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Kronisk ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), är en sjukdom där kroppens eget 
immunförsvar orsakar inflammation i leder, vilket ofta leder till nedbrytning av brosk och 
lednära ben. Sjukdomens uppkomstmekanismer är till stora delar okända, men man vet att 
genetiska faktorer bidrar och att kvinnor drabbas ungefär dubbelt så ofta som män. De senaste 
15 åren har forskning visat nyttan av tidig, aggressiv behandling av RA samtidigt som fler 
potenta läkemedel har utvecklats. Tack vare detta har behovet av tidigt ställd diagnos och 
prognostiska faktorer ökat. För dessa båda syften har blodprovet reumatoid faktor (RF) länge 
använts. Vi har undersökt vad ett nytt blodprov, antikroppar mot citrullinerade proteiner (anti-
CCP), kan tillföra angående tidig diagnos och prognos vid RA. Två olika patientgrupper har 
undersökts och vi fann att förekomst av anti-CCP antikroppar både är en stark diagnostisk 
markör och förutsäger ett svårare sjukdomsförlopp. Detta gör att provet är av stort värde vid 
omhändertagandet av patienter med nydebuterad ledinflammation. 
 
Genetiska analyser visade att en tidigare misstänkt riskgen, av betydelse för hur 
immunförsvarets celler reagerar på antikroppar, tycks vara förknippad med ökad risk att 
drabbas av RA. Dock sågs denna risk endast hos män och inte hos kvinnor, vilket kan antyda 
en inverkan av könshormoner. Fler studier behövs på detta område. Det har tidigare 
föreslagits att denna genvariant kan påverka behandlingsresultatet av de nya läkemedlen 
riktade mot en av immunförsvarets signalsubstanser, tumörnekrosfaktor alfa. Vi kunde dock 
inte, i den största studien hittills publicerad, finna någon sådan påverkan hos RA-patienter. 
 
Cellernas produktion av en annan viktig signalsubstans i immunförsvaret, interleukin-1 (IL-
1), styrs till del av en samling proteiner som kallas ”inflammasom”. Vissa genvarianter i dessa 
proteiner är starkt kopplade till olika återkommande febersjukdomar, men har inte tidigare 
undersökts vid RA. Vi fann att en viss kombination av genvarianter medförde en ökad risk att 
insjukna i RA och dessutom ett sämre sjukdomsförlopp. Om detta fynd upprepas bör det 
undersökas om patienter med denna genkombination kan behandlas framgångsrikt med 
läkemedel riktat mot IL-1. 


