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Vi vill med denna broschyr 
tacka Dig för Din medverkan 
i vår studie över orsaker till 
ledgångsreumatism!

Du är en av de drygt 5 000 
personer i Sverige som under de 
senaste 10 åren svarat på frågor 
om möjliga orsaker till led-
gångsreumatism i vår miljö och 
i våra levnadsvanor. Många av 
er har också lämnat blodprover 
så att vi kunnat undersöka hur 
ärftliga faktorer samverkar med 

miljön vid utvecklingen av, eller skyddet mot, 
denna sjukdom.

I broschyren berättar vi om några av de vikti-
gaste fynden från den studie Du bidragit till, 
och om hur just vår svenska studie nu blivit 
den viktigaste källan i världen till kunskap 
om hur miljöfaktorer påverkar uppkomst av 
ledgångsreumatism.

Tack
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Forskningsprojektet EIRA syftar till att 
förstå betydelsen av omgivningsfaktorer 
och livsstil vid uppkomst av folksjukdo-
men ledgångsreumatism, också kallad 
reumatoid artrit (RA). Genom att jäm-
föra personer med RA och personer som 
inte har RA med avseende på bland an-
nat livsstil och omgivningsfaktor kan vi 
lära oss vilka faktorer som ökar respek-
tive minskar risken att insjukna i RA. 
De blodprover som samlats in i EIRA 
gör det möjligt att undersöka ärftliga 
faktorer genom analys av DNA, och på 
så sätt se hur arv och miljö samverkar 
vid uppkomst av sjukdom. 

De ökade kunskaper som studien för 
med sig kan i framtiden hjälpa till att 
förebygga RA i befolkningen, kanske i 
synnerhet i familjer där sjukdomsrisken 
är hög. Förhoppningen är att kunskaper-
na också ska leda till förbättrad behand-
ling mot sjukdomen.
I denna broschyr beskriver vi några av 
studiens resultat. Mer information hittar 
du på EIRA-studiens hemsida:
 www.eirasweden.se

Tack vare din och många andras med-

EIRA - en
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studie 
verkan har EIRA blivit den största 
studien i sitt slag internationellt. Vi 
får många förfrågningar om samarbete 
från framstående forskarkollegor runt 
om i världen, framförallt för att studien 
omfattar detaljerad information om 
både ärftlighet och påverkbara livsstils-
faktorer. 

Förkortningen EIRA står för Epide-
miologisk undersökning av riskfak-
torer för Reumatoid Artrit (eller på 
engelska Epidemiologic Investiga-
tions of risk factors for Rheumatoid 
Arthritis).
EIRA utgörs av ett omfattande sam-
arbete mellan olika yrkeskategorier, 
fakulteter, sjukhus och länder.

om orsakerna till
Ledgångsreumatism

I Dagens Nyheters sammanställ-
ning över 2007 års viktigaste ve-
tenskapliga genombrott valdes på 
första plats genetiska studier som 
bland annat lett till att forskarna 
funnit genetiska variationer som 
till en del förklarar RA.



Lars Klareskog är professor vid Reumatologiska 
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i 
Stockholm.
– Även om fler och fler mycket verkningsfulla 
medicinska behandlingar ser dagens ljus är 
kunskapen ännu i sin linda om varför man får RA, 
samt hur sjukdomen kan förebyggas, bromsas eller 
botas. 

Lars Alfredsson är professor i epidemiologi vid 
Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet 
i Solna.
– Vid undersökningar där personer med en sjuk-
dom jämförs med personer utan sjukdomen är det 
viktigt att båda dessa grupper lämnar information. 
Det är lätt att förstå att personer med RA är mer 
intresserade av att delta i studien än personer utan 
RA. Därför är vi speciellt glada och tacksamma 
över att så stor andel av de personer som inte har 
sjukdomen velat delta i studien. 
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Lars Alfredsson, professor, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.
Lars Klareskog, professor, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
Kontakta EIRA-sekretariatet vid frågor: Telefon: 08-524 874 99
Adress: EIRA, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, 
Box 210, 171 77 Stockholm. Hemsida www.eirasweden.se
Produktion av denna broschyr Yvonne Enman

Ledgångsreumatism, drabbar 
mellan 0,5 och 1 % av befolk-
ningen. En livslång folksjukdom 
med många konsekvenser för dem 
som får sjukdomen och för deras 
anhöriga.



RA
Det har länge varit känt att såväl 
ärftlighet som omgivningsfaktorer 
och livsstil kan påverka risken att få 
ledgångsreumatism, men mycket lite 
har varit känt om vilka dessa faktorer 
är. EIRA-studien startades med målet 
att systematiskt studera dessa fråge-
ställningar. De resultat vi fått fram är 
bara de första. Bit för bit räknar vi med 
att kunna förmedla ytterligare kunskap 
både om riskfaktorer och skyddande 
faktorer.
De viktigaste fynden hittills är att:
• Rökning är den enskilt viktigaste 
riskfaktorn för RA. Rökning under 
lång tid ger störst risk. Om man slutar 

Omgivningsfaktorer, livsstil
                och risken att få 
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Även för dem som inte har någon riskvariant 
av generna men är storrökare, ökar risken att 
få RA.
– Det viktiga med den här studien är att om 
man har någon av de genuppsättningar som 
ger förhöjd risk att få RA så ökar risken 
dramatiskt om man röker, och ännu mer om 
man röker mycket eller under lång tid, säger 
Henrik Källberg som är biomedicinsk analyti-
ker och doktorand i EIRA.

röka inom 10 år efter rökdebut tycks 
risken fortfarande vara liten. Även om 
man rökt under lång tid minskar risken 
för RA om man slutar.
• Exponering för kiseldamm eller 
mineralolja i arbetsmiljön medför en 
ökad risk för RA. Denna kunskap ger 
skäl att förbättra arbetsmiljön för vissa 
yrkesgrupper till exempel bilmekaniker 
och gruvarbetare.
• Vaccinationer tycks inte ge någon 
ökad risk för RA, och vi har inte heller 
kunnat visa att enskilda infektioner 
ökar risken för RA. 
• Alkohol i måttliga mängder tycks 
inte utgöra någon riskfaktor för RA.



RA
Den första avhandlingen som 
byggde på studier i EIRA-projek-
tet kom i november 2004. Patrik 
Stolts avhandling visade på vikten 
av att kombinera miljöfaktorer, 
genetiska faktorer samt immuno-
logiska faktorer i studier om RA.

Ärftlighet
och risk
att få

Tack vare kartläggningen av människans hela 
arvsmassa, som blev klar år 2000, finns det nu 
möjlighet att studera vilka gener som påverkar 
risken att drabbas av olika sjukdomar.
Några huvudfynd är:
När det gäller uppkomst av RA, vet vi nu 
att det finns en förstärkande effekt mellan 
varianter i en av immunförsvarets gener och 
rökning. Genvarianterna och rökning ger var 
för sig en riskökning men i kombination ger 
de en över 40 gånger ökad risk jämfört med 
om man varken har genvarianten eller röker. 
En konsekvens av det är att en person som har 
RA i familjen särskilt bör överväga att inte 
röka. Vilka gener som är involverade antyder 
vilka biologiska mekanismer som ger upphov 
till RA vilket i sin tur kan ge uppslag till nya 
läkemedel. 



Händelser 
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Både negativa och positiva livshändelser 
kan innebära stress för oss människor. 
En av frågeställningarna i EIRA är om 
sådana händelser inverkar vid uppkom-
sten av ledgångsreumatism. Exempel på 
allvarliga livshändelser är nära anhörigs 
död, arbetslöshet, skilsmässa, äkten-
skap, byte av bostad, ökat ansvar på 
arbetet eller tvärtom, minskat ansvar 
på arbetet. 

Resultaten visar att allvarliga livshän-
delser kan öka risken att drabbas av 
RA. Vi vet ännu inte varför det är så, 
men det är känt att det finns koppling-
ar mellan nervsystemet och immunför-
svaret. Hur dessa kopplingar ser ut mer 
i detalj, är ett annat av forskningsområ-
dena i anslutning till EIRA-studien.

i livet

– Vi vill speciellt undersöka vilken betydelse faktorer som patienter själva 
kan påverka har för sjukdomsförloppet. Exempel på sådana faktorer är kost, 
rökning, fysik aktivitet mm, säger Annmarie Lindahl. Hon är en av dem som 
studerar faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.

Sjukdoms-
förlopp

Birgitta Nordmark är en av dem som var 
med redan vid EIRA-studiens start.



Att ha en låg utbildningsnivå jämfört 
med högskole- eller universitetsutbild-
ning är förknippat med en ökad risk 
för att få ledgångsreumatism kunde 
Camilla Bengtsson konstatera i en 
delstudie baserad på EIRA-data. 
Förmodligen har utbildning ingen be-
tydelse i sig men den påverkar hur man 
lever sitt liv i övrigt. 

Hur detta hänger ihop studeras just 
nu i EIRA. I sin avhandling, som 
Camilla Bengtsson försvarar hösten 
2008, kommer hon också att redovisa 
vilken betydelse psykologiska krav och 
kontroll över den egna arbetssituationen 
har för risken att insjukna i ledgångs-
reumatism.

är betydelsefull
Utbildning

Camilla Bengtsson ska påbörja ett arbete om 
epidemiologisk metodik. Hon kommer att beskriva 
hur EIRA-studien byggts upp så att den metod 
som använts i EIRA också kan användas i andra 
studier. Camilla har gedigna kunskaper om detta 
eftersom hon varit med från studiens start och 
varit delaktig i hur datainsamlingen organiserats.

Hittills har EIRA-studien framför allt använts för att studera 
riskfaktorer för att drabbas av RA. Men sjukdomen ter sig 
mycket olika från en person till en annan. En del personer med 
RA drabbas av följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdom. Mycket 
talar för att livsstil och omgivning också påverkar sjukdomsut-
veckling, risken för följdsjukdomar och effekten av olika läke-
medel.  Inom ramen för EIRA ska dessa frågor studeras under 
de kommande åren. Förhoppningsvis kommer det att leda till 
kunskap som kan hjälpa patienten att själv påverka sin sjuk-
domsutveckling. 
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Framtiden

En ny uppföljningsenkät kommer att 
skickas ut till alla personer med RA 
som besvarat den första EIRA-enkäten. 
Vi hoppas att så många som möjligt 
kan tänka sig att ge av sin tid och 
svara på frågor om sina liv. Detta är 
forskning som kommer att leda till 
möjligheter att påverka risken att få 
ledgångsreumatism genom kunskap om 
miljöfaktorer, och för dem som insjuk-
nar att få medicinsk behandling som 
passar just deras genetiska bakgrund. 

Ny
mindre
Enkät

Det har gått 10 år sedan de personer insjuknade som svarade på den första EIRA-
enkäten. Nu vill vi se hur deras liv förändrats av sjukdomen. Syftet med våra fort-
satta studier är att identifiera betydande levnads- och miljöfaktorer som påverkar 
sjukdomens förlopp och prognos.

www.eirasweden.se
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Så här såg 
den första 
enkäten ut


