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Dagens presentation

• arv                                miljö
Reumatoid artrit (RA)

• Kost en miljöfaktor av betydelse för RA?          

• Metabola syndromet    – aggraverar RA?

• ”Medelhavsstudien” från Kalmar



gener miljö
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Betydelse
för uppkomst av RA 

enäggstvillingar

Järvinen & Aho 1994



Möss som lever i överflöd får 50% kortare liv 
än syskon som lever fattigt.

Fernandes et al. 1979



 
 

Serum antioxidants and risk of  
Rheumatoid Arthritis 

 
Fall - kontrollstudie 

 
M Heliövaara et al 1994 

 
 

 
Conclusions 

 
The results of the present study are in line 

with the hypothesis that a low antioxidant level  
is a risk factor for RA 
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Antioxidanter — brist på bevis 
men frukt och grönt kan göra nytta 

 
 

Det saknas vetenskapliga bevis för att  

                    antioxidanter skulle förebygga sjukdom.  

Däremot kan frukt och grönt ha positiva  

effekter. 
  
 



Fall – kontrollstudie
J. Shapiro et al.

Epidemiology 1996 ;7 : 256

Diet and Rheumatoid Arthritis in Women:
A Possible Protective Effect of Fish

Consumption

These results support the hypothesis that omega-3 

fatty acids may help prevent rheumatoid arthritis.



 
 
 
 
 

The Prevalence of Rheumatic Diseases  
 

in a Filipino Urban Population:  
 

A WHO-ILAR COPCORD Study 
 

 
 
                  
                 ABSTRACT 
                   
                 The prevelance of rheumatoid arthritis was notably low  
                   compared to the prevalence in other developing countries 
 
                                                                                     

Epidemiologisk undersökning

L. F. DANS  et al. 
J Rheumatol 1997;24:1814



Fall – kontrollstudie
Linos et al. 1999

Dietary factors in relation to rheumatoid arthritis:

a role for olive oil and cooked vegetables

Conclusions:

Consumption of both cooked vegetables and olive oil was

inversely and independantly associated with risk of RA 

in this population ( southern Greece )



A. DROSOS et al.
J Reumatol 1997,24:2129

Epidemiology of Adult Rheumatoid 
Arthritis in 

Northwest Greece 1987—1995

ABSTRACT.

Our findings suggest a low prevalence and low incidence of RA 

in northwest Greece. 



16 gav upp
13 oförändrade

A vegan diet A vegan diet freefree of gluten of gluten improvesimproves the the signssigns and symptoms of and symptoms of 
rheumatoidrheumatoid arthritisarthritis
Hafström et al. 2001

>9 månader glutenfri vegankost

38 startade

9 blev bättre



2,8  : 1
relativ risk
att få RA

Fettma
BMI>30 Normalvikt

Symmons et al 1997

Miljöfaktorer 
som påverkar RA

Miljö>75%

Utbildning

Rökning



Riskbetende Metabolt syndrom Följdsjukdom

diabetes
hjärtinfarkt

Rökning högt kolesterol stroke
Fysiskt inaktiv bukfettma Alzheimer?
Kost   hypertoni prostata-sjkd?

insulinresistens reumatoid artrit?
fler?

Haapanen-Niemi et al. 1999

Finns relation mellan metabola faktorer och RA?



”Aterosklerotisk” kärlsjukdom

1904 atherosclerosis, Felix Marchand

1948 riskfaktorer, Framingham study

Atheroma plaque= chronic inflammatory process 
over decades

”vascular associated lymphoid tissue”



”Inflammation is an important modulator of 
metabolic syndrome associated disease”.

hyperkolesterolemi

Akut fas-reaktion
(CRP)

TNF-alfa
Interleukin-1

m.fl.

HypertriglyceridemiInsulinresistens

Bukfettma
Rökning

Stillasittande liv 



Kostintervention för sekundärprofylax 
mot hjärtinfarkt,

Lyon heart study
De Lorgeril et al.1994

302 3

16

27 månaders uppföljning

Kretensisk medelhavskost

1:a infarkt
franska män, Fortsatt fransk husmanskost303



Kalmarstudien
En prospektiv och randomiserad kostintervention i vilken ”medelhavskost”

prövas gentemot ”normalkost” för behandling av reumatoid artrit

• Lars Sköldstam, docent, läkare

• Linda Hagfors,   forskarstuderande, dietist

• Gunnar Johansson Professor,  tandläk.2

1 Medicinska kliniken, Kalmar 
2 Inst. Kostvetenskap, Umeå universitet



fisk

bröd, pasta

frukt

rötter, örter, nötter

betande djur

Oliv
olja
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journalläsning

brev
c:a 300 st

Rekrytering av pat.

sjukhusen  i Kalmar & Oskarshamn  sjukhusen  i Kalmar & Oskarshamn  
underlag c:a 180.000 munderlag c:a 180.000 määnniskornniskor

Kriterier
Kliniskt aktiv men ändå stabil RA

Sjukdomsduration > 2 år,

Ej ha 
annan aktiv sjkd. 
medelhavskost
vegetarisk kost



Rekrytering av pat. - del 2

100 st anmälde intresse

drygt 60 st hade reell möjlighet

2-6 individer startade 
med 3 veckors mellanrum

1998 - 2001



Inleddes med 3 veckor på sjukhus

vecka 1      vecka2                vecka 3        
2-6 patienter

Medelhavskost

Sjukhuskost

lottning

Studiens design
1998 - 2001

Lördag
Söndag

Lördag
Söndag

mätning



3 veckor sjukhus 9 veckor på egen hand = totalt 3 mån.

egen tillagad medelhavskost

Medelhavskost egen normalkost

Sjukhuskost

mätning  6 v.                        mätning 12 v.

Studiens design, del 2



   
  

 
Kost 

    
Kontroller 

n=26              n=25 
   

 
       Ålder (år) 
         (medelvärde) 

            
            58 
         

      
  59 
   

   
       Man / kvinna 
           (antal) 

                5 / 21        5 / 20 

    
       BMI (kg/m2) 
         (medelvärde) 

                28.4 p<0,05 
                 

       25.6 
          

  
  
 

               
               

 
       

  
 

Karaktäristik av patienter



 
 
 

 
 
 
              år sedan debut  

Kost 
26 
 

        ( 2 - 59 ) p<0,05 

Kontroll 
     25 
 
  ( 2 - 30 ) 

  
              pat. med pos. RA-
              test (antal)         

*             
            19 

                  
     20 

    
              pat. med erosiv 
              ledsjukdom (antal) 

 
20 

 
     23 

    
              sjukdomsaktivitet 
              DAS 28 poäng 
              (medelvärde) 

 4.4 
(2.2-7.0) 

     4.3 
   (2.2-6.9) 

    
               

  
   

Karaktäristik av pat. – del 2



Hjälp till patienterna för att bättre följa kosten

Sjukhus
restaurant

Dietist utbildade patienterna 

olja
margarin

maten serverades under 3 v.

matsedlar
& recept

Matfett, grönsaker & grönt te               
att ta med sig hem



Kontroll av hur patienterna följde sin kost.

Återkommande                                                  mätning av                     
kost-enkät (frågor)                            kostfaktorer i 

blod  och i urin



Resultat    
pat.s skattning av sitt hälsoläge (VAS-skala)

bä
tt

re
sä

m
re

-15

-10

-5

0

+5

medelhavskost

kontrollkost

3 120 6 veckor



Resultat
     Medelhavs- kost, n = 26      Kontroll, n = 25 
 
    v. 1      v. 12    v. 1    v. 12
 

DAS 28 
sjukdomsaktivitet 

    4.4        3.9  
      p<0,001 

    
 
  P=0,068 

    4.3       4,3  

  
HAQ 
fysisk funktion  
  

     0.7       0.6  
       p<0,05 

   0,8       0.8  

   P=0,012  
SF36    

• Vitalitet  
                

  
    59,6  

     
    71,0  
      p<0,05  

 
   54,0  

 
   58,2 

• Hälsa jämfört   
       med året innan

 
     2,7  

      
     2,1 
      p<0,05 

 
       2,9  

 
    2,8  
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14 

            delta-DAS.28 < -0,6  (bättre)               delta DAS.28 >+0,6 (sämre)

A
nt

al
 p

at
ie

nt
er

 medelhavskost (n=26) 

kontrollkost (n=23)

-3,0 -2,4 -1,2 -0,6 0 +0,6 +1,2 +2,4 

Förändring av sjukdomsaktivitet, DAS.28
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Resultat i DAS 28 



Resultat     Medelhavskost, n = 26      Kontroll, n = 25 
   
     v. 1      v. 12    v. 1    v. 12
   

       Råa      
      grönsaker 
            Frekvens per mån 

    16 
(6-19) 

      21 
(16-26) 

      p<0,001 

    
 
  P=0,068 

   16 
    (6-26)     

     6 
    (4-21) 

    
      Kokta  
            grönsaker 

     16 
(6-16) 

      26 
         (16-26) 
       p<0,05 

   6 
   (4-16) 

     6 
      (2-16)  

   P=0,012 

     Vitamin C 
           Plasmakonc. 
                

     51 +/- 16       51 +/- 20  
      p<0,05 

 

   54 +/- 22   52 +/- 28 

      Alfa- 
      tocopherol 
           Plasmakonc. 

                     

     36 +/- 11       30 +/- 9 
      p<0,05 

      34 +/- 7     31 +/-9  

                  MMMaaalllooonnn---         
                  dddiiiaaallldddeeehhhyyyddd   
                                 uuurrriiinnnkkkooonnnccc   
 

   1.2 +/- 0.5       1.1 +/- 0.3           1.2 +/-0.6    1.2 +/- 0.7 



Resultat     Medelhavskost, n = 26      Kontroll, n = 25 
   
     v. 1      v. 12    v. 1    v. 12
   

       Rött kött    
           Frekvens per mån 

    16 
(6-16) 

       0 
(0-0) 

      p<0,001 

    
 
  P=0,068 

   16 
    (6-26)     

      6 
    (6-16) 

    
      Fisk  
            Frekvens per mån 

     6 
(6-6) 

      16 
         (16-16) 
       p<0,05 

   6 
   (2-6) 

     6 
      (2-6)  

   P=0,012 

      n-6 fettsyr.
           procent 
                

     25,2  
   (18,9-30,7) 

      23,8 
     (17,6-28,3)  
      (/////////17,6-
28,3) 

 

   24,4 
(18,4-32,2)  

  25,2 
21,5-30,5) 

        n-3 fettsyr. 
           procent 
                     

     6,1 
    (5,2-7,4)  

      8,6 
      (6,0-11,7) 
      p<0,05 

      5,2 
      (4,3-7,0)  

   5,2 
  (3,8-7,0)  

       n-6/n-3 
           kvot 
 

4,2 
(3,0-5,6) 

      2,5 
       (2,1-3,5) 

          4,6 
   (3,6-5,6) 

   4,9 
  (4,1-5,6) 

                 



Konklusion

Medelhavskost hade 
en lindrande effekt på

ledgångsreumatism 

Den kom inom 
3 månader



Förutsatt att 
effekten av medelhavskost

inte är övergående, bör patienter 

som äter så över lång tid, kunna 

räkna med betydelsefull
hälsovinst.

Hypotes



 
  
 
 
 
 
                                 Late paleolitic                   American            

                                       diet                                         diet                 
                                                        ( Percent of total dietary energy ) 

  
 
   Protein                        34                               12 
               
  Carbohydrate              45                               46  
 
   Fat                                  21                                42  
               
   P/S fat ratio           1,4                               0,4                  

Paleolitic nutrition

S. B. Eaton and M. Konner 1985



Allt fett             mättat           mono- poly- 0mega-3
fett            omättat         omättat

4% 4%1/3 1/3

25-30% nära
100% nära 0nära 0 nära 0

Fettinnehåll i kadaver av gräs- och lövätande vilddjur 
jämfört med modern nötboskap.

1/3



vitt mjöl,

socker,

mättat fett

”snabba”
kolhydrat

1900-talet

Industriproducerad 
föda



Riskbetende Metabolt syndrom Följdsjukdom

Rökning  (20)                               högt kolesterol (15) diabetes
Stillasittande liv (30)              bukfettma (4,5) hjärtinfarkt
Snabba kolhydrat             hypertoni   (10) stroke
Mättat fett                         insulinresistens           Alzheimer ?

prostata-sjkd?
reumatoid artrit?     
fler?

Haapanen-Niemi et al. 1999

Finns relation mellan metabola faktorer och RA?
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