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1. Abstract / sammanfattning
Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, where joints are attacked 
by the own immune system, leading to chronic inflammation and 
destruction of bone and cartilage. Inflammation is a complex process, 
controlled by many different substances. One of them is adenosine, which 
has anti-inflammatory properties. In this project, three polymorphisms in 
different genes, involved in synthesis and signaling of adenosine, were 
genotyped for 188 patients with RA and 362 controls without RA. The 
results shows that for the polymorphism in A2a, a gene coding for an 
adenosine receptor, there was no significant difference in genotype 
distribution between the groups. There were, however, some differences in 
the general sensation of pain and well-being reported by the patients. For 
the polymorphism in NT5E, a gene coding for a nucleotidase for 
extracellular adenosine synthesis, there were differences both regarding 
genotype distribution between the groups, and in the progression of the 
disease. The NT5E-AA genotype seems to increase inflammation, but 
decrease the number of tender joints. In the case of the polymorphism in 
ADA, which codes for adenosine deaminase, the minor allele frequency 
was too low for any conclusions to be made. An attempt was made to 
analyze the gene polymorphisms in relation to drinking habits, but the 
population was too small to generate any reliable conclusions. The project 
shows that the polymorphism in NT5E, whose functional consequences are 
yet unknown, might have an effect on the extracellular adenosin synthesis 
and RA pathogenesis. Further studies are required to shed more light on 
this matter.

Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom där leder angrips av det 
egna immunförsvaret, vilket leder till kronisk inflammation och 
nedbrytning av brosk och ben. Inflammation är en komplex mekanism som 
regleras av många olika substanser, varav en är adenosin, som i förhöjda 
koncentrationer fungerar som en broms av inflammationen. I detta arbetet 
har tre olika polymorfier i gener inblandade i syntes och signalering av 
adenosin genotypats för 188 patienter med nydiagnostiserad RA, samt hos 
en kontrollgrupp på 362 frivilliga utan reumatisk sjukdom. Avseende en 
polymorfi i A2a, som kodar för en adenosinreceptor, fanns inga 
signifikanta skillnader i fördelning mellan fall och kontroller. Beträffande 
sjukdomsförloppet sågs dock vissa skillnader i patienternas bedömning av 
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smärta och välbefinnande. För polymorfin i NT5E, som kodar för ett 
nukleotidas för extracellulär adenosinsyntes, hittades skillnader både i 
fördelningen mellan RA-gruppen och kontrollgruppen, samt i 
sjukdomsförloppet, där NT5E-AA genotypen var relaterad till högre 
inflammation, men samtidigt till lägre smärtupplevelse. För den tredje 
polymorfin (ADA) var antalet individer med mutant allel för litet för att 
tillåta några slutsatser. Tester gjordes även för att se om de olika 
adenosinpolymorfierna korrelerade till alkoholkonsumtion, men underlaget 
var för litet för att några slutsatser skulle kunna dras. Arbetet visar att 
polymorfin i NT5E, vars funktionella effekt är okänd, kan ha en effekt på 
nukleotidasets förmåga att producera extracellulärt adenosin. 
Kompletterande studier på större material behövs för att bringa klarhet i 
dessa frågor.
Nyckelord: A2a, ADA, Adenosin, Adora2a, Inflammation, 
Ledgångsreumatism, NT5E

2. Inledning
2.1 Reumatoid Artrit
Reumatoid artrit (RA), eller ledgångsreumatism, är en av våra 
folksjukdomar, som globalt sett drabbar ca 0,5-1% av befolkningen1. RA är 
en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper egen 
vävnad. Vid RA angrips leder, vilket ger en kronisk inflammation med 
svullnad, ömhet och ibland feber. Över tid kan inflammationen orsaka 
benförtunning och leddestruktioner till den grad att lederna blir obrukbara. 
Sjukdomens orsak är delvis okänd, men till stor del påverkas 
insjuknanderisken av genetiska faktorer. Även livsstil och 
omgivningsrelaterade faktorer tycks ha en effekt, då rökning verkar öka 
risken2 och en viss alkoholkonsumtion minska risken för RA3. Kvinnor 
drabbas dessutom oftare än män, vilket gör det sannolikt att hormonella 
faktorer spelar in.

RA är en klinisk diagnos, som grundas på sjukhistoria, lab- och 
kliniska fynd i kombination. Klassificering sker med hjälp av olika kriterier 
som tagits fram av American College of Rheumatology4. Behandling sker 
numera redan i ett tidigt stadium med olika sjukdomsmodifierande 
läkemedel (DMARDs), då det är viktigt med tidig medicinering för att 
undvika ben/broskdestruktion5. Sjukdomsförloppet följs främst med hjälp 
av en sjukdomsaktivitetspoäng där 28 leder ingår (DAS28). Denna 
poängskala är sammansatt av antal svullna leder, antal ömma leder, sänka 
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och patientens bedömning av sin egen hälsa6. En DAS28-poäng på under 
3,2 indikerar låg sjukdomsaktivitet, mellan 3,2 och 5,1 en måttlig aktivitet 
och över 5,1 hög aktivitet7. Värdet på sänkan, dvs hur lång tid det tar för 
erytrocyterna i ett blodprov att sedimentera, ger en indikation om 
inflammationsgraden. Ett högt värde innebär hög inflammation, men värdet 
ändras långsamt och fungerar därför bäst som en indikator av 
långvarig/kronisk inflammation. Vill man få ett värde på hur patientens 
inflammationsstatus ser ut mer momentant, kan man istället använda sig av 
koncentrationen C-reaktivt protein (CRP), som är ett akutfasprotein vars 
koncentration snabbt ökar vid inflammation. Jämfört med sänkan är CRP 
dessutom inte är lika påverkbar av andra faktorer8.

2.2 Adenosin

Adenosin är en vanligt förekommande molekyl, som bland annat hittas i 
adeninnukleotider såsom adenosintrifosfat (ATP), som har en viktig roll för 
cellers energihantering9, 10. Adenosin kan antingen syntetiseras intra- eller 
extracellulärt från adenosinmonofosfat (AMP) med hjälp av de två 
nukleotidasen endo- och ecto5'nukleotidas (NT5 resp. NT5E), som 
defosforylerar AMP till adenosin10. Eftersom cellmembranen är rikligt 
utrustade med protein för nukleosidtransport (NT), tas normalt det 
nyproducerade adenosinet snabbt in i cellen och omvandlas till inosin av 
adenosindeaminas (ADA), eller till AMP av adenosinkinas (AK). En stabil 
nivå av extracellulärt adenosin bibehålls därmed. Under tillstånd av 
vävnadsstress kan dock adenosinproduktionen vara för hög för att hålla 
nivån stabil, vilket leder till en höjd koncentration extracellulärt. Detta 
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Figur 1. (A) Strukturformeln för adenosin. (B) Syntes av adenosin sker både intra- 
och extracellulärt. AMP = Adenosinmonofosfat, AK = Adenosinkinas, ADA = 
Adenosindeaminas, NT5E = Ecto5'nukleotidas, NT = nukleotidtransportprotein.
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anses ha en skyddande effekt för vävnaden, dels genom direkta och 
indirekta verkningar på cellernas energibehov och omgivning, men också 
genom nedreglering av immunsvar, som vid vissa tillfällen kan vara skadlig 
för vävnad11.

Adenosinsignaleringen sker via de fyra olika membranbundna 
adenosinreceptorerna A1, A2a, A2b och A3. Denna signalering har flera 
roller i immunförsvaret, både hämmande och stimulerande. Rent generellt 
är A1 verksam i låga adenosinkoncentrationer (picomolar) och verkar lätt 
proinflammatoriskt, medan A2 svarar på högre koncentrationer 
(nanomolar) och hämmar inflammation12. Nedan följer några exempel på 
hur adenosin deltar i inflammationsprocessen.
-Adenosin tros kunna mediera cytokinfrisättning från makrofager via A2a 
och A2b. Exempelvis har en ökad adenosinkoncentration visat sig minska 
halterna av TNF-a och IL-12, som är två viktiga proinflammatoriska 
cytokin. 11, 13

- A1 och A3 tros kunna ha en roll i att styra omogna dendritiska celler till 
inflammationshärden, där A2a-signalering ändrar cellens cytokinmönster 
till en antiinflammatorisk typ, då den dendritiska cellen mognat13, 14.
- I neutrofiler ligger adenosins roll som regulator på flera nivåer. Aktiverad 
A2a nedreglerar adhesionen till endotelcellerna i blodkärlen, så att 
migration av neutrofiler från blodkärlen till inflammationshärden minskar15. 
Däremot verkar aktiverad A1 och A3 åt motsatt håll, genom att öka 
migrationen av neutrofiler, samt att kemotaktiskt styra cellerna till 
inflammationsplatsen12. Adenosin tycks dessutom via A2a påverka 
neutrofilernas cytokinmönster. Förutom detta regleras även till stor del 
produktionen av reaktiva syremetaboliter (ROS) av adenosin16. ROS är ett 
av neutrofilernas vapen mot en infektion, men kan också vara skadlig mot 
den egna vävnaden.

Utöver effekterna på immunsystemet, har adenosin många andra 
cellulära effekter. Det är dock främst immunförsvarseffekterna som är 
betydelsefulla i fallet RA. Extra intressant är att Metotrexat (MTX), ett 
mycket vanligt DMARD, i möss har rapporterats verka genom att fristätta 
adenosin och adenin-nukleotider till utsidan av cellen, där NT5E är delaktig 
i omvandlingen av nukleotiderna till adenosin17. 

Adenosinproduktionen extracellulärt har visat sig kunna stimuleras av 
alkoholkonsumtion18, vilket skulle kunna vara en del i förklaringen varför 
insjuknanderisken i RA är lägre hos alkoholkonsumenter än hos andra. 
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2.3 Mål
Det här arbetets syfte var att undersöka om några vanliga polymorfier i 
olika gener kodande för protein inblandade i adenosinsignalering är 
relaterade till RA, och därmed också ge en indikation på om genvariationen 
är viktig i avseendet adenosinsyntes/signalering. Avsikten var även att 
undersöka om polymorfierna i kombination med alkoholkonsumtion hade 
någon noterbar inverkan på RA, samt att undersöka om medicinering med 
MTX skiljer sig mellan RA patienter med olika genotyp.

3. Material och metoder

3.1 Patientgrupp och kontroller
Detta arbete grundar sig på en grupp RA-patienter från Sydöstra 
Sjukvårdsregionen, där man följt patienternas sjukdomsförlopp under upp 
till 48 månader från diagnostillfället. Gruppen kallas för TIRA (Tidiga 
Insatser vid Reumatoid Artrit) och består av 319 patienter, varav det finns 
DNA från 189. Från patienterna har man även samlat in olika data om 
livsstil, exempelvis alkoholvanor och rökning. Patient-DNA var sedan 
tidigare preparerat, och  späddes till en arbetskoncentration av ~20ng/ul.

Som kontroll har DNA från en grupp med 362 frivilliga personer från 
samma region och utan reumatisk sjukdom använts.  Detta material har 
tidigare tagits fram av P. Söderkvist på cellbiologen, Linköpings 
Universitet. Kontroll-DNA späddes till en arbetslösning på ~20ng/ul.

Hur den insamlade livsstilsinformationen som tidigare insamlats såg 
ut, skiljde sig mellan TIRA och kontroller. För TIRA har information 
samlats in om hur ofta alkoholhaltiga drycker konsumerades då patienten 
var i 25-årsåldern (indelat i ”nykterist”, ”inte varje vecka, ”1-2 ggr/vecka”, 
”flera ggr/vecka” och ”dagligen”). Vidare finns information om hur mycket 
av dryckerna, indelat i öl, vin, starkvin och sprit, som konsumerades vid 
varje sådant tillfälle, samt när och hur alkoholvanorna eventuellt ändrats 
sedan dess. Andelen svarande var låg och antalet fall med både alkoholdata 
och DNA var 88. Dessa delades in i två grupper, nykterister och 
alkoholkonsumenter, på grund av att materialet var litet och att 
svarsalternativen ansågs för ungefärliga för en mer specifik uppdelning. 
Som nykterister räknades både de som kryssat i det alternativet i 
svarsrutan, samt de som angett totalt 0 i alkoholmängd per tillfälle.

För kontrollgruppen fanns utförlig information om alkoholvanor för 

5



samtliga inkluderade. Indelningen nykterist/alkoholkonsument gjordes 
även här, för att få gruppen jämförbar med RA-populationen. Som 
alkoholkonsumenter räknades alla som angett konsumtion av starköl, vin 
eller sprit. Alla andra räknades som nykterister.

3.2 Val av polymorfier
De olika generna inblandade i adenosinsignalering, både receptorer och 
protein delaktiga i syntes, söktes igenom i en databas tillhörande National 
Center for Biotechnology Information (NCBI) över enbaspolymorfier 
(SNP) efter lämpliga polymorfier. Till sådana räknades en frekvens av 
mutant allel till minst 10%, att mutationen innebar en 
aminosyrasubstitution och/eller att  indikationer fanns på att mutationen har 
funktionell betydelse. Lämpliga polymorfier hittades i A2a, ADA och 
NT5E.

A2a-polymorfin (SNP ID: rs5751876) ligger i en gen som kodar för 
en adenosinreceptor och misstänks vara funktionell, då den bland annat har 
visat sig vara relaterad till oroskänslan vid koffeinintag19. Polymorfin 
orsakar inte någon aminosyrasubstitution, men är fullständigt länkad till en 
annan mutation i samma gen (rs35320474), som innebär en insertion av 
tymin i DNA-sekvensen19.

ADA-polymorfin hade även den tidigare beskrivits som funktionell20, 
21, och innebär en substitution av asparagin till asparaginsyra i enzymet 
ADA.

Polymorfin i NT5E (rs2229523) har oss veterligen inte undersökts 
avseende funktionell betydelse, men innebär en aminosyrasubstitution 
(Threonin → Alanin), har en lämplig allelfrekvens, samt finns tillgänglig 
för smidig genotyping med realtids-PCR.

3.3 Genotyping

3.3.1 A2a, DHPLC
Denaturating high performance liquid chromatography (DHPLC) är en 
metod för separation av olika genotyper, som bygger på att produkten från 
en polymeraskedjereaktion (PCR) från homozygoter och heterozygoter 
bildar olika komplex med olika egenskaper. Homozygoter bildar alltid 
homoduplex (fig 2, vänster), medan heterozygotprov till viss del parar ihop 
sig felaktigt i heteroduplex (fig 2, höger), dvs mutant DNA-sträng bildar 
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baspar tillsammans med en vildtyp. Dessa homoduplex och heteroduplex 
skiljer sig exempelvis i hur starkt de binder till aminogruppen i trietyl 
ammoniumacetat (TEAA), vilket man i DHPLC utnyttjar för att särskilja de 
två. Man låter en lösning med TEAA och DNA passera genom en kolonn, 
dit TEAA binder in tillsammans med ett DNA-duplex. Sedan ökas 
koncentrationen av acetonitril, som gradvis minskar attraktionen mellan 
TEAA och DNA, varpå den svagare heteroduplexbindningen släpper först. 
När acetonitrilkoncentrationen ökar ytterligare, släpper även homoduplex 
från kolonnen. Eluatet passerar genom en UV-absorbansmätare, som 
genererar en kurva som visar absorbansförändringen över tid.

Resultatet från en DHPLC-analys av en PCR-produkt skiljer enbart mellan 
homozygot och heterozygot. För att kunna skilja de olika homozygoterna 
åt, måste man blanda dem med en homozygot av känd typ, denaturera 
DNA-strängarna i hög temperatur och därefter sänka temperaturen gradvis 
så att DNA-strängarna långsamt natureras och återfår sin form. Därefter 
görs en ny DHPLC-analys. Om de två provens genotyp är densamma, 
kommer kurvan fortfarande bara innehålla en topp på grund av att enbart 
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Figur 2. De två utfallen i DHPLC. Till vänster visas en 
absorbanskurva för homozygot prov, som alltid enbart innehåller en 
typ av homoduplex (●● eller ■■). Det går inte att skilja de olika  
homozygoterna åt enbart med hjälp av denna kurva. Till höger visas 
absorbanskurvan för ett heterozygot prov, där den mindre kurvan 
representerar heteroduplex (■●), som elueras tidigt pga dess lägre 
stabilitet. I heterozygotprovet finns dessutom två typer av homoduplex 
(●● och ■■), som representeras av den lite högre kurvan som kommer 
senare i tid.
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homoduplex kan bildas (fig 2, vänster), men om proven innehåller olika 
genotyper bildas heteroduplex (fig 2, höger). 

För att genotypa A2a polymorfin, amplifierades först ett område på 
238 baspar på A2a-genen i en PCR-reaktion. 0,5 μM av vardera primer 
(forward: 5'-agg cag caa gaa cct ttc aa-3', reverse: 5'-ggc taa gga gct cca cgt 
c-3') användes i reaktionen tillsammans med 1 ng/μl DNA, 0,2 uM dNTP, 
PCR-buffer (Y-typ, Saveen Werner AB) samt ThermoWhite Taq 
polymeras (Saveen Werner AB). Total volym var 40 μl per rör. PCR-
reaktionen inleddes med 2 minuter denaturering i 94 °C, följt av 35 cykler 
av 94 °C (20 s), 55 °C (20 s) och 72 °C (30 s). Därefter avslutades 
reaktionen med 5 minuter i 72°C. Några PCR-produkter laddades på 
agaros-gel (1,5% agaros, 0,2 μg/ml etidiumbromid), och kontrollerades 
efter elektrofores för att säkerställa att PCR-reaktionen fungerat. Därefter 
analyserades 5 μl av varje produkt med DHPLC (WAVE® system, 
Transgenomic) vid en temperatur på 65,1 °C. För att genotypbestämma 
homozygoterna blandades 5 μl av PCR produkten med 5 μl av en känd 
homozygot av GG-genotyp. DNA-strängarna separerades i 94 °C för att 
sedan långsamt natureras i en temperatur sjunkandes med 1,5 °C per minut 
till 28°C. Proven analyserades sedan med DHPLC enligt ovan. 

3.3.2 ADA, Restriktionsklyvning
Restriktionsklyvning innebär att man till en PCR-produkt tillsätter ett 
DNA-klyvande enzym, som är specifikt till en viss DNA-sekvens. Efter att 
enzymet fått verka i optimal temperatur och tid, kommer samtliga DNA-
strängar med restriktionsenzymets igenkänningssekvens att ha blivit kluvna 
och kan identifieras genom separation på en agarosgel. I 
genotypingsammanhang kan ibland restriktionsklyvning användas, då 
mutationen kan skapa/ta bort ett klyvningssite för något restriktionsenzym. 
I den aktuella ADA-plymorfin innebär mutationen att ett klyvningssite för 
restriktionsenzymet TaqI görs inaktivt.

En PCR-reaktion amplifierade ett område på 379 baspar runt det 
polymorfa området på genen ADA. 0,5 μM forward-primer (5'-agg aaa tgc 
gcg atc cag-3'), 0,5 μM reverse primer (5'-gaa ctc gcc tgc agg agc c-3'), 1 
ng/μl DNA, 0,2 uM dNTP, PCR-buffer (S-typ, Saveen Werner AB), 
ThermoWhite Taq polymeras (Saveen Werner AB) samt 10% DMSO 
användes vid reaktionen. Total PCR-volym var 20 μl per brunn. PCR-
reaktionen inleddes med 2 minuter denaturering i 94 °C, följt av 35 cykler 
av 94 °C (20 s), 58 °C (20 s) och 72 °C (30 s). Därefter avslutades 
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reaktionen med 5 minuter i 72°C. PCR-produkten verifierades på 1,5% 
agarosgel preparerad med etidiumbromid (0,2 μg/ml). 1 μl 
Restriktionsenzym TaqI, samt 1,6 μl restriktionsbuffer (Fermentas) 
tillsattes kvarvarande 15 μl PCR-produkt. Detta inkuberades i 2,5 timmar i 
60 °C, varefter 5 μl av produkten applicerades på gel på samma sätt som 
ovan. Om provet innehöll homozygot vildtyp, dvs ADA-GG, fanns två 
korta band närvarande på gelen (fig 3, wt). Om provet innehöll 
heterozygot, syntes tre band (fig 3, het). Prov av genotypen ADA-AA 
innehöll bara ett band, då denna variant inte tillförde provet något 
klyvningssite (fig 3, mut).

3.3.3 NT5E, Realtids PCR 
Realtids-PCR är en metod som ofta används för att kvantifiera mängden 
DNA i ett prov, något som traditionell PCR inte klarar av. Utöver detta går 
det även att använda olika markörer för olika alleler, vilket gör att metoden 
med fördel används vid genotyping. 

I fallet NT5E, fanns det en färdig realtids-PCR assay från applied 
biosystems att beställa (assay id: C__25474760_10). 7,5 μl 2X mastermix 
(Applied Biosystems) tillsattes varje brunn, plus 0,38 μl av 40X assay 
(Applied Biosystems) och ~20 ng DNA, och sedan slutlig spädning till 15 
μl med MilliQ H2O. Detta centrifugerades 5 minuter i 900 varv per minut 
och analyserades sedan med realtids-PCR (7900HT Fast Real-Time PCR 
System, Applied Biosystems) med programmet SDS 2.3 enligt manual. För 
två av patientproven fungerade ej analysen, trots upprepade försök.

9

Figur 3. Agarosgel (1,5%) med den 
TaqI-behandlade PCR-produkten av 
ADA. Längst åt vänster är markören. 
Gelen innehåller alla tre genotyper, den 
dubbelkluvna ADA-GG (wt), den 
okluvna ADA-AA (mut) och den 
enkelkluvna ADA-GA (het)
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3.3.4 Sekvensering, MegaBACE
MegaBACE (GE HealthCare) utför fluorescensbaserad DNA-sekvensering 
av relativt korta sekvenser (~500-1000 baspar) med hjälp av 
kapillärelektrofores 22. 

PCR-produkter från ett antal utvalda prov, både fall och kontroller, 
sekvenserades på A2a och ADA-polymorfierna, för att verifiera dessa 
metoder. Alla genotyper fanns representerade i urvalet. PCR-produkterna 
behandlades med en mix av exonukleas och fosfatas (ExoSAP-IT, USB 
Corporation) i 15 minuter i 37 °C, för att rena produkten från överblivna 
primers och nukleotider från PCR-reaktionen. Reaktionen inaktiverades 
därefter med uppvärmning till 80 °C i 15 minuter. Proven blandades sedan 
med inmärkningsmix för MegaBACE (DYEnamic ET terminator reagent 
premix, GE HealthCare) tillsammans med respektive forward-primer. 
Blandningen värmdes i 20 sekunder i 94 °C, därefter 50 °C i 15 sekunder, 
och sedan en minut i 60 °C, i en cykel som upprepades 27 gånger. 
Överbliven markör avlägsnades därefter med etanolfällning, varefter 
proven sekvenserades med MegaBACE 500.

3.4 Statistiska beräkningar
För kontinuerliga variabler användes tvåsidigt Student´s t-test i SPSS 
version 16. För kategorisk data användes χ2-test med Yates-korrektion samt 
Odds Ratio (OR) med 95% konfidensintervall (KI) i EpiInfo StatCalc 6. 
Statistisk jämförelse av alkoholkonsumtion och genotyp mellan fall och 
kontroller utfördes i STATA av G. Wingren. För samtliga test ansågs 
p<0,05 signifikant.
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4. Resultat
4.1 Genotypfördelning
Genotypfrekvenserna avvek inte från Hardy-Weinbergjämvikt och samtliga 
prov som sekvenserats stämde överrens med resultaten från DHPLC och 
restriktionsanalyserna. För A2a och ADA polymorfierna var 
allelfrekvenserna jämförbara med tidigare studier19, 20, 23. I fallet NT5E var 
allelfrekvensen på 39% för A-allelen jämförbar med vad som angetts i 
HapMap (27%) och AGI (39%), vilket är två projekt för kartläggning av 
det mänskliga genomet. Fördelningen av genotyperna visas i tabell 1, där 
man inte ser några signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och RA-
patienterna vad gäller A2a och ADA. Fördelningsskillanden av NT5E 
gränsar dock till statistisk signifikans. Jämför man NTE5-GA mot AA 
uppnås signifikans (p=0,04; OR=1,80; KI=1,03-3,13), vilket även gäller 
om man kombinerar NT5E-GG och GA och jämför mot AA (p=0,03; 
OR=1,75; 95% KI=1,05-2,94).

Tabell 1. Genotypfördelning, homogenitets-test mellan fall och kontroller.  
Frekvenserna jämfördes mot den genotyp som enligt NCBI angetts som vildtyp.
(* för litet underlag för precist värde)
Genotyp RA-patienter

(%)
Kontroller

(%)
Odds ratio
(95% KI)

P

A2a-1542 n = 189 n = 362

CC 71 (37,6) 116 (32,0) 1,00

CT 88 (46,6) 178 (49,2) 0,81  (0,54 – 1,22) 0,33

TT 30 (15,9) 68 (18,8) 0,72  (0,41 – 1,25) 0,27

NT5E-1175 n = 187 n = 362

GG 75 (40,1) 154 (42,5) 1,00

GA 77 (41,2) 166 (45,9) 0,95  (0,64 – 1,43) 0,88

AA 35 (18,7) 42 (11,6) 1,71  (0,98 – 3,00) 0,061

ADA-22 n = 189 n = 362

GG 172 (91) 328 (90,6) 1,00

GA 17 (9) 32 (8,8) 1,01  (0,52 – 1,95) 0,91

AA 0 (0) 2 (0,6) 0,00  (0,00 – 7,82)* 0,78
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4.2 Sjukdomsförlopp
Ingen av polymorfierna var avvikande i DAS28 (fig 4). Däremot sågs flera 
signifikanta skillnader i delkomponenterna av DAS28 (fig 5).
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Figur 4. Sjukdomsförloppet mätt i DAS28 för de tre olika polymorfiernas olika  
genotyper över tid sedan inklusion. (A) visar A2a, (B) NT5E och (C) ADA. Punkterna 
anger medelvärdet och staplarna standardavvikelse. Inga signifikanta skillnader.
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Figur 5. Förändringar i inflammationsindikatorerna sänka och CRP över 
sjukdomsförloppet för de olika genotyperna. 

I A2a skiljer sig heterozygotens medelvärde i sänka något jämfört med de 
båda homozygoterna. Skillnaden till A2a-CC är signifikant vid inklusion 
(p=0,02). NT5E-AA-genotypen har en signifikant högre sänka än NT5E-
GG (p=0,002) och NT5E-GA (p=0,008) vid inklusion. Även skillnaden i 
CRP mellan NT5E-GG och AA uppnår signifikans vid inklusion (p=0,038). 
För att se vilken parameter i DAS28 som tar ut skillnaden i sänka och CRP, 
gjordes en jämförelse för dessa värden vid månad 0 för de olika NT5E-
genotyperna (fig 6).
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Figur 6. Box-Whiskerdiagram av de olika komponenterna i DAS28 för de olika  
genotyperna på NT5E, vid första läkarbesöket (månad 0). I patienternas skattning av 
välbefinnande innebär 0 lågt välbefinnande och 100 högt. På samma sätt innebär i  
patienternas skattning av smärta 0 låg smärta och 100 hög.
* p<0,05, ** p<0,01
Förutom de redan nämnda skillnaderna i sänka och CRP, uppnås 
signifikans i antal ömma leder både mellan patienter med genotyperna 
NT5E-GG och NT5E-GA (p=0,023), samt mellan NT5E-GG och NT5E-
AA (p=0,043).
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Gör man en liknande uppdelning hos A2a genotyperna, finner man att 
både allmänt välbefinnande (p=0,021) och allmän smärtupplevelse 
(p=0,024) har signifikant lägre poäng hos A2a-TT än A2a-CC vid 
inklusion. Denna skillnad tenderar att hålla i sig under sjukdomsförloppet, 
men är inte signifikant vid övriga tidpunkter (resultat visas ej).

4.3 Metotrexatmedicinering
Inga signifikanta skillnader mellan genotyperna kunde ses avseende hur 
stor andel som fortsatte med MTX av dem som börjat medicinering inom 3 
månader efter inklusion (fig. 7). 
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Figur 7. Andel RA patienter som behåller MTX som medicinering för dem 
som påbörjat medicineringen senast 3 månader efter inklusion. 
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4.4 Alkoholkonsumtion
Tabellen nedan visar risken för RA om man är nykterist för de olika 
genotyperna. Ingen av skillnaderna uppnår statistisk signifikans, även om 
det är gränsfall för både A2a och NT5E (p=0,09). 

Tabell 2. Insjuknanderisk för nykterister med de olika 
genotyperna. 

Genotyp Odds ratio Konf. int. (95%) P 

A2a-1542

CC 0,33 0,01-2,46

CT 2,47 0,94-6,11 0,09

TT 0,46 0,01-3,92

NT5E-1175

GG 1,19 0,27-4,05

GA 0,73 0,17-2,33 0,09

AA 8 0,94-95,4

ADA-22

GG 1,33 0,58 - 2,83

GA 0,87 0,16 -10,3
0,94

5. Diskussion
Genen NT5E visade sig avvika i genotypfördelning mellan RA patienter 
och kontroller på ett sätt som antyder att genotypen NT5E-AA kan vara en 
recessiv riskfaktor (tabell 1). Detta stärks av den signifikanta skillnaden i 
sänka och CRP hos patienter med homozygot riskallel vid diagnostillfället, 
men som ser ganska likvärdiga ut för NT5E-GG och NT5E-GA (fig. 6). 
Om man med detta som grund lägger ihop dessa två grupper och jämför 
mot NT5E-AA, uppnås signifikans i skillnaden (p=0,03, odds ratio=1,75, 
konfidensintervall=1,05-2,94). Betydelsen av detta kan dock diskuteras, då 
exempelvis antal ömma leder skiljer sig mellan NT5E-GG och NT5E-GA, 
en skillnad som dessutom uppnår signifikans (Fig 6. p=0,023). 

Den nämnda skillnaden i sänka vid diagnostillfället avspeglas inte i 
DAS28, trots att denna variabel är en delkomponent. Anledningen till detta 
tycks främst vara att patienter med NT5E-AA genotypen har signifikant 
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färre ömma leder, vilket också är en komponent i DAS28. Dessa två fynd 
tycks motsäga varandra; hur kan en patient med högre sänka och CRP, 
vilka båda speglar graden av inflammation, ändå ha mindre ont i sina leder? 
Kanske finns svaret i någon av alla andra roller som adenosin har i 
kroppen. En möjlig, om än spekulativ, förklaring skulle kunna vara att 
adenosin har visat sig störa dopaminreceptor D2, så att dess affinitet för 
agonister såsom dopamin tycks sjunka24. D2 agonister har intressant nog 
visat sig vara aktiva i smärtlindring i studier med råttor25. Om samma 
förhållande gäller även för människor, skulle det kunna förklara den lägre 
graden av smärta hos patienter med NT5E-AA allelen. Med detta som 
grund, kan man spekulera i att NT5E-AA innebär lägre halt av 
extracellulärt adenosin. Detta leder till högre grad av inflammation, 
samtidigt som D2 i hjärnan inte störs lika mycket av adenosin, vilket i sin 
tur leder till mindre upplevelse av smärta i lederna. Det som talar emot 
denna hypotes är att patientens allmänna uppskattning av välbefinnande 
och smärta inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika genotyperna (fig 6). 
Dessa två variabler är dock högst subjektiva, till skillnad från antalet ömma 
leder som åtminstone kan sägas vara en semiobjektiv bedömning av en 
läkare.

Slutsatsen av detta är att det behövs större underlag för att reda ut om 
det verkligen finns ett samband, eller om det är ett slumpfynd. Studier 
planeras nu på ett större RA-material. En annan tänkbar studie vore att 
genotypa patienter med Parkinsons sjukdom, som orsakas av brist på 
dopamin och som kan medicineras effektivt med adenosinantagonister26. 
Denna behandling tros delvis kunna verka genom att D2 till större grad kan 
verka ostört från påverkan av A2a27. Om NT5E-polymorfin verkligen har 
en indirekt effekt på D2, skulle detta möjligen kunna ses hos patienter med 
parkinsons, en grupp där NT5E-AA genotyperna då kan tänkas vara 
underrepresenterade. 

A2a-genotyperna skiljer sig åt vad gäller allmän smärtupplevelse och 
välbefinnande, en skillnad som inte heller den syns på DAS28-
sammanräkningen. Det kan te sig märkligt att det varken i fallet NT5E eller 
A2a finns någon korrelation mellan allmän upplevelse av smärta och 
antalet ömma leder, resultaten visar utslag på antingen den ena smärt-
variabeln eller den andra. Även i detta fall krävs en större studie för att 
utesluta slumpfynd. Att det enbart finns en skillnad i allmän 
smärtupplevelse mellan de två homozygoterna, skulle dock kunna tyda på 
att polymorfismen är lokaliserad till en plats som stör kopplingen till D2, 
och därmed förändrar interaktionen med denna, snarare än att påverka 
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agonistinbindning och signalering via A2a direkt.
Den andra skillnaden mellan A2a-genotyperna är att patienter av A2a-

CT genotyp har lägre medelvärde på sänkan än de med A2a-CC, en 
egenskap som inte återfinns hos A2a-TT patienterna. En sådan skillnad, där 
det är de heterozygota patienterna som sticker ut, är svår att förklara 
biologiskt.

För övriga resultat gällande MTX-medicinering och 
alkoholkonsumtion, var underlaget för litet för att tillåta några slutsater. 
Det tycks kunna vara kopplingar mellan alkoholkonsumtion och både A2a-
CT och NT5E-AA genotyperna, men i fallet A2a är det återigen 
heterozygoten som sticker ut, vilket medför tidigare nämnd problematik. I 
fallet NT5E-AA stödjer resultatet visserligen fynden angående 
sjukdomsförlopp och fördelning, då genotypens förmodade minskade halt 
extracellulärt adenosin, i kombination med lågt adenosintillskott från 
alkohol, tycks innebära en förhöjd insjuknanderisk. 
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