grund för sjukdomen hos respek-
tive individ. Molekylära definitioner av 
specifika patientpopulationer efterfrågas 

därför starkt, vilket skulle kunna leda till 
mer relevant diagnos och behandling av 
KOL-patienter.

Under det senaste årtiondet har vårt 
forskningsteam därför fokuserat på att 
utveckla ett tvärvetenskapligt ramverk för 
molekylär karakterisering av obstruktiv 
lungsjukdom, där vi mäter förändringar 
av förekomsten av en rad olika inflamma-
tionsreglerande ämnen i lungan. Genom 
att integrera mätningar från flera mole-
kylära nivåer (såsom mRNA, mikroRNA, 
proteiner, metaboliter och lipidmediato-
rer) från flertalet anatomiska platser re-
levanta för sjukdomen både i lungan (så-
som luftvägens slemhinna och residenta 
immunceller) samt perifert från blod och 
urin skapar vi en detaljerad bild av vad 
som försiggår i lungorna hos olika grup-
per av KOL-patienter. Dessa omfattande 

screening ger överblick av helheten av 
de inflammatoriska processer som pågår 
parallellt i lungan, ett s.k. system-medi-
cinskt perspektiv. 

Utöver det helhetsperspektiv som vårt 
arbetssätt ger har det också visat sig bidra 
till en oerhörd förbättring rent statistiskt, 
med möjlighet att identifiera molekylärt 
unika undergrupper av KOL i så lite som 
en handfull individer (1). Detta är av stor 
vikt i komplexa sjukdomar såsom KOL, 
där den heterogena sjukdomsgruppen 
hämmar vår förmåga att diagnosticera 
relevanta patientgrupper enbart baserat 
på mer traditionella endimensionella 
molekylära undersökningsmetoder. 
System-medicinen medför därmed en 
revolutionerande möjlighet både till att 
undergruppera patienter i mer relevanta 
grupper, och till att få inblick i hur olika 
biologiska delsystem bidrar till att orsaka 
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Figur 1: Våra sammantagna fynd från våra tidigare studier av rök-inducerad KOL tyder på 
tydliga molekylära känsskillnader där de lysosmala (A) och fagocytotiska (B) mekanismer-
na är nedreglerade hos kvinnor med KOL (2-4), medans innehållet av miRNA i extra- 
cellulära vesiklar (C) är förändrat hos män.

Referenser
1. Li C, Wheelock CE, Skold CM, Wheelock 

AM. Integration of multi-omics datasets ena-
bles classification of COPD in small female 
cohorts. Eur Respir J 2018; In press.

2. Kohler M, Sandberg A, Kjellqvist S, Thomas 
A, Karimi R, Nyren S, Eklund A, Thevis M, 
Skold CM, Wheelock AM. Gender differences 
in the bronchoalveolar lavage cell proteome of 
patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. The Journal of allergy and clinical im-
munology 2013; 131: 743-751 e749.

sjukdom. Detta är ett nödvändigt första 
steg för att kunna utveckla metoder för 
säkrare diagnos av KOL med olika bak-
grund och sjukdomsförlopp (såsom KOL 
associerad med förtidig födsel, rökning, 
miljöexponering m.fl.), och associerade 
behandlingsformer. 

I Karolinska COSMIC studien 
(www.clinicaltrials .gov/ct2/show/
NCT02627872), som representerat vår 
första ansträngning med detta arbetsflö-
de, har vi kunnat identifiera tydliga mole-
kylära könsskillnader i rökinducerad KOL 
(Figur 1). I denna kohort observerade vi 
molekylära förändringar i makrofager 
från lunga relaterade till fagocytos och 
lysosomala mekanismer (2-4) hos kvin-
nor med KOL, medan män med KOL i 
samma kohort f.f.a. påvisar förändringar 
i miRNA-kompositionen av extracellulära 
vesiklar. I våra pågående kohorter stude-
rar vi nu de molekylära mekanismerna 
i undergrupper av KOL-patienter som 
aldrig har rökt i två kohorter. I BRON-
CHO-SCAPIS (www.clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT03049202) fokuserar vi på 
aldrig-rökare med KOL från den nationel-
la SCAPIS studien, och i LUNAPRE-ko-
horten (www.clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02923648) utreder vi den molekylära 
bakgrunden till KOL relaterat till förtidig 
födsel hos unga vuxna. 
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Lunghälsa genom hela livet

Som barnallergolog träffar jag barn 
med svår allergi, astma eller åter-
kommande lungproblem. Min 

forskning syftar till att förstå varför vissa 
barn drabbas av dessa sjukdomar och att 
identifiera vilka faktorer som avgör hur 
deras hälsa utvecklas på lång sikt; om 
problemen leder vidare till en kronisk 
sjukdom, som KOL, i vuxen ålder. Astma 
och allergi är folksjukdomar som drabbar 
en stor andel av både barn och vuxna – 
ca 10 % har astma och 25 % någon form 
av allergi - och som i svåra fall påverkar 
livskvaliteten avsevärt. Vi vet idag att 
både ärftliga och miljörelaterade fakto-

rer påverkar risken att insjukna, men vi 
vet egentligen ganska lite om hur vi kan 
förebygga att man överhuvudtaget insjuk-
nar eller hur vi kan förhindra sjukdoms-
progress eller komplikationer. Men uti-
från dagens kunskapsläge kan vi ändå ge 
några råd till astma-/lungpatienter (från 
referens 5):
– Undvik rökning
– Hälsosam kost och livsstil rekommen-

deras
– Eftersträva god astmakontroll (vid 

astma)
– Gör regelbundna lungfunktionsmät-

ningar

Mycket av forskningen i min grupp utgår 
från BAMSE-studien, som är en födel-
sekohort i Stockholm på 4000 individer. 
Tillsammans med BAMSE-teamet på 
Centrum för Arbets- och Miljömedicin 
(Region Stockholm) och de två andra 
projektledarna doc. Inger Kull (KI SÖS) 
och doc. Anna Bergström (IMM, KI) har 
vi precis avslutat 24-årsuppföljningen av 
studien. Vi är fantastiskt nöjda med att nå 
hela 75 % svarsfrekvens och nästan 2300 
deltagare på den kliniska undersökningen 
med avancerad lungfunktionsmätning 
och provtagning som genomfördes på 
Forskningscentrum Södersjukhuset. Nu 
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vidtar genomgång av alla data, färdigstäl-
lande av databaserna och statistiska ana-
lyser utifrån våra frågeställningar:
– Vilka individer har kvar sin astma eller 

allergi i vuxen ålder?
– Hur påverkar livsstil och miljö under 

uppväxten risken för kronisk sjukdom?
– Arv eller miljö – vilka faktorer påver-

kar lungornas utveckling?
– Hur vanligt är det med förstadier till 

KOL i 20-årsåldern?
– Kan man identifiera biomarkörer som 

kan ge vägledning för skräddarsydd be-
handling (s.k. personalized medicine)?

BAMSE-projektet har hittills bidragit 
till mycket ny kunskap, bland annat om 
hur stor betydelse faktorer under det 
första levnadsåret har för utveckling av 
lungfunktionen. Det gäller inte minst 
exponering för luftföroreningar, tobaks-
rök och för tidig födsel. Stort fokus ligger 
idag på att identifiera riskfaktorer för låg 
lungfunktion hos barn och unga vuxna, 
eftersom man vet att detta klart ökar ris-
ken att utveckla KOL på sikt (Figur 1). Ett 
annat viktigt bidrag från BAMSE är att 
vi visat på värdet av molekylärdiagnostik 
vid allergi, vilket gör att vi idag kan sär-
skilja ’äkta’ jordnötsallergi från korsallergi 
med björkpollenallergi.” Vår forskning i 
BAMSE spänner från genetiska/epigene-
tiska faktorer och molekylära mekanismer 
till miljöfaktorer och livsstil. Samarbete 
med ett stort antal kollegor nationellt och 
internationellt har etablerats.

Förutom BAMSE-studien så är forskar-
gruppen engagerad i flera andra projekt 
som rör kronisk lungsjukdom och aller-
girelaterade tillstånd. I LUNAPRE sam-
arbetar vi med prof. Magnus Sköld och 
andra kring långtidsuppföljning av indivi-
der som är födda prematura; i PERMEA-
BLE syftar analyserna till att identifiera 
biomarkörer som kan ge vägledning vid 
behandling med biologiska läkemedel; i 
FASTX samarbetar vi med doc. Caroline 
Nilsson kring mekanismer vid svår jord-
nötsallergi och i det nystartade EU-pro-
jektet EXPANSE kommer vi att kartlägga 
miljöfaktorer och biomarkörer (metabo-
lomics) med koppling till KOL, diabetes, 
stroke och hjärt-kärlsjukdom. Förhopp-
ningsvis kommer vi också att kunna på-
börja interventionsstudier under 2020 
för att kunna förhindra att barn utveck-
lar astma och allergi. ”Lunghälsa genom 
hela livet” börjar i barndomen! 
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Figur 1. Samband mellan lungfunktion uttryckt som FEV1 under barndomen och senare i 
vuxen ålder. Även om dessa samband ses på populationsnivå så är individuella variationer 
stora och ytterligare forskning behövs för att kunna göra korrekta bedömningar för varje 
patient. Figuren är tagen från Melén et al, Pediatr Allergy Immunol. 2019;30:589–597 
och publicerad med tillstånd av John Wiley and Sons Ltd. 
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Bronkiektasiforskning 

Bronkiektasier är en kronisk and-
ningssjukdom som karakteriseras 
av permanenta bronkiala dilata-

tioner och återkommande symtom som 
hosta, slem och återkommande luftvägs-
infektioner. Vanliga symtom inkluderar 
också trötthet, hemoptys, andfåddhet 
och bröstsmärta som leder till försämrad 
livskvalitet.

När det gäller patofysiologi, leder bron-
kiell dilatation till ökad slem- och sekret-
stagnation, som ökar risken för långvarig 
infektion, ofta med Haemophilus influen-
zae och Pseudomonas Aeruginosa, följt av 
Staphylococcus Aureus. Inflammationen 
leder sedan till ytterligare luftvägsskador. 
Progressiv luftvägsskada kan sedan leda 
till nedsatt lungfunktion, försämrade 
symtom och eventuell till respiratorisk 
insufficiens och död. Åldersjusterad mor-
talitet för patienter med bronkiektasier är 
mer än dubbel så stor som för den allmän-
na befolkningen, vilket gör bronkiektaser 
till en börda för samhället.

Bronkiektasier, har beskrivits sedan 
1819, och har framställts som en försum-
mad sjukdom efter uppfinningen av anti-
biotika. Dock, utbredd användning av da-
tortomografi har visat att sjukdomen finns 
och även visat på ökad prevalens senaste 
åren. Exakt prevalens är oklart men siffror 
67–362/100 000 rapporteras i Europa [1].

Europeiska Respiratoriska Sällskapet 
(ERS) anser att problemet finns och har 
skapat ett Europeiskt Register: ”European 
Multicentre Bronchiectasis Audit and 
Research Collaboration – EMBARC” för 
att kartlägga dessa patienter. Det har hit-
tills registrerats över 12 000 europeiska 
vuxna patienter.

Baserat på rapporterad europeisk pre-
valens skulle 670–3620 personer i Stock-
holm och 6700–36 200 i Sverige ha bron-
kiektasier. På Lung- och allergimottag-
ning på Karolinska Universitetssjukhuset 
hade vi fler 600 besök av patienter med 
bronkiektasier under 2017. Då vaknade 
vårt intresse och vi ansökte och blev del 
av EMBARC (i nuläget den första svensk 
sjukhuset) med undertecknad som PI. 

En forskningsgrupp bildades med stöd 
från kliniken (tidigare chef Olov Anders-
son, nuvarande chef Cecilia Bredin och 
Prof. Barbro Dahlén), KI och ekonomiskt 
stöd från hjärtlungfonden. Bronkiektasier 
Intresserade Grupp (BIG) är Apostolos 
Bossios (PI), ssk Ingrid Gerhardson, Bitr. 
Överläkare Pia Ghosh och ST-Läkare Sara 
Barsch Cornacchini. BIC gruppen tillhör 
och är en del av Lung-allergiforskning i 
Huddinge under Prof. Barbro Dahlén.

EMBARC studien
Detta är basen som ger oss flera möjlig-
heter till forskning. Först gavs möjlig-
heter att använda det enda sjukdoms-
specifika livskvalitetsformulär som finns 
för bronkiektasier QoL-B (Quality of 
Life-Bronkiektasier), framtaget för denna 
patientgrupp och som har översatts och 
validerats till svenska. Validering gjordes 
som ett magisterarbete av sjuksköterskan 
Ingrid Gerhardson med stöd av medarbe-
tare på Lung- och allergiforskningen på 
Karolinska i Huddinge och Solna samt 
IMM, KI. Fyrtionio EMBARC patienter 
deltog i studien och fyllde i formuläret 
QoL-B samt SGRQ (ST Georges Respi-
ratory Questionnaire). Efter 10–14 dagar 
fyllde deltagarna åter i QoL-B. Analys 
visade att den svenska översättningen 
uppfyller vetenskapliga kriterier och är 
validerat. Patientens upplevda livskvalitet 
kan nu mätas på ett strukturerat sätt och 
ger möjlighet att utvärdera behandlingar 
och egenvård som andningsgymnastik 
och slemmobilisering. Publikation är på 
gång som ska ge tillgång till QoL-B för 
alla kollegor i Sverige.

Sedan har data från de egna patienter-
na har använts för ett preliminärt arbete 
att studera systemisk inflammation (IgG3 
roll) hos patienter med aktiv bronkiekta-
sier. Detta arbete har presenterats på se-
naste Europeiska Lungkongressen (ERS 
2019) i Madrid av kollegan Pia Ghosh och 
detta arbete är under utveckling. Det skall 
bland annat vara basen för hennes dok-
torandregistrering. 

The BeLIVE studie: Bronchiectasis 
Exacerbations i LIVE 
En unik sjuksköteskedriven mottagning 
för patienter med lunginfektioner drivs på 
vår mottagning (Lungmottagningens en-
het för Intra Venös Egenvård, LIVE). Dit 
remitteras patienter med lunginfektioner 
som behöver behandling med intravenösa 
antibiotika som de sedan sköter själva i 
hemmet med stöd av sjuksköterskorna på 
mottagningen. En stor del av patienterna 
har bronkiektasier. Behandlingen pågår i 
14 dagar och patienter följas i strukturerat 
sätt före och efter. Denna data är basen 
för en ny studie; BeLIVE-studien. Inom 
det har ST-läkare Sara Barch Cornac-
chinin gjord sitt ST-projekt. Flera studier 
planeras.

The LuMABro studien (Lung 
Macrophages in Bronkiektasis) 
Målet med denna studie är att studera 
underliggande immunopatologiska me-
kanismer hos patienter med bronkiekta-
sier med fokus på makrofagernas roll. Vid 
bronkoskopi tas BAL makrofager från pa-
tienter med bronkiektasier och studerar 
deras fenotyp och funktion i samarbete 
med Dr Tim Willinger i Centrum för In-
fektions Medicin, KI, och ekonomiskt 
stöd från Centrum för Innovativ Medicin. 
Etikansökan för denna studie är godkänd 
och patientrekrytering börja. 
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Studier av resistensutveckling vid
behandling av lungcancer

Lungcancer utgör den mest dödliga 
cancersjukdomen i Sverige och värl-
den och behovet av nya terapier är 

stort. I Sverige diagnostiseras cirka 4000 
personer varje år med lungcancer och 
närmare 3700 personer avlider årligen i 
sjukdomen [1]. Det har skett en snabb ut-
veckling av precisionscancermedicin, inte 
minst för lungcancer, där nya målriktade 
behandlingar mot bl.a. EGFR och ALK 
samt immunterapi, fr.a. ”checkpoint-
hämmare” av PD-1/PD-L1, blivit en del 
av den kliniska vardagen och resulterat i 
förlängd överlevnad och förbättrad livs-
kvalitet för många patienter. Trots dessa 
framgångar så är resistensutveckling mot 
dessa terapier ett stort problem i kliniken 
och gör att sjukdomen förr eller senare 
progredierar. Vår forskargrupp stude-
rar resistensmekanismer mot både mål-
riktade behandlingar och immunterapi 
hos lungcancerpatienter med ett brett 
angreppssätt genom analyser av kliniska 
data i lungcancerregistret och journaler 
i kombination med molekylära analyser 
av tumörmaterial. Även studier av olika 
tumörbiologiska mekanismer sker i cel-
linjer etablerade från lungcancerpatienter 
och odlade i laboratoriet (Figur 1). På så 
sätt sker en omfattande molekylär pro-
filering av både material direkt från tu-
mörerna liksom från olika vätskor såsom 
blod, pleuravätska och cerebrospinalvät-
ska, så kallade ”liquid biopsies”. I dessa 
molekylära analyser kartläggs förekomst 
av resistensmutationer i själva målgenen 
för behandlingen (t.ex. EGFR eller ALK) 
liksom aktivering av andra signalvägar 
(t.ex. MET och HER2), så kallade ”bypass” 
signalvägar, som kan förklara resistensut-
vecklingen. 

Ett särskilt fokus finns på mikroRNAs 
(miRNAs) som är små molekyler med 
förmåga att reglera uttrycket av ett stort 
antal gener inklusive cancerrelaterade ge-
ner varför de kan vara särskilt effektiva 
att utnyttja för cancerterapi [2]. Vi an-
vänder miRNA som molekylära verktyg 
för att visa hur resistens mot målriktade 
behandlingar uppkommer i lungcancer 
och de miRNA som är mest kopplade till 

terapiresistens undersöks vidare i tera-
peutiskt syfte med hjälp av syntetiska 
miRNA-hämmare, så kallade ”locked 
nucleic acids” (LNAs). De miRNA-inhi-
bitorer som kan blockera tillväxt i can-
cerceller i laboratoriet ämnar vi utveckla 
vidare mot kliniska prövningar. Vi har 
redan visat på principen för denna be-
handlingsmetod genom att identifiera 
flera onkogena miRNA som ger resistens 
mot målriktade behandlingar med tyros-
inkinasinhibitorer (TKIs), inklusive mot 
EGFR och ALK. Vi har genom detta lyck-
ats övervinna läkemedelsresistens med 
olika miRNA-baserade behandlingar i 
modellsystem av lungcancer i laboratori-
et. Vi har bland annat använt LNAs för att 
återställa känsligheten mot TKIs i lung-
cancerceller mätt genom cellöverlevnad. 
Vid resistens mot ALK-hämmare kunde 
hämning av ett specifikt miRNA återställa 
känsligheten för ALK-hämmare i ett fler-
tal resistenta cellinjer där behandling med 
enbart TKIs inte haft någon hämmande 
effekt på cellöverlevnad[3].

Ett särskilt forskningsfokus ägnas hjärn-
metastaser som är vanligt förekommande 
vid lungcancer och återfinns hos upp till 
40–50 % av patienter med avancerad icke-
småcellig lungcancer. Hjärnmetastasering 
är förknippat med en dålig prognos där 
blod-hjärnbarriären är ett fysiologiskt 
hinder för leverans av systemisk behand-
ling till det centrala nervsystemet vilket 
kan bidra till behandlingsresistens. Nuva-
rande behandlingsregimer för hjärnme-
tastaser, inklusive strålbehandling, kirurgi 
och kemoterapi, har begränsad effektivi-
tet och ofta betydande biverkningar. Be-
handlingen av patienter med hjärnme-
tastaserad lungcancer är därför ett stort 
kliniskt problem och det finns ett behov 
av nya behandlingar av hjärnmetastaser, 
liksom nya metoder för diagnostik av 
hjärnmetastaser. I vårt forskningsprojekt 
identifierar vi riskfaktorer för utveckling 
av hjärnmetastaser och även genetiska 
förändringar som kan utgöra mål för nya 
behandlingar. Vi bedriver bland annat en 
studie av en EGFR-TKI, osimertinib, där 

Figur 1. Arbetsflöde för studier av biomarkörer för målriktad terapi/immunterapi i lung-
cancer. Tumörmaterial från patienter genomgår omfattande molekylär profilering och 
etablerande av experimentella tumörmodeller. Kliniska patientdata korreleras med
molekylära analyser för att identifiera biomarkörer för behandlingsresistens.
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vi för första gången någonsin i lungcan-
cerpatienter med hjärnmetaser under-
söker upptag och effekt av radioaktivt 
inmärkt läkemedel i hjärnan genom po-
sitron emissionstomografi (PET)[4]. I ett 
annat projekt har vi jämfört de moleky-
lära profilerna mellan primärtumörer och 
hjärnmetastaser och kunnat identifiera en 
genprofil som kan förklara den generellt 
sämre effekten av immunterapi vid be-
handling av hjärnmetastaser jämfört med 
extrakraniell sjukdom [5], denna genprofil 
ämnar vi använda i försöken att utveckla 
effektivare diagnostik och behandling av 
hjärnmetastaser.

Vår forskargrupp bedriver omfattande 
studier inom lungcancer som spänner 
från prekliniska studier i laboratoriet till 
kliniska studier med patienter och med 
translationellt fokus, där molekylära stu-
dier appliceras på viktiga kliniska fråge-
ställningar med patienterna i centrum. 
Genom detta hoppas vi kunna förbättra 
diagnostik och behandling av lungcancer-
patienter och bidra till ökad överlevnad 
och livskvalitet.

SIMON EKMAN
Överläkare, Docent,

Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset/
Institutionen för Onkologi-Patologi,

Karolinska Institutet, Stockholm
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Idiopatisk lungfibros (IPF)
– registerbaserad forskning

Det finns stora kunskapsluckor 
vad gäller etiologi, epidemiologi 
mekanismer och kliniskt om-

händertagande av patienter med idiopa-
tisk lungfibros (IPF). Lungfibrosregistret 
etablerades 2014 för att främja vård- och 
kunskapsutveckling genom att samla data 
i en webb-baserad plattform. Patienter 
med IPF, som erhåller vård vid register-
ansluten lungmedicinsk enhet i Sverige 
och som lämnar ett skriftligt samtycke 
kan inkluderas (figur 1). Information 
som samlas i registret rör framförallt di-
agnosticering, lungfunktion, radiologisk 
progress, livskvalitet och behandling. Till 
registret hör en provsamling med venöst 
blod i Stockholms Medicinska Biobank. 
Demografiskt stämmer de inkluderade 
patienterna väl överens med vad andra 
internationella studier visar (tabell 1). 

Två registrerade doktorander vid Karo-
linska Institutet (Ida Belo och Dimitrios 
Kalafatis) studerar registerdata varav 
Belo genomgick halvtidskontroll 2019. 
Bland de projekt som pågår kan nämnas 
studier kring kliniskt omhändertagande, 
prognostiska faktorer och livskvalitet. I 
ett arbete beskrevs skillnader i patient-
demografi, kliniskt omhändertagande 
och behandling mellan Finland och Sve-
rige. I studien inkluderades 152 finska och 
160 svenska IPF-patienter från respektive 

lungfibrosregister mellan 2014 och 2016. 
Vi kunde visa att en större andel svenska 
IPF-patienter behandlades med anti-
fibrotiska läkemedel jämfört med finska 
patienter (69.4 % resp 29.6 %, p<0.001). 
Yngre patienter med sämre lungfunktion 
hade större sannolikhet att få behandling. 
I doktorandprojekten fokuseras också på 
vilka interventioner som är livskvalitets-
höjande för IPF-patienterna och vilka 
fysiska variabler som bäst kan förutse 
prognos. Dessutom samlas data in för att 
studera långtidseffekter av antifibrotiska 
läkemedel. Som en del av det stora popu-
lationsbaserade Swedish CArdioPulmo-
nary bioImge Study (SCAPIS) projektet, 
som innefattar 30 000 individer, kommer 
vi även att evaluera förekomsten av inter-
stitiella lungabnormaliteter, det vill säga 
lungförändringar som kan vara förstadier 
till lungfibros.

Att skilja IPF från andra idiopatiska inter-
stitiella pneumonier (IIP) kan vara diag-
nostiskt utmanande. Ofta kräver diagno-
sen en kombination av kliniskt- radiolo-
giska och kemiska tester, och ibland även 
kirurgiska interventioner i fall där den 
kliniska bilden och anamnesen är tvety-
dig. Då sjukdomen drabbar äldre med en 
redan nedsatt funktionell kapacitet, samt 
har en hög grad av samsjuklighet, inne-

bär ett invasivt ingrepp såsom lungbiopsi 
en större risk. Förutom den diagnostiska 
utmaningen, är sjukdomsutvecklingen 
mycket heterogen i patientgruppen då 
vissa har en långsamt progressiv sjukdom, 
medan andra lider av en mer fortlöpande 
sjukdom. I ett av projekten ska biobanks-
prover från patienter registrerade i lung-
fibrosregistret analyseras för att utforska 
kandidatbiomarkörer som visat sig vara 
viktiga i fibrosprocessen. Resultaten kom-
mer sedan att kopplas till demografiska 
och kliniska data från registret i syfte att 
få fram för kliniskt bruk användbara mar-
körer. 

Fram tills för ett par år sedan, existe-
rade ingen evidensbaserad farmakolo-
gisk behandling. Idag finns två läkemedel 
godkända, pirfenidon och nintedanib 
som bägge har visats bromsa förlusten 
av lungfunktion över tid. De kliniska 
prövningarnas strikta inklusions- och 
exklusionskriterier leder många gånger 
till en studiepopulation som inte speglar 
det breda spektrum av patienter som ses 
i den kliniska vardagen. Få studier existe-
rar som visar på den långsiktiga effekten 
och säkerheten av dessa läkemedel. I ett 
behandlingsrelaterat projekt ämnar vi stu-
dera den långsiktiga användningen samt 
effekt och säkerhet på en kohort av IPF-
patienter från lungfibrosregistret. �
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En viktig del i diagnostiken av IPF är 
uteslutandet av autoimmuna och sekun-
dära former av lungfibros exempelvis som 
led i en inflammatorisk systemsjukdom. 
Rutinmässig provtagning av en panel av 
autoantikroppar såsom reumatoid faktor 
(RF), antikroppar mot citrullinerad peptid 
(CCP), antinukleära antikroppar (ANA) 
och antikroppar mot cytoplasma i neu-
trofila granulocyter (ANCA) görs i utred-
ningsskedet. Det är okänt om patienter 
med förekomst av autoantikroppar har 
ett annorlunda sjukdomsförlopp jämfört 
med patienter utan autoantikroppar. Ett 
projekt syftar till att undersöka förekom-
sten av specifika markörer relaterade till 
autoimmunitet i prover från IPF-patienter 
och koppla ihop dem med registerdata för 
att utröna huruvida sjukdomsförloppen 
skiljer sig åt. 

Vi deltar också i kliniska prövningar 
då nya läkemedelskandidater testas på 
patientpopulationen. En internationell 
dubbel-blind placebokontrollerad multi-
centerstudie som avser utröna om ambu-
lerande syrgas har effekt på patienter med 
lungfibros som desaturerar vid gångtest 
är nyligen startad, där vårt patientområde 
är en av två deltagande centra i Sverige. 
Vi planerar också medverka i en studie 
tillsammans med Bild- och funktion där 
IPF-patienter genomgår magnetkamera-
undersökning av lungan.

IPF-forskargruppen vid PO Lung-
Allergisjukdomar, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset och Institutionen för 
Medicin Solna, Karolinska institutet
LISA CARLSON 
leg sjuksköterska, registerkoordinator 
(lisa.carlson@sll.se)

IDA BELO 
ST-läkare, doktorand (ida.belo@sll.se)

DIMITRIOS KALAFATIS 
apotekare, doktorand (dimitrios.kalafatis@ki.se)

MARIA DIAKOPOULOU 
bitr överläkare (maria.diakopoulou@sll.se)

GIOVANNI FERRARA 
docent, anknuten (giovanni.ferrara@ki.se)

MAGNUS SKÖLD 
professor, överläkare (magnus.skold@ki.se)

Lungmedicinsk forskning

Referenser
Lungfibrosregistrets årsrapporter http://slmf.se/

kvalitetsregister/lungfibrosregistret/
Ferrara G, Carlson L, Palm A, Einarsson J, Olives-

ten C, Sköld M. Idiopathic pulmonary fibrosis 
in Sweden: report from the first year of activity 
of the Swedish IPF-Registry. Eur Clin Respir J. 
2016;3:31090

Sköld CM, Bendstrup E, Myllärniemi M, Gud-
mundsson G, Sjåheim T, Hilberg O, Altraja 
A, Kaarteenaho G, Ferrara G. Treatment of 
idiopathic pulmonary fibrosis: A position pa-
per from a Nordic expert group. J Intern Med. 
2017 Feb;281(2):149-166.
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Sarkoidos epidemiologi

Vår forskningsgrupp inom sarkoi-
dos-epidemiologi jobbar med att 
leverera evidensbaserade svar på 

etiologiska och kliniska frågor med hjälp 
av epidemiologiska metoder [1].Vår mål-
sättning är att identifiera och värdera oli-
ka riskfaktorer för sarkoidos och komor-
biditeter som drabbar sarkoidospatienter. 
Vi hoppas att vår forskning ska hjälpa till 
att minska tiden från symptomdebut till 
bedömning, förbättra behandlingsstrate-
gier, och minimera de långsiktiga konse-
kvenserna av sarkoidos.

Med det svenska patientregister stude-
rade vi utbredningen av sarkoidos i popu-
lationen [2]. Det fanns över 12 000 indi-
vider med minst två besök för sarkoidos 
under 2013 eller tidigare. Prevalensen var 
160 per 100 000, som pekar på att sarkoi-
dos inte är en sällsynt sjukdom i Sverige. 
Den högsta prevalensen var i nordvästra 
delarna av landet, den lägsta var i syd- 
östra delarna av landet. Incidensen var 12, 
och det var lite högre i män jämfört med 
kvinnor (tabell 1). Män får diagnosen ti-

digare i livet än kvinnor, runt 45 års ålder, 
medan kvinnor får diagnosen närmare 55 
års ålder (figur 1).

Vi ville även mäta hur sarkoidos påver-
kar livet och samhället. Vi tittade på sjuk-
ersättning och sjukskrivningar före och 
efter sarkoidos-diagnosen och jämförde 
med den allmänna populationen [3]. Vid 
diagnosen tog folk med sarkoidos mycket 
mer dagar (57 mot 31). Efteråt gick de 
inte tillbaka till samma nivå som före di-
agnosen. De som var mest drabbade var 
kvinnor, äldre människor och de som fick 
behandling vid sarkoidosdiagnosen (som 
hade en allvarligare sjukdom från början). 

Sarkoidos är inte en sjukdom utan allvar-
liga konsekvenser för en del av populatio-
nen. I en undersökning av mortalitet, såg 
vi att individer med sarkoidos hade en 60 
procent högre risk att dö jämfört med den 
allmänna befolkningen [4]. Överlevnads-
sannolikhet är ganska bra, den 1-åriga 
sannolikheten är 99 % och den 5-åriga är 
95 %. Men det beror på typen av sarkoi-
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dos, de som var sjukast (fick behandlingen 
vid diagnosen) hade över två gånger högre 
risk att dö än den allmänna befolkningen. 

Därefter undersökte vi ärftlighet av 
sarkoidos. För personer med minst 1 för-
stagradssläkting med sarkoidos var risk-
ökningen att insjukna 3,7 gånger, och för 
dem med minst 2 förstagradssläktingar 
ökade den till 4,7 [5]. Ärftlighet är den 
största riskfaktorn för sarkoidos. Ärftlig-
hetens betydelse för att insjukna beräk-
nades till 39 % – det betyder att det finns 
mycket mer att upptäcka när det gäller 
miljöfaktorer, som förklarar den reste-
rande risken på 61 %. Det är förmodligen 
både ärftlighet och miljöfaktorer som or-
sakar sjukdomen.

Vi jobbar just nu på att förstå risken 
av kardiovaskulära sjukdomar och samla 
mer data på miljöfaktorer från andra re-
gister. Vi fortsätter med att bygga forsk-
ningen inom sarkoidos, genom att kom-
plettera data från labbet och kliniken. 

ELIZABETH ARKEMA
ScD, ScM

Docent i epidemiologi
Karolinska Institutet

Institutionen för medicin Solna
Avdelningen för klinisk epidemiologi



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2019 39

Immunologiska studier för att förstå
sjukdomsmekanismer i sarkoidos 

Lungmedicinsk forskning

Sarkoidos är en inflammatorisk sjuk-
dom som karaktäriseras av granu-
lom, ansamlingar av immunceller, 

i olika vävnader (1). Det är inte känt vad 
som orsakar sarkoidos. Sjukdomen drab-
bar lungorna hos de flesta patienter men 
angriper också andra organ, som lymf-
körtlar, hjärta, hud och det centrala nerv-
systemet. I Sverige diagnosticeras cirka 
1200 personer årligen med sarkoidos och 
16 000 personer beräknas leva med sar-
koidos idag. I Sverige finns en mer akut 
form av sarkoidos, Löfgrens syndrom, 
med god prognos som innefattar cirka 
30 % av patienterna. Även bland de 70 %, 
av sarkoidospatienterna som inte har Löf-
grens syndrom tillfrisknar ungefär hälften 
spontant inom ett par år. Dock utvecklar 
den andra hälften av patienterna kronisk 
eller progressiv sjukdom med fibros. Idag 
är det svårt att tidigt skilja ut de patienter 
som kommer att utveckla allvarlig sjuk-
dom från de som tillfrisknar spontant.

Jag leder en forskargrupp på Karolinska 
Institutet med expertis i experimentell 
och translationell immunologi. Det lång-
siktiga målet med vår sarkoidosforskning 
är att tidigt i sjukdomsförloppet kunna 
identifiera de patienter som riskerar att 
drabbas av allvarlig sjukdom och att kun-
na erbjuda dem mer riktad behandling. 
Vår hypotes är att immunreaktioner tidigt 
i sjukdomsutvecklingen bestämmer hur 
sjukdomen fortlöper. Genom att studera 
och beskriva patienternas tidiga immun-
svar i detalj hoppas vi göra det möjligt 
att hitta dem som riskerar att bli allvar-
ligt sjuka. Vi studerar immunceller från 
olika vävnader, blod, lunga och lymfkört-
lar, som påverkas direkt eller indirekt av 
sjukdomen med mycket högupplösta me-
toder. Vi är särskilt inriktade på dendritis-
ka celler, monocyter och makrofager; en 
familj av immunceller som är viktiga vid 
inflammation, som producerar cytokiner 
som bidrar till granulombildning och som 
instruerar de T-celler som ackumuleras i 
sarkoidospatienter (2). 

Figur 1. Anna Smed-Sörensen tilldelades 2018 Prins Daniels forskningsanslag för yngre, 
lovande forskare. Vid prisceremonin deltog forskargruppen: (från vänster) Meng Yu,
Klara Lenart, Rico Lepzien, Anna Smed-Sörensen, Sindhu Vangeti, Sang Liu och
Sara Falck-Jones.

Figur 2. Translationell immunologi för att förstå sarkoidos. Starka samarbeten med lung-
kliniken, forskningsmiljö i världsklass, avancerade experimentella analyser på kliniska 
prover från olika vävnader från kliniskt väldefinierade patienter som följs över tid gör 
sammantaget att vi kan bättre förstå patogenes, men också hitta mönster som tillåter 
stratifiering av patienter och på sikt mer sarkoidosspecifik behandling. �
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Min forskargrupp är nyinflyttad i Bioclini-
cum, forskningshuset på Nya Karolinska 
som samlar 1000 translationella forskare. 
Där sitter vi nu nära lungforskningslab 
som vi samarbetar med och har även 
nära till kliniken. Vår forskning finansie-
ras framförallt via forskningsanslag från 
Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden 
(Figur 1). Vi forskar i nära samarbete med 
lungklinikerna på Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Stockholm och på Norr-
lands Universitetssjukhus i Umeå för att 
studera sarkoidospatienter med nyställd 
diagnos. Vi studerar immunceller i lunga, 
lymfkörtlar och blod från sarkoidospa-
tienter med olika klinisk fenotyp jämfört 
med friska kontroller (3). Vi följer pa-
tienterna över tid för att hitta unika sjuk-
domsmönster som kan möjliggöra tidig 
och säker prognos. Sarkoidospatienterna 

bronkoskoperas vanligtvis för att ställa 
diagnos och vi får då tillgång till både 
lungvävnad och blodprover. På kliniken 
följer man patienternas symtom över tid, 
och i forskningen kan vi på motsvarande 
sätt följa hur deras immunsvar förändras. 
Vi får på så vis möjlighet att korrelera pa-
tienternas immunologiska profil med de-
ras kliniska bild. Vissa sarkoidospatienter 
får behandling med biologiska läkemedel, 
TNF-hämmare. Dessa patienter bronko-
skoperas ofta både före och efter behand-
lingen. I en separat studie vill vi analysera 
deras immunologiska profiler och koppla 
dessa till hur de svarar på behandlingen. 
Vi hoppas på så sätt bidra med kunskap 
om vilka patienter som bör ha behandling 
och vilka som inte bör ha det. Målet är 
att hitta biomarkörer eller immunprofiler 
som visar vilka som riskerar att utveckla 

allvarliga symtom långsiktigt. Det kan 
också leda till angreppspunkter för fram-
tida läkemedelsbehandling. 

ANNA SMED-SÖRENSEN
Docent, forskargruppsledare

Avdelningen för immunologi och allergi
Institutionen för medicin Solna

Karolinska Institutet
anna.smed.sorensen@ki.se

Studier av sarkoidos 

Bakgrund och målsättningar
Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom 
som drabbar 1000–1500 svenskar årligen. 
Den vanligaste formen av sarkoidos drab-
bar lungorna, vilket ses hos >90–95 % av 
patienterna, men i princip vilket organ 
som helst kan drabbas. Vissa patienter 
utvecklar ett kroniskt och ibland livslångt 
sjukdomsförlopp, med fibrosutveckling. 
Orsaken till sjukdomen är okänd, och 
specifika diagnostiska markörer saknas. 
Någon specificerad terapi finns inte hel-
ler (REF 1).

Målsättningen med det aktuella projektet 
är att 
1) att kartlägga patogenesen och identi-

fiera sjukdomsutlösande ämnen och 
2) att påvisa markörer för sjukdomen 

som kan användas i kliniken för att 
förbättra diagnostik och prognos.

Forskargruppen
Bronkoskopi och bronkoalveolärt lavage 
(BAL) ingår i den rutinmässiga utredning-
en av patienter med misstänkt sarkoidos, 
och de lungceller som på så sätt erhålls 
analyseras i detalj vid vårt lungforsk-
ningslaboratorium. Vår verksamhet drivs 
gemensamt av kliniker vid Tema Inflam-
mation och Infektion vid Nya Karolinska 
Sjukhuset (NKS) tillsammans med expe-

rimentella forskare vid vårt lungforsk-
ningslaboratorium. Vi har inrättat ett 
”SarkoidosCentrum”, där vi tar emot och 
genom multidisciplinära ronder utreder 
patienter från såväl Stockholm som andra 
län (regioner). I vissa delar har vi gemen-
samma lokaler med andra translationella 
forskare och samarbetspartners, särskilt 
professor S Gabrielsson (exosomer), do-
cent A Smed Sörensen (immunologi), och 
docent E Arkema (epidemiologi), och som 
alla beskriver sina forskningslinjer separat 
i detta temanummer. Undertecknads egen 
forskargrupp fokuserar på immunologi 
(post-doc A Ravindran), proteomik (PhD 
student E Wiklundh) och genetik (PhD 
N Rivera) i relation till klinisk bild av sjuk-
domen (med dr S Kullberg, seniorprofes-
sor A Eklund). 

Specifika antigen vid sarkoidos
Vi studerar särskilt de T-hjälpar-celler 
(CD4+) som ansamlas i lungorna vid 
sarkoidos. Dessa är kraftigt aktiverade 
och anses av stor betydelse för det spe-
cifika immunsvaret vid sarkoidos. Hos 
vissa patienter är dessa lungansamlade 
T-hjälparceller klonala, och uttrycker 
därmed identiska T-cells receptorer 
(TCR), med en distinkt specificitet (REF 
2). Fyndet är i linje med att de känt igen 
och reagerat mot ett och samma ämne, 

alltså ett specifikt ”sarkoidos-antigen”. 
Vår primära målsättning är att identifiera 
detta ämne. Våra fynd har lett till anslag 
från NIH och samarbete med en välre-
nommerad forskargrupp vid University of 
Colorado, Denver, USA, ledd av profes-
sor A Fontenot. Här används ett peptid-
bibliotek innehållande många miljoners 
peptid-varianter, och som vi genom en 
automatiserad process hoppas ska leda 
till identifiering av de peptider som har 
förmågan att stimulera T-celler.

Parallellt har vi med hjälp av masspek-
trometri identifierat protein-bitar (pepti-
der) bundna av HLA-molekyler från BAL 
celler och bland annat funnit peptider 
från det cytoskelettala proteinet vimen-
tin (ett känt auto-antigen vid RA). Dess-
utom, i en modell av HLA och TCR fann 
vi att vimentin-peptiden passade perfekt 
in mellan dessa (REF 3). Vi har också visat 
att vimentin-peptider i vissa situationer 
kan stimulera T-celler, och därmed vara 
involverat i ett specifikt immunsvar vid 
sarkoidos, eventuellt som ett led i en au-
toimmun reaktion.

Biomarkörer vid sarkoidos
Vi jämför patienter med Löfgrens syn-
drom (LS), som har en god prognos, med 
icke-LS patienter, som har en ökad risk 
för fibrosutveckling, och söker biomarkö-
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rer som associerar med någon av dessa 
processer. Vid LS anses specifika T-celler 
resultera i att ett potentiellt antigen mer 
effektivt elimineras, men vid non-LS 
bidrar fler faktorer till ett förlängt im-
munsvar där det utlösande antigenet inte 
kan elimineras (se Figur). Den kliniska 
karakteriseringen är viktig då vi (med dr 
S Kullberg, med dr P Darlington) analy-
serar effekter på det lokala immunförsva-
ret av fysisk träning, eller av behandling 
med anti-TNF. Vi har tidigare visat att 
vissa HLA-typer är starkt kopplade till 
sjukdomens prognos, vilket medfört att 
HLA-typning nu ingår som en del av den 
kliniska utredningen vid misstänkt sarkoi-
dos. Andelen BAL T-celler (TCR AV2.3+) 
är kopplad till såväl god prognos (REF 4) 
som till säker diagnos, och kan utvecklas 
till en kliniskt användbar biomarkör. 

Framåt
Vi fortsätter våra studier av specifika an-
tigen som är involverade i immunsvaret 
vid sarkoidos, och deras funktionella 
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betydelse. Vår förhoppning är att iden-
tifiera sarkoidos-utlösande agens som 
skulle kunna fungera som mål för nya te-
rapier, eller som nya sjukdomsmarkörer 
för diagnos eller prognos. Genom vårt 
stora biobanksmaterial inkluderande så-
väl BAL-celler och -vätska liksom serum 
från åtminstone 1500 patienter, och där vi 
följer patienterna kliniskt, ska vi studera 
tänkbara biomarkörer och analysera de-
ras kopplingar till kliniken. Våra studier 
utförs med stöd av HLF, VR, NIH, ALF, 
Konung Gustav V:s och Drottning Victo-
rias Frimurarestiftelse, och KI
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Syrgasbehandling vid lungfibros
– gasen i botten?

Svår lungfibros innebär ofta stort 
lidande och fysisk begränsning av 
lättutlöst och progressiv andnöd. 

Många patienter utvecklar syrebrist 
(saturation ≤ 88 %) vid ansträngning och 
syrebristen vid lungfibros är ofta svår och 
kräver högre syrgasflöden för att korrige-
ras än vid KOL. Syrgasbehandling rekom-
menderas inte rutinmässigt för patienter 
med syrebrist endast vid ansträngning då 
det saknas studier. Det finns dock ett an-
tal nyliga och pågående studier som kan 
komma att påverka behandlingen med 
syrgas vid lungfibros.  

Nuvarande svenska [1] och internatio-
nella riktlinjer [2] rekommenderar lång-
tidsbehandling med syrgas (LTOT) för 
patienter med lungfibros och svår kronisk 
syrebrist (PaO2 < 7.4 kPa på luft i vila, el-
ler < 8 kPa och pulmonell hypertension, 
högerhjärtsvikt eller sekundär polycyte-
mi), extrapolerat från KOL där man visat 
överlevnadsvinst. Studier vid lungfibros 
saknas. Syrgas vid syrebrist isolerat vid 
ansträngning (och inte i vila) rekommen-
deras inte då evidens för effekt saknas. 
En nylig stor studie vid måttlig syrebrist 
i vila och/eller ansträngning vid KOL 
(LOTT-studien, n=738 patienter) visade 
ingen effekt av syrgasbehandling på risk 
för hospitalisering, död eller symtom och 
livskvalitet vid KOL [3]. Det har dock sak-
nats studier specifikt vid lungfibros och 
avsaknad av bevisad effekt betyder inte 
bevis för avsaknad av effekt. 

Nya spännande studier
En nylig studie randomiserade 20 patien-
ter med lungfibros till ett cykeltest på 
hög dos syrgas (FiO2 60 %) eller luft (FiO2 
21 %) på mask (dubbelblind cross-over) 
[4]. Studien visade flera intressanta resul-
tat. Syrgas gjorde att patienterna orkade 
cykla längre (22 vs. 12 minuter). Graden 
av andnöd på en 0–10 Borgskala mätt vid 
iso-tid (sista gemensamma tidpunkt mel-
lan testen, dvs i medel efter 12 minuter) 
var betydligt lägre i syrgasgruppen (Borg 
2,5 vs. 4.4; p<0.01) men andfåddheten var 
densamma när deltagaren avbröt i slutet 
av testet (5.4 vs. 5.6).  

En möjlig effekt av syrgas vid ansträng-
ning sågs även i en randomiserad cross-
over-studie av 76 patienter med lungfib-
ros som nyligen publicerades i Lancet Re-
spiratory Medicine [5]. Studien jämförde 
livskvalitet mätt med formuläret KBILD 
efter 2 veckor av syrgas vid ansträngning 
(titrerad till max 6L/min) respektive 2 
veckor med rumsluft vid ansträngning. 
Syrgas var förenat med en viss förbätt-
ring i livskvaliteten, i domänen relaterad 
till andnöd och fysisk aktivitet, men det 
var osäkert om skillnaden var kliniskt be-
tydelsefull.

Tolkning och vad är på gång?
Min tolkning av resultaten är att om man 
ger syrgas i hög dos till fibrospatienter 
med syrebrist vid ansträngning så är det 
möjligt att de orkar mer innan de be-
gränsas av deras andningsbesvär. Detta 
skulle kunna förbättra deras livskvalitet, 
åtminstone i det korta perspektivet. Stu-
dierna ger också ledtrådar till problem i 
studier av ansträngningsutlöst syrebrist 
and andnöd: 1) fibrospatienter har ofta 
behov av höga syrgasflöden för att kor-
rigera syrebristen – och tillräcklig hög dos 

behöver ges för att få effekt; 2) även om 
man orkar mer med syrgas så anstränger 
man sig upp till samma symtomnivå in-
nan man stannar och vilar – och mätning 
av andnöd med enkäter i dagligt liv, som 
inte tar hänsyn till graden av fysisk aktivi-
tet – riskerar därför att vara oförändrade 
trots en faktisk minskning av symtom 
(och förbättrad ork) [6]. En annan viktig 
anmärkning är att sex minuters gångtest 
inte är användbart för att mäta andnöd – 
eftersom deltagaren själv kan bestämma 
gångtakten beroende på sin symtom-
nivå. Sex minuters gångtest mäter fysisk 
kapacitet men ska inte användas för att 
utvärdera andnöd. Nya test för mätning 
av andnöd vid standardiserad ansträng-
ning – tre minuters gångtest respektive 
trapptest – har tagits fram vid KOL och 
kommer att valideras vid olika tillstånd 
inklusive lungfibros av oss i Sverige i sam-
arbete med McGill-universitetet i Kanada 
[7]. Nya riktlinjer för syrgasbehandling 
från Amercian Thoracic Society (ATS), 
där undertecknad är med som represen-
tant för Europa och Swedevoxregistret, 
kommer att publiceras 2020. Något som 
lyfts fram i tidigare studier är behovet av �
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en stor randomiserad, dubbelblind studie 
av långtidseffekten av syrgas vid ansträng-
ning vid lungfibros som också undersöker 
effekt på fysisk aktivitet.

Denna studie görs nu på lungmottag-
ningarna i Lund (ansvarig öl. Jonas Einars-
son) och KS Solna (prof. Magnus Sköld) i 
samarbete med fyra enheter i Australien. 
Studien ’Pulmonary Fibrosis Ambulatory 
Oxygen Trial’ kommer att randomisera 
260 patienter med lungfibros och isolerad 
desaturation vid ansträngning till anting-

en syrgas eller rumsluft vid ansträngning 
via portabel koncentrator (dubbelblint). 
Primärt effektmått är fysisk aktivitet mätt 
med stegräknare efter 3 månader. Sekun-
dära effektmått inkluderar livskvalitet, 
andnöd och andra symtom, fysisk kapa-
citet och biverkningar.

Kunskaperna om syrgasbehandling är 
under förbättring. Det är möjligt att syr-
gas vid ansträngning för patienter med 
lungfibros är värdefull – och inte bara vad 
danskarna kallar ’varm luft’.
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Standardiserat vårdförlopp vid KOL 
– Ett stöd mot jämlik och effektiv vård 

Under 2019 har regeringen och 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) beslutat att införa 

standardiserat vårdförlopp (SVF) också 
för icke onkologiska diagnoser. Detta har 
syftet att öka jämlikheten, effektiviteten 
och kvaliteten i vården. KOL är ett av 10 
områdena som har valts ut i en första om-
gång, tillsammans med osteoporos, sepsis, 
reumatoid artrit, stroke, hjärtsvikt, kritisk 
ischemi, kognitiv svikt/demenssjukdo-
mar, schizofreni och höftartros. Arbetet 
med nya standardiserade vårdförlopp 
kommer drivas inom ramarna för den 
nya Kunskapsstyrnings organisationen 
och dess Nationella Programområden.

Det nationella programområdet (NPO) 
Lung- och allergisjukdomar har huvudan-
svaret för standardiserat vårdförlopp för 
KOL, och en arbetsgrupp som utgår från 
den nationella arbetsgruppen (NAG) för 
astma, KOL och luftvägsallergi är utsedda 
att leda arbetet. Enligt SKL kan standard-
iserade vårdförlopp omfatta en större del 
av vårdkedjan vilket innebär allt från 
prevention, utredning, diagnostik och 
behandling till uppföljning och rehabili-
tering. De standardiserade vårdförloppen 
ska utgå från nationella vårdprogram och 
kan komma att inbegripa flera speciali-
teter. Vidare ska det kunna startas oav-
sett var i vårdkedjan patienten befinner 
sig och patientkontrakt kommer vara en 
central del i arbetet. 

Standardiserat vårdförlopp för KOL kom-
mer utgå från Socialstyrelsens riktlinjer 
och Läkemedelsverkets behandlings- 
rekommendationer. Praktiska åtgärder i 
ett standardiserat vårdförlopp för KOL 

inkludera tydligare rutiner för hur vi sä-
kerställer tidig diagnos och en mer stan-
dardiserad och strukturerad utredning, 
behandling och uppföljning. Detta kan 
innebära tydligare krav på registrering av 
rökanamnes hos vuxna patienter som sö-
ker vård. För personer med rökanamnes 
där det finns en misstanke om KOL kom-
mer det finnas krav på minst screening 
med FEV1/FEV6-mätning. Detta för att 
enkelt identifiera de personer som ska 
utredas vidare med dynamisk spirometri. 
Tillsammans med resultatet av spirome-
triundersöknigen kommer symtom upp-
mätt med COPD Assessment Test (CAT) 
och exacerbationshistorik vara viktiga 
indikatorer för vidare utredning, behand-
lingsinsatser, interprofessionell samver-
kan och uppföljning/återbesök. Icke-far-
makologiska behandling som exempelvis 
tobaksavvänjning och fysisk aktivitet, ska 
tillsammans med den farmakologiska 
behandlingen integreras i en personcen-
trerad skriftlig behandlingsplan som följer 

ANDERS ULLMAN
Ordförande i Nationella Programområdet for 

Lung- och Allergisjukdomar

CAROLINE STRIDSMAN
Ordförande i Nationella Arbetsgruppen för 

Astma, KOL och Luftvägsallergi

patienten genom vårdflödet oavsett vilken 
organisation som involveras. Den skriftli-
ga behandlingsplanen kommer att utgöra 
grunden för patientkontraktet. Det natio-
nella kvalitetsregistret, Luftvägsregistret, 
kommer möjliggöra kvalitetsuppföljning 
och ständiga förbättringar av det standar-
diserade vårdförloppet för KOL. 

Parallellt med framtagning av vårdför-
lopp, arbetar NAG med en nationell 
certifiering för astma-, allergi- och KOL-
mottagningar inom primärvården. Cer-
tifieringen utgår från den väl-beprövade 
”Skåne-modellen”. Astma/KOL-mottag-
ningar har visat sig leda till minskade 
samhällskostnader, framförallt genom 
minskade läkemedelskostnader, färre 
och kortare sjukhusinläggningar och färre 
läkarbesök. Vår övertygelse är att certifie-
ringen kommer bli ett stöd för verksam-
heterna att implementera standardiserade 
vårdförlopp för KOL. 

"Det nationella kvalitetsregistret, Luftvägsregistret, kommer
möjliggöra kvalitetsuppföljning och ständiga förbättringar

av det standardiserade vårdförloppet för KOL."



Annons
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Lungfibrosregistret

Lungfibrosregisterdagen 2019

LISA CARLSON
Registerkoordinator lungfibrosregistret

F redag 25 oktober bjöd lungfibros-
registret in till den årliga nationella 
registerdagen på Karolinska univer-

sitetssjukhuset. Lungfibrosregistret syftar 
till att säkra vård och omhändertagande 
av patienter med idiopatisk lungfibros 
(IPF) genom kvalitetsuppföljning samt 
forskning. Ansvarig myndighet för re-
gistret är Karolinska universitetssjukhu-
set, PO Lung och allergisjukdomar. Lung-
fibrosregistrets styrgrupp tillsammans 
med PO Lung och allergisjukdomar stod 
som arrangör för programmet. Inbjudna 
och deltagare var flera olika professioner 
inom den lungmedicinskt specialiserade 
hälso- och sjukvården i Sverige. Även pa-
tientföreningen för lungfibros deltog med 
representanter samt lungfibrosregistrets 
samarbetspartners. 

Senaste årsrapporten presenterades till-
sammans med aktuella projekt och upp-
datering om registreringsarbete. Lung-
fibrosregistrets vice ordförande, dr Jesper 
Magnusson från Sahlgrenska universitets-

sjukhuset, berättade om lungtransplanta-
tion med fokus på patienter med IPF. Pa-
tientföreningens ordförande Olle Setter-
berg informerade om föreningens arbete 
och förde fram de frågor och önskemål 
som sammanställts från medlemmarna. 
Patientföreningen för lungfibros medlem-
mar är personer som själva drabbats av 
lungfibros, deras anhöriga samt stödmed-
lemmar. Ordförande för lungfibrosregist-
rets styrgrupp, professor Magnus Sköld 
Karolinska universitetssjukhuset och 
Karolinska institutet, gav en uppdatering 
på hur de bromsande läkemedel som kan 
förskrivas till patienter med IPF används 
och hur de kan komma att användas i 
framtiden. Patienter med andra former 
av lungfibros än IPF kan komma att be-
handlas med samma läkemedel. 

Två pågående forskningsprojekt där re-
gisterdata har använts presenterades. 
Dimitrios Kalafatis, leg apotekare och 
doktorand vid Karolinska institutet, be-
rättade om läkemedelsbehandlingar med 

Magnus Sköld Ordförande, Stockholm

Jesper Magnusson Vice ordförande, Göteborg

Lisa Carlson Sekreterare, Stockholm

Jonas Einarsson Medlem, Lund

Cristina Cretu Medlem, Östersund

Kärstin Byström Medlem, Göteborg

Ewa Petterstedt Medlem, Linköping

Maria Diakopoulou Medlem, Stockholm

de bromsande medicinerna och hur det 
projektet kommer att få en longitudinell 
fortsättning. Den största delen av patien-
ter inkluderade i lungfibrosregistret får 
behandling med dessa läkemedel. Lisa 
Carlson, leg sjuksköterska Karolinska 
universitetssjukhuset och registerkoor-
dinator för lungfibrosregistret, berättade 
om sitt pågående projekt inom magister-
utbildningen i omvårdnad där frågeställ-
ningen är hur vanligt förekommande det 
är att patienter med IPF har riskfaktorer 
för undernäring. Preliminära siffror tyder 
på att under det första halvåret efter di-
agnosticering har över hälften av patien-
terna en viktförlust, ofrivillig viktförlust 
är en riskfaktor för att drabbas av under-
näring. 

Lungfibrosregisterdagen är ett utmärkt 
tillfälle att få chans att prata med andra 
IPF-intresserade inom det lungmedicin-
ska fältet, spännande samtal och nya kon-
takter uppstod under kaffepaus och under 
den gemensamma lunchen.

Lungfibrosregistrets styrgrupp oktober 2019

"Lungfibrosregisterdagen är ett utmärkt tillfälle att få chans 
att prata med andra IPF-intresserade inom det

lungmedicinska fältet..."



https://erscongress.org/
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Minnesord

In memoriam

Gunnar Unge, som under en stor del av 
sitt yrkesverksamma liv var knuten till 
dåvarande Lungkliniken på Thorax vid 
Karolinska sjukhuset, har som tidigare 
meddelats avlidit vid en ålder av 76 år.

Gunnar var docent vid Karolinska 
institutet och överläkare vid sjuk-
huset. Från mitten av 1980-talet 

till kort efter millennieskiftet var han även 
klinikchef. Efter många år vid KS valde 
han att åren 2001–12 arbeta som lungspe-
cialist i privat regi i Stockholm och tidvis 
bosätta sig i Dalarna.

I ett tidigt skede bedrev Gunnar Unge 
djurexperimentell forskning vid patolo-
gen på Karolinska institutet under inspi-
rerande handledarskap av Arne Ljung-
qvist. En rad publikationer från tidigt 
70-tal återspeglar deras gemensamma 
intresse av förändringar som uppstår vid 
experimentellt framkallad kardiomyo-
pati. Gunnars med tiden vidgade intresse 
också för annan medicinsk forskning och 
för olika kliniska problem kom att åter-
speglas i hans fortsatta publikationer. 
Inte minst signalsubstansen serotonins 
roll vid skilda kliniska tillstånd utgjorde 
ett fokus. Han var alltid benägen att stötta 
forskningsinitiativ och blockerades inte av 
hämmande regelsystem. Under tiden hos 
Arne Ljungqvist fick Gunnar också den 
värdefulla undervisningserfarenhet som 
kom att forma honom till en utomordent-
lig lärare för inte bara blivande men även 
redan utbildade läkare.

Som kliniker ägde Gunnar en säregen 
talang att mycket snabbt ställa sannolika 
diagnoser och han hade en enastående 
diagnostisk träffsäkerhet. Hans blick för 
radiologiska bilder var finstämd och åter-
speglade hans känsla för bild i mer allmän 
bemärkelse. Ett av hans stora intressen 
var nämligen bildkonst men Gunnars 

intellekt lämnade också plats för många 
andra intressen och aktiviteter. Vi minns 
inte minst hans djupa engagemang för 
Adolf Fredriks musikskolas fortlevnad. 
Sönerna Christian och Andreas fick sin 
grundläggande utbildning där.

Gunnar Unges sista år präglades av all-
varliga sjukdomstillstånd som han länge 
bekämpade men till slut inte förmådde 
bemästra. För oss som under olika tids-
perioder varit Gunnars kollegor framträ-
der bilden av en rikt begåvad, energisk, 
kunnig och ytterst beslutskapabel läkare. 

Hans signum var en inneboende rast-
löshet som speglade hans potential och 
som han nog slutligen sökte tygla genom 
att byta livet i Stockholm mot ett älskat 
Dalarna. 

Gunnar Unge efterlämnar hustru 
Anne, de två sönerna från tidigare äkten-
skap samt barnbarn.

För vänner och kollegor vid Karolinska institutet 
och sjukhuset

MARY BERLIN, ANDERS EKLUND, 
GÖRAN TORNLING, OLOF WIDSTRÖM
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Behöver du hjälp med att arrangera ett event?
Vi är specialister inom företagssponsrade event, möten och 

utbildningar inom den nordiska Hälso- och Sjukvårdssektorn. 
Vi hjälper dig med allt ifrån planering och projektering 

till administration och genomförande.

Vi står för hela försäljningsprocessen och ser till att mötet blir 
finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i 

förhållande till LIF:s etiska regelverk (LER). 

Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller 
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion. 



SFFAs Vårmöte 2020
8 maj • Stockholm
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NARKOTIKAKLASSADE MEDICINER – PÅ DEN ILLEGALA DROGMARKNADEN
av Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade 
läkemedel på den illegala preparat marknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotika-
polisföreningens tidskrift och skribent om drogproblematiken i samhället. Medförfattare till tre böcker om 
anabola steroider och en bok om partydroger.

Beställ på:
www.mediahuset.se

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden 
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
tagit en allt större plats på den illegala drogmark-
naden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika 
opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets 
intresse av att förhindra denna utveckling av de 
ibland legala och ibland illegala preparaten har 
varit av lägre prioritet än för traditionella illega-
la narkotika. När också amfetaminlika ADHD-
läkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som 
missbruksdroger, började jag inse hotet från den 
legala narkotikamarknaden som erövrade en allt 
större andel av den illegala marknaden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång 
skriva en bok hur narkotika klassade mediciner 
och andra beroendeframkallande läkemedel i allt 
högre grad blivit ett komplement eller ersätt-
ningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar 
har nu blivit verklighet och jag hoppas att med 
denna bok få tillfälle att öka insikten om ett all-
varligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en 
utveckling som man under senare år sett i allt fler 
länder och inte minst i USA.  (Ur förordet)

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets intresse av att förhindra denna utveckling av de ibland legala och ibland illegala preparaten har alltid varit av lägre prioritet än för traditionella illegala narkotika. När också amfetaminlika ADHD-läkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som missbruksdroger, började jag inse hotet från den legala narkotikamarknaden som erövrade en allt större andel av den illegala mark-naden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång skriva en bok hur narkotika-klassade mediciner och andra beroendeframkallande läkemedel i allt högre grad blivit ett komplement eller ersättningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar har nu blivit verklighet och jag hoppas att med denna bok få tillfälle att öka insikten om ett allvarligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en utveck-ling som man under senare år sett i allt fler länder och inte minst i USA. 
Till sist vill jag lyfta fram att arbetet på narkotikaroteln engagerade mig myck-et mer än något annat jag tidigare gjort inom polisen. Senare har jag förstått att många narkotikapoliser känner på samma sätt. Arbetet mot droger och drogmissbruk ständigt aktuellt samhällsproblem som engagerar djupt och varaktigt. 

Gunnar HermanssonF.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på ana-bola steroider och den illegala preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om AAS-problematiken i samhället. Medförfattare tillsammans med Tommy Moberg till böckerna Mandom, mod och morske män (2006), I huvet på en steroidanvändare (2014) samt informations skriften Anabola androgena steroider (2008, 2010 och 2014).
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2020

5-7 februari ST-Kurs i Pleurasjukdomar Uppsala

20-22 april SK-kurs i immunterapi Göteborg

5-7 maj Svenska Lungkongressen 2020 Umeå

5-9 september ERS International Congress 2020 Wien, Österrike

2020

23-26 januari EAACI Winter School 2020 – Basic Immunology Research in 
Allergy and Clinical Immunology

Chamonix, Frankrike

20 februari ERS Satellite Symposium
COPD – Prevention of exacerbations and new treatment pathways 
in COPD
ASTHMA – Prevention of exacerbations and oral steroid use in 
Asthma

5-8 mars ERS Lung Science Conference – Metabolic alterations in lung 
ageing and disease

Estoril, Portugal

13-16 mars AAAAI Annual Meeting 2020 Philadelphia, USA

7-8 maj Astma- och Allergiförbundets Toleranskonferens Stockholm

8 maj SFFA:s Vårmöte Stockholm

15-20 maj ATS International Conference Philadelphia, USA

6-10 juni EAACI Annual Meeting 2020 London, UK

Kongresskalender
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