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FÖRFATTARNA

Från hereditära periodiska 
febersyndrom till 
autoinfl ammatoriska sjukdomar

Susanna Stjernberg-Salmela, Annamari Ranki, Leena Karenko och Tom Pettersson 

De autoinfl ammatoriska sjukdomarna, tidigare kallade hereditära periodiska febersyndrom, är 
sällsynta dominant eller recessivt nedärvda tillstånd som karakteriseras av återkommande skov 
av feber och infl ammation. För var och en av de kända autoinfl ammatoriska sjukdomarna, d.v.s. 
familjär medelhavsfeber, mevalonatkinasbrist, tumörnekrosfaktorreceptorassocierat periodiskt 
syndrom, kryopyrinassocierade periodiska syndrom, det s.k. PAPA-syndromet och Blaus syndrom, 
har man kunnat identifi era specifi ka punktmutationer i en av de gener som styr det ospecifi ka 
immun försvaret. Centrala aktörer i sjukdomarnas patogenes är infl ammasomer och proinfl am-
matoriska cytokiner, framför allt interleukin-1 . Sjukdomarna diagnostiseras på basis av den 
kliniska bilden i kombination med mutationsanalyser. I behandlingen av många av syndromen 
har cytokininhibitorer använts framgångsrikt. De nya upptäckterna har lett till fördjupade insikter 
i det ospecifi ka d.v.s. medfödda immunförsvaret och stimulerat forskningen kring dess roll vid 
uppkomsten av kroniska infl ammatoriska sjukdomar.

Inledning
Feber är det klassiska symtomet vid infek-
tion eller infl ammation. En speciell grupp av 
sjukdomar utgör de återkommande febrarna. 
Också här kan orsaken visa sig vara en in-
fektion, en cancer eller en reumatisk infl am-
mationssjukdom, men det finns en grupp 
sällsynta febersjukdomar som uppvisar ett 
recessivt eller dominant nedärvningsmönster 
och kännetecknas av feber som kommer och 
går utan känd infektion eller annan klar an-
ledning. Sjukdomarna har kallats hereditära 
periodiska febersyndrom (1–4). 

Under de senaste tio åren har etiologin till 
åtta hereditära periodiska febersyndrom kun-
nat klarläggas i snabb takt. Som orsak till vart 
och ett av dem har man kunnat påvisa speci-
fi ka mutationer i en av de gener som deltar i 
regleringen av det ospecifi ka immunförsvaret 
(innate immunity). Upptäckterna ledde till 
att man präglade ett nytt sjukdomsbegrepp, 
autoinfl ammatorisk sjukdom (5). Begreppet 
gällde först enbart de hereditära periodiska 
febersyndromen men har sedermera utvidgats 
och omfattar nu också sjukdomar som inte 
nedärvs enligt Mendels lagar. Bland dessa 
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märks systemisk juvenil idiopatisk artrit, Stills 
sjukdom hos vuxna, Crohns sjukdom, Behçets 
sjukdom, recidiverande perikardit, gikt och 
pseudogikt.

Här behandlas de ärftliga autoinfl ammato-
riska sjukdomarna. Av dem har familjär medel-
havsfeber (familial Mediterranean fever, FMF) 
och mevalonatkinasbrist, som omfattar HIDS 
(hyperimmunoglobulinemia D and periodic 
fever syndrome) och mevalonsyrauri, recessiv 
arvsgång. Dominant nedärvs tumörnekrosfak-
torreceptorassocierat periodiskt syndrom (tu-
mour necrosis factor receptor-associated pe-
riodic syndrome, TRAP, kryopyrinassocierade 
periodiska syndrom (cryopyrin-associated 
periodic syndromes, CAPS), PAPA-syndrom 
(pyogen steril artrit, pyoderma gangrenosum 
och akne) och Blaus syndrom. CAPS omfattar 
familjärt köldautoinfl ammatoriskt syndrom 
(familial cold autoinfl ammatory syndrome, 
FCAS), tidigare kallad familjär köldurtikaria, 
Muckle-Wells syndrom (MWS) och kroniskt 
infantilt nerv-, hud- och ledsyndrom (chronic 

infantile neurological cutaneous and articular 
syndrome, CINCA, också känt under namnet 
neonatal-onset multisystem inflammatory 
disorder, NOMID).

Gemensamt för alla ärftliga autoinfl amma-
toriska sjukdomar är attacker av hög feber och 
lokal infl ammation såsom peritonit, pleurit, 
perikardit, artrit, erysipelas- eller urtikarialik-
nande utslag och konjunktivit. I samband med 
sjukdomsskoven ses neutrofi l leukocytos, hög 
sänkningsreaktion samt ökning av serumkon-
centrationerna av akutfasreaktanter, såsom 
C-reaktivt protein (CRP), serumamyloid A 
(SAA), haptoglobin och fi brinogen. Mellan 
attackerna mår patienterna bra, men mätning 
av akutfasreaktanter har visat att de inte säl-
lan har en subklinisk infl ammation (6, 7). 
Sjukdomarna saknar fynd som är typiska för 
de autoimmuna sjukdomarna, d.v.s. autoanti-
kroppar i hög titer och autoreaktiva T-celler. 
Vilka de faktorer är som utlöser sjukdomsat-
tackerna har förblivit oklart. För många av 
tillstånden är det typiskt att sjukdomsskoven 
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Figur 1. 
Schematisk bild av NALP3-infl ammasomen. NALP3-infl ammasomen är ett proteinkomplex som består av NALP3,  två 
adaptorproteiner (bl.a. ASC, se texten) och ett eff ektorprotein, kaspas-1, som vid aktivering omvandlar pro-IL-1β till 
aktivt proinfl ammatoriskt IL-1β. En mutation i NALP3 stimulerar infl ammasombildning och -aktivering, vilket resulterar i 
en infl ammatorisk fenotyp, FCAS, MWS eller CINCA. Normalt pyrin har sannolikt en infl ammasominhiberande eff ekt. En 
orsak till den infl ammatoriska fenotypen vid FMF anses vara att denna inhiberande verkan uteblir om pyrinet är mute-
rat. TLR = Toll-like receptor, NF- B = nuclear factor B. Modifi erad efter Verma et al. Arthritis Rheum 2008;58:888-894.
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minskar i frekvens och blir lindrigare med 
åren.

Till följd av höga koncentrationer av SAA i 
serum kan alla autoinfl ammatoriska sjukdo-
mar kompliceras av systemisk amyloidos av 
typen amyloid A (AA), som kan ge upphov 
till nefrotiskt syndrom och njurinsuffi ciens. 
Amyloidos är den allvarligaste komplikatio-
nen till de auto infl ammatoriska sjukdomarna 
och utvecklas oftare i samband med FMF, 
TRAPS och CAPS än vid HIDS (8). 

Familjär medelhavsfeber
FMF är globalt sett den vanligaste av de he-
reditära autoinfl ammatoriska sjukdomarna 
(9, 10). Sjukdomen påträffas framför allt i 
östra Medelhavsområdet och är vanlig bland 
judar, araber, turkar och armenier. Frekven-
sen bärare av sjukdomsanlaget hos dessa 
populationer är så hög som 1:3–1:5. Enstaka 
rapporter har publicerats om FMF i andra 
populationer, bl.a. hos greker, italienare, bel-
gier, kubaner och japaner, men hos personer 
av fi nländskt ursprung har sjukdomen inte 
diagnostiserats.

FMF debuterar hos två tredjedelar före 
5 års ålder och hos 90 procent före 20 års 
ålder. Utmärkande för sjukdomen är 1–3 dygn 
långa skov av feber i kombination med infl am-
mation i ett eller fl era organ. Den vanligaste 
manifestationen näst efter feber är perito-
nit, som ses hos 90 procent av patienterna. 
Buksmärtan kan påminna om appendicit, 
och hos många patienter har FMF-diagnosen 
föregåtts av appendektomi. Eftersom tunica 
vaginalis är en fortsättning på peritoneum kan 
sjukdomen yttra sig i akut smärta och svullnad 
i skrotum. En tredjedel av patienterna får 
pleurit medan perikardit är ovanligare. Den 
vanligaste ledmanifestationen är akut mono-
artrit i knäet, höften eller vristen, men också 
kronisk och migrerande artrit har beskrivits. 
I sällsynta fall uppkommer deformiteter i 
höft- eller knälederna. En erysipelasliknande 
hudinfl ammation i underbenen uppfattas som 
typisk för FMF. Ett ovanligare symtom är 
långvarig muskelsmärta i benen. 

FMF orsakas av en mutation i MEFV-genen 
(MEditerranean FeVer gene) på kromosom 16 
(11, 12). Man känner till över 100 olika mu-
tationer i MEFV, där de vanligaste är M694V 
och V726A (13). Mutationerna inträffade tro-
ligen redan för 2 500 år sedan. Sammansatta 
heterozygoter är relativt vanliga. Trots att 
sjukdomen nedärvs recessivt har en tredjedel 
av patienterna med FMF bara en identifi erbar 

mutation. Det är möjligt att andra modifi e-
rande gener hos dem kan tillåta uttryck av 
sjukdomen hos dessa heterozygoter. 

MEFV kodar för ett protein, pyrin, också 
benämnt marenostrin, som uttrycks framför 
allt i neutrofi ler och aktiverade monocyter. 
Normalt pyrin anses spela en central roll i 
regleringen av det ospecifi ka immunförsvaret. 
En av pyrinets uppgifter är att inhibera ett 
makromolekylärt komplex kallat kryopyrin-
infl ammasomen (se nedan och Figur 1). Vid 
mutationer i pyrinet sker en ökad infl amma-
sombildning som initierar ett händelseförlopp 
som resulterar i frisättning av det proinfl am-
matoriska cytokinet interleukin-1  (IL-1 ) i 
aktiv form.

I länder där FMF är vanlig ställs diagnosen 
utifrån den kliniska bilden. I de nordiska 
länderna bör möjligheten av FMF beaktas 
framför allt hos invandrare från trakterna 
kring östra Medelhavet. Diagnosen kan ve-
rifi eras med hjälp av DNA-analys, vilket blir 
aktuellt i synnerhet i länder där prevalensen 
av FMF är låg.

FMF behandlas med kolkicin i profylaktiskt 
syfte (14). De fl esta patienter blir därigenom 
symtomfria, och risken för amyloidos minskar 
från 25–40 procent till mindre än 1 procent 
(15). Behandlingen med kolkicin ska vara 
livslång. Om kolkicinet inte har effekt är 
det skäl att i första hand ta reda på följsam-
hetsproblem. Magbesvär är en relativt vanlig 
dosberoende biverkning av kolkicin. Kolkicin 
har ingen effekt på redan utlösta sjukdoms-
attacker, utan sådana behandlas bäst med 
antiinfl ammatoriska analgetika. Vid kronisk 
artrit ges antireumatisk behandling och i 
svårbehandlade fall har cytokininhibitorer, 
främst TNF- och IL-1 hämmare, använts med 
framgång.

Mevalonatkinasbrist: 
HIDS och mevalonsyrauri
HIDS beskrevs 1984 (16) och fi ck sitt namn 
av periodisk feber i kombination med höga 
koncentrationer av IgD i serum. Mevalon-
syrauri är en svårare sjukdom som förutom 
feber och infl ammation yttrar sig i mental re-
tardation, neurologiska symtom och dysmor-
fi ska drag. Gemensamt för båda sjukdomarna 
är brist på enzymet mevalonatkinas. De fl esta 
HIDS-patienter kommer från Nederländerna 
och Frankrike. Sjukdomen har rapporterats 
förekomma också i Finland (17). 

Symtomen vid HIDS debuterar i allmänhet 
redan under det första levnadsåret. Skoven av 
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feber och infl ammation varar 3–7 dygn och 
återkommer i allmänhet med 2–8 veckors 
intervall. Febern åtföljs ofta av utslag, försto-
rade lymfkörtlar på halsen, buksmärtor, diarré 
och artralgi eller artrit. Levern och mjälten 
kan förstoras och smärtsamma sårnader kan 
uppkomma i munnen eller på genitalierna. 
Attackerna kan utlösas av vaccinationer.

HIDS och mevalonsyrauri orsakas av muta-
tioner i mevalonatkinasgenen (MVK), som är 
belägen på kromosom 12 (18, 19). Man kän-
ner till över 40 sjukdomsframkallande muta-
tioner. Den vanligaste mutationen i samband 
med HIDS är V377I, och de fl esta patienterna 
är sammansatta heterozygoter för V377I och 
någon annan mutation. Mutationerna leder 
till brist på enzymet mevalonatkinas, som 

deltar i syntesen av kolesterol, farnesyl och 
isoprenoider (Figur 2). Vid mevalon syrauri 
minskar aktiviteten av mevalonatkinas 
till nästan noll, medan den vid HIDS är 
1–10 procent av den normala. Följaktligen 
är koncentrationen av mevalonat mycket hög 
vid mevalonsyrauri medan den vid HIDS är 
normal mellan attackerna och ökar endast 
måttligt under dem. 

Man har fört en livlig debatt om huruvida 
infl ammationen vid mevalonatkinasbrist orsa-
kas av en ökning av mevalonat eller en minsk-
ning av någon av slutprodukterna. Nyligen 
kunde man i en elegant serie experiment visa 
att det är inhibitionen av isoprenoidsyntesen 
som leder till aktivering av kaspas-1, ett en-
zym som omvandlar IL-1  i aktiv form (20).
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Figur 2. 
Mevalonatmetabolismen 
och kolesterolsyntesen. 
HIDS och mevalonsyrauri 
beror på felaktigt mevalo-
natkinas, varvid mevalonat-
koncentrationen ökar och 
reaktionens slutprodukter 
minskar. Minskad bildning 
av geranylgeranylpyrofos-
fat reducerar syntesen av 
fl era andra proteiner, vilket 
resulterar i aktivering av 
kaspas-1 samt omvandling 
av IL-1β i aktiv form. HMG-
CoA = 3-hydroxi-3-metyl-
glutarylkoenzym A.
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Diagnosen HIDS ställs genom mutations-
analys av MVK-genen. Vid mevalonsyrauri 
är de höga koncentrationerna av mevalonat 
i urinen diagnostiska. Höga koncentrationer 
av polyklonalt IgD och IgA kan användas 
för att styrka en misstanke om HIDS, men 
en normal IgD-koncentration utesluter inte 
mevalonatkinasbrist. Höga IgD- och IgA- 
koncentrationer har också påträffats vid 
andra autoinfl ammatoriska sjukdomar, bland 
dem FMF. 

För HIDS finns ingen etablerad terapi. 
Kolkicin, antiinflammatoriska analgetika 
och gluko kortikoider har ingen tydlig effekt. 
Simvastatin, som inhiberar det enzym som 
föregår mevalonatkinas i kolesterolsyntesen, 
HMG-CoA-reduktas, har en viss verkan. 
TNF- och IL-1-hämmare har gett lindring 
men erfarenheterna är begränsade.

Tumörnekrosfaktorreceptorassocierat 
syndrom

TRAPS är den vanligaste av de dominant 
nedärvda autoinfl ammatoriska sjukdomarna. 
Sjukdomen gick tidigare under namnet fa-
miljär Irlandsfeber (familial Hibernian fever) 
(21) men fi ck namnet TRAPS då man år 
1999 lyckades klarlägga dess genetiska bak-
grund och delvis också dess patogenes (5). I 
detta sammanhang identifi erades de första 
fi nländska patienterna med TRAPS. De fl esta 
rapporterade TRAPS-släkter har europeiskt 
ursprung. Inom de nordiska länderna har 
TRAPS hittills diagnostiserats hos tre släkter 
av fi nländskt ursprung (5, 22, 23) och en 
släkt av danskt ursprung (24). På 1960-talet 
beskrevs en familj från norra Sverige som på 
basis av symtomen och fynden mycket väl 
kunde ha haft TRAPS (25). 

Vid TRAPS varar sjukdomsattackerna i 
allmänhet flera dagar eller veckor, t.o.m. 
månader (6). Attackerna börjar i allmänhet 
i barndomen eller tonåren. Febern åtföljs av 
serosit, oftast i form av peritonit eller pleurit. 
Många patienter har ett rodnande makulärt 
utslag över bålen eller extremiteterna samt 
migrerande myalgi som följer utslaget. Kon-
junktivit och periorbitalt ödem är vanliga 
manifestationer. Smärta i de stora lederna 
förekommer ofta, artrit mera sällan.

TRAPS orsakas av mutationer i TNFRSF1A-
genen som kodar för typ 1-TNF-receptorn (7) 
(TNFRSF1A, TNFR1, p55 eller CD120a) 
och som är belägen på kromosom 12. Sedan 
etiologin klarlades genom undersökning av sju 
olika familjer har mer än 80 sjukdomsfram-

kallande mutationer i TNFRSF1A beskrivits 
(13). Två förändringar, R92Q och P46L, be-
traktas snarare som polymorfi smer än som 
mutationer men kan ändå vara associerade 
med lindriga symtom. Mutationer som drab-
bar cysteinmolekyler är i allmänhet associe-
rade med förhållandevis kraftig infl ammation 
och stor risk för amyloidos. 

Typ1-TNF-receptorn (TNFRSF1A) före-
kommer på många olika cellers membran 
och förmedlar TNF:s signaler till cellen. Efter 
aktivering av receptorn frisätts vanligen dess 
extracellulära del i blodcirkulationen, där den 
binder TNF och hindrar dess verkan. Vissa 
TNFRSF1A-mutationer orsakar en bristfällig 
frisättning av receptorn, vilket leder till låga 
koncentrationer av cirkulerande TNF-recep-
tor och minskad bindning av TNF. Färska 
forskningsresultat har visat att TRAPS har en 
mycket komplicerad patogenes (Figur 3). En 
teori gör gällande att den muterade receptorn 
kvarhålls i det endoplasmatiska retiklet och 
därigenom åstadkommer en intracellulär 
infl ammatorisk reaktion.

Villkoret för att diagnosen TRAPS skall 
kunna ställas är att man har påvisat en 
mutation i TNFRSF1A. DNA-diagnostiken 
är krävande eftersom det på den 10 exoner 
stora genen inte fi nns någon ”hot spot” för 
mutationerna. Låga serumkoncentrationer 
av löslig TNFRSF1A ses hos många patienter, 
men inte hos alla. Hur man ska förhålla sig till 
polymorfi smerna R92Q och P46L hos perso-
ner med lindriga infl ammatoriska symtom är 
en öppen fråga.

Glukokortikoider har god effekt vid TRAPS 
men ofta behövs relativt stora doser. Hos vissa 
patienter lindras symtomen av antiinfl amma-
toriska analgetika. Kolkicin har ingen effekt. 
TNF-hämmaren etanercept kan lindra symto-
men och minska durationen och frekvensen 
av sjukdomsattackerna (6) samt hindra pro-
gressionen av amyloidos, men alla patienter 
får inte hjälp av etanercept. IL-1-blockad med 
anakinra har enligt enstaka rapporter gett 
lovande resultat.

Våra TRAPS-studier
I originalpublikationen om TRAPS (5) från 

1999 ingick bland sju undersökta släkter en 
fi nländsk, där vi i samarbete med brittiska och 
amerikanska forskare påvisade en C88Y-mu-
tation i TNFRSF1A. Rapporter om två olika 
grenar av denna släkt hade publicerats redan 
1985 och 1992 (26, 27). Grunden för upp-
täckten av TRAPS etiologi var en noggrann 
beskrivning av sjukdomens fenotyp i kom-
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bination med ett internationellt samarbete. 
Arbetena som ledde till upptäckten av TRAPS 
utgjorde incitamentet för Susanna Stjernberg-
Salmelas doktorsavhandling (28), den första 
om autoinfl ammatoriska sjukdomar i de nord-
iska länderna. I avhandlingen beskrivs två nya 

TNFRSF1A-mutationer, F112I och C73R, (22, 
23) hos var sin fi nländska släkt med symtom 
som stämmer in på TRAPS. Låga koncentra-
tioner av löslig TNFRSF1A i serum uppmät-
tes hos de fl esta fi nländska TRAPS-patienter 
men också hos några friska släktingar till dem 
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Figur 3. 
De sannolika patogenetiska mekanismerna 
vid TRAPS. Den muterade receptorn kan 
kvarhållas i det endoplasmatiska retiklet 
och därigenom åstadkomma en infl am-
matorisk reaktion intracellulärt (vänstra bil-
den). En defekt frisättning av receptorn från 
cellmembranen leder till minskat skydd 
mot löslig TNFα, ökad bindning av TNFα till 
dess receptor och en prolongerad infl am-
matorisk signal (högra bilden). Modifi erad 
efter (3).
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och hos enstaka kontrollpersoner. En mindre 
frisättning av TNFRSF1A från cellytan än 
normalt kunde visas hos patienter med C88Y- 
och F112I- mutationerna, men inte hos dem 
med C73R-mutationen. 

I avhandlingen behandlades ett differential-
diagnostiskt problem. En ung kvinna med 
TRAPS och akut buk visade sig ha en intra-
peritoneal abscess, som krävde omedelbar 
operation (29). Det är tänkbart att ett auto-
infl ammatoriskt syndrom genom att orsaka 
peritonit och därmed förknippad tarmparalys 
kan predisponera för akuta komplikationer, 
såsom abscessbildning. 

I en studie av TRAPS patogenes visade 
Susanna Stjernberg-Salmela att TRAPS-
patienter har förändringar i den intracel-
lulära signaleringen. Överraskande nog var 
aktiviteten av trans skriptionsfaktorn NF- B 
och proteinkinaset p38 i vita blodkroppar hos 
nio av tio TRAPS-patienter lägre än hos friska 
kontrollpersoner (30). Det är möjligt att en 
defekt reglering av det ospecifi ka immunför-
svaret vid TRAPS utlöser kompensatoriska 
mekanismer som leder till en hyperinfl am-
matorisk fenotyp.

Kryopyrinassocierade 
periodiska syndrom

FCAS, MWS och CINCA betraktades tidigare 
som tre separata dominant ärftliga sjukdomar, 
men efter att ha kunnat kopplas till mutatio-
ner i samma gen, CIAS1, har de sammanförts 
till en sjukdom, CAPS. De kan betraktas 
som ett kontinuum där FCAS representerar 
den lindrigaste formen, MWS en mellanform 
och CINCA den svåraste formen. De upp-
visar många gemensamma symtom, såsom 
feber, urtikarialiknande utslag och artrit eller 
artralgi. Överlappande syndrom är vanliga, 
t.o.m. inom en och samma familj. CAPS har 
rapporterats framför allt hos släkter av eu-
ropeiskt ursprung. Ett litet antal fi nländska 
patienter med CAPS är kända (31).

FCAS karakteriseras av köldinducerade 
attacker av feber, urtikaria, artralgi och kon-
junktivit (32). Symtomen börjar oftast före sex 
månaders ålder, tenderar att utlösas 2–3 tim-
mar efter köldexposition och varar i allmänhet 
inte längre än 24 timmar. FCAS skiljer sig från 
vanlig köldurtikaria där symtomen kommer 
nästan omedelbart efter köldexpositionen. 

MWS, som är ett allvarligare tillstånd än 
FCAS, karakteriseras av feber, urtikaria, 
artralgi, och konjunktivit, vilka alla debuterar 

i barndomen. Under tonåren utvecklas en 
progressiv sensorisk-neural hörselskada (33). 
Feberskoven är i allmänhet mer långdragna 
(24–72 timmar) än vid FCAS och utlöses inte 
av köldexposition. 

Vid CINCA, det svåraste CAPS-syndromet, 
är symtomen mer ihållande och fl uktuerar 
till sin intensitet (34). De huvudsakliga ma-
nifestationerna är feber samt hud-, nerv- och 
ledsymtom. Urtikaria utvecklas i allmänhet 
redan i spädbarnsåldern. Bland neurologiska 
symtom märks kronisk aseptisk meningit, 
papillödem med nervus opticus-atrofi , epi-
leptiska anfall, hjärnatrofi , mental retardation 
och sensorisk-neural hörselskada. Många 
patienter med CINCA utvecklar en bilateral 
deformerande artropati till följd av överväxt 
av epifyserna i de långa rörbenen. Uveit samt 
förstorad mjälte och lever är inte ovanliga 
manifestationer. Avstannad växt och minskad 
fertilitet är vanligt. Ungefär 20 procent av 
CINCA-patienterna når aldrig vuxen ålder. 

Alla tre sjukdomarna orsakas av en mu-
tation i CIAS1-genen (Cold-Induced Auto-
infl ammatory Syndrome 1), som också är 
känd under namnen NALP3 och PYPAF1 
(35–37). Genen befi nner sig på kromosom 1. 
För närvarande känner man till över 50 sjuk-
domsframkallande mutationer i CIAS1. Vissa 
av mutationerna är kopplade till antingen 
FCAS, MWS eller CINCA, men någon kon-
sekvent överensstämmelse mellan mutation 
och klinisk bild fi nns inte. CIAS1 kodar för 
ett protein, kryopyrin, som främst uttrycks 
i neutrofi ler, monocyter och kondrocyter. 
Kryopyrin bildar ett multiproteinkomplex som 
går under namnet kryopyrininfl ammasomen 
(NALP3-infl amma somen, Figur 1). En typisk 
infl ammasom består av ett sensorprotein (så-
som NLR, nod-like receptor), ett adaptorpro-
tein (såsom ASC, apoptosis-associated speck-
like protein containing a caspase recruitment 
domain, CARD) och ett effektorprotein, d.v.s. 
ett kaspas som aktiverar proinfl ammatoriska 
cytokiner. Mutationer i kryopyrinet stimulerar 
infl ammasombildningen, varigenom enzymet 
kaspas-1 aktiveras och omvandlar IL-1  i 
aktiv form. 

Diagnosen ställs utifrån den kliniska bilden 
och verifi eras med mutationsanalys. Hos alla 
patienter med en CAPS-fenotyp har man 
emellertid inte kunnat visa en mutation i 
CIAS1.

Fram till helt nyligen fanns det ingen effektiv 
behandling för CAPS. Under de senaste åren 
har många forskare rapporterat en synnerli-
gen god effekt av IL-1-blockeraren anakinra. 
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Behandling med anakinra har t.o.m. visats 
förbättra hörseln hos patienter med MWS 
och CINCA samt förebygga symtomen vid 
FCAS (38, 39).

PAPA-syndromet
PAPA är en autosomalt dominant nedärvd 
sjukdom som karakteriseras av pyogen artrit, 
pyoderma gangrenosum och akne. De fl esta 
rapporter har kommit från Nordamerika (40). 
Sjukdomen börjar i allmänhet med oligoartrit 
i barndomen. I puberteten utvecklas akne som 
ofta är svår och cystisk. Sjukdomen orsakas 
av mutationer i den gen på kromosom 15 som 
kodar för proteinet proline-serine-threonine 
phosphatase interacting protein 1 (PSTPIP1) 
också känt under namnet CD2-binding pro-
tein 1 (CD2BP1) (41). CD2BP1-proteinet 
binder sig till pyrin, d.v.s. det protein som är 
felaktigt vid FMF, och kan sannolikt däri-
genom orsaka infl ammation genom samma 
mekanismer som vid FMF (42). Diagnosen 
ställs utifrån kliniska kriterier och kan ve-
rifi eras med DNA-analys. Glukokortikoider 
har endast en partiell effekt. Enstaka fall-
beskrivningar antyder en rätt god effekt av 
IL-1-hämmare.

Blaus syndrom
Blaus syndrom är en dominant ärftlig sjuk-
dom som karakteriseras av granulomatös 
artrit, uveit och dermatit. Kamptodaktyli, 
d.v.s. fl exionskontrakturer av ett eller fl era 
fi ngrar, kan utvecklas (43). Uveit är ofta det 
svåraste problemet. Sjukdomen påminner 
mycket om sarkoidos i barndomen. Blaus 
syndrom har rapporterats främst i Tyskland 
och Frankrike. 

Blaus syndrom orsakas av en mutation i 
CARD15-genen (också känd under namnet 
NOD2) på kromosom 16 (44). Det är av stort 
intresse att mutationer på ett annat ställe i 
samma gen ökar benägenheten för Crohns 
sjukdom, vilken liksom Blaus syndrom ka-
rakteriseras av en granulomatös infl amma-
tion. Infl ammationen uppkommer troligen 
genom att mutationerna påverkar proteiner 
som reglerar apoptos och NF- B-aktivering. 
Diagnosen ställs utifrån kliniska fynd och kan 
verifi eras med genetisk analys. Glukokorti-
koider och TNF-hämmare har använts med 
partiell framgång.

Diagnostik och diff erentialdiagnostik
Eftersom de hereditära autoinfl ammatoriska 
sjukdomarna är sällsynta fi nns det inga skäl 
att påbörja diagnostiska utredningar av dem 
utan kvalificerade misstankar på kliniska 
grunder. Tillstånden bör beaktas hos patien-
ter med återkommande feber och lokaliserad 
infl ammation såsom peritonit, pleurit, peri-
kardit, konjunktivit, artrit eller hudinfl am-
mation. Symtomen debuterar i allmänhet 
redan i barndomen, tonåren eller den tidiga 
vuxenåldern men kan också börja senare i 
livet. Diagnosen styrks av likadana eller lik-
nande symtom hos släktingar, men på grund 
av ofullständig penetrans av sjukdomsgenen 
kan släktanamnesen vara negativ också vid 
dominant ärftlig sjukdom.

En grundförutsättning för att det skall 
fi nnas anledning att påbörja diagnostiska ut-
redningar med tanke på autoinfl ammatoriska 
sjukdomar är att man i ett symtomatiskt skede 
kan påvisa en akutfasreaktion genom mätning 
av t.ex. CRP i serum. Ett normalt CRP-värde 
under sjukdomsattackerna utesluter i prakti-
ken de autoinfl ammatoriska sjukdomarna. 

Spektret av differentialdiagnostiska tillstånd 
är naturligtvis synnerligen brett och omfattar 
ett stort antal polygena och multifaktoriella 
sjukdomar. Framför allt bör infektioner, can-
cer och reumatiska infl ammationssjukdomar 
beaktas. Återkommande feber kan orsakas 
av bl.a. malaria, brucellos och borrelios, 
Hodgkin-lymfom, non-Hodgkin-lymfom och 
leukemier samt systemisk lupus erythemato-
sus och vaskuliter. De autoinfl ammatoriska 
sjukdomarna påminner mycket om systemisk 
juvenil idiopatisk artrit och Stills sjukdom hos 
vuxna men saknar den för dessa sjukdomar 
typiska faryngiten och de exceptionellt höga 
ferritinhalterna i serum. Cyklisk neutropeni 
manifesterar sig i infektioner som återkommer 
regelbundet med 21 dygns intervall. PFAPA-
syndromet (periodic fever, aphthous stomati-
tis, pharyngitis and tender cervical adenitis) är 
en pediatrisk sjukdom som karakteriseras av 
månatlig feber i ungefär fyra dygn (45). Diag-
nosen baserar sig på kliniska fynd och stöds 
av en snabb respons på glukokortikoider. Vid 
kronisk återkommande multifokal osteomyelit 
är huvudsymtomen feber och icke-bakteriell 
osteomyelit. Behçets sjukdom, som framför 
allt förekommer hos populationer längs den 
gamla Sidenvägen, karakteriseras främst av 
sårnader i mun och genitalier, follikulit, knöl-
ros och uveit. Schnitzlers syndrom utmärks 
av återkommande feber, urtikaria och en M-
komponent av IgM-typ i serum.
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Tabell 1. 
Sammanställning av hereditära autoinfl ammatoriska sjukdomar och deras särdrag.

 

MEFV = Mediterranean fever gene 
MVK = mevalonate kinase gene 
CIAS1 =  cold-induced autoinfl ammatory 
  syndrome-1 gene 
TNFRSF1A  =  tumour necrosis factor receptor 
  superfamily type 1A gene 
FMF  =  familial Mediterranean fever 
HIDS  =  hyperimmunoglobulinemia D 
  with periodic fever syndrome 

FMF

Auto -
infl ammatorisk 

sjukdom

Muterad gen 
Lokalisation Klinisk bild Attacker nas 

duration
Särdrag Behandling

MEFV
16p13

Feber, buksmärta, 
monoartrit, mus-

kelvärk, erysipelas-
liknande hudutslag, 

amyloidos

2–3 dygn Etnisk bakgrund: 
judisk (företrä-

desvis sefardisk), 
arabisk, turkisk 
eller armenisk

Kolkicin; even-
tuellt anakinra, 
etanercept eller 

infl iximab

HIDS MVK
12q24

Feber, buksmärta, 
oligoartrit, makulo-
papulärt hudutslag, 

lymfadenopati

3–8 dygn Lymfadenopati, 
förhöjda koncen-
trationer av me-
valonat i urinen 

under attackerna, 
ofta förhöjt se-

rum- IgD

Antiinfl amma-
toriska analge-
tika, eventuellt 
glukokortikoi-

der, etanercept 
eller anakinra

TRAPS TNFRSF1A
12p13

Feber, buksmärta, 
muskel- och ledvärk, 

konjunktivit, peri-
orbitalt ödem, pleurit, 
migrerande hudutslag

Flera dygn till 
månader

Periorbitalt ödem, 
muskelvärk, mig-

rerande hudutslag

Glukokortikoi-
der, etanercept; 

anakinra

FCAS/FCU CIAS1
1q44

Feber, urtikaria, 
ledvärk, huvudvärk, 

konjunktivit

1–2 dygn Attackerna utlöses 
av kyla

Antiinfl amma-
toriska analge-
tika, eventuellt 

glukokorti-
koider eller 

anakinra

MWS CIAS1
1q44

Feber, urtikaria, senso-
risk-neural dövhet, led-

värk, lymfadenopati, 
amyloidos (25 %)

2–3 dygn Sensorisk-neural 
dövhet

Anakinra, glu-
kokortikoider, 

antiinfl ammato-
riska analgetika

CINCA/NOMID CIAS1
1q44

Feber, migrerande 
hudutslag, kronisk 
aseptisk meningit, 
synskador, mental 

retardation

Kontinuerliga Neurologiska fynd, 
leddeformiteter

Anakinra eller 
glukokorti-

koider i stora 
doser

TRAPS  =  tumour necrosis factor receptor-associated 
  periodic syndrome 
IgD  =  immunglobulin D 
FCAS  =  familial cold autoinfl ammatory syndrome = 
  FCU = familial cold urticaria 
MWS  =  Muckle-Wells syndrom 
CINCA  =  chronic infantile neurological cutaneous 
  and articular syndrome = NOMID = 
  neonatal-onset multisystem infl ammatory 
  disorder
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Till slut
Upptäckten av de molekylära mekanismerna 
vid de hereditära autoinfl ammatoriska sjuk-
domarna har lett till fördjupade insikter i 
hur det ospecifi ka immunförsvaret regleras. 
I fråga om FMF och CAPS ledde positionell 
kloning till upptäckten av nya gener och 
proteiner som reglerar cytokinproduktion 
samt aktiveringen av NF- B. De gener som 
orsakar HIDS och PAPA-syndromet var 
redan tidigare kända, och kopplingen till 
hereditära periodiska febersyndrom kom som 
en stor överraskning. Även om man kände till 
att genen för TNFRSF1A spelade en roll vid 
infl ammatoriska reaktioner, har kopplingen 
till TRAPS i hög grad fördjupat kunskapen om 
hur infl ammationer uppkommer och regleras. 
Att Blaus syndrom orsakas av mutationer i en 
gen som också har betydelse för uppkomsten 
av Crohns sjukdom har väckt stort intresse. 
Det är att räkna med att ett fortsatt studium 
av de autoinfl ammatoriska sjukdomarna kom-
mer att stimulera forskningen i långt vanligare 
infl ammatoriska sjukdomar än dessa sällsynta 
men fascinerande tillstånd.

För de enskilda patienterna har den för-
bättrade diagnostiken haft en avgörande 
betydelse. Innan molekylär diagnostik var 
möjlig utsattes patienterna för omfattande 
undersökningar, långa antibiotikakurer och 
t.o.m. onödiga operationer. Diagnosen förblev 
okänd. Nu kan inte bara en specifi k diagnos 
ställas utan också i många fall en effektiv 
infl ammationsdämpande behandling sättas 
in. Att karakteriseringen av de autoinfl am-
matoriska sjukdomarna sammanfaller med 
de senaste årens storartade utveckling av 
läkemedel som inhiberar och modulerar de 
proinfl ammatoriska cytokinerna är måhända 
ingen tillfällighet. 
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