
      
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Examensarbete 

 
 
 
 
 

Kan förändring av kost förbättra 
sjukdomen reumatoid artrit (RA)?  
Vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Författare: Anna Emstrand  
Handledare: Kristina Nilsson Ekdahl 
Termin: VT19 
Ämne: Farmaci 
Nivå: Grundnivå  
Kurskod: 2FA01E 



Kan förändring av kost förbättra sjukdomen reumatoid artrit (RA)? 
 

Anna Emstrand  
 

Examensarbete i Farmaci 15 hp  
Filosofie kandidatexamen  

Farmaceutprogrammet 180 hp  
Linneuniversitetet, Kalmar  

 
Handledare 
Kristina Nilsson Ekdahl, Professor Inst. för Kemi 

och Biomedicin  
Linnéuniversitet 
SE-39182 
Kalmar 

 
 
Examinator  
Christina Gustafson-Svärd, Docent Inst. För Kemi 

och Biomedicin  
 Linnéuniversitet 
 SE-39182 
 Kalmar 
 

Sammanfattning 
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som karakteriseras av ledassocierad 
smärta, svullnad och funktionsförlust på grund av stelhet i lederna. RA är en av de vanligaste 
inflammatoriska sjukdomarna och drabbar cirka 0,5 % av Sveriges befolkning. 
Insjuknandefrekvensen är som högst hos kvinnor i åldern mellan 50 till 65 år och den främsta 
enskilda riskfaktorn till sjukdomen är rökning. Sjukdomen är inte enskilt livshotande, men den 
medför risker som osteoporos och kardiovaskulära sjukdomar vilket kan minska livslängden. 
Orsaken till sjukdomen är ännu inte känd, men immunstörning med en autoimmunitet har kunnat 
påvisa antikroppar som reagerar mot kroppsegna peptider. Behandlingen kan se olika ut beroende på 
sjukdomsaktivitet. Behandlingsalternativen som finns är steroider, NSAID (non-steroid anti-
inflammatory drug) DMARD (disease-modifying antirheumatic drug) och biologiska läkemedel. 
Dessa läkemedel har sällan total effekt och därför prövar ofta RA-patienter alternativa interventioner 
som kosttillskott. Syftet med examensarbetet var att studera om kostintervention kan påverka 
grundbehandlad RA-sjukdom och i så fall hur. En litteraturstudie genomfördes via 
litteratursökningar på databasen PubMed. Sju studier valdes ut, efter matchning av kriterier och 
utvärderades därefter. Resultatet visade att vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet gav en 
förbättrad effekt i definitionen att allmänhälsan blev bättre och att RA-symptom minskade. Vilka 
effekter det gav och hur pass mycket varierade. Kosten är nödvändig för kroppens funktioner och 
eftersom vegandiet och medelhavsdiet är växtbaserade så är de även gynnsamma för miljön. 
Framtida studier av kostintervention på grundbehandlade RA-patienter skulle ge ökad evidens med 
fler deltagare, längre studieduration och en ökad observation av andra livsstilsfaktorer. 
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SUMMARY  
 
Background - Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease which 
involves both large and small joints. The inflammation causes damage to cartilage, 
bone and joints and gives rise to symptoms like swelling, tenderness and pain in the 
afflicted area. If uncontrolled, the tissue damage causes disability in the afflicted 
patients. The incidence of RA is 0.8 – 2 % world-wide and approximately 0.5 % in 
Sweden. More women than men are afflicted (3:1) and RA is most commonly 
diagnosed in the age between 50 and 65 years.   
 
RA-patients are among the costliest regarding treatment and healthcare. The 
treatment strategy is dependent on the severity of the disease; the main treatment 
options are steroids, NSAID:s (non-steroid anti-inflammatory drugs), DMARD:s 
(disease-modifying anti-rheumatic drugs) and biological drugs. However, since the 
available treatment regimens often are not efficient enough, many of the patients are 
looking for alternative treatment alternatives such as diet interventions.  
 
Objective – Multiple studies have observed that different diet interventions may 
have a positive effect on the RA-disease activity. Therefore, the aim of this literature 
study was to examine the possible positive effect that different diets and dietary 
supplements may have on RA-patients already on standard treatment.  
 
Methods – The basis of this literature study was the database PubMed where the 
search criteria included “vegan diet”, “gluten free vegan diet” and “Mediterranean 
diet”. In order to further dissect the effect of a Mediterranean diet, the search criteria 
were extended to specifically investigate specific constituents such as n-3 
polyunsaturated fatty acids, J-linolenic acid, vitamin E and vitamin D. All chosen 
studies included a reference group, i.e., patients who did not change their normal 
diet.  

Results – The results of the studies showed great individual variation, but positive 
effects (measured by different disease activity parameters) were seen for both vegan 
diets (with or without gluten) as well as the Mediterranean diet. The n-3 
polyunsaturated fatty acids, J-linolenic acid and vitamin E, when tested as individual 
supplements also gave a significant improvement in some disease parameters. In 
contrast, RA-patients treated with vitamin D got worsened disease index but better 
bone mineralization, suggesting a preventive effect against osteoporosis which is a 
common complication of RA.  

Conclusions – A conclusion of this study is that certain changes of diet in certain 
patients may reduce RA disease activity. If these patients also can reduce their 
medication, this can contribute to reduction of social costs and some of the side 
effects. Finally, the diets described in this study are also more environmentally 
friendly than standard western diets.  
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FÖRKORTNINGAR  
AA = Arakidonsyra  
ACPA = Antikroppar mot citrullinerade peptidantigen 
ACR =American College of Rheumatology 
ALA = D-linolensyra 
ARA = American rheumatism association 
CCP = Cycliskt citrullinerade peptider 
CFA = Cell membrane fatty acids 
COX = Cyklooxygenas  
CRP = C-reaktivt protein 
DAS28 = 28-joints disease activity score 
DGLA = Dihomo- J-linolensyra 
DHA = Docosahexaensyra  
DMARD = Disease-modifying antirheumatic drug  
ELISA = Enzyme-linked immunosorbent assay 
EMS = Early morning stiffness  
EPA = Eikosapentaensyra 
EPO = Evening primerose oil   
ESR = Erytrocyte sedimentations rate 
GLA = J-linolensyra 
HAQ = Health Assessment Questionnaire  
HI = High improvement index 
HLA = Humana leukocytantigen  
IFN = Interferon  
Ig = Immunoglobulin 
IL = Interleukin 
ITT = Intention to treat 
LT = Leukotriener  
NSAID = Non-steroid anti-inflammatory drug  
ORP = Outpatient based rehabilitation programme 
PG = Prostaglandiner 
PTH = Parathyroid hormon 
PUFA = Polyunsaturated fatty acid  
RA = Reumatoid artrit 
RAI = Ritchie articular index 
RANK = Receptoraktivatorer av kärnfaktor NE 
RF = Rheumatic factor 
SCFA = Short-chain fatty acids   
SF-36 = Short Form- 36  
TNF = Tumörnekrosfaktor 
VAS = Visuella analoga skalor 
VCC = Valid compliant completer 
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INTRODUKTION 
 
 
 
Reumatoid artrit  
 
 
Reumatoid artrit (RA), eller ledgångsreumatism som det kallas i folkmun, är den 
vanligaste sjukdomen av de olika inflammatoriska sjukdomarna (1). Det är en 
kronisk inflammatorisk ledsjukdom som involverar små och stora leder av 
extremiteterna såsom fingrar, handleder, armbågar, knän, anklar och tår (2). RA 
karaktäriseras av inflammation i lederna som är associerad med destruktion av 
ledbrosk och ben (2). Inflammationen kan systemiskt påvisas genom ökade 
plasmakoncentrationer av proinflammatoriska cytokiner som interleukin (IL)-6, IL-
1E, tumörnekrosfaktor (TNF) och andra akutfasreaktanter (3). Sjukdomen 
kännetecknas av funktionella begränsningar och ger därför ofta lägre livskvalité (1). 
Sjukdomen drabbar ungefär 0,5 % av Sveriges befolkning och prevalens i världen 
ligger mellan 0,8 - 2 % (1, 3, 4). Prevalensen av RA är högre i Nordamerika, Asien 
och nordeuropeiska länder i jämförelse med andra geografiska områden som västra 
Afrika och sydöstra Europa (5, 6). Sjukdomen drabbar i storleksordning tre gånger 
fler kvinnor än män (1, 5). RA debuterar oftast mellan åldrarna 50 och 65 år, 
prevalensen ökar med åldern och med rökning, som anses vara den främsta enskilda 
riskfaktorn (1, 3, 5). Av världspopulationen som är äldre än 65 år drabbas cirka 6 % 
av RA (6). Reumatiska sjukdomar är den patientgrupp som medför de största 
samhällskostnaderna i form av socialförsäkringsavgifter och vårdkostnader (1). 
Därför är det speciellt viktigt att behandlingen är kostnadseffektiv (5). 
Läkemedelskostnaderna är de främsta utgifterna, eftersom de biologiska läkemedlen 
är kostsamma, trots tekniska förbättringar och utgående patent som möjliggör 
billigare läkemedel. Samhällskostnaderna för RA-sjukdomen stiger med 
sjukvårdskostnaderna beroende av sjukdomens varaktighet och svårighetsgrad.  
 
 
 
Symptom 
 
 
RA karaktäriseras av symptom som ledassocierad smärta, svullnad, stelhet och till 
viss del nedsatt funktionsrörelse i lederna (7). Klassiskt för sjukdomen är även de 
fortlöpande skoven av ökad inflammation i lederna (1). Det är vanligt att patienterna 
har flera småleder som är drabbade och då kallas det för att patienterna har en 
polyartritbild. Har en patient en polyartritbild och andra symptom på inflammation i 
lederna så har patienten allmänna artritsymptom. Ett vanligt förekommande fenomen 
hos RA-patienter är även ”early morning stiffness” (EMS) som ofta varar en timme 
eller längre (1, 6). 
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Prognos 
 
 
Prognosen för en RA-patient beror mycket på hur pass tidig och hur pass god 
hämningen är av inflammationsprocessen (1). RA-patienter har en ökad risk för tidig 
dödlighet, främst för de med hög sjukdomsaktivitet och kronisk inflammation (8). 
Den ökade risken beror främst på den ökade utvecklingen av kardiovaskulära 
sjukdomar (3, 8, 9). Patienter med sjukdomen RA har en dubbelt så stor risk att 
insjukna i hjärtsvikt och 50 % större risk att drabbas av hjärtinfarkt (6). Andra 
komorbiditeter vid RA är bland annat depression och osteoporos (5). RA-patienters 
livslängd förkortas 3 till 12 år jämfört med den allmänna populationen (6, 8). 
Patienterna har dubbelt så stor risk för att drabbas av lymfom, vilket är en 
tumörsjukdom som utvecklas av lymfocyter (8, 10). Risken för olika former av 
hudcancer såsom malignt melanom och icke-malignt melanom är också förhöjd vid 
RA-sjukdom (5). Sjukdomen medför en minskad risk för magsäckscancer och 
bröstcancer, vilket möjligen kan bero på användningen av non-steroid anti-
inflammatory drug (NSAID). Vid kroniska sjukdomar som RA, är även mild anemi 
vanligt förekommande. Orsaksbilden kan vara gastrointestinala blödningar orsakad 
av läkemedel med kortikosteroider och NSAID (8). Manifestationer som kan uppstå 
vid svår RA-sjukdom kan vara lungsjukdomar, vaskuliter, olika former av 
ögonsjukdomar eller subkutana noduler (6, 11). 
 
 
 
Sjukdomsorsak  
 
 
Orsaken till sjukdomen är ännu inte helt känd, men det finns kopplingar till en 
vävnadstyp som kallas för DR4 i en kombination med så kallad rheumatic factor 
(RF) (1). Sjukdomen anses initieras då B-celler utsöndrar RF (12). RF är vanligt 
förekommande cirkulerande immunglobulin (Ig) M-antikroppar som reagerar mot 
IgG:s Fc-delar (1, 2). RF kan medverka i immunkomplex men deras roll är ännu inte 
helt etablerad (2). Immunstörningen vid autoimmunitet har även påvisats i form av 
antikroppar som reagerar mot så kallad cykliskt citrullinerade peptider (CCP) (1). 
Denna typ av peptidantigen blir förändrad i den inflammatoriska miljön genom 
enzymatisk omvandling av argininresterna till citullin (2). Anti-CCP-antikropparna 
(antikroppar mot citrullinerade peptidantigen, ACPA) som bildas mot CCP kan vara 
involverade i vävnadsskada och används också som diagnostiska markörer för 
sjukdomen. ACPA har observerats hos minst 70 % av alla RA-patienter. Den mest 
kända genetiska riskfaktorn för ACPA är närvaron av vissa humana leukocytantigen 
(HLA) (7). Känsligheten vid RA är länkad till HLA-DR4 (2, 13). Vid förekomst av 
RF och ACPA finns det risk att prognosen för individen i fråga blir sämre eftersom 
det kan leda till fler lederosioner som ger nedsatt funktion (1, 4, 5). Av alla RA-
patienter är det ungefär 50-80 % som har RF, ACPA eller båda faktorerna (8). De 
inflammatoriska cellerna som blivit påvisade i inflammerade leder vid RA är 
makrofager, aktiverade B-lymfocyter och T-hjälparceller (CD4+, TH1 och TH17) (2). 
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T- och B-cellernas roll vid patogenesen är fortfarande okänd trots att båda typerna 
verkar känna igen CCP. Det spekuleras om att de bildar komplex vid lederna som 
aktiverar komplement och mastceller vilket leder till frisättning av fler 
inflammatoriska signalämnen (12). Cytokiner som har detekterats i ledvätskan i 
inflammerad leder är framför allt IL-1, IL-8, IL-6,  IL-17, TNF och interferon (IFN)-
J (2). TH17- och TH1-cellerna utsöndrar sina så kallade signaturcytokiner IL-17 och 
IFN-J som rekryterar leukocyter till leden och aktiverar synovitcellerna 
(ledkapselceller) till att producera kollagenas och andra proteolytiska enzymer. De 
proteolytiska enzymerna medierar förstörelse av brosksenor och ligament som är 
kring leden (2, 12). Bennedbrytningen i lederna vid RA, orsakas av en ökad 
osteoklastaktivitet vid produktionen av receptoraktivatorer av kärnfaktor NE 
(RANK)-ligander (2). Vid denna produktion aktiveras T-lymfocyter. RANK-ligander 
binder till RANK-receptorer som uttrycks på osteoklasterna vilket bidrar till att de 
aktiveras.  
 
Sjukdomen beror även på känslighet mot olika miljöfaktorer (3). Den mest 
dominanta miljöfaktorn är rökning som fördubblar risken för att utveckla RA (5). 
Andra miljöfaktorer, med potential till att öka risken för RA, är alkohol, kaffe och 
infektioner. Miljöpåslag anses inducera citrullinering av egna proteiner vilket leder 
till bildning av nya antigenepitoper, så kallade neoepitoper (2, 7). Hormonbalans och 
förändrad mikrobiota kan också vara involverade i initieringen av sjukdomen för 
sådana individer som är genetiskt mottagliga (14). Hos individer som är genetiskt 
predisponerade för RA tappas toleransen för dessa epitoper vilket resulterar i att T-
celler och antikroppar reagerar mot proteinerna (2). Finns dessa proteiner på lederna, 
så attackeras de av antikroppar och celler såsom makrofager. Effekten av 
miljöfaktorer är beroende på hur genetiskt predisponerade individerna är och avgör 
därför hur stor risk det finns för RA-utveckling (14).  
 
Den kliniska bilden av en involverad led kan vara resultatet av interaktioner mellan 
celler som kallas fibroblast-liknande synovitcyter, celler från det medfödda 
immunförsvaret som makrofager och celler från det adaptiva immunsystemet. En 
överproduktion av TNF kan orsakas av interaktionen mellan T- och B-lymfocyter, 
fibroblast-liknande synovitcyter och makrofager (5). Processen leder även till 
överproduktion av flera cytokiner som exempelvis IL-6. Samspelet mellan 
immunitet, livsstil samt genetiska- och miljöfaktorer förklarar orsaken till RA-
utvecklingen (7). Nettoresultatet är en progressiv nedbrytning av brosk och ben (2, 
5). 
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Diagnostik och utvärdering 
 
 
Vid upptäckt av artritsymptom ska patienten samråda med reumatologspecialist för 
diagnos och behandling (1). Första kriteriet för diagnostik av sjukdomen är att minst 
en led har upptäckts med en definierad svullnad utan förklaring av annan sjukdom (6, 
8). Med fler involverade leder ökar relevansen för RA-diagnostik (8). En del av 
American College of Rheumatology (ACR):s diagnostiserande kriterier är detektion 
av autoantikropparna RF och ACPA (4). En ökad nivå utav RF, i form av IgA-isotyp, 
är associerad med RA-sjukdomen. Dock är inte RF eller ACPA ensamt tillräckligt 
för diagnosen av RA. ACR-klassifikation är internationella kriterier för vad som 
definierar RA, se tabell I för klassificering (15). Har en individ en symptomduration 
på 6 veckor och 6 poäng eller mer av ACR-klassifikationen, så medför detta RA-
diagnos. Erytrocyte sedimentation rate (ESR) och C-reaktivt protein (CRP)-nivåer 
ger information hur sjukdomsaktiviteten är, men är inte tillräckligt för att användas 
ensamt vid diagnostik och val av behandling (4, 8). ESR mäter hastigheten, med 
vilken erytrocyterna sedimenterar i plasman, i ett antikoagulerat blodprov under en 
viss tidsperiod i millimeter (mm/h) vilket påverkas av immunfaktorer och andra 
plasmaproteiner såsom fibrinogen (16). CRP är ett akut-fas-protein som syntetiseras i 
levern och förhöjda nivåer är oftast associerat med infektion eller en 
inflammationsprocess (17). Eftersom immunfaktorer och inflammationsprocessen 
påverkas vid RA, så är ESR och CRP goda markörer för sjukdomen (16, 17). 
 
Tabell I. ACR-kriterier för reumatoid artrit-klassifikation. Stora leder definieras som axlar, höfter, 
knän, anklar och armbågar. Små leder är exempelvis fingerleder och handleder. RA diagnostiseras 
vid t 6 poäng och symptomduration på minst 6 veckor.   

KLASSIFIKATIONSKRITERIER: POÄNG: 
A: ANTALET INVOLVERADE LEDER:   
1 STOR LED  0 
2-10 STORA LEDER 1 
1-3 SMÅ LEDER 2 
4-10 SMÅ LEDER 3 
>10 LEDER INKL. MINST EN MINDRE 
LED 

5 

B: SEROLOGI, RF ELLER ACPA I 
SERUM:  

 

NEGATIV RF OCH ACPA 0 
LÅG POSITIV RF ELLER ACPA 2 
HÖG POSITIV RF ELLER ACPA  3 
C: AKUTFASREAKTANTER:  
NORMAL CRP OCH ESR 0 
ONORMAL CRP OCH ESR  1 
D: DURATION AV SYMPTOM:   
< 6 VECKOR  0 
t 6 VECKOR 1 
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Rutinmässig utvärdering av RA inkluderar bestämning av patientens smärta, 
patientens allmänna egenbedömning av sjukdomsaktiviteten och hälsoundersökning 
enligt Health Assessment Questionnaire (HAQ) (6). HAQ är en patientbaserad 
mätning som värderar funktionsnedsättning, trötthet och depression (5). Denna typ 
av mätning är viktig eftersom den mäter patientens perspektiv av lidande.  
Bestämningarna, som görs i samband med utvärderingen, utförs via visuella analoga 
skalor (VAS), antingen på papper eller elektroniskt (6). Smärt-VAS används för att 
mäta smärtans intensitet (18). Patienten får vid frågetillfället uppskatta hur stark 
smärtan upplevs, på en linje som är 100 mm. Vid 0 mm upplevs ingen smärta och 
100 mm är den värsta tänkbara smärtan.  
 
Specialisterna undersöker även patienternas leder fysiskt vad gäller, antalet ömma 
och svullna leder baserat på poängsättning av ”räkning av 28 leder” (6). 
Poängsättningen ”28-joints disease activity score” (DAS28) är en 
sjukdomsaktivitetsmätning rekommenderad för bestämning av sjukdomsaktivitet och 
behandlingssvar. DAS28-mätningen inkluderar räkning av antalet leder som är 
svullna och ömma utav ett totalt antal av 28 leder, patientens egen skattning av 
sjukdomsaktivitet via VAS-bestämning samt ESR (5, 19). Mätningen av de olika 
inkluderade indexen kalkyleras genom nedanstående formel (20).  
 
0,56 × √ ö𝑚𝑚𝑎 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟 + 0,28 × √𝑠𝑣𝑢𝑙𝑙𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟 + 0,70 ×  𝐼𝑛(𝐸𝑆𝑅) + 0,014 × (𝑉𝐴𝑆) 
     
Om det kalkylerade värdet är över 5,1 indikerar det hög sjukdomsaktivitet. Ett värde 
lägre än 3,2 indikerar låg aktivitet och remission definieras som värden lägre än 2,6 
(19, 20).  
 
Short Form-36 (SF-36) är en utvärderande hälsoundersökning som mäter den 
allmänna hälsan utan att specifikt mäta för sjukdom, behandling eller ålder (21). I 
undersökningen ingår 36 frågor som mäter åtta dimensioner av hälsa och livskvalité. 
Hälsan mäts i genom självskattning av åtta hälsoparametrar där fysisk funktion, 
kroppslig smärta, vitalitet, social funktion, mental hälsa, fysisk rollfunktion, 
allmänhälsa och emotionell rollfunktion ingår.  
 
ACR-förbättringskriterier mäter förändringar i ömma eller svullna leder vilka 
förbättrats i minst tre av fem parametrar (22). Parametrarna är: patientens allmänna 
bestämning av sjukdomsaktivitet, fysisk utvärdering, smärta, funktionsundersökning 
(HAQ) och akutfasreaktanter (ESR). Procentandelen av förbättring registreras i tre 
av de fem mätningarna. Den vanligaste procentsatsen för kriterierna är 20 % 
(ACR20). ACR20 utgör en viktig komponent för att skilja mellan olika 
effektivitetsmätningar mellan olika antireumatiska behandlingar.  
 
Tidigare (år 1956) användes American rheumatism association (ARA)-kriterierna 
som diagnostiska kriterier för RA (23). Kriterierna var EMS i mer än en timme, 
svullnad av tre eller fler leder, svullnad i fingerlederna eller vristlederna och 
symmetrisk svullnad. Även reumatiska noduler, närvaro av RF, röntgenpåvisad 
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erosion eller osteopeni i händer alternativt handleder. För definierad RA krävdes 
minst 5 av nämnda kriterier och minst 6 veckor med ledsymptom. 
 
En röntgenutvärdering som används för RA är Larsen score. Den är uppbyggd på ett 
system som ger en numerisk utvärdering av hur sjukdomen har påverkat enskilda 
leder hos en patient (24). För numerisk mätning av ledömheten hos patienter med 
RA, utformades det som kallas för Ritchie articular index (RAI) (25). Det är baserat 
på summering av utvärderad mängd upplevd smärta då tryck adderas på leden eller 
vid en hastig rörelse (25). 
 
 
 
Behandlingar  
 
 
Utan adekvat behandling av sjukdomen RA kan patienter utveckla leddeformation 
och progressivt försämra sin fysiska förmåga (9). Målet med behandlingen är att 
kontrollera den underliggande inflammationen, vilket minskar smärta och ger 
patienterna bättre livskvalité så att de kan utföra vardagsaktiviteter med så lite besvär 
som möjligt (6). Det långsiktiga målet med behandlingen är att förhindra 
lednedbrytningen och förebygga komorbiditeter. Dagligen använder reumatiker 
NSAID-preparat och paracetamol för smärtlindring. Lokala steroidinjektioner 
rekommenderas för att minska inflammationen i de lokalt drabbade lederna (26).  
 
Vid diagnostiserad RA rekommenderas disease-modifying antirheumatic drug 
(DMARD), exempelvis metotrexat eller sulfasalazin. Vid otillräcklig effekt 
rekommenderas TNF-hämmare i kombination med metotrexat. Beroende på 
sjukdomsaktiviteten är behandlingsstrategierna olika, se tabell II (1).  
 
Tabell II. Uppdelning av behandling utefter vad som ges i första, andra och tredje hand utifrån 
svårighetsgraden hos RA-sjukdomen utöver NSAID och steroider. 

Sjukdoms 
-aktivitet  

Första hand Andra hand  Tredje hand 

Mild Metotrexat Sulfasalazin eller 
hydroxiklorokin/klorokinfosfat. 

-  

Medelhög Metotrexat TNF-hämmare separat eller 
kombination med metotrexat. 

Ytterligare kombination 
med sulfasalazin, 
hydroxiklorokin/ 
klorokinfosfat och 
metotrexat. Alternativt 
monoterapi med 
leflunomid.  

Hög  Metotrexat TNF-hämmare. Andra biologiska 
läkemedel, ensamma 
eller i kombination. 
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Leder inte den farmakologiska behandlingen till hämning av inflammationsprocessen 
kan kirurgiska åtgärder krävas för att undvika ledskador (1). Rehabilitering med 
hjälp av ett team bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator, 
rekommenderas parallellt med läkemedelsbehandling. Behandlingsstrategin att 
”behandla mot mål” har resulterat i signifikanta förbättringar för RA-patienter (9). 
Strategin innebär att de producerade cytokinerna har blivit målet för att hämma 
inflammationen. Rörelsefunktion och komorbiditet har förbättrats genom den 
strategin. Beroende på effekten av behandlingsstrategin, har remission erhållits hos 
10 - 50 % av RA-patienterna (8). Remission är vanligast hos icke-rökande män yngre 
än 40 år och hos dem som fått sjukdomen senare i livet. Om sjukdomen är under 
kontroll, så kan i vissa fall läkemedelsdoseringen sänkas, dock kräver detta att 
patienten noga övervakas för att i tid upptäcka om symptomen förvärras.  
 
 
 
Steroider  
 
 
Glukokortikoider används som steroidpreparat vid sjukdomen RA. Vid systemisk 
behandling ges det oralt i låg dos dagligen under en längre period (1). Som 
oralsteroid används prednisolon (27). Lokalt kan injektioner ges i lederna och då 
används steroiden triamcinolonacetonid. Korttidseffekterna av glukokortikoiderna är 
att de minskar ledinflammationen lokalt och i långa loppet minskar det ledskadan 
(5). Användning av steroider medför risker såsom infektioner och osteoporos. 
Steroider är att föredra för korttidsanvändning vid frekventa skov av sjukdomen, 
vilket ger snabb förbättring, medan andra läkemedel som DMARD behöver längre 
tid för att uppnå effekt.  
 
 
 
NSAID  
 
 
NSAID hämmar cyklooxygenas (COX) som deltar i bildningen av viktiga 
metaboliter för den inflammatoriska processen (1). NSAID minskar smärta och 
stelhet genom att hämma den processen, men har inte förmågan att hämma 
sjukdomsprocessen på längre sikt (5). Förstahandspreparatet inom NSAID är 
naproxen och i andra hand används ketoprofen. Vid ökad risk för mag-
tarmbiverkningar används celecoxib (1, 27). För att skydda mag-tarmkanalen mot 
NSAID:s gastrointestinala biverkningar bör de tas i kombination med 
protonpumpsinhibitorer (5).   
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DMARD 
 
 
DMARD kan vara biologiska och icke biologiska (8). DMARD minskar ledsvullnad 
och smärta genom att minska de inflammatoriska mediatorerna, vilket begränsar den 
progressiva ledskadan och förbättrar patientens fysiska funktion (5). Metotrexat 
rekommenderas som förstahandspreparat vid DMARD-behandling av aktiv RA (8). 
Metotrexat finns både som injektion och orala tabletter (27). Alternativt kan 
leflunomid användas, men då är de gastrointestinala biverkningarna mer vanliga (8). 
Läkemedlet sulfasalazin rekommenderas också som monoterapi för patienter med låg 
sjukdomsaktivitet. Hydroxiklorokin har också en DMARD-liknande effekt (5). 
Kombinationsterapi med två eller fler DMARD:s är mer effektivt än monoterapi, 
men biverkningarna kan då bli kraftigare (8). Biverkningar av DMARD inkluderar 
de mindre allvarliga, exempelvis illamående och mer allvarliga som hepatotoxicitet 
och interstitiell lungsjukdom (5). 
 
 
 
Biologiska läkemedel  
 
 
När RA-inflammationen inte är under full kontroll med icke biologisk medicinering 
bör behandling med biologiskt läkemedel påbörjas (8). Ökad förståelse av betydelsen 
av T-celler och cytokiner har lett till fler avancerade behandlingar, där den 
sjukdomsorsakande molekylen har blivit målet för läkemedlet (2). TNF-hämmare är 
förstahandspreparatet vid biologisk behandling och är den som är mest studerad (8). 
De främsta biologiska läkemedlen som används inom TNF-hämmare är infliximab, 
etanrecept och adalimumab (27). De är antikroppsläkemedel som verkar genom att 
hämma cytokinet TNF och på så vis sänka progressiviteten i immunprocessen där 
cytokinet ingår (27, 28). 
 
Blockader av andra typer av cytokiner än TNF har också varit effektivt, såsom 
antikroppar mot IL-6-receptorn, IL-1 antagonister med flera (2). Är inte ett 
biologiskt läkemedel tillräckligt effektivt, kan det krävas flera biologiska läkemedel i 
kombination (8). Administrering av de biologiska läkemedlen görs antingen genom 
självinjektioner i vecko- eller månadsintervaller eller via infusioner på mottagning 
(5). Biologiska läkemedel har revolutionerat RA-behandlingen eftersom att de har 
visat sig allmänt mer effektiva än DMARD (9). TNF-hämmarbaserad RA-behandling 
är kontraindicerat vid hjärtsvikt (8). RA-patienter med malignitet kräver en ökad 
försiktighet vid behandling, speciellt vid biologiska läkemedel som TNF-hämmare. 
Biverkningar som kan uppstå vid biologiska läkemedel kan vara reaktioner eller 
infektioner vid infusions/injektionsområden (5). Det största problemet vid 
användning av biologiska läkemedel är infektionsrisken på grund av bakterier, 
svamp och virus.   
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Dietens påverkan på RA 
 
 
Behandlingarna har sällan total effekt och alla har potential till att ge biverkningar 
(3). Därför vänder sig många av RA-patienterna till alternativa behandlingar såsom 
kosttillskott (3, 29). Kosten kan spela roll för symptomen och för komplikationerna 
(3). Det har rapporterats att 33 - 75 % av RA-patienterna anser att kosten spelar roll 
för deras symptombild och 20 - 50 % har testat att modifiera sin diet, för att minska 
sina symptom (29). Diskussionerna har ökat kring dietens sjukdomsmodifierande roll 
vid olika autoimmuna sjukdomarna, exempelvis RA (30). 
 
Olika typer av kost, som har postulerats att vara relevanta är medelhavsdiet, 
vegetarisk diet, vegandiet och näringsfaktorer som t ex fleromättade fettsyror 
(polyunsaturated fatty acid, PUFA) (8, 30). Ingen sjukdomsmodifierande effekt har 
kunnat bevisats kliniskt med kostförändring, men det har visat sig medföra en del 
fördelar för RA-patienter som minskning av komplikationer och bättre allmänhälsa. 
Har patienten en läkemedelsbehandling som ger god kontroll av inflammationen, kan 
kostförändring övervägas för de med ett obalanserat näringsintag eller de med 
otillräcklig livskvalité (30). En rekommenderad välbalanserad kost anses vara en 
måltid som uppfyller tallriksmodellen och har en variation av alla näringsgrupper 
(40, 41, 42). Tallriksmodellen är ett enkelt sätt att lägga upp sin mat för att avgöra 
om måltiden är välbalanserad. Modellen består av tre delar: en del består av främst 
rotfrukter och grönsaker, den andra av kolhydratslivsmedel som pasta och potatis. 
Den tredje består av proteinrika livsmedel som kött, ägg och baljväxter. Den 
välbalanserade kosten benämns som västerländsk diet och karaktäriseras av mer kött 
än fisk, mer smör än olivolja och mer potatis än grönsaker. Den västerländska dieten 
används ofta som kontrolldiet vid experimenterande kostförändringar.  
 
Bevisen ökar för att en förändrad uppsättning och funktion av mukosal mikrobiota 
(mag-tarmkanalens bakterieflora) är nära relaterat till RA-sjukdomen (14). Den 
förändrade mikrobiotan har bevisats genom fekala analyser. RA-patienter har en 
minskad tarmmikrobiell mångfald jämfört med friska, vilket är korrelerat till 
sjukdomsduration och autoantikroppsnivåer. Senare studier har fokuserat på vad som 
ger den funktionella rollen hos de mikrobiella komponenterna i RA och har visat en 
ökad känslighet för artrit via aktiveringen av TH17-celler i tarmen vid ändrad 
mikrobiota. Mag-tarmkanalens bakterieflora består av cirka 100 biljoner bakterier 
och kompositionen beror på många influerande faktorer som rökning, diet, stress och 
läkemedel (30). Floran är en viktig del av immunförsvaret, då den ger ett initialt 
skydd mot invaderande patogener. Toll-lika receptorer känner igen patogener via 
mikroorganismassocierade molekylmönster som flagelin. Från Toll-lika receptorer 
sänds intracellulära signaler som leder till uttryck av pro- eller anti-inflammatoriska 
cytokiner. Bakteriefloran kan också reglera T-cellsdifferentiering och på sätt 
modulera den adaptiva immuniteten. Dietfibrer är viktiga regulatorer för mikrobiota, 
eftersom de vid jäsningsprocessen klyvs av magbakterierna till short-chain fatty 
acids (SCFA). SCFA är kända för att minska uttrycken av inflammatoriska 
kemokiner eller cytokiner som TNF, IL-6, och IFN-J (30, 31). Minskningen av de 
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inflammatoriska mediatorerna har visat sig bero på SCFA:s påverkan på makrofager 
och dendriters cellfunktion (31).  
 
Studier har utförts kring sjukdomsrelaterad mikrobiota hos RA-patienter vilka 
jämförts med friska (30, 32). Dessa visade obalans mellan prevotella-arterna hos 
RA-patienternas mikrobiota med en korrelation till HLA som kan skapa specifika 
genotyper för mikrobiota vilka kan kopplas till autoimmunsjukdomar. Dominans av 
prevotella- och bacteroides-arter är associerade till kostintag. Ett högre intag av 
animaliska proteiner och mättat fett associeras med dominansen av bacteroides och 
vid ett kolhydratrikt intag påverkas prevotella (30). Prevotella är en potent riskfaktor 
för human RA. Mer kolhydrater i kosten kan leda till mer prevotella vilket medför att 
risken för RA ökar. Den rapporterade effekten av omega-3-fettsyror vid RA kan bero 
på dämpandet av den prevotella-inducerade inflammationen. Ett balanserat intag av 
olika livsmedel inklusive dietfiber är viktigt för att upprätthålla en balanserad 
tarmflora samt för att minska metaboliska och inflammatoriska risker. En 
långtidsbegräsning av ett enskilt näringsämne kan inte vara rekommenderat och bör 
ske under noggrann observation av näringsexperter.  
 
Observationer har gjorts som visat att RA-incidenterna varierar i olika geografiska 
områden (33). RA-fallen är färre i länder i Sydeuropa än i de nordeuropeiska 
länderna och Nordamerika. Av den anledningen finns teorier om att miljö och 
livsstilsfaktorer som diet kan påverka förekomsten av RA i olika geografiska 
områden. Förändringar i dieten med avsikt att minska RA-symptom kan utgöra ett 
ökat antioxidantintag, att förändra lipidprofiler i riktning mot sådana som bidrar till 
antiinflammatoriska effekter, samt potentiellt att ändra tarmfloran.  
 
En diet som har föreslagits för att mildra effekterna av RA är medelhavsdiet vilket 
också visat ha en god följsamhet hos patienter. Dieten är karaktäriserad av högt 
innehåll av olivolja, oraffinerade spannmål, färsk eller torkad frukt, grönsaker och 
måttlig mängd fisk, mindre mejeriprodukter och kött (31, 33). Kosten serveras oftast 
tillsammans med rött vin och maten innehåller ofta många smaktillsatser och 
kryddor. Dieten har förebyggande och behandlande effekt på flera hälsotillstånd 
såsom primära och sekundära kardiovaskulära sjukdomar, demens och en del 
cancertyper (33). Associationen mellan konsumtion av medelhavsdiet och positiva 
hälsoeffekter är dokumenterad, men inte fullständig för att bevisa att medelhavsdiet 
kan förebygga eller behandla RA.  
 
Undersökningar av ledvätskekomponenter har visat produktion av fria syreradikaler i 
reumatiska leder (29). TNF sägs inducera uttryck av cytokiner och kollagenas genom 
en mekanism som involverar fria syreradikaler. Blodmarkörerna för antioxidanter är 
lägre hos RA-patienter än kontroller, vilket antyder att en låg nivå av antioxidanter 
kan vara en risk för att utveckla RA. Antioxidanter har en viktig skyddande roll mot 
vävnadsskada orsakad av de fria syreradikalerna och har visat en god effekt hos RA-
patienter (3, 29). Vitamin E (D-tokoferol), vilket är en antioxidant, inhiberar IL-1E-
produktionen i monocyter genom att hämma lipoxygenasvägen som kräver 
syreradikaler i sitt intermediat (29). Intag av vitamin E hämmar främst 
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ledförstörelsen. Vitamin E-rik mat är spannmål, frukt, grönsaker och vegetabiliska 
oljor (3). 
 
Vitamin D har en hormonliknande aktivitet med endokrin och parakrin effekt, som 
ger flera effekter på immunfunktioner (31). Lymfocyter uttrycker vitamin D-
receptorer och vitamin D har även visats påverka antigenpresentationen av 
dendritiska celler. Vitamin D ändrar även B- och T-lymfocyters funktion. Vitamin D 
produceras i huden av solljusets närvaro och cirkulerande nivåer påverkas främst av 
det orala intaget. Det finns i bland annat fisk, mjölk, ost, äggula, kött och fjäderfä. 
Medan vitamin D inte visar någon större förbättrande sjukdomseffekt för RA-
patienter så har det ändå fördelen att det verkar förebyggande mot osteoporos, vilket 
RA-patienter har en större risk att drabbas av. 
 
Mat har visat sig ha potentiella allergener som länkats med artritsymptom (3, 29).  
Av denna anledning är matintolerans intressant för RA-sjukdomen. Elementär diet, 
vilket är en flytande form av flera näringsämnen, exempelvis vitaminer och 
mineraler, har testats för att se om matallergi eller intolerans kan vara viktiga 
faktorer för RA, men har bara påvisat mindre förbättringar (29). Matallergi spelar 
förslagsvis roll vid patogenesen hos vissa patienter med RA (34). Antikroppar som 
IgE, G, M och A har mätts eftersom de kan vara riktade mot antigener i mat och de 
som har högre nivåer av dessa har ofta rapporterats med artritiska symptom (34). I 
vissa studier har det inte funnits någon koppling mellan 
sjukdomsaktivitetsparametrar och antikroppsaktivitet för matallergener. 
Matintolerans verkar påverka cirka 5 % av de som drabbas av RA (3). Vegandiet 
utan E-laktoglobulinallergener har rapporterats kunna ge förbättringar i kliniska 
symptom vid RA, men kan ge biverkningar som illamående och diarré (29). 
Vegandiet är en diet där all typ av animaliska produkter utesluts och ersätts med 
förslagsvis grönsaker, rotfrukter, nötter, sojaprodukter, svamplivsmedel och så 
vidare. I en studie testades vegandiet fri från gluten resultatet blev minskade 
antikroppar parallellt med sjukdomsförbättring, varför ett minskat immunsvar kan 
förknippas med matallergener som gliadin och E-laktoglobulin. Riskerna med att 
ändra till vegandiet skulle kunna vara minskad koncentrationen av kalcium, vitamin 
D och B12, men det ger ingen större minskning av näringsintaget (34). 
 
 
PUFA har visats kunna minska RA-sjukdomsaktivitetsrelaterade markörer i flera 
studier, men den statistiska signifikansen i dessa är inte stor på grund av den mindre 
deltagarstorleken, den kliniska metoden och en del negativa rapporterade resultat 
(30). Exempelvis så har långtidsanvändning av PUFA, i en relativt hög dos, orsakat 
biverkningar såsom hemorrojder. Det finns tre större klasser av fettsyror: mättade, 
enkelomättade och PUFA:s (29). PUFA:s indelas beroende på var 
dubbelbindningarna befinner sig, i position K-6 (omega 6) eller K-3 (omega 3). 
Enzymen, som krävs för att inducera dubbelbindningarna i dessa positioner, finns 
inte hos människan och därför är det essentiella fettsyror som måste konsumeras. 
Den stora källan till K-3 PUFA är D-linolensyra (ALA) som finns i rapsolja, sojaolja 
och framförallt i fet fisk (3). Omega 6 och omega 3 konverteras till fettsyrorna 
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arakidonsyra (AA) respektive eikosapentaensyra (EPA) och blir inkorporerade i 
cellmembran (29). Omega-3 PUFA:s, EPA och docosahexaensyra (DHA) har 
rapporterats utöva antiinflammatorisk effekt genom dämpning av intracellulär 
signalering via ”peroxisomproliferatoraktiverad receptor” (30). DHA och EPA sägs 
kunna sänka produktionen av AA deriverade eikosanoider och minska produktionen 
av proinflammatoriska cytokiner som TNF, IL-1E, IL-6 och minska reaktiva 
syreradikaler (3). Eikosanoider syntetiserade från AA, har en mer proinflammatorisk 
effekt och ökar med ökat intag av omega 6-kost. Debatten kring hur hälsan samspelar 
med näringsintaget ökar, främst när det gäller vegetabiliska oljor exempelvis 
palmolja som har ett stort användningsområde inom livsmedelsindustrin (35). 
Palmolja är ett omtalat livsmedel inom miljödiskussioner och innehåller ungefär 10 
% PUFA av främst linolsyra och 44 % palmitinsyra (36, 37). Dieter rika på palmolja 
medför en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar på grund av det höga innehållet 
av palmitinsyra (37). Palmoljan innehåller även gynnsamma föreningar som 
antioxidanter och vitamin E (35, 37). Palmoljan undviks i medelhavsdieten men kan 
förkomma i vegandiet (38).  
 
I västerländska länder konsumeras mer omega 6 än omega 3, på grund av den ökade 
konsumtionen av ALA från sojabönor, solrosolja och majsolja (29). Linolensyra 
metaboliseras till J-linolensyra (GLA) som konverteras i inflammatoriska celler till 
dihomo- J-linolensyra (DGLA) (3). Evening primrose oil (EPO) innehåller stor 
mängd av GLA. DGLA ackumulerar i cellerna där enzymet finns som konverterar 
till AA. Den ökade GLA-nivån hämmar syntesen av inflammatoriska eikosanoider 
från AA och ökar den antiinflammatoriska effekten genom de DGLA-deriverade 
eikosanoiderna. Omega 6 som metaboliseras till AA finns främst i animaliskt fett och 
därför innehåller sällan växtbaserad mat AA (3, 31). Vegandiet tar bort det exogena 
AA-intaget, vilket gör att den minskade produktionen av AA minskar 
proinflammatoriska eikosanoider såsom leukotriener och prostaglandiner (3, 29, 31). 
Eikosanoider medierar inflammation via cytokinsyntes och cellkommunikation (3). 
AA metaboliseras via COX och 5-lipoxygenas till K-6 prostaglandiner (PG) och 
leukotriener (LT), medan EPA är kompetitivt substrat för metabolismen av PG och 
LT och blir till K-3 LT (29). EPA binder dåligt till COX och eftersom K-3 PG inte 
syntetiseras i stora mängder så konkurrerar de och kan inhibera bildningen av K-6 
PG (29). K-3-eikosanoider har mindre aktivitet än de AA-deriverade eikosanoiderna 
(29). Studier om hur K-3 fettsyrakompletteringar påverkar RA-sjukdomen har gett 
olika resultat. De olika resultaten av studierna kan förklaras med att 
fettsyrakompletteringen påverkar olika beroende på genetiken för cytokinsyntes. I 
tidigare studier som undersökt effekten av dieterna hos RA-patienter har det 
spekulerats i om näringsfaktorer som PUFA, vitamin D och vitamin E kan vara 
påverkande faktorer (3, 29, 31, 33). Därför har flera RA-studier även gjorts på 
kosttillskott av dessa näringsfaktorer.    
 
Eftersom det är stora skillnader mellan hur patienterna reagerar på kostförändringen, 
kan det spekuleras om placeboeffekt, men håller studien på under en längre tid anses 
den ha avtagit (34). Uteslutning av farmakologisk behandling vid dietintervention är 
inte välstuderat och anses inte vara etiskt rätt (31). Deltagarna kan inte blindas 
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eftersom de ska kunna äta dieten. Vissa dieter har lett till viktminskning vilket kan ha 
påverkat sjukdomsaktiviteten. Faktorer som kan störa relationen mellan diet och RA 
kan vara rökning, fysisk aktivitet, socioekonomisk status och övervikt. Mätning och 
förändring av dessa faktorer är kritiska vid validering av studieresultat. Det finns 
även andra faktorer som är svårare att mäta som sovbeteende, depression och 
hälsokompetens. Hälsokompetens är en patients förmåga att läsa, förstå och agera 
utifrån hälsovårdens information, vilket är viktigt för patienternas rätt till vård (39). 
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SYFTE  
 
 
Syftet med detta examensarbete var att med hjälp av publicerade kliniska studier 
undersöka om vegandiet med eller utan gluten, medelhavsdiet och kosttillskott kan 
påverka grundbehandlad RA-sjukdom i gynnsam riktning.  
 
 
 
METOD  
 
 
För att studierna skulle bedömas vara relevanta för syftet i litteraturuppgiften ställdes 
kriterierna och frågeställningarna:     
Kriterier: 
1. Randomiserade kliniska studier med minst 30 inkluderade deltagare vid 
studiestart.  
2. Kostförändring med ordinarie läkemedelsbehandling jämfört med välbalanserad 
kost och ordinarie behandling.  
3. Studerade förändring i sjukdomssymptom i relation till kosten.  
Frågeställningar:  
1. Är det möjligt att påverka RA-sjukdomssymptom och sjukdomsaktivitet genom 
kostförändring? 
2. Hur påverkade de olika dieterna sjukdomen? 
3. Vad kan vara bra att undvika eller att lägga till i sin kost som grundbehandlad RA-
patient? 
 
En litteraturstudie genomfördes med hjälp av litteratursökningar i databasen 
PubMed. För att erhålla artiklar som matchade frågeställningarna så användes 
sökorden: ”Rheumatoid arthritis diet”. Sökning gav 14 artikelträffar med 
begränsningarna gratis artiklar med fulltext och randomiserade kliniska studier. En 
av dessa uppfyllde kriterierna för uppgiften.  
 
För att specialisera och utöka sökningen gjordes även sökning med sökorden 
”Rheumatoid arthritis vegan”. Detta gav två träffar bland gratis fulltextartiklar, 
dessvärre var de inte passande till uppgiftens syfte och valdes bort. Sökning av 
endast fulltext erhölls sju artikelträffar som uppnådde syftet, två av dessa artiklar var 
gratis fulltext och valdes ut för studien. På grund av det låga antalet av resulterande 
artiklar inom det valda ämnet medelhavsdiet, så studerades det närmare på olika 
beståndsdelar inom medelhavsdieten. Därför inkluderades de extra sökorden som 
”Rheumatoid arthritis Vitamin E”, ”Rheumatoid arthritis n-3 PUFA” och 
”Rheumatoid arthritis Vitamin D” som gav fyra, sex respektive elva artikelträffar. 
Från sökorden ”Rheumatoid arthritis n-3 PUFA” erhölls två artiklar och från 
resterande sökord erhölls en artikel per sökord. Dessa artiklar studerade kosttillskott 
med näringsämnen som ingår i medelhavsdieten.  
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Artiklarna erhölls mellan perioden 15 januari 2019 till 29 januari 2019 och ett flertal 
artiklar exkluderades av flera anledningar, vilket visas enligt tabell III för antalet 
uteslutna per sökord.  
 
Tabell III. Antalet artiklar som uteslöts utifrån olika kriterier på de valda sökorden. Totala antalet 
artikelträffar var 42, därav 7 som uppfyllde kriterierna (studerade relevant diets påverkan på RA-
sjukdomsaktivitet hos fler än 30 diagnostiserade och grundbehandlade RA-patienter) som användes 
och 35 som uteslöts. Sökorden inkluderade ”rheumatoid arthritis” med sökorden ”diet”, ”Vegan”, 
”vitamin E”, ”n-3 PUFA” och ”vitamin D”.  

Sökord→ 
 
 

Rheumatoid 
arthritis diet  

Reumatoid 
arthritis 
Vegan 

Reumatoid 
arthritis 
Vitamin E 

Reumatoid 
arthritis n-
3 PUFA 

Reumatoid 
arthritis 
Vitamin D 

Totalt 
 

Antalet 
artikelträffar  

14 7 4 6 11 42 

Antalet 
valda 
artiklar 

1 2 1 2 1 7 

Antalet 
uteslutna 
artiklar och 
anledning: 
Inte 
sjukdoms-
aktivitet 
påverkad av 
diet  

7 5 2 2 4 20 

Inte 
grundbehand
lad RA 

    1 1 

Inte relevant 
kost/diet 

3   1 4 8 

Inte 
diagnostisera
de RA-
patienter  

2  1  1 4 

För få 
inkluderade 
deltagare 
(<30 
personer vid 
start)  

1   1  2 

Totalt 
uteslutna  

13 5 3 4 10 = 35  
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RESULTAT 
 
 
Studie 1: Faecal microbial flora and disease activity in rheumatoid 
arthritis during a vegan diet (Peltonen et al. 1997, ref 40).  
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka effekterna av en vegandiet, rik på laktobaciller på 
den fekala floran och sjukdomsaktivitet hos RA-patienter. Den gjordes även för att se 
om tidigare resultat av liknande studier kunde bekräftas.  
 
 
Studiedesign & metod 
 
Studien är randomiserad och parallellkontrollerad. Det var 43 stycken ARA-
diagnostiserade RA-patienter som skrevs in i studien. Patienterna hade aktiva 
ledsymptom (minst tre svullna eller fem ömma leder) och ESR på högre än 20 mm/h. 
Deltagarna i studien blev randomiserade till två dieter: testgruppen som fick 
vegandiet i en månad och kontrollgruppen som fick fortsätta med ordinarie kost. 
Deltagarna i studien fortsatte med sin tidigare läkemedelsbehandling under den första 
studiemånaden. Behandlingen kunde senare ändras om det bedömdes som kliniskt 
nödvändigt. Följsamheten av dieten kontrollerades via intervjuer och analyser av 
urinens natriuminnehåll som sjunker två tredjedelar vid god följsamhet av denna diet. 
De kliniska utvärderingarna utfördes blint innan studiestart och i slutet av 
studieperioden. Ett sjukdomsförbättringsindex beräknades för varje patient, som 
baserades på sex sjukdomsaktivitetsparametrar: 1) smärta (skala 0 – 100 mm), 2) 
HAQ, 3) antalet ömma leder, 4) antalet svullna leder, 5) en allmän utvärdering av 
förbättring (skala 0 - 5) och 6) ESR. De patienterna som hade t 20 % förbättring av 
fem eller sex av dessa parametrar klassificerades som ”high improvment index” (HI). 
Resten som inte uppfyllde den förbättringen, klassificerades som ”lågt 
förbättringsindex”. Blodprover togs vid utvärderingarna. Avföringsprov togs och 
genomgick en datoriserad jämförelse av bakteriecellernas ”cell membrane fatty 
acids” (CFA) som renades fram med hjälp av gas-vätskekromatografi. 
Avföringsproverna grupperades efter diet, tid (före studiestart, efter en månad och 
efter studiens slut) och förbättringsindex. 
 
 
Resultat 
 
I vardera gruppen var det 18 personer som fullföljde respektive diet. Det var fem 
patienter i testgruppen och ingen i kontrollgruppen som uppnådde HI, se tabell IV 
för procentandel för respektive grupp. Medelvärdet av förbättringspoäng för de sex 
sjukdomsaktivitets parametrarna låg på 3,1 och 2,0 för vegangruppen respektive 
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kontrollgrupp. Skillnaden var signifikant (P = 0,027). Avföringsprovernas CFA-
profil visade att en signifikant förändring hade skett hos testgruppen mellan proverna 
före och efter diet (P < 0,001). Ingen signifikant skillnad syntes hos kontrollgruppen.  

Tabell IV. Procentuell fördelning i sjukdomsförbättring enligt förbättringsindex. HI kategoriserades 
till dem som uppnådde 20 % förbättring eller mer i fem eller sex av de sex parametrarna för 
sjukdomsaktivitet: smärta, HAQ, ömma leder, svullna leder, subjektiv förbättring och ESR. 

Förbättringskategori  Vegangrupp (n = 18) Kontrollgrupp (n = 18) 
Hög förbättring  27,8 % 0 % 
Låg förbättring  72,2 % 100 % 

 
 
 
Studie 2: A vegan diet free of gluten improves the signs and symptoms 
of rheumatoid arthritis: the effect on arthritis correlate with a 
reduction in antibodies to food antigens (Hafstrom et al. 2001, ref 41).    
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka den kliniska effekten av en vegandiet fri från gluten 
hos patienter med RA och att kvantifiera antikroppsnivåer mot två viktiga livsmedel 
som inte ingick i testdieten.  
 
 
Studiedesign & metod 
 
Studien gjordes randomiserad och parallellkontrollerad. Det var 66 patienter 
klassificerade enligt ACR-kriterierna som skrevs in i studien och som 
randomiserades till dietintervention (intention to treat, ITT). Samtliga patienter hade 
en stabil behandling med NSAID, glukokortikoider och DMARD och blev 
randomiserade till en vegandiet fri från gluten eller till en icke-vegandiet under en 
studietid på ett år. Det var 38 stycken som tilldelades vegandieten och 28 
kontrolldieten. För uppföljningskontrollerna så fick varje patient dokumentera det 
dagliga kostintaget. Utvärderingar gjordes genom undersökning av förändring för 
varje patient med ACR20-svarskriterier. IgG- och IgA-antikroppar mot mat-
relaterade antigen, såsom gliadin och E-laktoglobulin mättes med hjälp av enzym-
linked immunosorbent assay (ELISA). Röntgenbilder av händer, vrister och fötter 
togs vid start, samt sex månader och tolv månader efter start och de utvärderades 
med Larsen score metoden (dvs en metod som ger numerisk värdering av enskilda 
leders status).  

 



 24 

 
Resultat 
 
Det var 22 patienter i dietgruppen som fullföljde studien som ”valid compliant 
completer” (VCC). VCC definierades som att deltagarna genomförde minst nio 
månader av studieperioden och kunde presentera effektivitetsvariabler efter tolv 
månader. I kontrollgruppen var det 25 deltagare som enligt VCC slutförde studien, se 
procentandelen enligt tabell V. I dietgruppen var det nio som uppnådde ACR20-
kriterierna jämfört med en i kontrollgruppen efter nio månader, se procentandel i 
tabell V. Av dem i vegandietgruppen som svarade på ACR20-kriterierna, var det en 
individ som visade signifikant förbättring av CRP (P < 0,05). Det som förbättrades 
hos kontrollgruppen var 1) antalet svullna leder och 2) deltagarnas upplevelse av 
sjukdomsaktivitet. Nivåerna av IgG och IgA anti-gliadin- och anti-E-laktoglobulin-
antikroppar skiljde sig inte signifikant åt mellan diet- och kontroll-grupp. Vid den 
långsiktiga uppföljningen visade dock vegangruppen en signifikant minskning i IgG 
anti-gliadin- och anti-E-laktoglobulin-nivåer jämfört med startvärdena. Röntgen efter 
sex och tolv månader visade på försämring, dvs en signifikant ökning av Larsen 
score, som observerades i båda grupperna.  

Tabell V. Procentandel som slutförde studien enligt VCC och procentandel av dessa som uppnådde 
kriterier för ACR20 för respektive grupp. 

 Dietgrupp Kontrollgrupp  
VCC (slutförde minst 9 
månader) 

57,9 % 89,3 % 

Uppnådde ACR20-
kriterierna av VCC 

40,9 % 4,0 % 

 
 
 
Studie 3: An experimental study of a Mediterranean diet intervention 
for patients with rheumatoid arthritis (Skoldstam et al. 2003, ref 42).  
 
 
Syfte 
 
Studien gjordes för att undersöka hur effektiv medelhavsdiet var att dämpa 
sjukdomsaktivitet hos patienter med RA jämfört med en vanlig västerländsk diet. 
 
 
Studiedesign & metod 
 
Studien är randomiserad, parallellkontrollerad och utförd på patienter som var 
registrerade vid en hälsovårdscentral. Kriterierna för att delta i studien var en 
sjukdomsduration på minst två år, ett sjukdomstillstånd som var stabilt, DAS28 > 2,0 
och uppfyllda kriterier för ACR. Det var 56 deltagare som uppfyllde kriterierna och 
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de rekryterades till studien i samband med att de påbörjade ett Outpatient based 
rehabilitation programme (ORP). ORP är en handlingsplan som baseras på att 
patienter rehabiliteras och övernattar på ett sjukhus. När alla inledande utvärderingar 
var gjorda så randomiserades 27 patienter till att fortsätta med vanlig mat 
(kontrolldiet) och 29 patienter till medelhavsdiet. ORP ägde rum de första tre 
veckorna, sedan fick deltagarna fortsätta i nio veckor hemma med tilldelad diet. 
Under ORP serverades kontrollgruppen sjukhusmat som var allsidig. Följsamheten 
kontrollerades med frågeformulär och intervjuer om dieten. Utvärderingar 
genomfördes innan start, efter tredje veckan, sjätte veckan och i slutet av studien, dvs 
efter nio veckor. För de primära effektivitetsvariablerna användes fyra mätningar: 1) 
DAS28 användes för värdering av sjukdomsaktivitet av 28 leders ömhet och 
svullnad, ESR och allmänna VAS. Andra primära utfallsvariabeln var en svensk 
version av HAQ och den tredje var den svenska versionen av SF- 36-
hälsoundersökning. Den fjärde parametern var patienternas dagliga dos av NSAID. 
Sekundära utfall var bland annat koncentrationen av CRP i serum, patienternas egna 
värdering av sin egna smärta på VAS (0 - 100 mm) och tidsperioden av deras EMS 
(minuter). 

 
Resultat 
 
Efter tre veckor av diet hade båda grupperna fått en minskning av allmänna VAS. 
Medelhavsdietgruppen hade även fått en minskning i smärt-VAS och stelhet. Efter 
tolfte veckan hade tre av de fyra primära utvärderingsparametrarna förbättrats. Den 
parameter som var oförändrad var den dagliga dosen av NSAID. SF-36 visade främst 
förbättring i den sociala och den fysiska funktionen. Förändringen i medelvärdet av 
primära utvärderingsparametrarna DAS28, HAQ och allmänna VAS från vecka ett 
till slutet av studien i vecka tolv för grupperna ses i tabell VI. De sekundära utfallen 
var förbättrade hos medelhavsdieten men visade ingen förändring hos 
kontrollgruppen.  

Tabell VI. Ändringen av medelvärdet hos utvärderingsparametrarna som visar sjukdomsaktivitet hos 
respektive grupp mellan vecka 1 och vecka 12. 

 Start 
dietgrupp 

Förändring  
dietgrupp 

Start  
kontrollgrupp 

Förändring  
kontrollgrupp 

DAS28 (2-10) 4,4 - 0,56  
(P < 0,001) 

4,3 0 

HAQ (0-3)  0,7 - 0,15 
(P = 0,020) 

0,8 0 

Allmänna 
VAS  
(0-100 mm) 

30 - 12 
(P = 0,008) 

28 - 1 

Smärt-VAS 
(0-100 mm) 

32 - 12 
(P = 0,007)  

31 + 3 

EMS (min)  49 - 5 
 

64 - 4 
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Studie 4: Putative analgesic activity of repeated oral doses of vitamin E 
in the treatment of rheumatoid arthritis. Results of prospective placebo 
controlled double blind trial (Edmonds et al. 1997, ref 43). 
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka effekten av oralt administrerat vitamin E (D-
tokoferol) hos grundbehandlade RA-patienter.  
 
 
Studiedesign & metod 
 
Det är en prospektiv, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad parallellstudie 
utförd på patienter registrerade vid två hälsovårdscentraler. Det var 42 ARA-
diagnostiserade RA-patienter som registrerades i studien. Deras sjukdomsaktivitet 
definierades av minst sex parametrar inom RAI och/eller EMS på mer än en timme. 
Patienternas ledömhet och blodprover bedömdes innan studiestart. Efter 
randomiseringen tilldelades 22 patienter placebokapslar och 20 deltagare tilldelades 
två vitamin E-kapslar två gånger dagligen i tolv veckor. Hela dagsdosen av 
vitamintillskottet var 1200 mg vitamin E-acetat. Blodprovstagning och kliniska 
utvärderingar genomfördes en, fyra, åtta och tolv veckor efter studiens start. En 
uppföljande utvärdering gjordes åtta veckor efter studieperiodens slut. I blodproverna 
mättes bland annat antalet vita blodkroppar, hemoglobinkoncentration och ESR. 
Deltagarna fick under studien föra dagbok över EMS och VAS för tre 
smärtparametrar för morgon, eftermiddag och efter vald aktivitet. Vald aktivitet 
definierades av patienter som en daglig aktivitet som orsakade smärta. Förändringen 
av patienternas allmänna hälsa bedömdes genom frågor vid varje 
utvärderingstillfälle. Följsamhet uppskattades genom tabletträkning.  

 
Resultat 
 
RAI-medelvärdet minskade men påverkades inte signifikant av vitamin E, se 
ändringen enligt tabell VII. Durationen av EMS minskade, se tabell VII. 
Medelvärdet för svullna leder hos vitamin E gruppen ökade från 9,2 till 9,9 och i 
placebogruppen från 9,8 till 10,2. Smärtparametrarnas medelvärde minskade 
signifikant med vitamin E-behandling jämfört med placebo, se tabell VII. Enligt 
patienternas egna bedömning av effektivitet, förbättrades 60 % av patienterna med 
vitamin E jämfört med 31,8 % för placebo.  
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Tabell VII. Utfallsvariablernas medelvärdesändring i jämförelsen mellan vitamin E och placebo från 
vecka 1 till vecka 12. Även procentandelen som enligt studien svarade på frågor om VAS. 

 Vitamin E-grupp Kontrollgrupp 
RAI - 0,6 - 0,9 
EMS (min) - 15 - 10 
VAS morgon 
 (0 – 100 mm) 

- 0,56 (P = 0,006)   
55 % svar 

+ 0,54  
22,7 % svar 

VAS kväll (0 - 100 mm) - 0,56 (P = 0,017) 
50 % svar 

+ 0,28 
27,3 % svar 

VAS efter vald aktivitet - 0,68 (P = 0,40) 
57,9 % svar 

+ 0,09 
23,8 % svar 

 
 
 
Studie 5: Clinical Benefits of K-3 PUFA and J-Linolenic Acid in 
Patients with Rheumatoid Arthritis (Veselinovic et al. 2017, ref 44).  
 
 
Syfte 
 
Studien gjordes för att studera om fettsyrorna K-3 PUFA och J-linolensyrorna (GLA) 
som ingår i medelhavsdieten hade någon antiinflammatorisk effekt eller medförde 
kliniska förbättringar hos patienter med RA. 
 
 
Studiedesign & metod 
 
Studien är prospektiv, dubbelblind, randomiserad och parallellkontrollerad. Den 
inkluderade 60 stycken kvinnliga RA-patienter där diagnosen var ställd enligt ACR 
kriterier. Medelvärdet av sjukdomsdurationen hos patienterna var fyra och ett halvt 
år. Alla deltagarna hade samma antireumatiska behandling. Patienterna 
randomiserade till tre olika behandlingsgrupper med 20 personer i varje grupp. 
Första gruppen tilldelades fem gram fiskolja dagligen efter måltid i tolv veckor, 
genom att ta fem kapslar som vardera innehöll ett gram fiskolja. Innehållet av ett 
gram koncentrerad fiskolja är 300 mg DHA, 200 mg EPA och 100 mg av K-3 PUFA. 
Den andra gruppen tilldelades två kapslar av fiskoljan och två kapslar av EPO 
dagligen efter måltid. Varje EPO-kapsel innehöll 1300 mg av EPO, 949 mg av LA 
och 117 mg av GLA. Den tredje gruppen fick fortsätta med sin ordinarie behandling 
och blev därför kontrollgrupp. DAS28 användes för utvärdering av sjukdomen, där 
ESR och smärt-VAS inkluderades. Laboratorieanalyser och kliniska utvärderingar 
gjordes innan start och efter tolv veckor. Följsamheten kontrollerades i slutet av varje 
månad genom räkning av kapslar.  
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Resultat 
 
En signifikant minskning av DAS28 observerades i fiskoljegruppen (grupp 1) med 
medelvärdeminskningen från 4,99 vid start till 3,91 i slutet. En signifikant minskning 
skedde även i grupp 2 med K-3 PUFA och EPO från 4,76 till 3,79, se ändringen och 
signifikans enligt tabell VIII. Grupp 3 hade en icke-signifikant tendens till 
minskning av DAS28 med 4,66 till 4,23. Antalet av smärtande leder och VAS hade 
sjunkit signifikant hos både grupp 1 och 2 men inte i kontrollgruppen.  
 
Tabell VIII. Ändring av effektparametrarnas medelvärde från start till vecka 12 vid studiens slut. 

 Grupp 1  
(K-3 PUFA) 

Grupp 2 
(K-3 PUFA + GLA) 

Grupp 3  
(kontroll) 

DAS28 - 1,08 (P d 0,01) - 0,97 (P d 0,01) - 0,43 
VAS smärta (mm) - 9 (P d 0,01) - 8,5 (P d 0,01) - 2,2  

 
 
 
Studie 6: Incorporation of K-3 PUFA and J-linolenic acid in blood 
lipids and red blood cell lipids together with their influence on disease 
activity in patients with chronic inflammatory arthritis- a randomized 
controlled human intervention (Dawczynski et al. 2011, ref 45).  
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att studera K-3-fettsyrornas och J-linolensyrornas 
antiinflammatoriska effekter vid behandling av inflammatoriska sjukdomar.  
 
 
Studiedesign & metod 
 
Det är en dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie som studerade effekterna av 
fettsyrorna ensamma eller kombinerade hos artritpatienter i tolv veckor. Patienterna 
som deltog uppfyllde kraven av ACR kriterierna för RA (n=44) eller kriterierna av 
European Spondyloarthropathy Study Group för psoriasisartrit (n=6). Medelsvår 
sjukdomsaktivitet krävdes vid start, dvs att minst två av de fem parametrarna skulle 
vara uppfyllda. Parametrarna var 1) EMS-duration på 30 min eller mer, 2) ESR mer 
än 12 mm/h, 3) CRP mer än 3 mg/L, 4) tre eller fler ömma leder, alternativt 5) tre 
eller fler svullna leder. Patienterna som uppfyllde kraven och ville delta 
randomiserades till en av de fyra behandlingarna. Första var 3000 mg K-3 PUFA, 
andra 3150 mg GLA, tredje var kombinationen av 1575 mg K-3 PUFA med 1800 mg 
GLA och fjärde var 3000 mg olivolja, alla doseringar per dygn. Fasteblodprover togs 
i början och slutet av studieperioden för att mäta sammansättningen av fettsyror i 
plasma-lipidfraktionen. Kliniska utvärderingar gjordes med DAS28, VAS och EMS. 
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Under sju dagar innan start och sju dagar i slutet av studieperioden fick deltagarna 
dokumentera sina normala matvanor. 
 
 
Resultat 
 
Det var 47 patienter som fullföljde studien. Signifikanta minskning av DAS28 syntes 
i grupp 1 som fått K-3 PUFA från 4,7 till 3,8 och i grupp 2 som fått GLA från 4,7 till 
3,9, se ändringen av medelvärdet och signifikansnivå enligt tabell IX. DAS28 
påverkades inte signifikant i grupp 3 som fick båda fettsyrorna K-3 PUFA och GLA, 
inte heller i grupp 4 som fick olivolja. VAS minskade signifikant i grupp 1 från 61,3 
mm till 36,2 mm och grupp 2 minskade från 51,9 mm till 35,6 mm, se ändring enligt 
tabell IX. Grupp 3 och 4 hade icke-signifikant minskning i VAS. 

Tabell IX. Ändring av medelvärdena och signifikansnivå för DAS28 och VAS för de olika grupperna 
efter 12 veckors studieperiod. 

 Grupp 1 
(K-3 PUFA) 
(n = 14) 

Grupp 2  
(GLA) 
(n = 8) 

Grupp 3 
(komb. av K-
3 PUFA och 
GLA ) 
(n = 13) 

Grupp 4 
(olivolja) 
(n = 12) 

DAS28 - 0,9 (P d 0,05) - 0,8 (P d 0,05) - 0,7 - 0,7 
VAS (mm) - 25,1 (P d 0,05) - 16,3 (P d 0,1) - 1,1 - 0,2 

 
 
 
Studie 7: An Evaluation of High-Dose Vitamin D for Rheumatoid 
Arthritis (Hansen et al. 2014, ref 46). 
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka om förebyggandet av D-vitaminbrist kunde minska 
nivån av parathyroid hormon (PTH), öka benmineraldensiteten och nedreglera 
inflammatoriska faktorer för att dämpa RA-sjukdomsaktivitet och på så sätt fungera 
gynnsamt för patienter med RA.  
 
 
 
Studiedesign & metod 
 
Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Det var 33 lämpliga 
RA-patienter med 25(OH)D-serumnivåer mellan 6,1 – 24,9 Kg/mL som inkluderades 
i studien. Patienter som exkluderades var bland annat de som var gravida, hade 
hyperthyroidism eller kvinnor i klimakteriet. Det var 22 patienter som blev 
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randomiserade till placebo eller 50 000 internationella enheter (1 IE = 0,025 Pg; 50 
000 IE = 1 250 Pg) av vitamin D2 tre gånger i veckan i fyra veckor. Därefter 1 250  
Pg vitamin D2 två gånger i månaden under elva månader. Alla deltagarna fick även 
500 mg kalcium tre gånger dagligen genom hela studien. Deltagarna fick ta 
fasteblodprover och urinprover för att mäta bland annat serumnivåerna av PTH, 
benspecifikt alkaliskt fosfatas, cytokiner (bl a TNF) och 25(OH)D. Deltagarna 
genomgick ledundersökning enligt DAS28, svarade på HAQ, VAS för allmänhälsa 
och SF-36-undersökningar vid varje utvärdering. Utvärdering gjordes vid studiens 
start samt efter två, fem och tolv månader. Tabletträkning gjordes för att kontrollera 
följsamheten. Benmineraldensiteten mättes vid start och efter 12 månader, när 
studien avslutades. 
 
 
Resultat 
 
Följsamheten var god i båda grupperna, se procentandelen per grupp som slutförde 
studien i tabell X. PTH och benmineraldensiteten påverkades inte signifikant av D-
vitamin. Den benspecifika markören alkaliskt fosfatas reflekterade dock en ökad 
benbildning. Cytokinet TNF ökade i D-vitamingruppen (P = 0,04) medan DAS28 var 
oförändrat. Patienternas allmänna hälsa avseende RA hade blivit sämre enligt 
ökningen vid utvärderingen av VAS för allmänhälsa. SF-36-värdena minskade hos 
D-vitamingruppen under studiens gång vilket tyder på förbättring, se tabell X. SF-36 
i kontrollgruppen var oförändrad. 
 
Tabell X. Följsamheten mellan grupperna och ändring av sjukdomsaktivitetsparametern SF-36 för 
grupperna från start till efter 12 månader. 

 Vitamin D Kontroll 
Följsamhet 96 % 97 % 
SF-36 - 6 (P = 0,03) -  

 
 
 
DISKUSSION  
 
 
Är det möjligt att påverka RA-sjukdomssymptom och sjukdomsaktivitet 
genom kostförändringar?  
 
Huvudsyftet med arbetet var att studera om en kostförändring kan ha en gynnsam 
påverkan på en grundbehandlad RA-patients sjukdomsaktivitet. Kostförändringen 
var antingen diet eller kosttillskott. Alla studierna visade i olika grad påverkan av 
effektparametrar som är relaterade till RA:s sjukdomsaktivitet (40-46).  
Vegandiet, vegandiet utan gluten, medelhavsdiet, tillskott av vitamin E, eller 
fettsyrorna K-3 PUFA och GLA medförde samtliga förbättring för RA-sjukdomen 
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hos patienterna, se tabell XI (40-45). Studie 7, med vitamin D-tillskott, var 
avvikande eftersom RA-aktiviteten var mer negativt påverkad än i de andra studierna 
(46). D-vitamintillskott gav endast förbättring av SF-36-parametern, men kunde inte 
motverka försämring av den allmänna hälsan. En ökning av cytokinet TNF, som 
bidrar till ökad inflammation vilket speglar sjukdomens normalförlopp, sågs även i 
kontrollgruppen, se tabell XI (2, 5, 46).  
 
Tabell XI. Sammanställning av studierna vad som gäller kostförändring, duration, antal deltagare, 
publiceringsår, kriterier för mätning av sjukdomsaktivitet samt slutsats om dieten medförde 
förbättring för RA-patienter eller inte. 

Studie-
diet/ 
tillägg  

Studie-
duration  

Antalet 
deltagare 
som 
slutförde 

Public
-ering 
år  

Effektivitetsmätning 
av 
sjukdomsaktivitet 

Förbättring i 
behandlingsgrupp? 

1. 
Vegandiet 

1 månad 36  1997 Förbättringsindex: 
Smärta, HAQ, ömma 
leder, svullnade leder, 
subjektiv förbättring 
och ESR. 

27 % HI i test vs  
0 % HI i kontroll. 
Signifikant 
förbättring  
P = 0,027.  

2. 
Vegandiet 
utan 
gluten 

1 år 47 VCC 2001 ACR20-kriterier och 
Larsen score. 

40,9 % ACR20-
kriterier i test vs  
4,0 % i kontroll. 
Signifikant 
förbättring. 

3. 
Medelhav-
sdiet  

3 
månader 

51  2002 DAS28, ESR, 
allmänna VAS, HAQ, 
SF-36, smärt-VAS 
och EMS. 

Förbättring i 3 av 4 
parametrar. 

4. 
Vitamin E  

3 
månader 

39  1997 RAI, EMS, ESR, 
VAS i 3 
smärtparametrar och 
allmäntillstånd. 

Smärtparametrarna 
var signifikant 
förbättrade. 

5.  
K-3 PUFA 
& GLA 

3 
månader 

60 
kvinnor 

2017 DAS28, VAS och 
ESR. 

Signifikant bättre 
parametrar än 
kontroll.  

6.  
K-3 PUFA 
& GLA 

3 
månader 

47  2011 DAS28, VAS och 
EMS.  

DAS28 och VAS 
signifikant 
förbättrade för K-3 
PUFA. 

7.  
Vitamin D 

1 år 22  2014 DAS28, HAQ och 
SF-36. 

Allmäntillstånd och 
RA-parametrar var 
försämrade.  
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Hur påverkade de olika dieterna RA-sjukdomen? 
 
 
Vegandiet, som studerades i studie 1 och 2, har som fokus att minska absorptionen 
av artritiska antigen, som är associerade med den förändrade tarmfloran som 
upptäcks vid RA (40, 41). Det påvisades i studie 1 att RA-sjukdomsaktiviteten i form 
av förbättringsindex, kopplades till den fekala floran som blev ändrad av 
vegandieten, något som även har konstaterats i tidigare studier (14, 40). Den 
korrelationen styrker även tidigare studier om hur vegandieten ökar SCFA som 
minskar uttrycken av inflammatoriska cytokiner (30, 31, 40). Förbättringsindexet 
som uppnåddes hos vegangruppen i studie 1 innebar en förbättring av 
sjukdomsaktivitetsparametrarna HAQ, allmän förbättring, ESR, ömma och svullna 
leder (40). Resultatet av en HAQ-minskning påvisade att de allmänna 
hälsosymptomen med trötthet och depression minskade (6). ESR-minskning visade 
att dieten potentiellt minskade immunfaktorer vilket i sin tur mildrade RA-
symptomen (16).  
 
Vegandieten, som studerades i studie 2 var även fri från gluten (40, 41). I studie 2 
studerades antikroppsanalyser för att se hur undvikandet av vanliga 
livsmedelsantigen kunde påverka sjukdomsaktiviteten (41). Vegandieten som var fri 
från gluten gav en signifikant förbättring av sjukdomsaktivitet i ACR20-
svarskriterier, men antikroppsnivåerna förändrades inte signifikant under 
studieperioden. I uppföljningen sågs en signifikant minskning av IgG anti-gliadin 
och anti-E-laktoglobulin jämfört med antikroppsnivåerna vid studiens start, vilket 
bekräftar tidigare studier som har postulerat att det finns potentiella allergener i viss 
mat (3, 34, 41). Detta ger kopplingar mellan antikroppsaktivitet mot matantigener 
och artritiska symptom. En ökning av Larsen score skedde hos både 
vegandietgruppen och kontrollgruppen, vilket tyder på att erosionerna inte 
påverkades specifikt av kostförändringen (24). Sjukdomsparametrar som har påvisat 
en förbättring hos patienterna med vegankost utan gluten är ESR, HAQ, smärta, 
allmänna bestämningar av hälsan och antalet svullna och ömma leder (22). 
 
I tidigare studier har diskuterats hur vegandieten utesluter ett exogent intag av AA, 
vilket kan spela en betydande roll för sjukdomsförbättringen eftersom 
proinflammatoriska eikosanoider minskar (3, 29, 31). Den aspekten har inte studerats 
i vegandietstudierna 1, 2 och därför kan inte det sambandet styrkas i detta 
examensarbete. En förändrad mukosal mikrobiota kan vara korrelerat med RA då 
den är förändrad jämfört mot friska, enligt tidigare studier (14, 30, 32). De studierna 
har visat obalans mellan bakteriearterna prevotella och bacteroides som är associerat 
med kostintag (30). Vid kolhydratintag påverkas patogenbakterien prevotella vilket 
kan ge inverkan på ledinflammationen. Dessa bakterier kan ha påverkat resultaten i 
studierna 1 och 2, men det är inget som studerats närmare i dessa publikationer.  
 
Medelhavsdietens påverkan på RA undersöktes i studie 3, eftersom tidigare 
epidemiologiska studier har visat att prevalensen av RA var lägre i länder där en 
sådan diet konsumerades (42). Förbättringarna i studien kunde styrka att prevalensen 
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av sjukdomen RA kan förknippas med den dieten, något som visats i de tidigare 
epidemiologiska studierna (33). Resultatet av medelhavsdieten visade en minskning 
av DAS28, HAQ och förbättring av SF-36. Minskningen av DAS28 tyder på att 
symptom som ömma och svullna leder har minskat samt att biomarkören ESR och 
egen allmän sjukdomsbedömning har minskat (5). SF-36-förbättringen visade att 
patienterna som konsumerade medelhavsdiet, fick en eller flera förbättringar av 
minst ett av hälsoområdena, exempelvis fysisk funktion, social funktion eller mental 
hälsa (21). Medelhavsdieten är rik på antioxidanter från frukt och grönsaker, 
fettsyrorna omega-6 från olivolja och omega-3 från fiskoljan samt vitamin D från 
fisk (31, 33). Det framkom att det sannolikt är den ökade konsumtionen av 
antioxidanter och den förändrade lipidprofilen som gav den antiinflammatoriska 
effekten hos RA-patienter (33). Diskussioner har förts kring om den förändrade 
tarmmikrobiotan kan påverka RA-aktiviteten. I detta examensarbete valdes därför 
studierna 4, 5, 6 och 7 för att undersöka effekten av olika substanser som ingår i 
medelhavsdieten (43-46). 
 
Den antiinflammatoriska och analgetiska effekten av antioxidanten vitamin E, som 
främst finns i spannmål, grönsaker och vegetabiliska oljor, studerades i studie 4 (3, 
43). RAI och EMS påverkades inte signifikant, men smärtparametrarna förbättrades 
signifikant av tillskottet vitamin E (43). RAI-resultatet ger information om att 
ledömheten, som uppstår vid tryck, inte har påverkats i någon högre grad av vitamin 
E-tillskottet (1, 6, 25). EMS-resultatet visade att morgonstelheten, som är vanligt 
förekommande hos RA-patienter, var nästan oförändrat av vitamin E-tillskottet. De 
förbättrade smärtparametrarna tyder på att deltagarna med tillskott av vitamin E, 
subjektivt ansåg att deras smärtintensitet vid VAS var lägre än utan vitamin E-
tillskott (6, 18). Resultatet av studie 4 styrker att den ökade konsumtionen av 
antioxidanter, liksom medelhavsdiet som helhet, påverkar RA-sjukdomen positivt 
(33). 
 
De marina fettsyrorna K-3 PUFA och GLA som representerar fettsyrorna i 
medelhavsdieten, studerades i arbetena 5 och 6 (44, 45). I studie 5 var det två 
grupper som fick tillskott av oljekapslar som innehöll K-3 PUFA respektive GLA 
och båda gav en signifikant förbättring i både parametrarna DAS28 och smärt-VAS 
(44). Resultatet av DAS28 och VAS visade att sjukdomsaktiviteten hade minskat, i 
form av minskade symptom med svullna, ömma och smärtande leder (5, 6, 18). Även 
i studie 6 rapporterades att både K-3 PUFA och GLA var för sig visade en signifikant 
minskning av DAS28 och att K-3 PUFA visade en signifikant minskning i VAS (45). 
Grupperna med kapslarna med olivolja och med kombinationen med K-3 PUFA och 
GLA uppvisade en minskning som dock inte var signifikant. Utifrån studierna 5 och 
6 gav K-3 PUFA störst förbättrande effekt av de studerade fettsyrorna (44, 45). Den 
ökade mängden av PUFA anses ge en antiinflammatorisk effekt genom att sänka 
produktionen av AA-deriverade eikosanoider (3, 29, 31). Detta bidrar till en 
minskning av proinflammatoriska cytokiner vilket styrks av studierna 5 och 6 (44, 
45). En konsumtion av vegandiet visade även en minskning av sjukdomsaktivitet, 
något som kan anses bero på en minskning av proinflammatoriska cytokiner. 
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Medelhavsdieten är rik på vitamin D från främst fisk och därför studerades vitamin 
D:s påverkan på RA:s sjukdomsaktivitet och RA-patienternas livskvalité i studie 7 
(46). Resultatet visade att DAS28 och patienternas allmänna hälsa inte påverkades av 
vitamin D-tillskottet. Dock gav vitamin D-tillskottet en förändring inom SF-36 
hälsoundersökning som bidrog till en förbättring av den fysiska rollfunktionen. Detta 
försvagar hypotesen att vitamin D skulle vara en av faktorerna i medelhavsdieten 
som påverkar RA-sjukdomen positivt. I studie 7 ökade benbildningen, vilket 
stämmer överens med tidigare studier som har visat att vitamin D kan verka 
förebyggande mot osteoporos (31, 46). 
 
 
 
Vad kan vara bra att undvika eller att lägga till i sin kost som 
grundbehandlad RA-patient? 
 
 
Enligt studierna 1 och 2 kan det vara rekommenderat att undvika animaliska 
produkter och glutenprodukter, speciellt om RA-patienten har bevisad matallergi (40, 
41). Nackdelar med att testa en vegandiet, med eller utan gluten, är biverkningarna 
med illamående och diarré. Kosten kan även ge ett minskat näringsintag av främst 
vitamin B12 och kalcium, något som kan förhindras med kosttillskott (29, 34). 
 
Medelhavsdiet har, enligt studie 3, visat en förbättrad effekt på RA-symptomen och 
därför kan det vara till fördel att konsumera kost som innehåller olivolja, 
spannmålsprodukter, frukt och grönsaker (31, 33, 42). Konsumtionen av rött kött kan 
det däremot vara till fördel att minska. Eftersom medelhavsdieten är rik på omega-3, 
omega-6 och antioxidanter kan även dessa komponenter användas som kosttillskott, 
liksom rapsolja, nypon, fet fisk och nötter (3, 31, 33). PUFA är essentiella fettsyror 
och därför är en konsumtion av dessa fettsyror antingen i mat eller som tillskott 
nödvändigt (29). Det kan dock vara nödvändigt att ha i åtanke att höga doser av 
PUFA, vid långtidsanvändning, kan ge biverkningar som hemorrojder (30).  
 
RA-patienter har en ökad risk för tidig död på grund av kardiovaskulära sjukdomar 
(3, 8, 9, 33, 47). Medelhavsdieten har visat sig ge förebyggande och behandlande 
effekt på bland annat kardiovaskulära sjukdomar och demens.  
Medvetenheten kring hur livsmedelsproduktion och konsumtion påverkar miljön är 
något som på senare tid har ökat (47). Växtbaserade dieter, som vegandiet, framstår 
som miljömässigt gynnsamt och är en av flera potentiella strategier för att minska 
miljöförstöringen. Medelhavsdieten betraktas också som en diet som är 
växtorienterad. Båda studiedieterna skulle därför vara att föredra för att gynna både 
RA-hälsan och miljön.   
 
Kommer inflammationen, som är orsaken till RA-sjukdomen, under kontroll så kan 
doserna av läkemedlen sänkas eller möjligen helt uteslutas, vilket är till fördel för 
RA-patienter eftersom de läkemedel som används för behandling av RA medför 
risker och biverkningar (5, 8). Exempelvis har NSAID gastrointestinala och 
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hjärttoxiska effekter. Vanligt förekommande hos RA-patienter är även anemi som 
kan orsakas av läkemedel som NSAID och steroider. DMARD ger mildare 
biverkningar som exempelvis illamående, men kan även ge allvarligare biverkningar 
som lungsjukdom och hepatotoxicitet (5). TNF-hämmarbaserad behandling medför 
en större risk för infektioner och är samtidigt det mest kostsamma 
behandlingsalternativet vid RA (8). Även behandling med steroider medför risker 
som osteoporos och infektioner (5). Kan RA-sjukdomen påverkas positivt av 
dieterna så att läkemedlen kan minskas, så sänker det riskerna för biverkningar. Som 
tidigare nämnts bär RA-patientgruppen på en av de största samhällskostnaderna i 
landet till följd av läkemedelskostnader (1, 5). Ger kostförändringarna minskad RA-
sjukdomsaktivitet kan det bidra till en minskad läkemedelsanvändning. Det skulle 
bidra till en minskning av läkemedelsbiverkningar, sänkning av samhällskostnader 
och minskad miljöförstörelse. 
 
 
 
Diskussion kring studiedesign 
 
 
I denna litteraturstudie valdes att studera kostens effekt på grundbehandlad RA. 
Detta eftersom en uteslutning av farmakologiskt behandling vid en kostintervention 
inte är etiskt möjligt och därför inte heller studerat (31). Dieterna måste kunna 
tillagas och ätas och därför har deltagarna i dietstudierna 1, 2 och 3 inte kunnat vara 
blindade (40-42). Studierna 4, 5, 6 och 7 var dubbelblindade, eftersom kosttillskottet 
togs i kapslar eller tabletter, vilket styrker trovärdigheten i resultaten av dessa studier 
(43-46). Störfaktorer, inom de studier som använts, kan vara viktförändringar, 
rökning och fysisk aktivitet. De blir kritiska för validiteten av studieresultatet (31). 
Faktorer som är svårare att påverka i studierna är sömn, depression och 
hälsokompetens. Vid vidare studier kring dietinterventionspåverkan på RA skulle 
validiteten kunna öka om även störfaktorerna studeras. Alla studier som använts i 
resultatet är randomiserade, vilket anses vara en bra studiedesign, för påverkan av de 
kliniska riktlinjerna hur evidensbaserat resultaten blir (48). De störfaktorer som kan 
tänkas finnas utöver de som studeras blir då slumpmässigt fördelade mellan 
deltagande studiegrupper, vilket är till fördel för ett så sannolikt resultat som möjligt.  
 
Studiedurationen för fyra av studierna var på tre månader, en var på en månad och 
resterande två var på ett år. De som pågick under en kortare period hade större risk 
för att kunna ge placeboeffekt än de med längre period (34). För vidare studier är det 
därför till fördel att tänka på att ha längre studieduration. I studierna var det ett lågt 
antal deltagare, vilket är till nackdel för evidensen av resultatet. Mångfalden i 
studierna ökar med fler deltagare, vilket ger större effekt för evidensen gällande hela 
allmänna populationen.  
 
Detta examensarbete studerar kostens påverkan på sjukdomen, därför finns det ingen 
potentiell sponsring av läkemedelsföretag. Studierna som undersökte kosttillskott 
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hade inte heller någon potentiell sponsring av läkemedelsföretag. Det finns inte en 
störfaktor av industriell finansiering som skulle kunna påverka resultatet till sin 
fördel (49). Den finansiering som getts till studierna är i form av forskningsfonder 
eller forskande universitetet men dessa insatser saknar inflytande över innehållet i 
den forskning som bedrivs (40-46).  
 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Dieterna som valdes att studeras i detta arbete visade effekt på RA-sjukdomen, men 
det varierade hos patienterna vilka sjukdomsparametrar som påverkas och graden av 
förändring. I studierna var antalet deltagande patienter få och studiedurationen kort, 
därför skulle det gynna framtida forskning att designa studier med fler deltagare och 
längre studieperiod. För framtida studier skulle det även vara intressant med närmare 
observation av uteslutningen av AA i vegandiet och hur bakteriearterna prevotella 
och bacteroides påverkas av dieterna. Störfaktorer som tillhör livsstilen som 
exempelvis träning, sömn och yrken bör även registreras, för att öka evidensen i 
studierna.  
 
 
 
BEGRÄNSNINGAR 
 
 
För att begränsa litteraturarbetet mot syftet studerades de relevanta parametrarna som 
visade förändring av RA-sjukdomsaktivitet. Därför var det fler utfall som 
undersöktes i studierna än vad som redovisas i detta arbete. Om de utfallen hade 
inkluderats i redovisningen hade resultaten i arbetet troligtvis kunnat vara tydligare. 
Gratis artiklar med fulltext valdes trots medvetenhet om att det kan påverka 
resultaten.   
 
 
 
SLUTSATS 
 
 
Studiedieterna som presenterats i detta arbete var vegandiet med eller utan gluten, 
medelhavsdiet och kosttillskott av komponenter som ingår i medelhavsdieten. 
Dieterna visade förbättrande effekt för RA-patienterna genom att symptomen 
minskade och att patienterna upplevde en allmän förbättring av hälsan. Vad och hur 
mycket som påverkades hos patienterna varierade. Även de studerade orsakerna till 
effekten har varierat. Hos vegandieten med eller utan gluten anses minskningen av 
matantigenpresentationen och ändring av den mukosala mikrobiotan vara de främsta 
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faktorerna. Vid medelhavsdieten och dess komponenter i form av kosttillskott, 
ansågs den ökade konsumtionen av antioxidanter och den förändrade lipidprofilen 
vara anledningen till sjukdomsförändringen.  
 
Slutsatsen är att studiedieterna kan förbättra symptom och allmänhälsa hos RA-
patienter och är dessutom gynnsamma för miljön. Kostintervention kan vara till 
fördel att testa för grundbehandlad RA-patient, men sjukdomspåverkan kan vara 
olika från person till person.  
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