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FORORD TIL 10. OG 9. UTGAVE 

Jan Tore Grans Kompendium i Revmatologi for leger i 
spesialistutdanning 

Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson, and Jan Tore Gran 

Forord til 10. utgave av Jan Tore Grans 
Kompendium i Revmatologi for leger i 
spesialistutdanning i revmatologi 

Kompendiet ble utgitt første gang i 1997. Hensikten var å gi LIS legen hjelp i den kliniske hverdagen, noe 
som fortsatt er hovedhensikten. Denne nye utgaven bygger på tidligere revisjoner, senere års publisert litter-
atur og ikke-publisert kunnskap formidlet gjennom klinisk arbeid. Kompendiet legger vekt på å presentere 
differensialdiagnoser, bidra med tips for utredning og behandling. Boken skal dekke de fleste problemstill-
inger en møter i revmatologisk praksis, men er ikke en metodebok. Medisinske prosedyrer har fått mindre 
plass i denne utgaven, men den har til gjengjeld rikelig med lenker til supplerende litteratur og retningslin-
jer. 

Kompendiet er delt inn i åtte hoveddeler: Basiskompetanse, Artrittsykdommer, Bindevevssykdommer, 
Vaskulitt, Barn med revmatisk sykdom, Andre sykdommer, Tillegg og Behandling. Hver hoveddel 
inneholder kapitler. Innen hvert kapittel er mange av diagnosene for oversiktens skyld delt inn i avsnitt, 
deriblant: Definisjon, Historie, Patogenese, Epidemiologi, Symptomer, Klassifikasjonskriterier, Diagnose, 
Behandling, Retningslinjer, Prognose, Fordypningslitteratur. 

I den nye, definerte spesialistutdanningen i revmatologi som gjelder fra mars 2019 er Helsedirektoratets 
læringsmål for revmatologi sentrale for spesialistkandidater og veiledere. Vi har derfor disponert denne 
utgaven av Kompendiet etter disse læringsmålene. Lenker fra læringsmålene til de tilsvarende  kapitlene 
i Kompendiet skal gjøre det lettere å orientere seg. Læringsmålene er samlet i et eget kapittel i delen 
“Basiskompetanse”. Utdrag av læringsmålene finnes også foran hver hoveddel. 

I denne 10. utgaven av Kompendiet er innholdet gjort lettere tilgjengelig ved at formatet er digitalt og med 
søkefunksjoner på hver side. En finner lenker mellom sidene, til eksterne referanser og til fordypningslitter-
atur. 

Vi vil takke faglig oppdaterte, interesserte og dyktige klinikere på mange revmatologiske avdelinger for 
diskusjoner og innspill som har bidratt til denne utgaven. På OUS, Rikshospitalet har overlege phD Birgir 
Gudbrandsson har bidratt til kapitlet om Takayasus arteritt og overlege phD Helena Andersson til myositt. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi


Tegninger i boken er laget av medisinsk illustratør Kari Toverud. Illustrasjoner på forsiden ved DouglasO-
liver/iStock, JynMeyerDesign/iStock, BurbElkin/iStock og mr.suphochaipraserdumrongchai/iStock. 

Initiativtaker til Kompendiet er Jan Tore Gran. Forfattere i denne utgaven er Øyvind Palm, Ragnar Gun-
narsson og Jan Tore Gran. Innholdet er redigert av Øyvind Palm og Ragnar Gunnarsson.  Utgivere av 
denne utgaven Øyvind Palm og Ragnar Gunnarsson. 

Kompendiet er et “non-profit” prosjekt, drevet av faglig interesse for revmatologi og er uten økonomiske 
eller andre eksterne tilknytninger. Denne utgaven tilbyr vi gratis i digitalt format. 

Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran 
Oslo og Arendal, januar 2021 

mail: post@revmakompendium.no 

Forord til 9. utgave av Kompendium for 
assistentleger i revmatologi 

Inspirert av underordnede leger ved Revmatologisk avdeling i Tromsø ble “Kompendium for assistentleger 
i revmatologi” første gang utgitt 1. februar 1997. Tanken var å gi spesialistkandidater i revmatologi et kom-
pendium som kunne brukes i det daglige kliniske arbeidet. Det var ikke ment å skulle erstatte utdypende 
litteratur fra Iærebøker og tidsskriftsartikler. Det er heller ikke intensjonen i dag. 

Revmatologi som fag har vært og er imidlertid i rask utvikling slik at revidering av kompendiet er blitt utført 
hvert annet år. Den niende utgaven skal i likhet med tidligere utgaver først og fremst brukes i det daglige 
kliniske arbeidet som en rask oppslagsbok. Differensialdiagnostikk og medisinske prosedyrer har fått bred 
plass i kompendiet. For å kunne forbedre kompendiet ytterligere er jeg imidlertid helt avhengig av innspill 
fra kolleger innen revmatologi, og jeg kan love at kritiske kommentarer vil bli vel mottatt. 

Jeg vil takke kolleger på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet for a ha revidert og omarbeidet visse 
kapitler: professor Gunnar Husby – amyloidose (2006), overlege Øyvind Midtvedt – ultralyd og kap-
illaroskopi, professor dr.med. Øyvind Molberg – immunologi, overlege dr.med. Øyvind Palm – artritt 
ved tarmsykdommer og Takayasus arteritt, overlege Ragnar Gunnarsson – MCTD, antihypertensiva og 
antibiotika, seksjonsoverlege dr.med. Inge-Margrethe Gilboe – SLE og antifosfolipid syndrom, og pro-
fessor dr.med. Berit Flatø har skrevet kapitlet om revmatisk sykdom i barne- og ungdomsalder. Videre 
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har avdelingsoverlege dr.med. Johan Fredrik Skomsvoll, overlege Marianne Wallenius og fagutviklingssyke-
pleier Hege Svean Koksvik ved St. Olays Hospital skrevet kapitlet om svangerskap og fødsel hos pasienter 
med revmatisk sykdom. Overlege dr.med. Glenn Haugeberg ved Sørlandets sykehus, Kristiansand har 
gjennomgått og omarbeidet kapitlet om osteoporose. Vi takker administrasjonssekretær Tove Skålerud 
for meget verdifull redaksjonell bistand til 6. og 7. utgave. Videre skylder vi mange takk til radiologene 
Ragnhild Gunderson, Else Merckol og Eva Kirkhus på Rikshospitalet for å ha skaffet til veie CT og MR 
illustrasjoner. Vi vil også takke sine kolleger på Hudavdelingen, Rikshospitalet, Nils-Jørgen Mørk og Joar 
Austad for bildene av negleforandringer, diskoid lupus og erythema nodosum. Videre skylder vi takk til 
overlege Oddvar Andrup, Diakonhjemmets sykehus for bildene av intraartikulære injeksjoner, dr.med. 
Espen Haavardsholm for omtalen av MR og overlege dr.med. Tor Magne Madland for revisjon av psori-
asisartritt. Bildene av histologiske forandringer er skaffet til veie av professorene Helge Scott og Erik Hey-
erdal, samt overlege David Scheie – alle ved avdeling for patologi, Rikshospitalet. Bildene av sialadenitt er 
skaffet til veie av tannlege dr.odont. Janicke Liaaen Jensen og professor Tore Solheim, begge ved Odontol-
ogisk fakultet, UiO. Noen av tegningene er laget av medisinsk illustratør Kari Toverud. Jan Myhre og Roar 
Broberg skal ikke glemmes for det betydelige og verdifulle arbeidet med å revidere de to siste utgavene av 
kompendiet. 

Jan Tore Gran, 
Rikshospitalet 
Februar 2012 
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PART I 

BASISKOMPETANSE (REV 
001-005) 

BASISKOMPETANSE (Læringsmål REV 001- REV 
005) med lenker til aktuelle kapitler 

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i 
Revmatologi: 

REV 001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser – revmatiske sykdommer 

•  Ha god kunnskap om anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser relevant for revma-
tiske sykdommer, herunder beinmetabolisme, fatigue, inflammasjon, smertefysiologi og smerte-
mekanismer. 

REV 002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi 

• Ha god kunnskap om normal samt mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi av 
organsystemer og vev relevant for revmatologiske sykdommer. 

REV 003 Immunsystemets oppbygning og funksjon 

• Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning og funksjon, herunder osteoimmunologi, 
mekanismer for toleranse og autoimmunitet. 

REV 004 Utredning, behandle og oppfølging 

• Selvstendig kunne starte utredning, behandle og følge opp alle revmatiske sykdommer. 

REV 005 Helhetlig vurdering av helse- og sykdomssituasjon 

• Selvstendig kunne foreta en helhetlig vurdering av en revmatisk pasients helse- og sykdomssituasjon. 
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LÆRINGSMÅL FOR LEGER I 
SPESIALISERING (LIS) I REVMATOLOGI 

BASISKOMPETANSE (Læringsmål REV 001- REV 
005) 

Kliniske læringsmål for spesialistutdanning i revmatologi er definert av Helsedirektoratet. Nedenfor er 
lenke til Helsedirektoratets side og en liste med lenker til  aktuelle kapitler i Kompendiet. Oppnåelse av 
læringsmål dokumenteres i Kompetanseportalen. 

• Lenke til Helsedirektoratets side 
• Lenke til Kompetanseportalen 

Liste med læringsmål og lenker til respektive kapitler i Kompendiet: 

REV 001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser – revmatiske sykdommer 

•  Ha god kunnskap om anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser relevant for revma-
tiske sykdommer, herunder beinmetabolisme, fatigue, inflammasjon, smertefysiologi og smerte-
mekanismer. 

REV 002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk pato-anatomi og histologi 

• Ha god kunnskap om normal samt mikroskopisk og makroskopisk pato-anatomi og histologi av 
organsystemer og vev relevant for revmatologiske sykdommer. 

REV 003 Immunsystemets oppbygning og funksjon 

• Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning og funksjon, herunder osteoimmunologi, 
mekanismer for toleranse og autoimmunitet. 

REV 004 Utredning, behandling og oppfølging 

• Selvstendig kunne starte utredning, behandle og følge opp alle revmatiske sykdommer. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/kompetanseportalen


REV 005 Helhetlig vurdering av helse- og sykdomssituasjon 

• Selvstendig kunne foreta en helhetlig vurdering av en revmatisk pasients helse- og sykdomssituasjon. 

INFLAMMATORISKE ARTRITTSYKDOMMER 
(Læringsmål REV 006-REV 020) 

 
REV 006 RA, psoriasisartritt, aksial og perifer spondyloartritt, herunder ankyloserende spondylitt. 

• Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske 
uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose. 

REV 007 Palindrom revmatisme, Stills sykdom, RS3PE, IBD-relatert artritt, Reaktiv artritt. 

• Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske 
uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose ved 

REV 008 Artrittsykdommene 

Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artrittsykdommene, herunder: 

• De inflammatoriske revmatiske artrittsykdommene 
• Infeksiøs artritt 
• Krystallartritt 
• Paramalign artritt 
• Artritter sekundært til infeksjon 
• Artritter ved systemiske bindevevssykdom mv. Ha god kunnskap om typisk klinisk bilde for de 

enkelte sykdommene og gjeldende klassifisering. 

REV 009 Revmatologisk målrettet anamnese – klinisk presentasjon 

• LÆRINGSMÅL: Beherske opptak av en målrettet revmatologisk anamnese basert på klinisk presen-
tasjon, inkludert typiske symptomer ved inflammatoriske smerter, relevante symptomer fra andre 
organsystemer og komorbiditeter relevant for diagnostikk og videre behandling. 

REV 010 Ledd, rygg og andre relevante organsystemer – klinisk revmatologisk undersøkelse 
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• LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk under-
søkelse av ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og 
kartlegging av ekstraartikulære manifestasjoner. 

REV 011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer – ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner 

• LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre ultralydundersøkelse av ledd, sener og tilgrensende 
strukturer med standardprojeksjoner. Selvstendig kunne vurdere inflammatoriske, degenerative og 
andre strukturelle forandringer. 

REV 012 Leddvæske – prøvetaking og mikroskopering 

• LÆRINGSMÅL : Beherske aspirasjon og videre diagnostikk av leddvæske, herunder selvstendig 
kunne mikroskopere og vurdere tilstedeværelse av celler og krystaller. Selvstendig kunne sikre adekvat 
prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse 

REV 013 Laboratoriesvar. Tolkning ved artrittsykdommer 

• Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder Selvs-
tendig kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser. 

REV 014 Bildediagnostisk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner 

• LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om indikasjon for bildediagnostisk utredning av perifere ledd, 
columna og andreorganmanifestasjoner. Selvstendig kunne velge egnet modalitet, herunder røntgen, 
CT, MR, PET, skjelettscintigrafi og andre metoder ved revmatisk sykdom. 

REV 015 Behandling og Behandlingsretningslinjer 

• Ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk 
revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale 
behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt. 

REV 016 Skåring av sykdomsaktivitet og organskade 

• Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/
eller organskade. 

 REV 017 Anamnese ved etablerte revmatiske sykdommer 

• Beherske opptak av målrettet revmatologisk anamnese av pasienter med etablert sykdom med fokus 
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på tidligere behandling, årsaker til endringer i tidligere behandlingsregimer og kompliserende komor-
biditeter. 

REV 018 Utprøvende behandling 

• Beherske behandling av pasienter som ikke har respondert på konvensjonell behandling, herunder ha 
kunnskap om behandling utenfor indikasjon. 

REV 019 Ledd – punksjon, aspirasjon og injeksjon 

• LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fingerledd, hån-
dledd, albue, skulder, hofte, kne, ankel og tå-ledd. 

REV 020 Seneskjeder og bursa – punksjon, aspirasjon og injeksjon 

• LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og bur-
sae 

INFLAMMATORISKE REVMATISKE 
BINDEVEVSSYKDOMMER (Læringsmål REV 
021-REV 033) 

REV 021 

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykks-
former, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for systemiske bindevevssykdommer, 
herunder: 

• SLE 
• Antifosfolipidsyndrom 
• Sjögrens syndrom 
• MCTD 
• Systemisk sklerose 
• Inflammatoriske myopatier 

REV 022 Symptomer og kliniske sykdomsbilder 
Ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diag-
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noser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom. 
REV 023 Utredning, diagnostisering og differensialdiagnoser 

• Selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diag-
nose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. 

REV 024 Undersøkelse av organer 

• Beherske målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av organer relevant for bindevevssykdommer. 

REV 025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver 

• Ha god kunnskap om metodene og tolkning av blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og 
organspesifikke vevsprøver relatert til inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. 

REV 026 Kapillærmikroskopi 

• Beherske utførelse og tolkning av funn ved kapillærmikroskopi. 
Utdypende tekst Det vises til prosedyre. Minimum 50 prosedyrer er anbefalt. 

REV 027 Urinmikroskopi – nefrittsediment 

• Beherske urinmikroskopi og selvstendig kunne gjenkjenne et nefrittsediment og tolke funn i lys av 
sykehistorie og klinisk undersøkelse. 

REV 028 Ultralydundersøkelse – fysikk, teknikk og innstillinger 

• Ha kunnskap om fysikk, grunnleggende teknikk og innstillinger ved ultralydundersøkelse, herunder 
av kar, ledd og store spyttkjertler. 

REV 029 Akutte tilstander 

• Beherske diagnostikk og behandling av akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsyk-
dommer. 

REV 030 Organmanifestasjoner ved Systemiske Bindevevssykdommer 

• Ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. 

REV 031 Behandling: Initiering og oppfølging ved Systemiske Bindevevssykdommer 
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• Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for inflammatorisk revmatiske bindevevssyk-
dommer. 

REV 032 Nyoppståtte bindevevssykdommer 

• Selvstendig kunne starte behandling, planlegge og gjennomføre oppfølging, herunder fastsetting av 
behandlingsmål, ved nyoppståtte bindevevssykdommer. 

REV 033 Behandling av bindevevssykdommer: Behandlingsanbefalinger 

• Ha god kunnskap om evidens og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale 
behandlingsanbefalinger. Beherske målstyrt behandling. Beherske behandling av non-responder på 
konvensjonell behandling og bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon. 

• God kunnskap innbefatter at legen behersker målstyrt legemiddelbehandling slik som angitt i behan-
dlingsanbefalinger eller i henhold til akseptert og forsvarlig medisinsk praksis 

INFLAMMATORISKE REVMATISKE 
VASKULITTSYKDOMMER (Læringsmål REV 
034-REV 052) 

REV 034 Polymyalgia revmatika, Takayasus arteritt, Kjempecellearteritt, Polymyalgia nodosa med flere 

• Ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behan-
dlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for sykdommene: 

◦ Polymyalgia revmatika 
◦ Takayasus sykdom 
◦ Kjempecellearteritt 
◦ Polyarteritis nodosa 
◦ Kawasakis syndrom 
◦ Granulomatøs Polyangitt (GPA) 
◦ Eosinofil Granulomatøs Polyangitt (EGPA) 
◦ Mikroskopisk Polyangitt (MPA) 
◦ IgA vaskulitt (Henoch-Schönlein) 
◦ Kryoglobulin vaskulitt 
◦ Annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture med flere) 
◦ Mb. Behcets 
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◦ Uspesifisert nekrotiserende vaskulitter 

REV 035 Immunkompleks vaskulitt (Goodpasture) 

• Ha kjennskap til epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, behandlingsalternativer, poten-
sielle komplikasjoner og prognose for annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture). 

REV 036 Klassifikasjon av vaskulittsykdommer 

• Ha god kunnskap om ulike undergrupper av vaskulittsykdommer basert på ulike klassifikasjonskri-
terier, herunder kliniske og immunologiske kjennetegn. 

REV 037 Klinisk undersøkelse 

• Beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som 
ledd, øye, hud og indre organer. 

REV 038 Differensialdiagnoser ved vaskulitt 

• Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple 
organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 039 Prioriteringer 

• Beherske identifiseringen av klinisk relevante problemstillinger og formulere en prioritering av disse, 
inkludert forklaringer/begrunnelse for valg ved systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 040 Utredning 

• Ha god kunnskap om metodene for utredning av systemiske vaskulittsykdommer, deres symptomer 
og organmanifestasjoner, herunder ved hjelp av: laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver og 
andre organspesifikke undersøkelses metoder. 

REV 041 Immunologiske teknikker og tolkning av prøveresultater 

• Kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver 
benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer. 

REV 042 Bildediagnostikk 

• Ha god kunnskap om egnede modaliteter for bilde-diagnostisk utredning av revmatisk sykdom: CT, 
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MR, PET og andre modaliteter. 

REV 043 Ultralyd-undersøkelse av blodkar 

• Beherske grunnleggende teknikk og tolkning av funn ved UL-undersøkelse av kar. 

REV 044 Klassifikasjonskriterier. REV 091 Registre for kvalitetssikring og Forskningsregistre 

• Beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskri-
terier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre. 

REV 045 Akutte og livstruende vaskulitt-tilstander 

• Selvstendig kunne gjenkjenne kliniske faresignaler og raskt prioritere riktig utredning og behandling 
ved akutte og livstruende tilstander hos pasienter med systemisk vaskulitt-sykdom. 

REV 046 Organmanifestasjoner ved vaskulitt 

• Ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for 
prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter. 

REV 047 Behandlingsstart og oppfølging 

• Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for systemiske vaskulittsykdommer, inkludert 
fastsetting av behandlingsmål og målstyring av behandlingen. 

REV 048 Evidensbasert og erfaringsbasert behandling 

• Ha god kunnskap om ulike evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak i systemiske vaskulittsyk-
dommer. 

REV 049 Kombinasjonsbehandlinger 

• Beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av 
sykdomsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 050 Behandlingsstrategi 

• Beherske planlegging, gjennomføring og oppfølging av behandling ved vaskulittsykdommer. 

REV 051 Skåringssystemer for sykdomsaktivitet og organskade 

9  |  LÆRINGSMÅL FOR LEGER I SPESIALISERING (LIS) I REVMATOLOGI



• Selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/
eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 052 Utprøvende behandling 

• Selvstendig kunne gjenkjenne pasienter med vaskulitt som ikke har respondert på konvensjonell 
behandling og kunne ta del i behandlingen av disse, herunder ha kunnskap om behandling utenfor 
indikasjon. 

BARNEREVMATOLOGI (Læringsmål REV 053- REV 
062) 

REV 053 Diagnostikk og behandling 

• Under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og unge med revmatisk sykdom i samar-
beid med relevant spesialist. 

REV 054 Symptomer og funn, forskjeller fra voksne 

• Ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik 
alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne. 

REV 055 Behandling med legemidler 

• Ha kjennskap til de viktigste anti – revmatiske legemidler hos barn og spesielle forhold ved legemid-
delvalg og oppfølging av medisineringen hos barn. 

REV 056 Differensialdiagnoser 

• Ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos 
barn i ulike aldre. 

REV 057 Ledd og sener. Ultralyd og injeksjoner 

• Ha god kunnskap om anatomiske forhold vedrørende ledd og sener hos barn i vekst. Under super-
visjon kunne utføre en ultralydevaluering av ledd hos barn og unge og ha kunnskap om utførelse av 
ultralyd-veiledet leddinjeksjon på barn. 
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REV 058 Informasjon til pasient og pårørende. Psykososiale konsekvenser 

• Ha god kunnskap om betydningen av pasient- og pårørende-opplæring. Selvstendig kunne identifis-
ere behov og anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å drive pasient- og pårørende-opplæring 
tilpasset pasientens alder. Ha god kunnskap om de psykososiale konsekvensene av å vokse opp med 
og leve med en kronisk revmatisk sykdom og ha kunnskap om mulighetene for tiltak. 

REV 059 Nasjonale kompetansesentre 

• Ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud. 

REV 060 Vekstforstyrrelser 

• Ha kunnskap om vekstforstyrrelser i revmatiske sykdommer hos barn. 

REV 061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer 

• Beherske igangsetting og kontinuerlig behandling/oppfølging av voksne pasienter med juvenile 
revmatiske sykdommer. 

REV 062 Unge med revmatisk sykdom. Overgang til voksenrevmatologien 

• Ha god kunnskap om utfordringer og muligheter for unge med revmatisk sykdom som går over til 
oppfølging i voksenrevmatologien. 

 

ANDRE RELEVANTE TILSTANDER (Læringsmål REV 
063-REV 077) 

REV 063 Ikke-inflammatoriske ledd-, muskel og skjelettsymptomer. Innledende behandling 

• Beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvs-
tendig kunne gi innledende behandling, herunder: 

◦ Lumbago 
◦ Isjias 
◦ Karpal tunnel syndrom 
◦ Bakers cyste 
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◦ Entesopati 
◦ Peritendinitt (seneskjedebetennelse) 
◦ Kapsulitt i skulder 

REV 064 Differensialdiagnostikk av muskel-skjelettsykdommer 

• Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet. 

REV 065 Artrose. Bildediagnostikk og henvisningspraksis 

• Beherske diagnostikk og behandling av degenerative leddsykdommer/artrose, med ultralyd og annen 
relevant bildediagnostikk, samt kjenne til kriterier for å henvise til annen relevant spesialist. 

REV 066 Artrose Behandling 

• Selvstendig kunne igangsette medikamentell behandling ved artrose, og ha kunnskap om og kunne 
henvise til ikke-medikamentell behandling av artrose. 

REV 067 Krystallartritter 

• Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette aktuell behandling av krystallartritter, herunder urin-
syregikt og kalsiumpyrofosfatartritt. 

REV 068 Arthritis urica (Urinsyregikt) og komorbiditet 

• Beherske igangsetting av behandling og oppfølging av pasient med arthritis urica og betydelig kom-
pliserende komorbiditet. 

REV 069 Urinsyrekrystaller og kondrokalsinose-krystaller; mikroskopi av leddvæske 

• Beherske utførelse av mikroskopi av leddvæske med tanke på undersøkelse for urinsyrekrystaller og 
kondrokalsinose-krystaller. 

REV 070 Smertetilstander 

• Beherske diagnostikk og behandling av kroniske ikke-inflammatoriske smertetilstander. 

REV 071 Fibromyalgi 

• Selvstendig kunne diagnostisere fibromyalgi og gi behandlingsråd til primærhelsetjenesten. 
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REV 072 Regionalt Smertesyndrom 

• Ha kunnskap om og under supervisjon bidra til diagnostikken ved regionalt smertesyndrom. 

REV 073 Metabolske tilstander i revmatologi 

• Ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, 
herunder hemokromatose og andre beinsykdommer. 

REV 074 Løfgrens syndrom og annen sarkoidose 

• Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette diagnostikk og behandling ved Løfgrens syndrom. Selvs-
tendig kunne gjenkjenne andre sykdomsmanifestasjoner ved sarkoidose og henvise til relevant spe-
sialist. 

REV 075 Primærtumorer, leddnære 

• Selvstendig kunne oppdage primærtumorer i ledd og leddnære strukturer. 

REV 076 Autoinflammatoriske sykdommer 

• Ha god kunnskap om autoinflammatoriske sykdommer som kronisk residiverende multifokal asep-
tisk osteomyelitt, familiær middelhavsfeber og andre autoinflammatoriske febersykdommer. 

REV 077 Septisk artritt 

Selvstendig kunne gjenkjenne septisk artritt, og bistå i diagnostikk og behandling av tilstanden. 

REVMATISK SYKDOM I UTVALGTE 
BEHANDLINGSGRUPPER (Læringsmål REV 
078-REV 079) 

Rev 078 Svangerskap, fødsel og amming 

• Ha kunnskap om behandlingsmuligheter under svangerskap, fødsel og amming og selvstendig kunne 
gi råd i forbindelse med svangerskapsplanlegging. 

REV 079 Geriatriske pasienter 
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• Ha god kunnskap om geriatriske pasienter med revmatisk sykdom og selvstendig kunne gjøre vur-
deringer av polyfarmasi og palliasjon. 

HUDSYKDOMMER (REV 080) 

REV 080 Hudmanifestasjoner 

• Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, 
herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erythema nodosum. 

ØYESYKDOMMER (Læringsmål REV 081) 

REV 081  Øyemanifestasjoner 

• Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av øye manifestasjoner ved revmatiske sykdommer og 
ved bruk av antirevmatiske legemidler. 

FARMAKOLOGI (REV 082- REV 084 + REV 149) 

REV 082 Tilpasset legemiddelbehandling 

• Beherske individuelt tilpasset legemiddelbehandling under hensyn til alder, kjønn, organfunksjon og 
komorbiditet og ha god kunnskap om legemiddelrelaterte problemer. Ha god kunnskap om virkn-
ingsmekanismer, dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, monitorering og legemiddelsikkerhet/
bivirkninger av legemidler brukt i behandling av revmatiske sykdommer. 

REV 083 Vaksinasjon 

• Ha god kunnskap om retningslinjer for vaksinasjon, både av den generelle befolkning og av immun-
supprimerte pasienter. 

REV 084 Behandlingssvikt 
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• Ha god kunnskap om årsaker til primær og sekundær behandlingssvikt og implikasjoner for videre 
behandling, herunder kunnskap om prinsippene for medikamentmålinger i serum. 

REV 149 Medikamenter og Nyresykdom 

• Ha kunnskap om farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold ved nyresykdom. Selvstendig 
kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil / 
nefro-toksisitet. 

IKKE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING (REV 085- 
REV 090) 

REV 085 Evidens og erfaringsbasert behandling; Revmakirurgi og Rehabilitering 

• Ha god kunnskap om aktuelle evidens- og erfaringsbaserte ikke-medikamentelle revmatologiske 
behandlingsmuligheter, herunder funksjonsbevarende kirurgi og identifisering av rehabiliteringsbe-
hov. 

REV 086 Revmakirurgi 

• Ha kjennskap til kirurgiske behandlingsmuligheter, indikasjon og komplikasjoner ved kirurgisk 
behandling av revmatisk sykdom og kunnskap om tilstander som bør henvises til revmakirurgi / 
ortoped. 

REV 087 Rehabilitering 

• Selvstendig kunne identifisere rehabiliteringsbehov hos enkeltpasienter og bidra til igangsettelse av 
rett rehabilitering på rett nivå. 

REV 088 Rehabilitering. Behandlingsprinsipper 

• Ha kunnskap om aktuelle behandlingsprinsipper benyttet ved rehabilitering i revmatologi. 

REV 089 Samarbeidende helsepersonell 

• Ha kjennskap til ikke-farmakologiske tiltak som også ytes fra samarbeidende helsepersonell. 

REV 090 NAVs tjenester 
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• Selvstendig kunne gi sykdomsrelevante innspill til NAVs tjenester, herunder vurdering av arbeid-
sevne hos pasienter med revmatologisk sykdom, anskaffelse av hjelpemidler. 

AKADEMISK KOMPETANSE (Læringsmål REV 
091-092) 

REV 091 Kvalitetsregistre 

• Ha god kunnskap om lokale, regionale og nasjonale kvalitetsregister for revmatiske sykdommer og 
hvordan en kan bidra til registreringen av disse og delta i arbeidet om hvordan resultatene kan anven-
des. 

REV 092 Forskningsprosjekter 

• Ha god kunnskap om metodologiske og praktiske utfordringer ved gjennomføring av basalme-
disinske og kliniske forskningsprosjekter og under veiledning bidra til forskningsaktivitet/
kvalitetssikre informasjonsinnsamling. 

ANDRE SENTRALE LÆRINGSMÅL I REVMATOLOGI 
(et utvalg) 

REV 123 Pulmonal Hypertensjon 

• Ha kunnskap om ulike årsaker til pulmonal hypertensjon og utredning av disse. 

REV 126 Lungefunksjonsundersøkelser 

• Ha god kunnskap om indikasjon, nytte og begrensninger av PEF-måling og spirometri. Selvstendig 
kunne tolke flow-volumkurve og spirometri. 

REV 130 Bronkoskopi 

• Kjenne til indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner ved bronkoskopi og lunge- og pleura-
biopsier. 
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REV 131 Lungerøntgen og CT 

• Ha god kunnskap om indikasjon, utførelse og begrensninger ved røntgen og CT av thoraks og ved 
røntgen thoraks. Selvstendig kunne tolke funn av luftholdighet, fortetninger, interstitielt ødem, frak-
turer, subkutant emfysem og luft/væske i pleurahulen. 

REV 141+148 Plasmaferese 

• Ha kunnskap om indikasjon for og gjennomføring av plasmaferese. 

REV 165 Osteoporose 

• Ha kunnskap om utredning og behandling av osteoporose. 

REV 167 Osteoporose, beintetthetsmåling og annen utredning. Behandling 

• Ha kunnskap om undersøkelsesprinsippene og beherske tolking av beintetthetsmåling, samt annen 
utredning og behandling av osteoporose. 

REV 182 Infeksjon i protese, graft eller annet fremmedlegeme, biofilm 

• Ha kjennskap til symptomer og tegn som indikerer infeksjon i protese, graft eller annet 
fremmedlegeme. Ha kjennskap til prinsipper for dannelse, forebygging og behandling av biofilm. 

REV 183 Ervervet immunsvikt 

• Ha kunnskap om og under supervisjon fra spesialist kunne iverksette adekvat antimikrobiell og støt-
tebehandling hos pasienter med ervervet immunsvikt på grunn av: 

◦ HIV 
◦ Kreftsykdom 
◦ Nyresvikt 
◦ Bruk av immunmodulerende legemidler som cytostatika og biologiske legemidler 

REV 186 Anemier 

• Selvstendig kunne diagnostisere og behandle de vanligste anemier. 
• Inkluderer anemi grunnet mangel på jern, vitamin B12, folat, anemi ved kronisk sykdom/sekundær 

anemi. 

REV 196 Nevrologiske tilstander med leddsymptomer 
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• Under supervisjon kunne gjenkjenne nevrologiske tilstander med leddsymptomer, og henvise til rele-
vant spesialist. 

REV 201 Maligne sykdommer med revmatiske symptomer 

• Ha kunnskap om revmatiske symptomer ved maligne sykdommer. 

Komplett liste over Helsedirektoratets læringsmål 
for spesialistutdanning i Revmatologi (lenker til 
Helsedirektoratet) 

Komplett liste 

• Akademisk kompetanse 
• Akutt indremedisin 
• Andre generelle læringsmål 
• Andre relevante tilstander 
• Barnerevmatologi 
• Basiskompetanse 
• Blodsykdommer 
• Endokrinologi 
• Etikk 
• Farmakologi 
• Fordøyelsessykdommer 
• Forskningsforståelse 
• Hjertesykdommer 
• Hudsykdommer 
• Ikke-medikamentelle behandlingsmuligheter 
• Indremedisin 
• – basiskompetanse 
• Infeksjonssykdommer 
• Inflammatoriske artrittsykdommer 
• Inflammatoriske revmatiske vaskulittsykdommer 
• Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer 
• Kommunikasjon 
• Kunnskapshåndtering 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
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• Lovverk 
• Lungesykdommer 
• Nevrologi 
• Nyresykdommer 
• Pasient- og brukermedvirkning 
• Pasient- og pårørende opplæring 
• Psykiatri 
• Revmatisk sykdom i utvalgte behandlingsgrupper 
• Samhandling 
• Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse 
• Øyesykdommer 
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Leddbrusk i friske og syke ledd (artrose og 
artritt). Legg merke til ved artrose (midtre 
bilde nederst) at leddbrusken primært 
skades, mens ved artritt (bilde nede til 
høyre) er synovialhinnen fortykket og 
inflammert, mens brusken skades 
sekundært. Illustrasjon: Toverud K. 

2. 

ANATOMI OG FYSIOLOGI (REV 001-002) 
Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 001-005 

Dette kapitlet gir kunnskap om de revmatiske sykdommers aktuelle anatomi, fysiologi og patologiske 
prosesser. Det gir får innsikt i patologiske mikroskopiske og makroskopiske prosesser som er relevante 
for revmatiske sykdommer. For å gi forståelse for sykdomsutvikling og moderne behandlingsprinsipper 
beskrives immunsystemets oppbygging og funksjon. 

Leddsykdommer 

Leddbrusken (articular cartilage) 

Brusk er en sentral del av de fleste ledd og en svært viktig 
struktur i patogenesen av revmatiske sykdommer, slik som 
revmatoid artritt (RA) og artrose. Brusk består av en fast, 
vannholdig og elastisk grunnsubstans (kondroitinsulfat), 
med spredte celler (kondroblaster og kondrocytter) og cel-
legrupper. Disse er omgitt av et nett av mikroskopiske kol-
lagenfibrer (Holck P, snl, 2020). 

Brusken er avaskulær, alymfatisk, aneuronal og aregener-
erende. Kondrocyttene i leddbrusken består av celler som 
ligger i en matriks av kollagen og grunnsubstans (proteo-
glykaner og vann). Omtrent 85-90 % av kollagenet er av 
type II (vennligst se nedenfor). 

Kondrocyttene lever isolert eller i små grupper, produserer 
matriks og enzymer og ernæres fra leddvæsken. Bruskens 
hovedfunksjon ligger i evnen til å bli sammenpresset ved 
vekt-belastning for deretter å gjenvinne sin opprinnelige form. 

Brusken i friske ledd dekker de artikulerende deler av leddet i form av hyalin brusk. De andre formene for 
brusk er fiberbrusk som inneholder mye kollagene fibre og finner blant annet i mellomvirvelskiver, menisker 
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Knokkel med epifyser, metafyser og diafyse. 
Illustrasjon fra Wikipedia. 

og symfysen og elastisk brusk i ytre øret og strupehodet. Bruskens viktigste funksjon er å ta opp og dis-
tribuere fysisk belastning overfor den underliggende bensubstansen. 

Veksthormon (somatotropin) fra hypofysen og somatomedin fra lever kan øke bruksvekst. Østrogener, 
insulin, testosteron og tyroksin gir hypertrofi og økt tykkelse av kollagene fibre. Likevel har leddbrusken 
begrenset evne til regenerasjon, noe som ble gjenkjent allerede i 1743 av Hunter som slo fast “once 
destroyed is not repaired”. Resultatet er at selv små defekter ikke repareres og vil degenerere mot artrose 
over tid. Flere mekanismer utløser bruskskade. Mest kjent er fysisk overbelastning ved skader, men også 
inflammatoriske prosesser ved revmatiske sykdommer som revmatoid artritt der interlukin-1 (IL-1), IL-6 
og tumor nekrose faktor -alfa (TNF-alfa) induserer nedbrytning av brusk. Kortikosteroider reduserer pro-
teoglykan-syntesen. 

Fortsatt er behandling av bruskskade i form av regenerering av brusk en utfordring. Kirurgisk behandling 
har hos en stor del av pasientene ikke vist seg vellykket over tid, men vurderes i enkelte tilfeller. Det er imi-
dlertid mulig at stamceller fra benmarg kan bidra til vellykket behandling i fremtiden (Jeng L, 2011). Fort-
satt er tilpasset trenings-behandling det viktigst tiltaket når bruskskade er påvist. 

Leddhinnen (Synovialhinnen, Synovium) 

Leddhinnen omgir leddene, bidrar til stabilitet, men har også spesialiserte oppgaver relatert til ernæring av 
brusk og smørende effekt i leddet via synovialvæsken. 

Leddhinnen inneholder ingen epiteliale strukturer og 
dermed ingen basalmembran. Det er derfor ingen barriere 
mellom leddvæske og synoviale blodkar. Derfor er leddene 
disponert for infeksjon (infeksiøs artritt) når bakterier 
befinner seg i blodbanen ved bakteriemi og sepsis. Synovio-
cyttene ligger i en matriks (element som holder andre 
strukturer på plass) som består av fibrøse proteiner som 
kollagen, elastin og glykosaminoglykaner. Ligamentene 
rundt leddet smelter sammen med ytre deler av kapselen. 
Synovialvæske (blodplasma-filtrat) er til stede i små 
mengder for å dekke leddhinnens folder, fukte, smøre og 
ernære brusken. Det intraartikuIære trykket er normalt 
negativt, men blir positivt ved hydrops og øker ytterligere 
ved fleksjon/ekstensjon (min. ved 30-40° fleksjon). 

Ved skade på leddhinnen oppstår “bare areas” som er utsatt 
for tidlige erosjoner. Ved inflammatoriske leddsykdommer 
som revmatoid artritt (RA), systemisk lupus erythemato-
sus (SLE) og spondyloartritt (SpA) er leddhinnen og led-
dvæsken sentrale i sykdomsprosessen (Smith MD, 2011). 
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DIP (Distale Inter-Phalangeal-ledd) og CMC 
(Carpo-Metacarpo-Phalangealledd), særlig 
ved tommelen skades ved artrose, mens 
MCP (Meta-Carpo- Phalangealledd) og PIP 
(Proksimale-Inter-Phalangealledd). 
Illustrasjon:: Toverud K. 

Ossøse deler 

Epifyse (endedelen), metafyse (overgang mellom epifyse og diafyse), diafyse (skaftet). Metafyseale arterier 
ender i slyngede kar nær epifyselinjen. 

En rekke inflammatoriske revmatiske sykdommer angriper ossøse deler av skjelettet. Osteoporose av ulike 
årsaker medfører redusert benmasse og økt risiko for frakturer. Revmatoid artritt kjennetegnes ved 
usurerende skader ledd. Juvenil artritt (barneleddgikt) medfører overvekst i epifyser i affiserte ledd. Større 
skjelettskader oppstår også ved histiocytose, Paget sykdom og osteomyelitt. 

 Betegnelser på ledd 

Hender 

• Distale Inter-Phalangealledd (DIP) 

◦ Angripes ofte ved artrose og ved 

psoriasisartritt, men ikke ved revma-

toid artritt (RA) 

• Proksimale Inter-Phalangealledd (PIP) 

◦ Angripes ved artrose, RA og psoria-

sisartritt 

• Meta Carpo Phalangealledd (MCP) 

◦ Angripes ved RA og psoriasisartritt, 

ikke ved artrose 

• Carpo Metacarpo Phalangealledd (CMC) 

◦ CMC-1 (ved tommel) angripes ved artrose 

Føtter- 

• MetaTarso Phalangealledd) (MTP) tilsvarer MCP i hender 

◦ Hele MTP-rekken angripes ved RA, MTP-1 (store tå) ved artrose (hallux valgus) 
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Artrose i fingres ytterledd (DIP) (piler: 
Heberden-artrose). 

Illustrasjon over: Ferrazzo KL, Osório LB, Ferrazzo VA – 
Case reports in dentistry (2013). CC BY 3.0 

Typer av ledd 

Synoviale / diarthrodiale 

• Artikulasjoner med fri bevegelighet og synovial-
membran (perifere ledd) 

Synartroser er uekte ledd uten leddhule. Synartrose har 
svært redusert bevegelighet. Artikulasjon der de benete 
delene er forbundet med sammenhengende fibrøst vev. 
Det fines ulike former: 

• Symfyser er ben-deler som er separert av en skive. 
Leddet er bundet sammen av ligamenter (interverte-
bralt/pubis). 

• Synkondroser dekkes av brusk. Liten eller ingen syn-
ovialhinne eller leddhule (sternomanubrium). 
Synkondroser forbenes i løpet av oppveksten. 

• Syndesmoser forbindes via bindevev. Ben-delene sammenholdes av ligamenter uten at det foreligger 
brusk (distal tibiofibular). 

• Synostoser er benbruer = ankylose som normalt utvikles blant annet mellom skallebena fra 40 års 
alder. 

Embryologi: Proksimale strukturer utvikles før distale (Proximo-distal gradient). Kraniale strukturer 
dannes for kaudale (kranial til caudal gradient). Således vil overekstremiteten utvikles 24 timer før 
tilsvarende distale struktur. Dette har betydning ved fosterskader. 

Patologiske prosesser 

Artritt 
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Synovitt i et kne (artroskopi). Synovia ses 
som polypp-lignende, villøse strukturer inn i 
leddhulen. 

Artritt defineres som en inflammatorisk tilstand i leddhin-
nen (Synovitt). Kliniske kjennetegn er hevelse, smerter, 
varme, nedsatt bevegelighet, eventuelt rubor. Oftest fore-
ligger samtidig økt intraartikulær væske (hydrops) med 
patologisk sammensetning og forhøyet trykk i leddet. 

Artritt kan klassifiseres etter antall ledd som er affisert 
(mono-artritt omfatter ett ledd, oligo- eller pausi; 2-5 ledd 
og polyartritt >5). 

Hevelse rundt et ledd kan skyldes sykdom eller skade med 
hevelse intraartikulært (artritt) eller ekstraartikulært (sener, 
bursa, subkutant ødem). Ved intraartikulær affeksjon er 
ofte både passiv og aktiv bevegelighet redusert. For eksem-
pel reduseres passiv innad-rotasjon i hofte- og skulderledd 
tidlig ved artritt. Ved ekstraartikulær sykdom er ofte passiv 
bevegelighet normal. Et unntak er adhesiv kapsulitt /frozen shoulder der skrumpning av leddkapselen etter 
hvert medfører nærmest tilstivning i leddet uten at artritt foreligger. 

MR- og ultralyd-undersøkelser brukes i diagnostikken av forandringer i bløtvev, mens CT-undersøkelser 
visualiserer best forandringer i benvev. Større leddskader ses også på konvensjonelle røntgenbilder. 
Vennligst se  også kapittel om bildediagnostikk. 

Blant typiske autoimmune artritt-sykdommer finner vi revmatoid artritt (RA), urinsyregikt, juvenil artritt 
(barneleddgikt) og spondyloartritter (psoriasisartritt, reaktiv artritt, Bekhterevs /ankyloserende spondylitt 
og IBD-relatert artritt). Artritt ved omtales som infeksiøs artritt eller septisk artritt. 

Illustrasjon: Dash KK, Gavai PV, Wade R, Rajani A – Journal of experimental orthopaedics (2016). CC 
BY-4.0. 

Systemsykdom 

Sykdommer som affiserer flere organer, ofte med vaskulitt eller granulomatøs betennelse som patologisk 
substrat betegnes som systemsykdommer. Systemsykdom medfører ofte utmattelse / fatigue av flere 
årsaker, hvorav vedvarende inflammasjon, kronisk smerte, redusert søvn og depresjon kan være medvirk-
ende faktorer. Typiske systemsykdommer er systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt-sykdommer. 
Også artritt-sykdommer som revmatoid artritt (RA) kan opptre som systemsykdommer. Mistanke om 
systemsykdom ved langvarig feber, nedsatt allmenntilstand, manifestasjoner fra flere organer:
Lunger, Hjertet, Nyrer, Nervesystemet,  Hud, Øyet, Blodårer (vaskulitt, tromboser, embolier) 

• Vennligst les mer om systemsykdommer ved ulike revmatologiske tilstander i eget kapittel. 
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Kollagen. Wikimedia commons.. CC BY-SA 3.0 

Systemiske bindevevssykdommer 

Bindevev finner nesten i alle organer der det bidrar til en struktur mellom spesialiserte celler. Gjennom en 
autoimmun sykdomsprosess angripes ulike deler av bindevevet ved de inflammatoriske  systemiske binde-
vevssykdommene. Typiske systemiske bindevevssykdommer er systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjø-
grens sykdom, MCTD, myositt og systemisk sklerose. 

Bindevevets oppbygging 

Bindevev består hovedsakelig av den ekstracellulære matriks (ECM) som igjen består av proteinfibre (først 
og fremst kollagen) og grunnsubstans. 

Kollagener er ekstra-cellulære polypeptider med stor andel av aminosyrene prolin og hydroksyprolin. Type I 
representerer 90 % av alt kollagen i organismen. Type III finnes i hud, synovium og karvegg. Syntetiseres fra 
preprokollagen via prokollagen til kollagen. Ved høy omsetning økes mengden av aminoterminal propep-
tide type III (PIIINP) og av type I (PINP), samt karboksyterminal peptid type I (PICP). 

De lange kollagenfibrene er representert ved kollagen I, 
II, Ill, IV og XI. De enkelte kollagenfibrene er bundet 
sammen av korte kollagenfibre (kollagen IX, XII og 
XIV), Kollagen VII binder kollagenfibrene til den basale 
lamina (tynn membranliknende struktur som skiller 
ECM fra cellene). Kollagen inneholder mye av 
aminosyrene hydroksyprolin og hydroksylysin). 

Grunnsubstansen inneholder glykosaminoglykaner, pro-
teoglykaner og glyko-proteiner. Disse forsterker ECM og bindes til bl.a. reseptorproteiner på overflaten av 
celler (integriner). Glykosamino-glykaner består av uron-syrer (glukuronsyre og iduronsyre) og hek-
sosaminer (glukosamin og galaktosamin). Proteoglykaner består av et protein assosiert med glykosamino-
glykaner som dermatan-, kondroitine-, keratin- og heparansulfat. Det dominerende proteoglykanet i 
bruskvev er aggrecan. Eksempler på glykoproteiner er fibronektin og laminin. 

Fibroblaster syntetiserer bl.a. kollagen, elastin, glykosaminoglykaner, proteoglykaner og vekstfaktorer. Cel-
lene kan transformeres til myofibroblaster som har trekk av både fibroblaster og glatte muskelceller. 

Vaskulitt og vaskulittsykdommer 
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Kjempeceller (piler) og inflammatoriske, 
mononukleære celler ses ved flere typer 
vaskulitt (blant annet ved arteritis 
temporalis, Takayasus arteritt og 
granulomatøs polyangiitt). Her ved primær 
cerebral vaskulitt. 

Vaskulitt defineres som en inflammasjon av selve karveg-
gen med eller uten nekrose, forsnevring av karlumen eller 
trombosering. Vaskulitt kan være lokalisert overfladisk til 
hud (Kutan vaskulitt) eller dypere hudlag og indre 
organer (Systemisk vaskulitt). Ofte brukes betegnelsen 
synonymt med arteritt, men vaskulitt omfatter vegg-
inflammasjon av alle typer kar, også vener. Vaskulitt-syk-
dommer klassifiseres blant annet etter størrelsen på 
blodkarene som angripes. Store arterier affiseres ved tem-
poralis arteritt og Takayasus arteritt. Små- og mellomstore 
kar ved ANCA-relaterte vaskulitter (Granulomatøs 
vaskulitt / GPA), Eosinofil Granulomatøs vaskulitt / 
EGPA, Mikroskopisk Polyangiitt / MPA), Polyarteritis 
nodosa / PAN, IgA-assosiert vaskulitt/Henoch-Schönlein 
vaskulitt og Kawasakis arteritt. Behcets syndrom kan også 
angripe store kar. Graden av systemisk inflammasjon med høy CRP og senkningsreaksjon (SR) er ofte 
relatert til størrelsen på affiserte kar og den generelle sykdomsutbredelsen. 

Histologiske forandringer ved vaskulitt 

Karakteristisk for vaskulitt er oppsvulmet endotel, fibrinutfelling i karveggen, granulocytter i karveggen, 
kjerne-fragmenter perivaskuIært (leukocytoklase) og ekstravaserte erytrocytter. For diagnosen vaskulitt 
kreves betennelsesceller i karvegg og endotelskade. Beste bevis på endotelskade er ekstravasering. Med fibri-
noid nekrose menes akkumulering av proteiner (fibrin) i karveggen. Ses ved flere typer karskader. 

Kjempeceller 

Store, fler-kjernede celler kalles kjempeceller og ses blant annet ved Kjempecelle arteritt, uten å være spesi-
fikke for denne sykdomsgruppen. Illustrasjon over: Bajaj BK, Pandey S, Ramanujam B, Wadhwa A – Jour-
nal of neurosciences in rural practice (2015 Jul-Sep). CC BY-NC-SA 3.0 

Leukocytoklastisk vaskulitt 
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Leukocytoklastisk vaskulitt med tromboser 
(piler). 

57 år gammel kvinne med to måneders 
sykehistorie med erythem og hevelse i 
begge ben. Granulomer under huden, også 
med lymfocytt-infiltrat ved sarkoidose (A) 
med subkutane granulomer (B), rundt kar 
(C, D) som delvis okkluderer kar (E). 

Leukocytoklastisk vaskulitt betegner alle lesjoner hvor det 
kan påvises fragmenter av leukocytter (kjernestøv = nuk-
leær dust) (leukocytoklase). Multiple årsaker (Bouiller K, 
2016). 

Illustrasjon: Bouiller K, Audia S, Devilliers H, Collet E, 
Aubriot MH, Leguy-Seguin V, Berthier S, Bonniaud P, 
Chavanet P, Besancenot JF, Vabres P, Martin L, Samson 
M, Bonnotte B – Medicine (2016). CC BY-4.0 

Nekrotiserende vaskulitt 

Nekrotiserende vaskulitt kjennetegnes ved destruksjon og fibrinoid degenerasjon, neutrofil infiltrasjon av 
celleveggen og perivaskuIær blødning og leukocytoklase. 

Granulomatøs arteritt og granulomer 

Et granulom er et fokalt område med granulomatøs beten-
nelse. Granulomatøs arteritt karakteriseres av granulomer 
eller granulomatøs betennelse. Sistnevnte defineres som en 
kronisk betennelse hvor den dominerende celletypen er 
aktiverte makrofager med epitelliknende utseende 
(epiteloide celler). Granulomatøs betennelse ses ved sarkoi-
dose, infeksjoner, GPA (sammen med fibrinoid nekrose). 

Illustrasjon: Shibama S, Igawa K, Munetsugu T, Fukuyama 
K, Nishizawa A, Takayama K, Yokozeki H – Annals of der-
matology (2014). CC BY-NC 3.0 

• Vennligst les om vaskulitt i en egen del av kompendiet. 
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Antigenpresenterende celle (APC) aktiverer 
T-hjelper-celle (CD4+) som stimulerer B-celler til 
antistoffproduksjon, men også makrofager 
(fagocytose) og NK-celler. Ved autoimmune 
revmatiske sykdommer er antigenet kroppens eget 
vev eller ukjent, men immunreaksjonen starter 
likevel (tap av selvtoleranse). Ved immunsvikt, for 
eksempel ved for kraftig immundempende 
behandling, synker antallet CD4+ T-celler, slik at 
infeksjoner lett oppstår. Antall CD4+ T-celler under 
200 celler/mL er kritisk. Illustrasjon: Häggström M, 
Public domain. 
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Immunsystemet 

Immunsystemet  skal beskytte oss mot 
invaderende mikrobielle agens (bakterier, virus, 
sopp og protozoer). Agens omtales også som anti-
gener når de utløser en immun-reaksjon. Et velfun-
gerende immunsystem omfatter et komplisert 
samspill mellom mange ulike celler og proteiner. 
Om immunsystemet lykkes er avgjørende for om 
vi bekjemper infeksjoner eller utvikler en autoim-
mun sykdom der immunsystemet ved en feil 
aktiveres og angriper vårt eget vev (snl.no). 

Autoimmunitet 

Autoimmune sykdommer kjennetegnes ved at 
kroppens eget immunsystem er for aktivt og ved en 
feil angriper kroppen selv (autoimmunitet). I den prosessen dannes revmatisk betennelse (inflammasjon) 
som skilles fra infeksjon ved at det ikke er bakterier, virus, parasitter, sopp eller andre mikrober til stede. I 
noen tilfeller viser blodprøver tegn på betennelse med forhøyet CRP (C-reaktivt protein) og høy SR 
(senkningsreaksjon). Ved mange autoimmune sykdommer reagerer immunsystemet med å danne spesielle 
proteiner, såkalte antistoff. Antistoffer er veldig spesifikke, naturlig utviklede immunglobuliner som binder 
seg til antigen eller patologiske celler for å fjerne sykdom. Biologiske legemidler er monoklonale antistoff 
(mAbs) er enkelt-molekylære strukturer som er aktive mo et enkelt antigen-mål. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=basiskompetanse
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De fleste immunreaksjoner begynner med at et antigen (agens ved infeksjon, kroppens egne 

proteiner ved autoimmun sykdom) bearbeides av høyt spesialiserte celler i form av anti-

gen-presenterende celler (APC). Antigenet presenteres deretter for T-celler (figuren ovenfor). 

Først da kan T-cellene reagere på antigenet. De viktigste antigen-presenterende cellene er 

dendrittiske celler og makrofager. Under spesielle betingelser kan også B-celler opptre som 

antigen-presenterende celler (snl.no). En forutsetning for immunreaksjonen er nedsatt evne 

til å tolerere egne proteiner/vev (nedsatt selv-toleranse). 

Den innate og den adaptive delen av immunsystemet 

Immunsystemets reaksjon mot et invaderende agens kan inndeles i to ulike, men overlappende faser. Fase 
I utløses av det medfødte, uspesifikke forsvaret, mens fase II involverer det ervervede, spesifikke forsvaret. 
Til det medfødte immunsystemet regnes også beskyttende barrierer som hud, flimmerhår, slim, magesyre, 
gallesyre og fordøyelsesenzymer. 

Fase I 

Den første, hurtige fasen består av en “innate” (medfødt) immunrespons, mens den andre, senere fasen 
utgjøres av en adaptiv (ervervet) immunrespons. Det som særlig skiller de to ulike fasene er hukommelse og 
spesifisitet. 

Den innate immunresponsen aktiveres av et lite antall, svært konserverte mikrobiologiske 

strukturer og er uendret fra gang til gang, mens den adaptive responsen helt spesifikt 

gjenkjenner en distinkt, liten del av et stort agens og blir sterkere for hver gang vi eksponeres 

på nytt for samme agens (på grunn av at det dannes hukommelsesceller). Den eller de 

bestanddelene i et agens som gjenkjennes av immunsystemet omtales per definisjon som et 

antigen. 

Immunsystemet består i utgangspunktet av celler som dannes og differensieres i benmargen (hematopoi-
etiske celler). Disse cellene stammer fra to ulike typer umodne forløpere (progenitor celler) i benmargen, 
henholdsvis myeloide progenitor celler og lymfoide progenitor celler. 

De myeloide progenitor cellene gir opphav til cellene i det innate immunsystemet; nøytrofile granulocytter, 
eosinofile, mastceller, makrofager, NK-celler og dendrittiske celler, mens de lymfoide (lymfocyttene) gir 
opphav til B- og T-cellene i det adaptive/ervervede systemet. 

29  |  IMMUNOLOGI

https://sml.snl.no/antigenpresenterende_celle


Lymfocytt (T-celle). Blausen Medical 
via Wikimedia / CC BY 3.0 

Det innate immunsystemet spiller en viktig patogenetisk rolle ved de autoinflammatoriske (feber-) syn-
dromene og ved systemisk juvenil artritt. 

Fase II 

Den adaptive / ervervede immunresponsen er mer komplisert. Først blir et inntrengende antigen prosessert 
og gjenkjent før immunsystemet danner antistoff som er spesifikt rettet mot dette antigenet. Etter at 
antigenet er nøytralisert vil det adaptive immunsystemet gjenkjenne det for fremtiden, slik at fremtidig 
immunrespons skjer raskere og mer effektivt. Denne prosessen tar 7-10 dager. 

Komponenter i immunsystemet 

Komponenter i det innate immunsystemet er hud, magesyre, enzymer i tårevæske, fuktighet i huden og 
slimhinner, men også komplementsystemet. Sammen med andre kjemiske deler som interferon og inter-
leukin-1 (IL-1) kan svært sterke immunreaksjoner utløses. 

Det spesifikke, ervervede immunsystemet består av en rekke celler og organer. 

Leukocytter (hvite blodlegemer) 

Leukocytter er en del av det adaptive immunsystemet og identifis-
erer og eliminerer antigener. Leukocytter omfatter makrofager som 
sammen med neutrofile- og dendrittiske celler kan fagocytere anti-
gen. Makrofager utvikler seg fra monocytter og gjenfinnes i 
nærmest alt vev. Det finnes flere forskjellige sub-typer med ulike 
spesialiserte funksjoner. Makrofagene kan produsere cytokiner og 
er av betydning i det inate immunsystemet, men har også andre vik-
tige funksjoner. I det adaptive immunsystemet presenterer de anti-
gen (sammen med dendrittiske celler) for T-celler slik at antistoffer 
kan dannes. Mastceller, eosinofile og basofile leukocytter har også 
spesielle oppgaver. Lymfocyttene er beskrevet nedenfor. Illus-
trasjon: Blausen Medical via Wikimedia / CC BY 3.0 

Lymfocytter 

Lymfocytter er undergrupper av leukocytter. De to typene lymfocytter, B-celler og T-celler, er viktige deler 
av immunsystemet. I likhet med andre blodceller utvikles de fra stamceller i benmargen. B-cellene og T-cel-
lene gjennomgår en seleksjons og modningsprosess før de kommer ut i sirkulasjon som naive celler. B-cel-
lene selekteres og modnes i benmargen, mens T-cellene selekteres og modnes i tymus. Benmarg og tymus 
omtales derfor som primære lymfoide organ. 
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B-celler. Når B-celler kommer i kontakt med et antigen (eksternt agens eller egne proteiner 

ved autoimmun sykdom), modnes de til plasmaceller som produserer antistoffer og immun-

globuliner (se nedenfor). Disse skal angripe bakterier og toksiner. Antistoff er spesifikke  slik 

at de reagerer med ett bestemt antigen. Ved en del revmatiske sykdommer (RA, SLE, Sjø-

grens, MCTD, myositt, Systemisk sklerose og ANCA-vaskulitt) påvises karakteristiske anti-

stoff uten at sykdomsmekanismene er eksakt klarlagt. 

T-celler har en regulerende, koordinerende funksjon i immunsystemet. De samarbeider med 

B-cellene og kan destruere infiserte celler og kreft-celler. Killer-T-celler (Natural Killer-cells= 

NK-celler) er en subgruppe som dreper infiserte og skadede celler. Hjelpe-T-celler (hjelper-

celler) bidrar til å bestemme immunresponsen mot spesifikke antigen. Hjelpe-T-cellene har 

CD4 reseptorer på overflaten og kalles også CD4+ T-celler. Ved de autoimmune revmatiske 

sykdommene rettes behandlingen mot overaktive B- og T-celler. 

Benmarg 

Benmargen produserer leukocytter (se mer nedenfor) og stamceller som begge er essensielle deler av 
immunsystemet. 

Thymus 

I thymus modnes T-celler slik at organet kan stimulere eller vedlikeholde produksjon av antistoff. Ved myas-
tenia gravis produserer thymus patogene antistoff  mot acetylkolin reseptorer i nervene. 

Lymfoide organer 

I tillegg til de to primære lymfoide organene (benmarg og tymus) er immunsystemet organisert i sekundære 
lymfoide organer, dvs. milt, lymfeknuter og det organiserte lymfoide vevet som er spesialutviklet for 
å beskytte endotelflater. Samlet omtales dette vevet (som utgjøres av blant annet tonsiller, adenoider, 
appendiks og de Peyerske plakk i tynntarmen) som mucosa associated lymphoid tissue (MALT). Den vik-
tigste funksjonen til de sekundære lymfoide organene er å samordne og koordinere adaptive immunre-
sponser slik at det effektivt dannes god hukommelse mot ethvert invaderende agens vi blir konfrontert med. 

Milten er det største lymfatiske organet. Det fjerner gamle erytrocytter og metaboliserer hemoglobin. Mil-
ten inneholder B- og T-celler. 

Lymfeknuter kan produsere og lagre lymfocytter (B-celler og T-celler). Både infeksjoner og autoimmune 
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Immunglobuliner produseres (va plasmaceller som 
er stimulerte B-celler og finnes i ulike klasser. 
Immunglobulin G (IgG) er viktigst i forvaret mot 
infeksjoner. Illustrasjon: Cancer Research uploader 
UK. CC BY-SA 4.0 

sykdommer aktiverer lymfeknuter som hover opp og blir ømme. Lymfeknutene er knyttet sammen gjen-
nom lymfeårer. 

Immunglobuliner 

Plasmacellene (stimulerte B-celler) produserer 
immunglobuliner som deles inn i fem klasser: IgM, 
IgG, IgA, IgE og IgD, hvorav IgM, IgG, IgE og IgA 
er av størst betydning i revmatologi. 

IgM dannes før IgG ved antigen-stimulering. Fer-
tile kvinner har noe høyere IgM. Ved høy IgM 
skiller en polyklonal, oligoklonal og monoklonal 
økning. Poly- eller oligoklonal høy IgM ses ved 
leversykdommer, infeksjoner (tidlig respons) og 
autoimmune sykdommer. Monoklonal økning gir 
mistanke om makroglobulinemi (Waldenstöms), 
AA amyloidose og MUGS (monoklonal udefinert 
gammopati  av usikker signifikans). Lav IgM ses ved 
primær og sekundær immunsvikt. 

IgG er det viktigste immunglobulinet i beskyttelse mot infeksjoner. Det utgjør 75-80% av de sirkulerende 
immunglobulinene og har en halveringstid på 23 døgn. IgG dannes senere i sykdomsforløpet enn IgM 
ved infeksjoner. IgG kan i svangerskap passere placenta. Mange TNF-hemmere (biologiske legemidler) som 
brukes mot revmatoid artritt og andre revmatiske sykdommer, består av IgG, noe som er av betydning ved 
behandling i svangerskap. IgG er ofte polyklonalt forhøyet ved Sjøgrens sykdom. IgG inndeles i subklasser 
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 med flere som har ulike funksjoner. Ved IgG4 relaterte sykdommer er IgG4 ofte 
forhøyet i serum. Behandling med rituksimab (mot revmatoid artritt, ANCA-vaskulitt som GPA, MPA, 
EGPA og andre) kan redusere IgG og øke infeksjonsrisiko. 

IgE øker ved allergiske reaksjoner, parasitt-sykdommer og enkelte revmatiske sykdommer slik som EGPA 
(eosinofil granulomatose med polyangiitt / Churg-Strauss vaskulitt og eosinofil fasciitt). 

IgA finnes i slimhinner der den beskytter mot mikroorganismer. IgA avleires i nyrene ved IgA nefritt og 
i blodårer ved IgA-vaskulitt (Henoch-Scönleins purpura). IgA mangel ses hos 0,3% av befolkningen og 
disponerer blant annet for alvorlig forløp av systemisk lupus (SLE). 

Inflammasjon 

Inflammasjon er en reaksjon fra organismens side overfor enhver vevsskade. Den har som hovedoppgave 
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å begrense skaden, samt å sørge for reparasjon. Komplementsystemet og prostaglandiner er viktige media-
torer i inflammasjonsprosessen. 

Ved autoimmune revmatiske sykdommer aktiveres inflammasjonsprosessen ved en feil og vev- og organ-
skader kan oppstå. Hensikten med immunsuppressiva medikamenter (kortikosteroider, DMARDs, JAK-
hemmere, biologiske legemidler) er da å hemme inflammasjonsprosessen. 

Akutt inflammasjon 

Skade eller sykdom kan nesten umiddelbart utløse en akutt, kortvarig inflammasjon. Smerte, rødhet, 
redusert funksjon, hevelse og økt varme er klassiske symptomer, men kan være mer eller mindre fraværende 
(“silent inflammation”). Utmattelse, feber og kvalme kan også foreligge. Akutt inflammasjon varer få dager, 
subakutt inflammasjon 2-6 uker. Immundempende medikamenter, inklusiv biologiske legemidler og kor-
tikosteroider, reduserer symptomene, noe som initialt kan vanskeliggjøre diagnostikken. 

Akutt fase reaksjon 

Inflammasjonen forårsaker er rekke endringer av plasmaproteinene som kalles akutt fase reaksjonen, slik 
en kan se ved serum-elektroforese. De fleste akutt fase proteiner produseres av hepatocytter som stimuleres 
hovedsakelig av Interleukin-1 (IL-1) og IL-6 og har en rekke biologiske funksjoner slik som koagulasjon, fib-
rinolyse, fagocytose m.m. Følgende substanser øker ved en betennelsesreaksjon: CRP, serum amyloid pro-
tein A, fibrinogen, haptoglobin, C3 og gammaglobulin. Albumin og transferrin synker. 

Inflammatorisk reaksjon kan deles inn i tre faser: 

1. Vaskulær reaksjon 

2. Eksudativ eller cellulær fase 

3. Proliferativ (reparasjon) fase 

Vaskulær reaksjon 

Straks etter skaden eller tilsynekomst av et fremmed agens frigir mastceller og makrofager (det inate 
immunsystemet) kjemiske substanser som histamin, TNF og IL-1, IL-6). Disse stimulerer utvidelse av først 
venuler, deretter arterioler. Samtidig nedsettes gjennomblødningen i skadestedet med følge at blodvæske 
(plasma) siver ut i det skadede stedet. 

Eksudativ eller cellulær fase 

Neste skritt er en opphopning av leukocytter på skadestedet. Adhesjonsmolekyler på endotel i blodkar 
stimuleres slik at neutrofile granulocytter og monocytter fra blodet lettere kan passere gjennom blodåreveg-
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En sky av cytokiner (signalmolekyler) som 
budbringere mellom lymfocytter. 

gen og infiltrere vevet. Monocyttene i vevet modner til makrofager som sammen med monocyttene fago-
cyterer og eliminere agens. Også plasmaproteiner som komplement og fibrinogen infiltrerer vevet og 
angriper patogene agens. 

Proliferativ eller reparativ reaksjon 

Reparasjonsprosessen skjer ved hjelp av celler som kan nydanne visse strukturer. Angioblaster vil for eksem-
pel kunne danne nye blodkar, mens fibroblaster danner selve grunnsubstansen i arret. (Vaskulogenese – 
dannelse av kar fra progenitor-celler, Angiogenese – dannelse av kar fra preeksisterende kar “knoppskyt-
ing”). 

Kronisk inflammasjon 

Når immunsystemet ikke reparerer akutt inflammasjon, utvikles kronisk inflammasjon som kan vare i 
måneder og år. Årsaker kan være autoimmune revmatiske sykdommer (artritt-sykdommer, bindevevssyk-
dommer, vaskulitt, autoinflammatoriske sykdommer) eller vedvarende sensitivitet for eksterne utløsere 
som fremmedlegemer og medikamenter. 

Cytokiner og Interleukiner 

Cytokiner er signalmolekyler i form av proteiner som 
kan være pro-inflammatoriske eller hemme inflam-
masjonen (anti-inflammatoriske). 

Proinflammatoriske cytokiner er viktige mediatorer i 
det inate immunsystemet. De produseres bl.a. av T-
hjelper-celler,  makrofager og dendrittiske celler og 
omfatter interleukin-1 (IL-1), IL6, IL12, IL18, TNF-
alfa, interferon gamma og granulocytt-makrofag 
koloni stimulerende faktor (GM-CSF). 

Anti-inflammatoriske cytokiner som IL-10, TGF-beta og IL-4 utskilles av ulike celler. Hemming av pro-
inflammatoriske cytokiner er viktige mekanismer i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer. 

En kortvarig og hensiktsmessig inflammasjon etterlater ofte et arr, men ellers blir prosessen avsluttet. Illus-
trasjon: www.scientificanimations.com via Wikipedia / CC BY-SA 4.0) 

Dersom det inate immunsystemet ikke fjerner stimulerende agens, øker inflammasjonen ved utskillelse 
av proinflammatoriske cytokiner, og det spesifikke, adaptive immunsystemet aktiveres. Dendrittiske celler 
(inate immunsystem) kan aktivere naive T-celler (adaptive immunsystem) via binding på T-celle-reseptorer 
og gjennom kostimulerende signaler. 

Biologiske legemidler som hemmer proinflammatoriske cytokiner er TNF-hemmere, IL1-, IL-6, mens abat-
acept demper kostimulasjonen av T-lymfocyttene. 
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En kronisk betennelse er prinsipielt en av to typer. Ved den ene typen oppstår en feil i prosessen underveis, 
og reaksjonen tar uhensiktsmessig lang tid. Den andre typen er kronisk fra starten av, og det er denne typen 
vi ser ved de revmatiske sykdommene. Kronisk inflammasjon kjennetegnes ved et betydelig engasjement av 
celler og relativt lite opphopning av vevsvæske. Dessuten sees samtidig destruksjon og reparasjon. 

Komplementsystemet 

Komplementsystemet er i evolusjonen en av de eldste delene av det innate immunsystemet og er essensielt 
i eliminering av patogene agens, men uhensiktsmessig aktivering blant annet ved autoimmune sykdommer 
kan medføre alvorlige skader på vev og organer. 

Ved aktivering av komplementsystemet blir en serie plasmaproteiner aktivert og inngår i komplekser med 
hverandre. Under serie-reaksjonen dannes stadig mediatorer som hver for seg har spesifikke funksjoner. 
Komplement C4b vil for eksempel virke virusnøytraliserende, mens C8 og C9 har cytolytiske effekter. 

Den klassiske aktiveringsveien starter med at C1q reagerer med et antigen-antistoff kompleks. Så følger 
de andre komplement-faktorene på rad og rekke. Den alternative aktiveringen består av at C3 aktiveres 
direkte også lektin- og alternativ aktiveringsveiene ender via C3 og C5 med sluttproduktene som måles med 
TCC (Terminalt Complement Complex). At dette systemet er aktivert, kan også måles med bestemmelse 
av komplement-aktiveringsprodukt, og mer direkte ved å bestemme serumkonsentrasjonene av C3 og C4 
som forventes lave når komplement forbrukes. 

Vedvarende aktivering av komplementsystemet er kjennetegn ved mange inflammatoriske 

revmatiske sykdommer, slik som systemisk lupus erythematosus (SLE),  katastrofalt antifos-

folipid syndrom (CAPS), revmatoid artritt (RA) og vaskulitt. 

Ved SLE er komplement på den ene siden en viktig patogenetisk del av inflammasjons-kaskaden. For 
det andre forekommer kjente genetiske defekter for deler av komplement-systemet (C1q mangel) som 
disponerer for (alvorlig) SLE. Spesielt ved SLE påvises nedslag av komplement i nyrer, hud og annet affisert 
vev. Måling av komplement C3 og C4 kan være nyttig i vurderingen av sykdomsaktivitet. 

Behandlingsmessig har pasienter med C1q mangel vist god effekt av eculizumab som hemmer komplement 
C5 (Pickering MC, 2015; Coppo R, 2015). Mot ANCA-vaskulitt har utprøving av avacopan som hemmer 
C5a reseptor vist lovede resultater (Jayne D, 2019). 

Apoptose 

Ordet kommer fra gresk og karakteriserer kronbladenes fall fra blomsten. En aktiv prosess som fører til 
organisert ødeleggelse av cellen (programmert celledød). Dette er i utgangspunktet en normal prosess og 
dermed et viktig ledd i balansen mellom celleproliferasjon og celledød. En antar at 90 av cellene dør i apop-
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tose, mens resten dør av nekrose (celleskade). Til forskjell fra nekrose skjer det ved apoptose lite utslipp av 
intracellulært materiale, og prosessen ledsages ikke av inflammasjon. Tvert imot, apoptoptiske celler frigjør 
anti-inflammatoriske metabolitter (via panneksin 1-kanaler) (referanse: Medina CB, 2020). 

Apoptose i en celle induseres ofte ved at Fas (“døds-reseptor”) på overflaten av cellen bindes til sin ligand 
Fas (FasL). Bindingen mellom Fas og FasL fører til aktivering av flere intracellulære signalveier, bl.a. en 
som involverer aktivering av ulike kaspaser. Kaspasene aktiverer endonukleaser (DNAser) og stimulerer 
til endringer av celleoverflaten. Kaspasene påvirkes av celledød-faktorer, fravær av overlevelses-faktorer, 
celleskade og skade på DNA. Ved ikke-reparativ skade av DNA vil p53 (genomets vokter) indusere dannelse 
av heterodimeren bcl-bax med apoptose av cellen til følge. BcI2 som er lokalisert til mitokondriemembra-
nen, hemmer kaspasene og beskytter dermed mot apoptose. IL-1, TGF-beta og alfa- hemmer også apop-
tose. Fas-antigenet er et overflateprotein som tilhører TNF familien og er viktig for destruksjon av aktiverte 
T-Iymfocytter. 

Ved SLE er det påvist økte mengder apoptotiske celler i perifert blod. Dette er sannsynligvis et tegn på ned-
satt evne til å fjerne slike celler. Hvis slike celler med tiden isteden destrueres ukontrollert, kan intracel-
lulære antigener frigis. Mot slike antigener er det ikke utviklet immunologisk toleranse. På denne måten kan 
autoimmunitet induseres. 

NETs (Neutrophil Extracellular Traps) 
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NETs er viktige når neutrofile leukocytter dreper 
bakterier. NETS består av store garn-lignende 
strukturer som blant annet inneholder myeloper-
oksydase (MPO) og proteinase 3 (PR3). NETs brer 
seg ut i det ekstracellulære rom.   Studier viser at 
NETs også er av betydning for utviklingen av 
autoimmune sykdommer ved at NETs leverer mul-
tiple autoantigener til immunsystemet slik at en 
inflammasjons-prosess utløses. Antakelig kan NETs 
også øke den inflammatoriske responsen (He Y, 
2018). Illustrasjon: Illustrasjon til høyre: NETS: 
Urban CF, Ermert D, Schmid M, Abu-Abed U, 
Goosmann C, et al. 2009  PLoS Pathog 5(10). CC 
BY 2,5 

Ekstracellulære vesikler 

Ekstra-cellulære vesikler (EV) er viktige mediatorer 
i kommunikasjonen mellom alle typer celler. EV 
transporterer proteiner, mRNA, MiRNA og lipi-
der. Tre typer EV er identifisert: eksosomer 
(< 100 nm), mikrovesikler (100–1000 nm)  og 
apoptotiske legemer (1000–5000 nm) som klassifis-
eres etter deres størrelse og funksjon. EV er blitt 
isolert ved flere revmatiske sykdommer, inklusiv 
Sjøgrens sykdom , revmatoid artritt og artrose. 
Pasienter med revmatiske sykdommer har økt nivå 
av EV assosiert til inflammasjon og komplement-
aktivering. Flere celle-typer i det inate immunsys-
temet kan utløse EV, inkludert NK celler, 
makrofager, monocytter og dendrittiske celler 
(Aqrawi LA, 2019).  I tillegg til sine fysiologiske og 
patofysiologiske funksjoner, har EV terapeutisk 
potensiale ved at de kan tenkes å kunne frakte 
medikamenter til inflammatoriske celler (Chen X-
M, 2019). 

Prostaglandiner 

Cellene som deltar i inflammasjonen, påvirker også 
dannelsen av en rekke mediatorer som kalles 
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NETS brer seg ut mellom cellene.  NETS er en del 
av immunforsvaret og sannsynligvis også aktive i 
patogenesen av autoimmune sykdommer. 

prostaglandiner. Først skjer en frigivelse av araki-
donsyre fra celleveggen etter aktivering av fosfoli-
pase A2. Ved hjelp av enzymer, som bl.a. cyklooksy-
genase (COX), dannes så prostaglandin E2 (PGE2), 
prostaglandin D2, prostacyclin PGI2 og leukotrien B-F4. 

Feber medieres ved at PGE2 påvirker neuroner i det preoptiske området, dorso-mediale hypothalamus og 
nucleus raphe pallidus (en samling av nevroner) i medulla oblongata. Deretter aktiveres det sympatiske 
nervesystemet som gir muskelskjelvinger og vasokonstriksjon i huden. PGE2 aktiveres av pyrogener, enten 
endogent (IL-1, IL-6 og TNF-a) eller eksogent (lipo-polysakkarider fra bakterienes cellevegg).Smerte opp-
står på grunn av prostaglandinenes effekt. Disse mediatorene virker ikke bare inflammasjonsfremskyn-
dende, men også hemmende på betennelsesreaksjonen. 

De fleste av NSAIDs hemmer syntesen av prostaglandiner enten ved å hemme Cox eller lipoksygenase. Det 
finnes to isomere former av førstnevnte, Cox-1 og Cox-2. Cox-1 medierer dannelsen av prostaglandiner 
som opprettholder normale fysiologiske funksjoner, mens Cox-2 medierer produksjonen av 
prostaglandiner ved inflammasjon. COX-2 finnes i få vev, men kan induseres av pro-inflammatoriske 
cytokiner, som f. eks. IL-1. Synovialhinnen har både COX-1 og COX-2. 

Konklusjon for kliniske forhold 

Inflammasjon er naturlig, hensiktsmessig og nødvendig. Kronisk inflammasjon er som oftest uhensik-
tsmessig. Å dempe en inflammasjon er oftest kun symptomatisk terapi, men kan hode den autoimmune 
sykdommen i sjakk så lenge behandlingen vedvarer. Å fjerne antigenet som utløste reaksjonen vil være kura-
tiv behandling, forutsatt at antigenet er identifisert. Det er få revmatiske sykdommer med kjent antigen: 
urinsyregikt, kolesterol-embolier, kreft-utløst dermatomyositt, avstøtningsreaksjon, infeksjoner som sep-
tisk artritt, borreliose og Whipples sykdom. 
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Inflammatoriske revmatiske sykdommer er 
ofte systemsykdommer. Mer enn ledd eller 
enkelt-organer rammes.  Illustrasjon: 
Pxhere. CC0 
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Utredning, behandling og oppfølging av 
revmatiske sykdommer 

Læringsmål REV 001-005 

Symptomer fra muskel-skjelettsystemet er vanlig i 
befolkningen. Legens oppgave er å beskrive symptomer, 
undersøke og ev.  identifisere  bakenforliggende sykdom før 
eventuell målrettet behandling begynner. Uansett bør en gå 
inn på pasientens forventninger med undersøkelsen. 

Utredning, behandling oppfølging av pasienter med revma-
tisk sykdom begynner med anamnesen, så følger den kliniske 
undersøkelsen som baseres på en indremedisinsk under-
søkelses-prosedyre, men inkluderer også revmatologiske 
kjennetegn. Dersom en konkret diagnose skal vurderes, 
gjøres en målrettet anamnese. Målrettet utredning, behan-
dling og oppfølging for artritt, bindevevssykdommer, 
vaskulitt og revmatisk sykdom hos barn er beskrevet i de 
respektive kapitlene. 

Supplerende utredning omfatter laboratorieprøver (blod og 
urin), immunologiske tester og bildediagnostikk, slik som 
beskrevet i henhold til læringsmålene i kapitlene om artritt, 
bindevevssykdommer og vaskulitt. Pasienten informeres, og 
det legges også en plan for videre utredning, behandling og kontroll-opplegg. 

Anamnese 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=basiskompetanse


Anamnesen er essensiell ved symptomer fra muskel-skjelettsystemet. Om en ikke kan stille en klar diagnose, 
forventes en presis beskrivelse av symptomer som grunnlag for videre utredning og senere sammenligning i 
oppfølgingen, enten ved vurdering av behandlingseffekt eller sykdomsprogresjon. 

Hver lege har sine metoder for opptak av anamnese. Det anbefales å være forberedt på hver 

enkelt pasient før pasientkontakten. Forsøk å se situasjonen fra pasientens side. En kan beg-

ynne samtalen med å oppsummer hva en regner som viktigst ut i fra henvisningsbrev eller 

tidligere notater. Pasienten må få anledning til å bekrefte, supplere eller korrigere. Deretter er 

det aktuelt å spør spesifikt etter aktuelle diagnose-relaterte symptomer og endringer siden 

forrige undersøkelse. 

Revmatiske symptomer omfatter smerte, stivhet og redusert bevegelse. Det tar få minutter å definere disse 
symptomene mer nøyaktig, men det kan være avgjørende grunnlag for videre utredning. 

• Hvilke ledd, muskler, organer er (mest) smertefulle/symptomgivende? 
• Har du eller andre observert tydelige hevelser i leddene? (ev. hvilke?) 
• Hvilke funksjoner (dagligliv, jobb, fritid) kan du ikke lenger utføre på grunn av disse symptomene? 

Anamnesen følger i utgangspunktet et klassisk indremedisinsk skjema (referanse: meddec UiO), fordi 
inflammatoriske revmatiske sykdommer er systemsykdommer som ikke sjelden angriper ulike organer. I til-
legg gjøres spesifikk, målrettet anamnese og undersøkelser rettet mot revmatiske symptomer og diagnose. 

Ved mistanke om en spesifikk sykdom, kan det før undersøkelsen være nyttig sjekke symp-

tom-beskrivelse eller klassifikasjonskriterier for tilstanden, slik at alle aktuelle punkter kom-

mer med i anamnesen og undersøkelsene. 

Kommer pasienten til en omfattende ny utredning, gjøres en grundig og systema-
tisk anamnese. Ved kontroll-undersøkelser blir anamnesen kortere og mer spesifikt 
rettet mot hensikten med konsultasjonen/innleggelsen. 

Problemstilling. En setning om hvorfor pasienten møter eller er innlagt og hva pasientens forventning er. 

Sosialt og familiært. Sivilstatus- og yrke.  Sykmeldt eller ufør, bosituasjon, sosialt nettverk og eventuelle 
hjemmetjenester. Hjelpemidler. 
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Foto: PxHere.CC0. 

Relevante sykdommer hos førstegrads slektninger (foreldre, søsken og barn). Opphopning av bestemte syk-
dommer hos førstegrads slektninger (psoriasis, Bekhterevs, andre autoimmune sykdommer, myopatier). 

Tidligere sykdommer. Bør listes opp med årstall for diagnose, gjennomført behandling og eventuell varig 
skade/sekvele, samt oppfølging. 

Aktuelt. Her redegjøres i detalj for pasientens aktuelle symptomer (i forholdt til aktuell problemstilling) og 
relaterte undersøkelser og behandling gitt til nå. 

Hvis det foreligger en kjent revmatisk sykdom, beskrives kort hva diagnosen bygger på. 

En kan bruke klassifikasjonskriteriene for tilstanden som utgangspunkt. Vennligst se også i 

kapitlet om målrettet anamnese. 

Ledd. Ved pågående symptomer fra ledd angis om 
hevelse (artritt?) er observert, hvilke ledd det gjelder, ev. 
symmetrisk affeksjon, varighet og om symptomene er 
oppfattet som artritt (eller artralgi). Vennligst les mer 
om målrettet anamnese ved ledd- og rygg symptomer i 
kapittel REV 009. 

Rygg. Ved ryggsmerter bør selv en generell anamnese 
angi om symptomene er forenelige med inflammatorisk 
ryggsmerte (Målrettet anamnese ved ledd- og rygg 
symptomer i kapittel REV 009). 

Bindevev og blodårer. Muskelsmerter og muskelstyrke, 
eventuell varighet og utbredelse. Symptomer fra hud og indre organer (luftveier, hjerte, nyrer, mage/tarm). 
Nervesystem. Vennligst les mer i kapitlene om utredning av  bindevevssykdommer og vaskulitter. 

Hud, hår og slimhinner. Sykdomstegn fra hud, hår og slimhinner nevnes sjelden spontant av pasienten. 
Spør spesifikt. 

Medikamenter. Faste medisiner og medisiner som tas ved behov; dosering i milligram og antall tabletter per 
dag. Hvis det ikke er opplagt hvilken indikasjon det er for behandling med de enkelte legemidlene, bør det 
angis. Pass på at medikamentlisten korrelerer med “Tidligere sykdommer” og “Aktuelt”, slik at årsaken til 
bruk av thyreoidea-hormoner, diabetes medikamenter, antikoagulantia og antidepressiva kan gjenfinnes. 

Naturlige funksjoner. Avførings-mønster, vannlating, matlyst/vekt, søvn. Aktuelt vekttap (konkret vekt på 
et tidligere tidspunkt og nå) 
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Stimulantia. Sigaretter (røker nå, tidligere, aldri), snus, alkohol, narkotika og andre midler med misbruk-
potensiale (for eksempel anabole steroider). 

Allergier. Kjente allergier, spesielt medikament-reaksjoner. Type reaksjon og alvorlighetsgrad angis. 

Utredning. (for det aktuelle) til nå. (utslag i blod- urin, bildediagnostikk, annet) 

Status presens / Klinisk undersøkelse 

Undersøkelsen bygger i stor grad på sykehistorien og på diagnose-relaterte, mulige manifes-

tasjoner. Pasienter som har fremhevet spesifikke symptomer forventer at disse blir vurdert 

ved undersøkelsen. 

Resultater fra den kliniske undersøkelsen kan sorteres fra kranialt til kaudalt. 

Ved øyeblikkelig hjelp noteres klokkeslett for undersøkelsen. Hvis en omfattende ny utredning, gjøres 
grundig og systematisk undersøkelse. Ved kontroll for et spesifikt problem kan undersøkelsen være kortere, 
men mer målrettet (se kapitlene om undersøkelser ved henholdsvis artritt, bindevevssykdommer og 
vaskulitt) 

Generell beskrivelse. Observer og noter bevegelsene (upåfallende bevegelsesmønster, stiv gange, preget av 
smerter, muskelsvakhet, klarer av- og påkledning, avhengig av hjelpemidler). Revmatiske symptomer kan 
også være del av en systemsykdom: allmenntilstand (sliten, feber, preget av sykdom), ernæringstilstand, 
bevissthetsnivå, åpenbare symptomer i øyeblikket (smerter, artritt, utslett, cyanose, ikterus, generell lym-
feknute-forstørrelser eller perifere ødemer). 

Blodtrykk (BT), puls, temp (klinisk afebril), høyde, vekt (for ev senere sammenligning). 

Collum. Palpable lymfeknuter (sarkoidose, Kikuchis sykdom, systemisk bindevevssykdom/inflammasjon, 
infeksjon, lymfom, metastase), struma eller bilyder over karotidene (Takayasus eller annen vaskulitt i store 
kar)? 

Tårekjertler (over øyelokk), Gl. Parotis og submandibularis (Sjøgrens sykdom, IgG4 relatert sykdom) 
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Cor. Vurder om det er rene toner, regelmessig (eller ure-
gelmessig) hjerteaksjon, bilyder (systolisk eller dias-
tolisk, punctum maxium). Auskultasjon gjøres 
vanligvis over aortaklaff, pulmonalklaff triskupidalklaff 
og mitralklaff. Hvis man hører en bilyd, lytter man også 
etter utstråling mot aksillen og mot halskar. 

Pulm. Vurder respirasjonslyden og angi eventuelle 
fremmedlyder. Normale lungegrenser? Ved revmatisk 
relatert lungefibrose (Antisyntetase syndrom, systemisk 
sklerose, IPAF) høres ofte krepitasjoner i form av tørr 
knistring basalt over begge lunger. 

Abdomen. Bløt og uøm buk ved palpasjon, ingen hepato-splenomegali (Feltys syndrom, Adult Stills, amy-
loidose) eller palpable patologiske resistenser, ikke banke-ømme nyrelosjer, symmetriske lyskepulser? 

Rektaleksplorasjon gjøres ved aktuelle symptomer. Hos menn vurderes prostata ved aktuell problemstilling 
(normal stor, bevart midtfure, klart avgrenset, jevn overflate, fast og elastisk konsistens, ikke øm?). 

Genitalia externa (menn) undersøkes ved symptomer (Behcets syndrom): Sår eller sekvele? Kvinner: der-
som symptomer (Behcets): Sår på vulva, sekvele etter sår? 

Ekstremiteter. Ankel-ødemer (nyre– eller hjerte-manifestasjoner) hud-forandringer. Puls distalt i alle fire 
ekstremiteter (a. radialis og i a. dorsalis pedis eller a. tibialis posterior bilateralt: vaskulitt, tromboemboli, 
aterosklerose?) 

Orienterende nevrologi. Ved spinale eller perifere nevrogene symptomer (SLE, vaskulitt, isjas): Patellar- og 
akilles-reflekser, samt plantar-reflekser. Koordinerte bevegelser med armer og ben, god kraft, og ingen sen-
sibilitetsutfall (polynevropati, mononevritt: vaskulitt?). Tegn til pareser? 

Ledd-undersøkelse. Artritt eller artralgi. Utbredelse og intensitet. Vennligst les om Klinisk undersøkelse av 
perifere ledd i eget kapittel (REV 010), ev. supplert med ultralydundersøkelse og leddvæskeundersøkelse 
(REV 011, REV 012) 

Ryggundersøkelse. Columna: Normale krumninger og normal ryggbevegelighet? Tegn til cervical affeksjon 
ved revmatoid artritt (RA) eller juvenil artritt (JIA)? Ingen palpasjons-smerter? Vennligst les om Klinisk 
undersøkelse av rygg i eget kapittel (REV 010). 

Vurdering av laboratorieprøver (REV 013) 
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Dersom resultat av laboratorieprøver foreligger ved konsultasjonen, er det naturlig å tolke 

disse for pasienten under konsultasjonen. Hvis prøvene tas i ettertid forsikres pasienten om 

at uventede resultater vil bli meddelt i ettertid. 

Laboratorieprøver undersøkes rutinemessig for å måle tegn til systemisk inflammasjon (SR, CRP, trom-
bocytter) som er vanlig ved sykdomsaktivitet i de inflammatoriske revmatiske sykdommene. Cytopenier 
og cytose (hgb, leukocytter med differensial-telling, trombocytter) ses også ved sykdomsaktivitet. Cytope-
nier kan også ses ved medikamentbivirkninger og ved sykdom i benmarg. Unormale elektrolytter (Na, K, 
Ca) av ulike årsaker kan påvirke muskelstyrke og andre organfunksjoner. Manifestasjoner i indre organer 
(leverenzymer, nyrefunksjonsprøver, thyreoidea-funksjon) kan være relatert til den revmatiske sykdommen, 
medikament-bruk eller være den bakenforliggende årsak til revmatiske symptomer. 

• Vennligst les mer i kapittel om laboratorieprøver i oppfølging av revmatisk sykdom. og om blod-
prøver ved systemiske bindevevssykdommer 

• Spesifikke immunologiske prøver kan hjelpe i differensiering av ulike inflammatoriske revmatiske 
sykdommer. 

• For laboratorieprøver relatert til oppstart og kontroll av immunsuppressiv behandling (DMARDs, 
JAK-hemmere og biologiske legemidler), vennligst se eget 

Bildediagnostikk (REV 014) 

• Bildediagnostikk er viktig ved sykdommer i ledd, rygg og indre organer. Hvis nye resultater foreligger 
ved konsultasjonen, tolkes og meddeles disse. 

Supplerende utredning 
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Pleuravæske i tidlig sykdomsfase av 
revmatoid artritt (RA). 
Lunge-manifestasjoner  er sjelden så tydelige 
som her og overses lett. 

Leddvæske undersøkes ved diagnostikk av artritt. 

Lungefunksjonsundersøkelser / spirometri ved mistanke 
om lunge-manifestasjon. Biopsier kan sikre diagnoser. I 
tillegg skal alltid differensialdiagnoser vurderes. 

Illustrasjon: Yokosuka T, Suda A, Sugisaki M, Suzuki M, 
Narato R, Saito H, Enomoto T, Kobayashi T, Nomura 
K – Respiratory medicine case reports (2013). CC BY-
NC-SA 3.0 

Behandlingsprinsipper 

Behandling følger i utgangspunktet internasjonale  ret-
ningslinjer, veiledere, anbefalinger og nasjonale råd. 

Ingen sykdommer forløper likt, heller ikke innen samme 
diagnose. Persontilpasset behandling er helt avgjørende for et godt resultat. Det krever blant annet at en 
kjenner organfunksjoner, inflammasjonstegn, symptomer og erfaring med tidligere behandling i hvert 
enkelt tilfelle. 

• For geriatriske pasienter og ved svangerskap er spesielle forholdsregler essensielle. 
• Dersom en anbefaler medikamenter utenfor godkjent indikasjon kreves spesiell oppmerksomhet. 
• Behandlingsmålet må være klart definert (“Treat To Target”) 
• Pasienten må være informert om hensikten med behandlingen, risiko for bivirkninger og behov for 

oppfølging. 

Hver pasient skal informeres om sykdommen og grunnlaget for anbefalt behandling. Skriftlig 

informasjon om legemiddel er nyttig supplering til muntlig informasjon. Bruk gjerne Norsk 

Revmatologisk Forenings informasjons-ark om medikamenter. 

Oppfølging 

Før behandlingsstart undersøkes om andre sykdommer (komorbiditet) av betydning (kontraindikasjoner) 
foreligger 

• Leversykdom (Blodprøver, inklusiv Hepatitt B antistoff) 
• Nyresykdom (urin-undersøkelse, kreatinin i blodprøve) 
• Cytopeni: Redusert produksjon av blodlegemer (benmargs-skade: celletellinger i blod og ev ben-
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marg) 
• Lungesykdom (CT av lunger, lungefunksjonstester) 
• Alkoholisme (sykehistorie, blodprøver) 
• Tuberkulose (IGRA test, CT av lunger, urin-undersøkelse) 
• Immunsvikt (sykehistorie, blodprøver) 

◦ Immunglobulin G (IgG) (primær eller sekundær for eksempel etter rituksimab) 
◦ HIV test vurderes 
◦ CD4 celler (T-celle lymfocytt subpopulasjon) 

▪ Mindre enn 200μ/L CD4+ celler /L øker infeksjons risiko betydelig Referanseområde 
500-1400) 

• Azathioprin (Imurel): Sjekk TPMT genotype 

Blant revmatologens oppgaver er å vurdere  om behandlingen er tilpasset den enkelte 

pasients sykdomsaktivitet, komorbiditet og ønsker, samt om tegn til bivirkninger foreligger. 

Disse endres over tid og en kan ikke forvente at  pasienter, allmennleger og annet helseper-

sonell har tilstrekkelig kompetanse: 

• Dersom sykdommen har falt til ro, er det en spesialistoppgave å vurdere om medika-

mentdosene kan reduseres eller behandlingen avsluttes 

• Spesialisten kan vurdere om medikamentene har mistet sin virkning over tid og behan-

dlingen bør endres 

• Yngre kvinner kan ønske å bli gravide. I forkant er endringer i medikamenter er ofte 

nødvendig 

• Eldre personer får ofte andre sykdommer og medikamenter som kan påvirke metabo-

lismen av de anti-revmatiske legemidlene. Både overdosering og tap av virkning er da 

mulig. Spesialisten er oppmerksom på dette og kan forandre behandlingen 

• Når sykdommen er i en stabil fase uten spesielle medikamenter, er det ikke behov for 

oppfølging hos spesialist 

• Vennligst les også eget kapittel om oppfølging under medikamentell behandling. 

Oppsummering 

Det er velkjent at pasientene ikke får med seg så all informasjon fra legekonsultasjonen. 

UTREDNING, BEHANDLING, OPPFØLGING  |  46

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/farmakologi/farmakogenetiske-analyser


eHelsetjeneste 

En kan definere eHelsetjeneste ved et sett av av programmerte funksjoner som støtter arbeidsflyten i møtet 
mellom pasient og behandler slik at behov for informasjon og kvalitet i helsetjenesten ivaretas. eHelset-
jeneste kan oppsummeres ved: gjenbruk av data, automatiserte rutineoppgaver, relevant beslutningsstøtte 
og oppsummert informasjon til neste ledd i behandlingskjeden. eHelsetjeneste er dermed et elektronisk 
hjelpemiddel som kan hjelpe med registrering og formidling av anamnese, undersøkelsesfunn og pasientin-
formasjon og dermed være et element i en forbedret helsetjeneste (Prøsch SM, 2020). 

Direktoratet for ehelse koordinerer en rekke ehelse-produkter i Norge (ehelse.no). eHelse omfatter kode-
verk (ICD-10), Helsedata og Akson. Sist nevnte er et stort prosjekt som skal samordne alle kommunale 
helsetjenestene i ett felles system. 

Retningslinjer og anbefalinger for oppfølging 

EULAR anbefalinger om håndtering av ulike revmatiske sykdommer 

EULAR anbefalinger; Smolen JS 2017 (RA oppfølging ved DMARDs og biologisk behandling) 

Norsk revmatologisk forening (Behandling og oppfølging av RA) 

Litteratur 

meddec UiO. (Indremedisinsk anamnese og undersøkelse) 

Russel AS, Oxford Textbook of Medicine, 2011 
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Norge er verdens lykkeligste land (2017). 
Happyness report score. Jolly Janner / Public 
domain 

5. 

HELHETLIG VURDERING (REV 005) 

Helhetlig vurdering av revmatisk sykdom 

Øyvind Palm 

Helhetlig vurdering av helse- og 
sykdomssituasjon REV 005 

Læringsmål REV 001-005 

Revmatiske sykdommer omfatter symptomer i 
muskelskjelettsystemet som artritt, systemiske binde-
vevssykdommer, vaskulitt som er systemsykdommer 
med relaterte organ-manifestasjoner. Revmatologen 
forventes ikke å kunne håndtere alle sider av syk-
dommene, men har ofte en koordinerende funksjon 
mellom fastlege og andre spesialister, slik at alle rele-
vante manifestasjoner utredes og behandles ved 
behov. I tillegg skal revmatologen ta hensyn til at slike 
kroniske sykdommer påvirker livskvalitet, arbeidsevne, mulighet til fysisk aktivitet, sosiale ferdigheter og 
samliv. Med revmatisk sykdom som utgangspunkt gjøres en så helhetlig vurdering av pasienten som mulig. 

Helhetlige tjenester 

Helsetjenesten driver i liten grad oppsøkende virksomhet, noe som kan medføre barrierer for god og effek-
tiv pasientbehandling blant de svakeste. Revmatologens pasientgrupper med kronisk revmatisk sykdom 
med behov for helhetlige og sammenhengende tjenester på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste kan 
være sårbare i denne organiserte helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet). 

Livskvalitet 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=basiskompetanse
https://worldhappiness.report/ed/2020/#read
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helhet-og-sammenheng-utvikling-og-variasjon-i-bruk-av-helse-og-omsorgstjenester-blant-pasienter-med-behov-for-helhetlige-tjenester/Helhet%20og%20sammenheng%20-%20Utvikling%20og%20variasjon%20i%20bruk%20av%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20blant%20pasienter%20med%20behov%20for%20helhetlige%20tjenester.pdf/_/attachment/inline/31f257fb-a4f4-4e24-907c-bddab8e3abe8:24eb810a96a16762f7d5698206a8b3c425d7b67a/Helhet%20og%20sammenheng%20-%20Utvikling%20og%20variasjon%20i%20bruk%20av%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20blant%20pasienter%20med%20behov%20for%20helhetlige%20tjenester.pdf


Kronisk revmatisk sykdom øker risiko for 
depresjon, som kan forsterke smerter og 
redusere generell mestringsevne ytterligere. 
Foto: PxHere. CC0 

Foto: PxHere. CC0 

En helhetlig vurdering av helse og sykdomssituasjon 
kan vurderes ved å estimere pasientens livskvalitet. Det 
finnes flere spørreskjema som pasientene kan besvare, 
slik som SF-36. EQ-5D , og RAND-36 . 

I henhold til Helsedirektoratets vurdering har 
livskvalitet både subjektive (oppleves av den enkelte) og 
objektive sider (objektiv helsetilstand og funksjon-
sevne, materielle levekår, arbeidsoppgaver og 
fritidssysler). Noen av faktorene som reduserer 
livskvaliteten overlapper med risiko for depresjon, 
angst og lignende plager. Kronisk revmatisk sykdom 
med påvirket generell helse og redusert funksjonsevne er dermed disponerende, slik en ser bl. a. ved revma-
toid artritt og ved psoriasisartritt (Michelsen B, 2018). Imidlertid er andre faktorer av betydning som gener 
og personlighet, mestrings-ressurser, sosial støtte, positive og negative livshendelser, tilknytningsforhold, 
kultur og objektive faktorer som samfunnsforhold og økonomi. 

Tiltak som legger til rette for positive faktorer som opplevelse av glede, sosial deltagelse, mestring, autonomi 
og mening, kan bidra til bedre helse, ikke minst for pasienter med revmatiske sykdommer. 

Depresjon ved revmatiske sykdommer 

-Alvorlig depresjon ved RA forekommer hos 16,8% (Matchan F, Rheumatology, 2013) 

-Ved SLE ses alvorlig depresjon hos 24% og alvorlig angsttilstand hos 37% (Zhang L, BMC 

Psychiatry, 2017) 

-Ved barneleddgikt (JIA ) er depresjon eller angst rapportert hos 7-64% Fair DC, Open Access 

Rheumatology, 2019 

Alder, sosiale og helsemessige forhold 

En helhetlig vurdering innebærer også en individ-
tilpasset vurdering, basert blant annet på  om pasien-
ten er et barn eller ungdom med revmatisk sykdom, 
gravid, har høy alder, spesielle sosiale forhold eller 
komorbiditet. Ungdom som skal overføres til voksen-
revmatologisk oppfølging er også i en sårbar fase. 
Medikamenter, komorbiditet, medikamenter og høy 
alder tilsier redusert immunsystem og krever høy oppmerksomhet omkring infeksjonsfare. Tilpasset leg-
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emiddelbehandling er viktig. Tegn på affeksjon av indre organer som lunger- og hjerte- nyrer– og annen sys-
temsykdom skal prioriteres høyt og akutte tilstander må håndteres raskt. 

En skal ikke glemme at mange kan ha bedre nytte av andre tiltak enn legemidler. Rehabilitering ved opp-
treningsinstitusjoner, revmakirurgi og hjelpemidler eller andre tiltak fra NAV kan være aktuelt å vurdere. 

Litteratur 

Helsedirektoratet (Rapport IS-2765) 
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Foto: PxHere. CC0 

6. 

SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER 
(LIS) OG FAGET REVMATOLOGI 

Spesialistutdanning og revmatologens oppgaver 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Definisjon av Revmatologi 

I henhold til Verdens Helseorganisasjon (WHO) dekker 
fagfeltet revmatologi diagnostikk og behandling av smerte-
fulle tilstander i bevegelsesapparatet (ledd, skjelett og 
muskler) og i bindevev. 

Klassifikasjon av Revmatiske sykdommer 

1. Inflammatoriske revmatiske sykdommer 
2. Degenerative revmatiske sykdommer 
3. Bløtdelsrevmatisme 
4. Revmatiske manifestasjoner ved primært ikke-revmatiske sykdommer 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/Verdens-helseorganisasjon-WHO


Inflammasjon i hender: Artritt i fingerledd 
og synovitt-tegn ved ekstensor-sene ved 
MCTD (mixed connective tissue disease). 
Artritt ved systemiske 
bindevevssykdommer som MCTD eller 
systemisk lupus (SLE) er sjelden erosiv. Til 
forskjell fra revmatoid artritt (RA) og 
artrose forblir røntgenbilder normale. 

Artritt- Systemiske bindevevssykdommer- Vaskulitt- 
Sykdommer hos barn 

Artritt: Defineres om inflammasjon i leddhinner (synovitt). 
Klinisk foreligger hevelse, redusert bevegelighet, økt varme 
over leddet og rødhet i noen tilfeller. Artritt er en del av 
mange revmatiske sykdommer. Vennligst les om artritt-syk-
dommene i en egen del av boken. 

Systemiske bindevevssykdommer er systemsykdommer der 
ledd, hud, blod, nervesystem og indre organer kan angripes. 
Tilstandene preges av aktivert immunsystem og inflam-
masjon som gjenspeiles i blodprøver. Anti-nukleære antistoff 
(ANA) med subgrupper er ofte økt. Bindevevssykdommer 
er omtalt i en egen del av boken. 

Vaskulitt defineres som inflammasjon i selve blodkarveggen. 
Dersom dette medfører redusert eller opphørt blodsirkulasjon, kan ulcerasjoner og nekroser oppstå i hud 
eller ulike andre organer. Også vaskulitt preges av tegn på inflammasjon og er omtalt i en egen del av boken. 

Inflammatoriske sykdommer hos barn omfatter juvenil artritt (barneleddgikt) i forskjellige former, men 
også bindevevssykdommer og vaskulitt. Revmatiske sykdommer hos barn er beskrevet i nærmere i boken. 

Illustrasjon: Cabrera N, Duquesne A, Desjonquères M, Larbre J-P, Lega J-C, Fabien N, Belot A, 2016. CC 
BY-NC 4.0 

Revmatologens arbeidsområder i Norge 

Diagnostikk, behandling og kontroll av gruppe 1 (Inflammatoriske sykdommer). Diagnostikk og behan-
dling av gruppe 2 (Degenerative) og gruppe 3 (Bløtdelsrevmatologi). Degenerative sykdommer tas også 
hånd om av allmennleger og ortopeder, samt fysikalsk medisinere. Ansvaret for oppfølging av pasienter i 
gruppe 3 faller oftest på allmennlegene. Gruppe 4 betjenes på konsulentbasis. 

Funksjonsområdene varierer fra avdeling til avdeling. De fleste avdelinger dekker hele fagfeltet, men har i 
tillegg spesialisert seg på enkelte områder som f. eks. rygglidelser eller osteoporose. Kompetansesenteret for 
svangerskap og fødsel hos revmatikere er Iagt til St. Olavs Hospital i Trondheim, for Revmatologisk reha-
bilitering til Diakonhjemmets sykehus i Oslo og for Revmatisk sykdom hos barn og ungdom til Rikshospi-
talet i Oslo. Utover dette er det ikke etablert formelle lands-funksjoner i revmatologi. 

I Østlandsområdet har man fra mars 2004 funksjonsfordelt slik at Diakonhjemmets sykehus har region-
sansvar i Helse Sør-Øst for inflammatoriske Ieddsykdommer, degenerative leddlidelser, bløtdelsrevmatisme 
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og rehabilitering. Rikshospitalet har regionsansvar for systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt og 
revmatisk sykdom med start i barne- og ungdomsårene, samt komplekse artrittsykdommer i denne helsere-
gionen. Både Diakonhjemmet og OUS, Rikshospitalet driver utstrakt undervisning og har bygget opp 
betydelig forskning innen de respektive delene av revmatologi. 

Utdanningen i Revmatologi. Spesialistreglene 

For å bli spesialist i revmatologi kreves (fra 1. mars 2019): 

Norsk autorisasjon som lege 

1. Gjennomført LIS (Lege i spesialisering) del 1 (erstatter tidligere sykehus- og distrikt-

slegeturnus) 

2. LIS del 2 

3. LIS del 3 

Tjenesten skal omfatte arbeid på en indremedisinsk avdeling i tillegg til revmatologi og detal-

jert beskrevne læringsmål (referanse Helsedirektoratet). 

Til sammen vil spesialistutdanningen i revmatologi vare minst fem år. For å sikre bred erfaring 

omfatter vanligvis tjenesten erfaring både fra lokale- og mer spesialiserte, sentrale revmatol-

ogiske avdelinger. 

I de neste kapitlene beskrives sykdommer og undersøkelser generelt. I de senere kapitlene 

utdypes de enkelte sykdommene og differensialdiagnoser. 

Helsedirektoratet definerer konkrete læringsmål som skal oppnås for å kunne bli godkjent 

spesialist i revmatologi. 

I kapitlet nedenfor er et utvalg av sentrale læringsmål og lenker til kapitler i Kompendiet som 

omhandler disse. 

Oppnåelse av ferdigheter i henhold til læringsmålene kan dokumenteres i “Kompetansepor-

talen” 

En fullstendig liste over læringsmålene finnes på Helsedirektoratets hjemmesider. 

Utdanning.no beskriver spesialiseringen slik: 

Legespesialiseringen begynner etter at en er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisas-

jon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialis-

eringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer 

i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kom-

mune. 
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Sklerodaktyli ved systemisk sklerose 
(sklerodermi) hos en ungdom med 
symptomer i to år. Mistanke om en slik 
diagnose kan ha store konsekvenser for 
pasienten. 

De neste fem årene er spesialisering innen retningen en har valgt. De fleste finner ut hva 

slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering 

underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens en jobber som lege. 

Som revmatolog behandler en betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og 

ryggsøyle. 

En revmatolog er en lege som har spesialisering på det medisinske fagfeltet revmatologi. 

Revmatisk betennelse skyldes feil i kroppens immunsystem, slik at kroppen “angriper seg 

selv”. De vanligste betennelsene er i ledd og ryggsøylen, men alle kroppens organer kan 

angripes. Som revmatolog må en holde seg oppdatert på ny forskning som gir nye behan-

dlingsmuligheter. 

Revmatologen utreder pasienten ved å lytte til pasientens fortelling om sine plager, foreta 

grundig undersøkelse av pasienten, ta blodprøver, urinprøver og ulike bildeundersøkelser 

som røntgen, ultralyd, CT, MR og PET-scan. Ultralyd brukes mye både i diagnostikk, oppføl-

ging og medisinering av pasienter. Revmatologen bruker ultralyd til å se på ledd, sener, blod-

kar og muskulatur. Revmatologen samarbeider tett med andre legespesialiteter, siden den 

revmatiske betennelsen kan påvirke flere organer. 

Revmatologen arbeider med mange ulike sykdommer, som leddgikt, Bekhterevs/anky-

loserende spondylitt og bindevevssykdommer som lupus, muskelbetennelser og betennelser 

i spyttkjertel eller tårekjertel. Også beinskjørhet og smertetilstander som fibromyalgi er syk-

dommer revmatologen arbeider med. 

Vanlige arbeidsoppgaver for revmatologen 

En revmatolog bør ha gode kommunikasjonsevner og 
kunne skape tillit, siden informasjonen en får ved å 
snakke med og undersøke pasienten brukes til å stille ofte 
sjeldne og vanskelige diagnoser. Arbeidsoppgavene 
omfatter: 

• Utrede pasienter på bakgrunn av symptomer og 
funn 

• Stille diagnose og igangsette behandling 
• Behandle med medisiner og sprøyter i ledd eller 

sener 
• Følge pasienten over tid for å vurdere sykdomsfor-

løp og nytte av behandling 
• Gi råd og veiledning til pasienter og pårørende 
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Artrose (Heberden) i fingres ytterledd (DIP). 
Diagnostisering av artrose i hender, skille 
denne fra revmatoid artritt og gi informasjon 
er viktige revmatologiske oppgaver. 

• Gjøre administrativt arbeid 
• Holde seg oppdatert innen faget 

Revmatologen underviser, utdanner helsepersonell og driver med forskning og utvikling av faget. Illus-
trasjon: Russo RA, Katsicas MM – Pediatric rheumatology online journal (2007). CC BY 2.0 

Revmatologi har nær tilknytning til mange andre spesialiteter som indremedisin, fysikalsk medisin, orto-
pedi, nevrologi, pediatri og psykiatri. 

Hvor jobber revmatologer? 

De aller fleste revmatologer jobber ved revmatologiske 
avdelinger ved sykehus eller kompetansesentre for revma-
tiske sykdommer. Det er også noen privatpraktiserende 
revmatologer. 

Illustrasjon: Marshall M, Jonsson H, Helgadottir GP, 
Nicholls E, van der Windt D, Myers H, Dziedzic K 
(2014). CC BY 3.0 

Norsk revmatologisk forening 

Fagmedisinsk tilhører revmatologene i Norge Norsk 
Revmatologisk Forening som er en underavdeling av Den norske legeforeningen. 

EULAR School of Rheumatology 

European League Against Rheumatism (EULAR), den internasjonale, europeiske revmatologiske forenin-
gen, tilbyr siden 2017 tilbudt et bredt utdanningstilbud for leger med interesse for revmatologi. Mange av 
kursene er online. 

Litteratur 

Helsedirektoratet 

Spriggs BB, 2019 (Medical news today) 
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Revmatoid artritt i 
PIP-ledd bilateralt og 
ekstensor-sene venstre 
håndrygg hos en 29 år 
gammel kvinne med 
symptomer siste to 
måneder. 

PART II 

ARTRITT (REV 006-REV 020) 

Læringsmål for Artrittsykdommer med lenker til 
de aktuelle kapitlene 

Helsedirektoratets læringsmål (Inflammatoriske artrittsykdommer) 

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i 
Revmatologi: 

REV 006 

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, pato-
genese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykks-
former, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner 
og prognose. 

• RA 
• Psoriasisartritt 
• Aksial og perifer spondyloartritt 

◦ herunder ankyloserende spondylitt 

Illustrasjon: Ruparelia PB, Shah DS, Ruparelia K, Sutaria SP, Pathak D – Case reports in dentistry (2014). 
CC BY 3.0 

REV 007 

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykks-
former, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose ved 

• Palindrom revmatisme 
• Stills sykdom 
• RS3PE 
• IBD-relatert artritt 
• Reaktiv artritt 

REV 008 Artrittsykdommene 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3996894_CRID2014-262430.001&query=arthritis%20rheumatoid%20with%20systemic%20involvement&it=xg&req=4&npos=25
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artritt-sykdommene, herunder: 

• De inflammatoriske revmatiske artrittsykdommene 
• Infeksiøs artritt 
• Krystallartritt 
• Paramalign artritt 
• Artritter sekundært til infeksjon 
• Artritter ved systemiske bindevevssykdom mv. Ha god kunnskap om typisk klinisk bilde for de 

enkelte sykdommene og gjeldende klassifisering. 

REV 009 Revmatologisk anamnese – klinisk presentasjon 

LÆRINGSMÅL: Beherske opptak av en målrettet revmatologisk anamnese basert på klinisk presentasjon, 
inkludert typiske symptomer ved inflammatoriske smerter, relevante symptomer fra andre organsystemer 
og komorbiditeter relevant for diagnostikk og videre behandling. 

 

REV 010 Ledd, rygg og andre relevante organsystemer – klinisk revmatologisk undersøkelse 

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av 
ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og kartlegging av 
ekstraartikulære manifestasjoner. 

 

REV 011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer – ultralydundersøkelse med standardprojek-
sjoner 

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre ultralydundersøkelse av ledd, sener og tilgrensende strukturer 
med standardprojeksjoner. Selvstendig kunne vurdere inflammatoriske, degenerative og andre strukturelle 
forandringer. 

 

REV 012 Leddvæske – prøvetaking og mikroskopering 

LÆRINGSMÅL : Beherske aspirasjon og videre diagnostikk av leddvæske, herunder selvstendig kunne 
mikroskopere og vurdere tilstedeværelse av celler og krystaller. Selvstendig kunne sikre adekvat prøvetaking 
for mikrobiologisk undersøkelse 

 

REV 013 Immunologiske undersøkelser relevant for artrittsykdommer 
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Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder Selvstendig 
kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser. 

 

REV 014 Bildediagnostisk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner 

LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om indikasjon for bildediagnostisk utredning av perifere ledd, 
columna og andreorganmanifestasjoner. Selvstendig kunne velge egnet modalitet, herunder røntgen, CT, 
MR, PET, skjelettscintigrafi og andre metoder ved revmatisk sykdom. 

 

REV 015 Behandling og Behandlingsretningslinjer 

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revma-
tiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsret-
ningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt. 

 
REV 016 Skåring av sykdomsaktivitet og organskade 

Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/eller 
organskade. 

 
 REV 017 Anamnese 

Beherske opptak av målrettet revmatologisk anamnese av pasienter med etablert sykdom med fokus på 
tidligere behandling, årsaker til endringer i tidligere behandlingsregimer og kompliserende komorbiditeter. 

 

REV 018 Utprøvende behandling 

Beherske behandling av pasienter som ikke har respondert på konvensjonell behandling, herunder ha 
kunnskap om behandling utenfor indikasjon. 

 

REV 019 Ledd – punksjon, aspirasjon og injeksjon 

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fingerledd, håndledd, 
albue, skulder, hofte, kne, ankel og tå-ledd. 
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REV 020 Seneskjeder og bursae – punksjon, aspirasjon og injeksjon 

• LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og 
bursa 

Diagnosekapitler (Artritt): 

21. Bekhterevs Sykdom (Ankyloserende spondylitt) og Aksial spondyloartritt (REV 006) 

22. Borrelia Artitt (Lyme Arthritis, Borreliose) (REV 077) 

23. Feltys syndrom (REV 006) 

24. IBD-relatert artritt. Enteropatisk artritt (REV 006) 

25. Infeksiøs (septisk) artritt, infeksjon i ledd. Tuberkuløs (Tbc) artritt. Osteomyelitt (REV 077) 

26. Infeksjoner i protester, graft og andre fremmedlegemer, biofilm (REV 182) 

27. Kondrokalsinose (Pyrofosfat artritt, Pseudogikt) (REV 08) 

28. Krystallartritt (REV 08) 

29. Palindrom Revmatisme (REV 007) 

30. Psoriasisartritt (PsA) (REV 006) 

31. Reaktiv Artritt (ReA) (REV 006, REV 007, REV 008) 

32. Revmatoid artritt (RA), leddgikt (REV 008) 

33. RS3PE Syndrom. Remiterende Seronegativ Symmetrisk Synovitt med Pitting Ødem (REV 007) 

34. Spondyloartritter (SpA). Oversikt 

35. Stills sykdom i voksen alder (Adult onset Still’s disease, AOSD) (REV 007) 

36. Urinsyregikt, urica (REV 008) 

37. Virale artritter (REV 008) 
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Artritt begynner med stivhet og etter hvert 
hevelser i ledd. Illustrasjon: PxHere. CC0 

7. 

ARTRITT OG 
SPONDYLOARTRITT-SYKDOMMER (REV 
006-, -REV 007-, REV 008) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006-020 

Artritt og Spondyloartritt er grupper av inflamma-
toriske sykdommer, hvorav artrittsykdommer hoved-
sakelig affiserer perifere ledd, atlanto-occiptiale 
(cervikale) ledd, hofteledd og kjeveledd, mens spondy-
loartritt også omfatter inflammasjon i columna, 
iliosakralledd og mer utbredt nakkemanifestasjon. 

Epidemiologi 

Epidemiologiske studier de senere år har kartlagt sykdoms-forekomster i ulike populasjoner for de vanligste 
artritt-sykdommene. Den samlede prevalensen av artritt-sykdommer settes sammen av de ulike tilstandene, 
hvorav revmatoid artritt (RA), psoriasisartritt og urinsyregikt er blant de vanligste. 

Omtrent 2-5% av befolkningen har eller har eller har hatt en artrittsykdom. 

Den vanligste artritt-sykdommen, RA forekommer hos 0,5-1% av befolkningen. Interessant 

nok, viser studier at RA var omtrent dobbelt så hyppig på 1950-tallet som 50 år senere. 

Årsaken ligger sannsynligvis i miljøfaktorer, men er ikke klar. Samtidig har overlevelsen ved 

RA økt betraktelig. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer


Psoriasisartritt:  Symmetrisk artritt i PIP-ledd 
(utenom ringfinger). Psoriasisartritt har ellers 
mindre symmetrisk affeksjon enn typisk 
revmatoid artritt. Mindre benet hevelse enn ved 
artrose. 

Spondyloartritt angriper ca. 0,45% av befolkningen. Bekhterevs sykdom/ankyloserende 

spondylitt er genetisk relatert til forekomsten av HLA-B27 som er høyere i nord- enn i Sør-

Europa. I Nord-Norge er det rapportert en relativt stabil insidens over en 34 års periode  fra 

1970-2004. Prevalensen var 0,26% (Bakland G, 2005). 

Psoriasisartritt i en norsk studie forelå hos 0,1-0,2% av befolkningen (Madland TM , 2005). En svensk 
studie fat at psoriasisartritt utgjør mer enn 50% av spondyloartrittene (Haglund E, 2010). Sykdommen er 
noe hyppige hos menn enn kvinner, særlig ved debut omkring 30 års alder. Omtrent 10-20% med hudsyk-
dommen utvikler psoriasisartritt. Studier kan tyde på at forekomsten av psoriasis av ukjent grunn øker 
i befolkningen og dermed også psoriasisartritt. Data for mortalitet ved psoriasisartritt er motstridende. 
Enkelte data tyder på upåvirket risiko for død, men andre finner økt dødelighet. 

Urinsyregikt er vanligst hos menn og har et varierende forløp, typisk med anfall av artritt. Framingham-stu-
dien i 1967 fant prevalensen 2,8% blant menn og 0,4% hos kvinner, totalt 1,5% (Hall AP, 1967). Senere 
studier har bekreftet en klar risiko ved overvekt og ved hypertensjon. 

Litteratur: Gabriel SE, 2009 

Genetikk 

De inflammatoriske, autoimmune revmatiske syk-
dommene har multigenetisk (polygenetisk) årsak. 
Dette er til forskjell fra de fleste autoinflammatoriske 
(feber-) syndromer og Marfans sykdom der mutasjon i 
ett gen er ansvarlig (monogen sykdom). For sykdom-
sutvikling er i tillegg er et samspill mellom genetikk og 
ulike  miljøfaktorer som alder, kjønn, infeksjoner og 
ernæring avgjørende. Illustrasjon: Hlaing T, Ramteke 
S, Binymin K – Case reports in medicine (2009). CC 
BY 3.0 

Tvillingstudier er nyttige for å vise betydning av genetikk og miljø-faktorer. Eneggede tvillinger er genetisk 
identiske og har dermed i utgangspunktet lik risiko for utvikling av revmatisk sykdom. To-eggede tvillinger 
er genetisk forskjellige som andre søsken.  Ved monogene genetiske sykdommer forventes at eneggede 
tvillinger nesten alltid utvikler samme sykdom (nær 100% konkordanse). For multigenetiske sykdommer, 
varierer forekomsten av samme sykdom hos begge en-eggede tvillinger mellom 5 og 70% og er lavere for to-
eggede, noe som illustrerer betydningen av både genetikk og miljøfaktorer. 

61  |  ARTRITT OG SPONDYLOARTRITT

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.21577
https://www.jrheum.org/content/32/10/1918.long
https://ard.bmj.com/content/70/6/943
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0002934367900046
https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar2669
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2760131_CRM2009-518976.001&query=psoriatic%20arthritis&it=xg&req=4&npos=23
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2760131_CRM2009-518976.001&query=psoriatic%20arthritis&it=xg&req=4&npos=23
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ved Bekhterevs sykdom (og flere former for reaktiv artritt) er HLA-B27 genet av betydning. Mer enn 90% 
kaukasiere med Bekhterevs sykdom/ ankyloserende spondylitt er HLA-B27+, sammenlignet med 7-10% av 
den generelle befolkningen (i Sør-Norge). Den høye forekomsten i befolkningen gjør at HLA-B27 ikke er 
egnet verken som screening eller diagnose for Bekhterevs sykdom, og at bare ca. 5% som er har HLA-B27 vil 
utvikle Bekhterevs sykdom. På den andre siden har førstegrads slektninger (foreldre, søsken, barn) som også 
har HLA-B27 20% risiko for Bekhterevs sykdom, noe som kan være av større betydning. Andre genetiske 
risiko-faktorer for Bekhterevs sykdom er ARTS 1 og IL23R, men disse er ikke tilgjengelige for rutine tester. 

Revmatoid artritt (RA) er genetisk knyttet til HLA-DR4 genet. I den europeiske befolkningen forekom-
mer HLA-DR4 hos 30%, slik at genet ikke egner seg som en diagnostisk test. Blant pasienter med RA 
har 60-70% HLA-DR4. Tvillingstudier viser at eneggede har en konkordanse for RA på 12-15%, sammen-
lignet med 4% hos to-eggede tvillinger. Blant andre førstegrads slektninger får bare ca. 0,8% RA, noe som 
er ganske likt forekomsten i befolkningen ellers. Dataene tyder på at oppvekst i tett nærhet til hverandre 
(miljø), som oftest er tilfellet for tvillinger, øker risiko for RA noe i tillegg til  arveligheten i skulle tyde på, 
og at andre faktorer som kjønn, aldre, røkevaner, med flere spiller en større rolle for utviklingen av RA. 

En observerer at noen slektninger/familier rammes hyppig av ulike autoimmune sykdommer. Data viser at 
felles genetisk disposisjon kan foreligge. Genene PTPN22 og STAT4 er knyttet til risiko for utvikling av 
ulike autoimmune sykdommer, inklusiv RA og bindevevssykdommene  SLE og systemisk sklerose. 

Litteratur: Rheumatology.org 

Patogenese 

Hver spesifikk sykdom har sin typiske sykdomsutvikling som er forskjellig ved akutt artritt (urinsyregikt, 
septisk artritt) og kronisk progredierende, autoimmun artritt. 

Patogenesen ved revmatoid artritt (RA) er et eksempel på en klassisk autoimmun revmatisk 

artritt-sykdom som har felles patogenetiske trekk med andre artritt-sykdommer. Synovium 

(leddhinnen) er immunologisk hovedmålet ved RA. I løpet at ledd-inflammasjonen prolif-

ererer makrofag-lignende fibroblast-lignende synoviocytter (henholdsvis MLS og FLS) og 

forårsaker pannus som invaderer og destruerer leddbrusk. Disse cellene er hovedansvarlige 

for inflammasjon og skade i leddene. 

Autoantistoff (anti-CCP og andre) som påvises hos 50-80% ved RA bidrar ved å være mediatorer for ledd-
inflammasjon og erosjoner. Erosjoner i leddrelatert bensubstans begynner tidlig ved RA og progredierer i 
relasjon til sykdommens alvorlighetsgrad. utløsere er synovia-inflammasjon, proinflammatoriske cytokiner, 
autoantistoff og “receptor activator of nuclear factor κB ligand” (RANKL). 
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Langt kommet revmatoid artritt. Med moderne 
behandling er slike sykdomsforløp blitt sjeldne: 
Symmetrisk artritt med hevelser i MCP ledd med 
ulnar drift i høyre hånd. 90-90 deformitet i 
høyre tommel. Atrofi av interossal muskulatur 
og ekstensorsene-synovitt over venstre 
håndrygg. 

Immunologisk er det brudd på selv-toleranse (av ukjent årsak) som utløser en kaskade av autoimmun, 
inflammatorisk reaksjon ved artritt. Inflammatoriske mediatorer blir produsert, fibroblaster uttrykker 
RANKL og makrofag-koloni-stimulerende faktor (M-CSF) understøtter differensiering av pre-osteoklaster 
til ben-resorberende osteoklaster. 

Dersom en vil forstå effekten av medikament-behandling ved RA er kunnskap om patogenesen essensiell. 
Spesifikke medikamenter settes inn mot T- og B-celler, pro-inflammatoriske mediatorer, signal molekyler 
og synovium spesifikke molekyler. 

Litteratur:  Fang O, 2020 

Sykdomsmanifestasjoner og kliniske 
uttrykksformer 

Artritt-sykdommer omfatter akutte tilstander som 
reaktiv artritt, urinsyregikt og septisk artritt. Disse har 
sine respektive typiske akutte debutsymptomer som er 
forskjellig fra vanlig debut av revmatoid artritt (RA), 
psoriasisartritt og andre spondyloartritter. De sist 
nevnte utvikler seg over uker-til måneder. 

Leddsymptomene begynner vanligst med en 

uvant stivhet i det/de affiserte ledd og etter 

noen dager merkes hevelser og reduserte 

bevegelsesutslag. 

Ved RA ses typisk symmetrisk artritt som innebærer at nesten de samme leddene på hver side av kroppen 
angripes, for eksempel hendenes MCP og PIP-ledd, håndledd, ankler og forføtters MTP-ledd. Psoriasisar-
tritt er i utgangspunktet mindre symmetrisk. Sykdomforløpene er imidlertid individuelle inn hver diagnose 
ved alle artritt-sykdommene og hver diagnose har sine særtrekk. For nærmere informasjon vises til beskriv-
elsene av de respektive sykdommene. Illustrasjon: Follmar KE, Broyles JM, Shores JT – Eplasty (2013). CC 
BY 2.0 

REV 006 

• RA 
• Psoriasisartritt 
• Aksial og perifer spondyloartritt 
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Urinsyregikt med uvanlig store subkutane tofi. 
Ses ved kronisk, alvorlig nyresvikt og ved 
non-compliance eller intoleranse for anbefalt 
behandling. 

◦ herunder ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) 

REV 007 

• Palindrom revmatisme 
• Stills sykdom 
• RS3PE 
• IBD-relatert artritt 
• Reaktiv artritt 

REV 008 

• De inflammatoriske revmatiske artritt-syk-
dommene 

• Infeksiøs artritt 
• Krystallartritt 
• Paramalign artritt 
• Artritter sekundært til infeksjon 
• Artritter ved systemiske bindevevssykdom mv. 

Ha god kunnskap om typisk klinisk bilde for de 
enkelte sykdommene og gjeldende klassifisering. 

Illustrasjon: Neogi T, Jansen TL, Dalbeth N, Fransen 
J, Schumacher HR, Berendsen D, Brown M, Choi H, 
Edwards NL, Janssens HJ, Lioté F, Naden RP, Nuki 
G, Ogdie A, Perez-Ruiz F, Saag K, Singh JA, Sundy JS, 
Tausche AK, Vaquez-Mellado J, Yarows SA, Taylor WJ – Annals of the rheumatic diseases (2015). CC BY-
NC 4.0 
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Artrose i fingres ytterledd 
(Heberden-artrose). Sjelden før 45 
års alder. Ofte arvelig komponent. 

Differensialdiagnoser ved artritt 

• Artrose 
• Traumer 
• Infeksjon (septisk/infeksiøs artritt, Borrelia) 
• Smertetilstand (fibromyalgi og lignende) 
• Flere differensialdiagnoser, vennligst les her 

Naturlig forløp, potensielle 
komplikasjoner, prognose 

Hver sykdom har et sykdoms-spesifikt forventet forløp og risiko for 
komplikasjoner som kan være avgjørende for prognosen. Vennligst se 
kapitlene for de aktuelle sykdommene. 

Illustrasjon: Ferrazzo KL, Osório LB, Ferrazzo VA – Case reports in 
dentistry (2013). CC BY 3.0 
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8. 

ARTRITT VED SYSTEMISKE 
BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 008) 

Artritt ved systemiske bindevevssykdommer 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 008 

Systemiske bindevevssykdommer som Systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syn-

drom, myositt, MCTD og systemisk sklerose kan debutere med artritt. Symptomer fra ledd 

(stivhet, hevelse, smerte, økt varme over leddet) er også vanlig i sykdomsforløpet. Vanligvis 

er skjelettskadene mindre enn ved revmatoid artritt (RA), men overlapp-former finnes, for 

eksempel mellom SLE og RA (“rhupus”) som vist ovenfor. 

Ved nye symptomer på polyartritt som angriper fingerledd, er revmatoid artritt og psoriasisartritt vanligere 
bakenforliggende årsak enn bindevevssykdommer. Også artrose må vurderes. Til forskjell fra revmatoid 
artritt ses vanligvis ikke anti-CCP antistoff i blodet ved systemiske bindevevssykdommer, men antinukleære 
antistoff (ANA) forventes. CRP er vanligvis lav ved systemiske bindevevssykdommer (og ved artrose). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443799ef2352-a631-4d14-abef-1bb19c206a0a


Artritt og instabile fingre ved systemisk lupus 
erythematosus (SLE). 

Usurerende artritt i MCP- og PIP-ledd, samt 
håndrøtter ved overlapp mellom SLE (foto 
ovenfor) og RA (rhupus). Vanligvis utvikles ikke 
usurer ved SLE, selv om feilstillingene er 
betydelige. 

Systemisk lupus (SLE) og artritt 

Ledd-affeksjon er blant de første og vanligste manifes-
tasjonene ved Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). 
Akutt artritt kan etterligne revmatoid artritt (RA) og 
medfører ledd-smerter, hevelser og stivhet. De vanlig-
ste affiserte ledd ved SLE er fingerledd, etterfulgt av 
knær. Symptomene følger ofte sykdomsaktiviteten. 
Artritt over tid kan føre til betydelige feilstillinger i 
form av Jaccoud artropati. I fingrene ses ulnar drift og 
svanehals- deformiteter.  Smerter er ikke nødvendigvis 
så fremtredende og håndfunksjonen opprettholdes 
påfallende bra. 

Radiologisk ses vanligvis ikke usurer til tross for store feilstillinger, men det finnes unntak der 

leddmanifestasjonen ved SLE er lik RA. Når SLE overlapper med RA kalles tilstanden «rhu-

pus» og pasientene har ofte både anti-CCP og lupus-antistoff i blodet. 

Det er viktig å skille artritt ved SLE fra osteonekrose som oftest rammer hofter og skuldre. Også tenosyn-
ovitt, fibromyalgi og uspesifikk artralgi er vanlig ved SLE. 

Behandlingen av artritt er med sykdomsmodifiserende medikamenter (DMARDs) og ganske lik som ved 
RA, og metotreksat er mest 

brukt. Alternativer er leflunomid, eller biologiske leg-
emidler som abatacept eller rituksimab. 

TNF-hemmere kan indusere lupus eller residiv 

og brukes bare i utvalgte tilfeller med uttalt SLE-

artritt. 

Illustrasjon ovenfor: Ikeda K, Sanayama Y, Makita S, 
Hosokawa J, Yamagata M, Nakagomi D, Takabayashi 
K, Nakajima H – Clinical & developmental immunol-
ogy (2013). CC BY3.0. 
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Illustrasjon røntgenbilde: Min JK, Lee KA, Kim HR, Kim HY, Lee SH – The Korean journal of internal 
medicine (2014). CC BY-NC 3.0 

Litteratur 

• Horimotoa AMC, 2016 
• Tani C, 2013; 
• Sargin G, 2018. 

Sjøgrens syndrom og artritt 

Sjøgrens syndrom medfører leddsmerter og artritt som ses hos opp til 30%. Som ved SLE aff-

iseres ofte fingre, håndledd og knær. 

Fordeling av artritt -manifestasjoner ved Sjøgrens 
syndrom  

Affiserte ledd Forekomst 

MCP 51% 

PIP 47% 

Håndledd 32% 

Knær 23% 

Ankler 14% 

MTP 3% 

Fauchias AL, 2010 

Leddmanifestasjonene ved Sjøgrens syndrom er sjelden usurerende som ved RA og forløper mildere enn 
ved SLE. Ved uttalt artritt må en vurdere om sykdommen primært er en artritt-sykdom, særlig revmatoid 
artritt (RA), med et sekundært Sjøgrens syndrom. Blant sykdomsdempende legemidler er metotreksat mest 
valgt ved artritt. 

Retningslinjer/anbefalinger (EULAR) 

• Ramos-Casals M, 2015 

Litteratur 
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Antisyntetase syndrom: clubbing og 
periungealt erythem. Clubbing (pulmonal 
osteoartropati) indikerer kronisk lungesykdom. 

• Fauchias AL, 2010 

Myositt og dermatomyositt 

Artritt er en velkjent sykdomsmanifestasjon som forekommer hos 18-55% med myositt. Oftest foreligger 
milde ledd-symptomer i form av artralgi og kun lette artritter i fingre. Symptomer oppstår tidlig i sykdoms-
forløpet og ledd-distribusjonen er som ved revmatoid artritt (RA). 

Ved antisyntetase syndrom forekommer artritt 

hos 20-70%, vanligst ved a-Jo-1 antistoff. Ofte 

utvikles instabilitet og noen ganger deformitet i 

enkelte ledd, og clubbing/hypertrofisk 

osteoartropati selv om smerter er lite fremtre-

dende. Vanligst affiseres tommels ytterledd 

(IP-1), såkalt «floppy thumb». 

Usurerende artritt kan ses, ikke minst i tilfeller som overlapper mot revmatoid artritt (RA) (Wasko MC, 
2019). Ved uttalt polyartritt må en spesielt vurdere om myositt er et ledsagende symptom til en primær 
artritt-sykdom (RA) eller annen systemsykdom, slik som sarkoidose. Behandling med metotreksat kan ha 
god effekt både på muskel- og ledd-manifestasjonene. 

Også MDA5-antistoff relatert myositt er forbundet med artritt, men først og fremst lunge-affeksjon, samt 
hud-forandringer. 

Illustrasjon: Cavalcante Esposito AC, Gige TC, Miot HA, 2016. CC BY-NC 4.0 

Litteratur 

• Klein M,  2019 

Systemisk sklerose 

Manifestasjoner I muskel-skjelettsystemet ses hos ca. 40% med systemisk sklerose og særlig ved sykdomsde-
but og den diffuse formen. 

Typisk symptom på artritt er leddsmerter, redusert bevegelighet og hevelse. I noen tilfeller mistolkes symp-
tomene som revmatoid artritt (RA). Ved undersøkelse varierer manifestasjonene fra periartikulær 
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MCTD: “puffy hands” og artritt. Før (A) og etter 
behandling med tocilizumab (C). 

osteopeni og smale leddspalter, mens usurerende artritt er uvanlig (Allali F, 2007). Iblant ses ved røntgen 
en resorpsjon av terminale falanger (acro-osteolyse) som kan være assosiert til subkutan kalsinose. 

Litteratur 

• Clements P. 2012. 
• Medsger TA, 1968. 

MCTD 

Leddsmerter forekommer hos 90%. 

Artritt inngår i klassifikasjonskriteriene for 

MCTD og ses hos ca. 50% (Burdt MA, 1999). 

Både erosiv type og Jaccoud-ledd (som ved 

SLE) forekommer. 

Diagnosen gjøre klinisk, med ultralyd eller MR-under-
søkelser. Behandlingen er NSAIDs og ved behov velges 
metotreksat eller behandling som ved SLE. Illus-
trasjon: Cabrera N, Duquesne A, Desjonquères M, 
Larbre J-P, Lega J-C, Fabien N,5, Belot A, 2016. CC BY-NC 4.0 

Litteratur 

• Gunnarsson R, 1016 
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Foto: PxHere 

9. 

ARTRITT OG ARTRALGI, LEDDSMERTER. 
MONOARTRITT, OLIGOARTRITT, 
POLYARTRITT (REV 008) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 008 

Artralgi 

Vanligste årsaker 

• Systemsykdommer (nesten alle), subklinisk 
artritt 

• Leversykdommer (tidlig symptom, hepatitt, 
andre) 

• Endokrinologiske lidelser: (hypo- og hypertyreose, hyperparatyreose, hemokromatose med flere) 
• Hematologiske: (hemokromatose, leukemier) 
• Infeksjonssykdommer: (virale som hepatitt eller HIV. Tropesykdom som denguefeber eller chikun-

gunya). Sepsis. 
• Gastrointestinale: (cøliaki, matvareintoleranse med flere) 
• Allergiske reaksjoner 
• Fibromyalgi 
• Maligne sykdommer, inklusiv behandling med sjekkpunkthemmere 

Sjeldne tilstander 

• Sweets syndrom (akutt neutrofil dermatose): feber, leukocytose, hudplakk, uveitt, stomatitt. Kan gi 
artritt, men oftest artralgi. Cancer-assosiert. 

• Muckle Wells syndrom: Autoinflammatorisk sykdom, urticaria, døvhet, amyloid nevropati. 
• Mukopolysakkaridose I (Hurlers sykdom som er den mest alvorlige, Hurler-Scheies sykdom er den 

intermediære formen og Scheies sykdom som er den minst uttalte typen av mukopolysakkaridose I): 
debuterer i 1ste dekade, korneaforandringer, triggerfinger, klo-hånd, nedsatt leddbevegelighet, 
myopati, karpal tunnel, radikulopati, hørselstap, hjerteklaffsykdom, lungeinfeksjon og diare. Ingen 
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inflammasjon. Behandling med enzym-substitusjon (laronidase). 
◦ Vennligst se metabolske sykdommer 

• Gauchers sykdom: debuterer ofte i barnealder, artralgi ofte med leddhevelse, anemi, trombocytopeni 
(50 %), osteopeni (81 %) og avaskulær nekrose. Splenomegali (95 %), hepatomegali (87 %), vekstretar-
dasjon (34 %), bensmerte og benkriser. Økt serumniva av chitotriosidase og makrofag inflamma-
torisk protein 1 (MIP-I). Økt insidens av myelom. 

◦ Hurler og Gauchers sykdommer skyldes svikt i de lysosomale enzymene. Disse er å finne i lyso-
somene i Golgi-apparatet. Organismen inneholder flere andre degraderende substanser slik som 
proteasomer som er multiple protease-komplekser som fordøyer proteiner etter at de er bundet 
til det evolusjons-bevarte proteinet ubiquitin). 

◦ Vennligst se metabolske sykdommer 
• Fabrys sykdom: Smerte i ekstremiteter hos barn og ungdom, feber, angiokeratomer (mellom navle og 

lår), hyperhidrose, proteinuri, hjerteaffeksjon, affeksjon av sentralnervesystemet, diare, evt. pareste-
sier, osteoporose, osteonekrose og Raynauds-fenomener. X-bunden arv. Ofte affiserte fami-
liemedlemmer. Behandles med alfa-galaktosidase A. Lenke eget kapittel 

• Lysosomale avleiringssykdommer klassifiseres etter hvilke substanser som hopes opp i lysosomene. 
Hvis det akkumulerte materialet domineres av sfingolipider, benevnes sykdommene sfingolipidoser 
(Gauchers, Fabrys, Tay-Sachs, Krabbes, Sandhoffs, Niemann-Picks sykdom). Opphopning av 
mukopolysakkarider (glykosaminoglykaner) benevnes mukopolysakkaridoser. Type I (Hurler, 
Scheie), type II (Hunter), type III (Sanfilippo), type VI (Maro-teaux – Lamy), type VII (Sly) og type 
IX (hyaluronidasemangel) kjennetegnes alle av stivhet og kontrakturer av ledd. Type IV (Morquio) 
domineres av hypermobilitet. 

◦ Vennligst se metabolske sykdommer 
• Utredning:·   SR, CRP, hvite, perifert blodutstryk, trombocytter, Hb, TSH, T4, Se Fe, TIBC, fer-

ritin, eosinofile, Ca, P, serum elektroforese. Tyreoidea antistoffer, anti-mitokondrie antistoffer, 
gliadin og endomysium antistoffer. Rtg av hender og føtter.  Lenke eget kapittel 

Litteratur: Hardin JG, 1990 

Artritt 

Monoartritt 

Definisjon: Artritt i ett ledd 

Inflammatoriske relaterte sykdommer: Seronegativ artritt: Reiters, Reaktiv artritt, Bekhterevs, Psoriasisar-
tritt, Artritt ved inflammatorisk tarmsykdom. Krystallartritt: Kondrokalsinose, Arthritis urica. Revmatoid 
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artritt (debuterer meget sjelden med monoartritt). Pauciartikulær juvenil artritt. Sarkoidose (Vogt-Løf-
grens syndrom). Palindrom revmatisme. Polymyalgia revmatika. Infeksiøs artritt / Bakteriell artritt: Stafy-
lokokker, streptokokker, gram negative, Hemophilus influenzae, tbc, atypiske mykobakterier, 
meningokokker, Borreliose, Spredning fra nærliggende osteomyelitt. Virus: Parvovirus.  Traumatisk: Skade 
etter penetrerende traume: “Plant thorn synovitis”. Stressfraktur. Neoplastisk: Metastase. Synovial Chon-
dromatose. Osteogent sarkom. Pigmentert villonodulær synovitt. Diverse: Hemartrose (Hemofili, 
antikoagulasjonsbehandling, pigmentert villonodulær synovitt, hemangiom, rumpert aneurisme, arteri-
ovenøs fistel, tumor og Charcot-ledd). Sekundært til ischemisk nekrose. Lipoma arborescence (sjelden til-
stand med abnormt intraartikulært fettvev). Menopausal. Eosinofil monoartritt: residiverende, lite smerter, 
ofte familiær allergi. 

Årsaker til kronisk monartritt: Ukjent 65.7 %. Seronegativ spondyloartropati 15.8 %. Revmatoid artritt 7.9 
%. Artrose 2.6 %. Erosiv osteoartropati 2.6 % 

Utredning: Anamnese: Utenlands, psoriasis, tarm-symptomer, urinveier, flåttbitt, infeksjonstegn, bruk av 
diuretika, episodisk, muskelstivhet, skade og allmenntilstand. Undersøkelser: Artritt/artrose/båndskade, 
utslett, punksjon av ledd m. analyse av leddvæske (celler, blod, krystaller og mikrobiologi). Laboratorium: 
Se prøver anbefalt ved reaktiv artritt. Urinsyre, ANA, RF, anti-CCP. Bildediagnostikk: Rtg av aktuelle ledd, 
thoraks, Ultralyd, ev MR 

Oligoartritt 

Definisjon: Artritt i 2-4 perifere ledd 

Årsaker: Seronegativ artritt: Spondyloartritt: Reaktiv artritt / Reiter, Bekhterevs, Psoriasisartritt, IBD-
relatert artritt. Revmatoid artritt initialt. Juvenil artritt (før 18 års alder). Krystallartritt: arthritis urica, kon-
drokalsinose. Polymyalgia revmatika. Infeksiøse artritter. Palindrom revmatisme. Pachy-dermo-periostose 
(clubbing, økte furer i ansikt, periostal fortykkelse) 

Utredning: Som for monoartritt 

Polyartritt 

Definisjon: Fem  eller flere ledd er angrepet 

Inflammatorisk: RA, psoriasisartritt, systemsykdom, sekundært til osteoartrose, sarkoidose 
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Infeksiøst: Borreliose (meget sjelden, oftest monoartritt i kne), Parvovirus, meningokokk, febris rheumat-
ica, infeksiøs endokarditt. Strepto-bacillus moniliformis eller Spirillum minus ved Rottebittfeber (feber, 
ledd- og muskelsmerter, utslett) 

Neoplastisk: Leukemi, Hodgkins 

Sjeldne tilstander: Fibroblastisk revmatisme. Multisentrisk retikulohistocytose (en histiocytose). Angioim-
munoblastisk lymfadenopati (En lymfom-liknende sykdom som gir feber, nattesvette, pruritus, lym-
fadenopati, hepatosplenomegali, utslett, hyper-gammaglobulinemi og Coombs positiv hemolytisk anemi).
Progressiv pseudo-rheumatoid chondrodysplasi (Sjelden arvelig tilstand med progressiv artropati. MR viser 
abnormiteter i brusk uten synovitt eller usurer). Farbers sykdom (lysosomal ceramidase mangel: Ledd-
deformiteter, heshet). Melkerson Rosenthals syndrom (Nevrologisk tilstand som kan gi seronegativ pol-
yartritt, orofacial hevelse, parese av n. facialis, furet tunge). Common Variable Immunodeficiency Syndrom 
(CVID). Whipples sykdom. Kniest syndrom (chondrodystrofi: Polyartropati med symmetriske benede 
utvekster og fleksjonskontrakturer). IGDA (Interstitiell granulomatøs dermatitt og artritt/Ackerman der-
matitt syndrom: ofte noduli, pankreatisk fettvevsnekrose. Eosinofil artritt (Markert hypereosinofili, varer 
1-6 uker, knær og ankler hyppigst, noen har lokalisert urtikarielt utslett, ellers ingen allmenn-symptomer).
Gauchers sykdom. PPP-syndrom (Polyartritt, lobulær pannikulitt og pankreatitt, evt. intraossøs fet-
tnekrose. Mortalitet 24 %.) 

Charcot ledd, Nevropatisk Artropati 

Læringsmål: REV 070 

ICD-10: M14.6 

Dette er en alvorlig destruktiv artropati sekundært til nedsatt leddsensibilitet. Initialt sees kliniske manifes-
tasjoner på akutt inflammasjon som utvikler seg senere til destruksjon av leddet. Hyppigste årsaker er Dia-
betes, Tabes dorsalis, Syrinogmyeli, Nerveskade, MS, Amyloidose og Peroneal Muskeldystrofi. 

Artritt-distribusjon 

Fingre: Meta-Carpo-Phalangeal-ledd (MCP): Revmatoid artritt (RA). RS3PE. Psoriasisartritt av RA-type.
Missouri Metacarpal Syndrom: belastningsindusert, degenerativt. Hemokromatose (2. og 3. finger). Mb. 
Sticklers syndrom. Tommel: Artrose (CMC-1 er hyppigst), de Quervains tenosynovitt 

Fingre: Proksimal Inter-Phalageal-ledd (PIP): Revmatoid artritt (RA). Psoriasisartritt. Scheies syndrom: 
mukopolysakkaridose + ankylose av IP-leddene. Artrose og Erosiv osteoartropati. RS3PE.  “Frostbite 
arthropathy” lokaliseres til PIP og DIP, etter forfrysning (likner artrose). Pachydermodaktyli (en overfladisk 
benign digital fibromatose) som gir non-erosive subluksasjoner. Parvovirus. 

Fingre: Distale Inter-phalageal-ledd (DIP): Artrose. Psoriasisartritt. Fabrys sykdom: mutasjon på kromo-
som 10 gir mangel på enzymet alfa-galaktosidase, hvilket medfører akkumulering av glykosfingolipider i 
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nerver, hud og ben. Menn. (se eget kapittel). Angiokeratomer. Degenerativ polyartritt med fleksjons-kon-
trakturer i fingre, spesielt i DIP Iedd. Antisyntetase syndrom (DIP-subluksasjoner). Pachydermo-perios-
titt (Touraine, Solente og Gole syndrom) gir digital clubbing, pachyderma (fortykkelse av hud i ansikt og 
skalpen), periostose (hevelse av periartikuIært vev og subperiostal ny bendannelse). Tunge-fissurer kan sees.
Multisentrisk retikulohistiocytose 

Tær: Meta-Tarso-Phalangeal-ledd (MTP): Revmatoid artritt, psoriasisartritt av revmatoid, artritt type, 
artrose (MTP-I), arthritis urica (MTP-I) 

Ankel: Sykdommer med ankel-manifestasjon: Akutt sarkoidose artritt, Reaktiv artritt, Arthritis urica, 
Lobær granulomatøs pannikulitt (“Lipophagic granulomatous panniculitis w. lipoatrophy”) 

Skulder: Tilstander med skulderledd-affeksjon: Bakteriell / septisk artritt. Amyloidose (“Shoulder pad 
sign”). Milwaukee shoulder (“Bloody old shoulder”). PMR. Spondyloartropatier. Gorham Stout syndrom: 
(Presenteres med massivt tap av benmatriks samtidig med hevelse og smerte. En monosentrisk benign 
osteolyse hvor histologisk undersøkelse viser kapillærer som omgir et osteolytisk angiom. “Vanishing bone 
disease»). Haim Munk syndrom: (Palmoplantar keratoderma og destruktiv periodontitt. Beskrevet med 
destruktiv artritt i skulder og håndledd. Mutasjon i Cathepsin C-genet). 

Kneledd: Revmatoid artritt, Spondyloartropatier, Polymyalgia revmatika, Arthritis urica, Kondrokalsi-
nose, Sarkoidose artritt, Artrose, Ligament- og skjelettskader. 

Manubriosternal-ledd: Spondyloartropatier, Arthritis urica, Kondrokalsinose, DISH, Artrose, SAPHO 
syndromet, Isolert (idiopatisk), RA 

Sternoclavikulær-ledd: SAPHO, infeksiøs artritt hos narkomane, Spondyloartropatier, Metastase 

Artritt og gastrointestinale symptomer 

Artritt og abdominal smerte: Crohns. IgA vaskulitt/ Henoch-Schönlein. SLE. PAN. SSc. Amyloi-
dose. Familiær Middelhavsfeber (FMF). Behcets. Adult Stills 

Artritt og diare: Crohns. Reaktiv artritt. Blind loop. Cøliaki. Bekhterevs. Kollagen kolitt 

Artritt og GI blødning: Vaskulitt-sykdommer: IgA vaskulitt/ Henoch-Schönlein. MPA. EGPA/Churg 
Strauss 

Artritt og diare el. abd. smerte el. blødning: Ulcerøs kolitt. Whipples sykdom. PAN med vaskulitt i 
appendiks og galleblære 

Utredning 
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Anamnese og klinisk undersøkelse 

Blodprøver: SR, CRP, ASAT, ALAT, GT, ALP, Hvite, tromboc, Kreatinin, eosinofile, perifert 

utstryk, ANA, RF, anti-CCP, Kryoglobuliner, Anti-Parvo- og Borrelia antistoff, Blodkultur 

(meningokokker og bakt. endokarditt) 

Ultralyd og bildediagnostikk ved mistanke om artritt 

Litteratur 

Pujalte GGA, 2015 

Alpay-Kanitez N, 2019 
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Psoriasis artritt med affeksjon i DIP-ledd. Legg 
merke til psoriasis i neglene, noe som “alltid” 
foreligger når DIP-ledd angripes. 

10. 

REVMATOLOGISK MÅLRETTET 
ANAMNESE OG KLINISK PRESENTASJON 
VED ARTRITT (REV 009) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006-020 

En målrettet anamnese bygger på generelle prinsipper 
som beskrevet i den generelle delen av boken (REV 
004). I tillegg kreves kunnskap om den enkelte artritt-
sykdom. 

Når en pasient skal vurderes for en konkret 

revmatisk tilstand, bør legen før opptak av 

anamnesen  sjekke aktuelle sykdommens 

typiske kjennetegn, gjerne ut i fra klassifikasjon-

skriteriene. 

I anamnesen tar en også høyde for at artritt-

sykdommen kan angripe andre organer og at 

pasienten kan ha komorbiditeter av revmatolo-

gisk betydning. 

Revmatologisk anamnese ved artritt i perifere ledd 

Diagnosen er basert på symptomer og medisinske undersøkelser: Artritt (radiologisk: ultralyd / MR-/ CT-, 
røntgen-undersøkelser) påvist erosjoner? Illustrasjon: Singal A, Arora R – Indian dermatology online jour-
nal (2015 Mar-Apr). CC BY-NC-SA 3.0 

• Små ledd: fingre, håndledd, tær, kjeveledd 
◦ Klinisk presentasjon er spoleformet hevelse over PIP-ledd og hevelse over MCP-ledd i hender 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f144372d295fa5-082d-4792-ad08-546207635588
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4375768_IDOJ-6-67-g010&query=psoriatic%20arthritis&it=xg&req=4&npos=58
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4375768_IDOJ-6-67-g010&query=psoriatic%20arthritis&it=xg&req=4&npos=58
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ved revmatoid artritt (RA). Artritt i DIP ved psoriasisartritt. Heberden-artrose og affeksjon av 
CMC-1 ved finger-artrose. Vennligst les i kapittel om klinisk leddundersøkelse. 

• Store ledd: Skuldre, albuer, hofter knær, ankler 
◦ Atritt i store ledd presenteres ofte ved spondyloartritt (Bekhterevs, IBD-relatert/enteropatisk 

artritt, reaktiv artritt, psoriasisartritt) 

Revmatoid artritt: Høye verdier av ACPA (CCP-antistoff). Høye verdier for CRP og senkningsreaksjon 
(SR) ved alle artritter, særlig når store ledd er involvert. 

Anamnesen rettes spesifikt mot symptomene. Foreligger artritt, defineres denne nærmere 

i henhold til mono-, oligo- eller polyartritt, artritt i fingre, knær, skuldre, ankler eller andre 

lokalisasjoner med tanke på differensialdiagnoser, for nærmere spesifikasjon og et senere 

sammenligningsgrunnlag. 

• Sjekk om klassifikasjonskriterier oppfylles, og beskriv hva diagnosen eller mistanken 

om sykdommen bygger på. 

• Muligheten for ekstraartikulære manifestasjoner fra lunger, hjerte, nyrer, nervesys-

tem, hud, øyne og munn som del av en systemsykdom og andre organer må etterspør-

res også ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt. 

Sykehistorie 

• Familie-belastning (første grads slekt = foreldre, søsken, barn). 
• Symptomer fra øyne (episkleritt, skleritt, uveitt), munn (sicca/sekundært Sjøgrens syndrom, 

munnsår) 
• Forutgående infeksjons-tegn: Reaktiv artritt uker etter klamydia eller etter gastro-intestinal infeksjon. 
• Flått-bitt i uker-måneder i forveien: Borrelia-artritt, oftest i ett kne. 
• Hud, hår og slimhinner: Psoriasis, eksem, alopeci, petekkier, ulcera, nekroser. Raynauds fenomen 

(systemisk sklerose, MCTD, SLE, vaskulitt). 
• -Psoriasis (disponerende for psoriasisartritt): hudforandringer kan foreligge diskret lokalisert: eksten-

sor siden av albuer og knær, hårfestet og hodebunn, ved navle og anus. Negler. 
• Ved undersøkelse av barn er alder ved sykdomsdebut av betydning. Juvenil artritt bemerkes oftest ved 

at barnet halter om morgenen og leddsymptomer tiltar over dager-uker. Selv om øynene kan 
angripes, merkes dette ikke før synet kan være tapt (ved kjent juvenil artritt må undersøke regelmes-
sig). 

Ledd 
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CT lunger: Pleuritt med pleuravæske høyre lunge 
som debutsymptom hos en 50 år gammel mann 
med revmatoid artritt. Anti-CCP positiv. Artritt 
utviklet seg få uker senere. 

Tilkommet leddsmerter: Brå start og hissig: urinsyregikt, reaktiv artritt, septisk / infeksiøs artritt 

Leddstivhet følelsen av hevelser, særlig i fingre (ringer passer ikke lenger, redusert gripeevne), tær (“går på 
puter”), håndledd og ankler 

Stivhet i ledd, særlig om morgenen 1-2 timer før det blir bedre. Symptomer fra kjeveledd og nakke bør etter-
spørres. 

For tap av fysisk er ikke nødvendigvis antall ømme og hovne ledd avgjørende, men om det er essensielle ledd 
som er affisert. 

Ved artritt-sykdom undersøkes om ekstra-artikulære manifestasjoner foreligger (øyne, hud, nerver, lunger, 
hjerte, nyrer). 

Muskler 

Muskelsymptomer er særlig viktig ved myositt som kan være assosiert med artritt-sykdom. Svelgevansker 
(myositt, non-inflammatorisk myopati). Refluks (systemisk sklerose). 

Nye smerter og uttalt muskelstivhet, mest om morgenen hos eldre personer er typisk for polymyalgia 
revmatika. 

Smerter i hele kroppen helde døgnet i flere år kan være forenelig med fibromyalgi. 

Symptomer fra indre organer, hud og 
nervesystem 

Interstitiell lungesykdom (ILD): Dyspne ved 
fysisk belastning, tørrhoste. 

Pleuritt: Smerte ved respirasjon. 

Perikarditt: Smerter øker når en ligger på ryggen. 

Ved kardial svikt ses ofte perifere ødemer og dys-
pne. 

I huden kan revmaknuter (noduli) foreligge ved revmatoid artritt, eksem ved psoriasisartritt og systemiske 
bindevevssykdommer, ekkymoser ved langvarig kortikosteroid behandling eller vaskulitt. 

Vaskulitt (i neglesenger eller mer utbredt revmatoid vaskulitt). 

Tørre øyne og/eller munn kan være sekundært Sjøgrens syndrom. Skleritt, episkleritt, konjunktivitt ses ved 
hissig revmatoid artritt. 
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Illustrasjon: Yokosuka T, Suda A, Sugisaki M, Suzuki M, Narato R, Saito H, Enomoto T, Kobayashi T, 
Nomura K – Respiratory medicine case reports (2013). CC BY-NC-SA 3.0 

Ryggsykdom 

Det er viktig ut i fra sykehistorien å skille inflammatorisk ryggsmerte fra andre typer rygg-symptomer. 
Inflammatorisk ryggsmerte er upresis, men gir en viss mistanke om spondyloartritt som skal håndteres 
forskjellig fra Isjas eller symptomer på uspesifikke ryggsmerter. 

“Inflammatoriske ryggsmerter”: Gradvis start før 40-45 års alder, varighet minst 3 måneder, 

bedre av fysisk aktivitet, nattlige smerter) 

Inflammatorisk ryggsmerte som gir mistanke om spondyloartritt 
 

Calin A kriterier 1977 (5 av 5: Sens 95%, Spes 85% for 
Bekhterevs) 

Sieper J kriterier 2009 (4 av 5: sens. 77%, spes. 91,7% 
for aksial SpA) 

Debut senest ved 45 års alder Debut under 40 år 

Morgenstiv minst 30 minutter Smerter om natten 

Bedring ved fysisk aktivitet Bedring ved fysisk aktivitet 

Gradvis debut Gradvis debut 

Varighet i minst 3 måneder Ingen bedring av hvile 

Inflammatorisk ryggsmerte versus mekanisk (degenerativ) ryggsmerte (Duba AS,  2018) 

Inflammatorisk 
ryggsmerte Mekanisk ryggsmerte 

Alder ved debut <40 år Alle aldre 

Morgen-stivhet >60 minutter <30 minutter 

Nattlige smerter Vanlig Fraværende 

Effekt av fysisk aktivitet/trening Bedring Forverring 

Vurder differensialdiagnoser (et utvalg) 

Artritt 

• Reaktiv artritt 
• Urinsyregikt 
• Psoriasis-leddgikt og annen artritt, 
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• Artrose 
• Traumer 
• Infeksjon (septisk/infeksiøs artritt, Borrelia) 
• Smertetilstand (fibromyalgi og lignende) 

Flere differensialdiagnoser ved artritt og artralgi, vennligst les i eget kapittel 

Ryggsmerter 

• Bekhterevs 
• Forestiers sykdom / DISH (degenerativ tilstand) 
• Skiveprolaps med isjias 
• Uspesifikke ryggsmerter 

Muskelsmerter 

• Lokalisert myalgi 
• Fibromyalgi 
• Myositt 
• Metabolsk sykdom (hypothyreose) 

Vennligst les mer om differensialdiagnoser ved muskelsmerter i eget kapittel 
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Foto: PxHere. CC0 

11. 

UNDERSØKELSE AV LEDD, RYGG OG 
RELEVANTE ORGANSYSTEMER (REV 010) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006-020 

I utredning av artritt-sykdommer gjøres først 

anamnese for ledd og ryggsykdommer 

(vennligst se eget kapittel). Deretter er klinisk 

undersøkelse av ledd, og rygg aktuelt (vennligst 

se nedenfor). 

Inflammatoriske artritt-sykdommer, spondyloartritter 
og relaterte revmatiske sykdommer har også manifestasjoner også fra andre organsystemer, inklusiv perifert 
nervesystem som kartlegges. 

Ekstra-artikulære manifestasjoner kan omfatte organsystemer som øyne, hud, nerver, lunger, hjerte, og 
nyrer. Affeksjonen varierer mellom sykdommene og er beskrevet under hver enkelt diagnose. 

Klinisk undersøkelse av Ledd 

Artralgi, myalgi, kronisk smertesyndrom eller artritt? 

Ved leddsmerte (artralgi) bør en først undersøke om symptomene stammer fra selve leddet eller fra muskler, 
sener, bursa eller andre strukturer omkring. Symptomene gir noen holdepunkter: Ved inflammatorisk 
artritt vil stivhet og smerter være mest fremtredende etter å ha vært i ro og bedres under fysisk aktivitet. 
Degenerativ leddsykdom (artrose) og sene- og bløtdelssmerter medfører oftest økende smerter under 
aktivitet. 

Ved artritt forventes palpabel fortykket leddkapsel i form av en bløt fortykkelse som omgir leddet. I tillegg 
kan en påvise økt varme og muligens hydrops i leddet. Hydrops kjennes som fluktuerende væske innenfor 
leddkapselen. Ved artrose i fingerledd er leddet benet fortykket  (DIP, PIP, CMC-1). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=basiskompetanse


Urinsyregikt. Monstrøse tofi . 

Å iaktta artritt er ofte lettere enn å palpere 

artritt. Man kjenner tegn til synovitt ved at noe 

føles fortykket mellom de palperende fingrene 

og knoklene. Derfor lønner det seg ofte å lete 

etter synovitt ved knokkelfremspring slik som 

ved MCP leddenes knokler, mediale og laterale 

ankel-malleoler, i sulcus nervi ulnaris (albueledd) 

og i recessus superior (kneledd). 

Illustrasjon: Sapkota SK, Kolade VO, Brit ML 2014. CC BY-NC-ND 3.0 

Artritt 

Ved mistanke om artritt undersøkes først om typiske kliniske kjennetegn foreligger og om disse klart kan 
skilles fra degenerativ sykdom/ artrose (se tabell nedenfor). 

Forskjeller på artritt og artrose (tilpasset etter EULAR Textbook: Elkayam O, Rheumatology, Chapter 7): 

Artritt Artrose 

Stivhet i ledd om morgenen Langvarig Kortvarig 

Stivhet i ledd ved inaktivitet Langvarig Kortvarig 

Økt varme over ledd + – 

Belastningssmerte Ja Nei 

Leddkapsel-hevelse + – 

Hydrops +++ +/- 

Krepitasjon ved bevegelse – +++ 

Erythem +/- – 

Deformitet – +/- 

Instabilitet – +/- 

Hvilke ledd som affiseres og fordelingen av artritt er av betydning. Oligoartritt i store ledd er mer typisk for 
spondyloartritt enn revmatoid artritt. Ved spondyloartritt ses også daktylitt og entesopati/entesitt.  Infek-
sjoner eller krystallartritt forårsaker oftest sterk brå sykdomsstart, smerte, varme og erythem over ett ledd 
(monoartritt). Unntaket er borrelia-artritt (oftest i ett kne) som kan være mindre hissig og tuberkuløs artritt 
som kan medføre stor leddskade uten så store smerter som ved annen infeksiøs artritt. 
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Illustrasjon: K. Toverud 

• Artritt i PIP ses ofte spoleformede bløte hevelser med reduserte bevegelsesutslag ved 

fleksjon- og ekstensjon 

• MCP-leddene vil furene mellom knokene ofte virke utfylte og de er tverrtrykk-ømme 

• Knyttedefisitt (fingertupper kommer ikke inn mot håndflaten) 

• I håndledd ses artritt lettest på ulna-siden. 

• Artritt i albuer medfører ofte redusert ekstensjon. 

• Smerter ved bevegelse til ytterstillingene (håndledd, skuldre) 

• I skuldre er passiv abduksjon og utad-rotasjon redusert (undersøk med fiksert scapula). 

• Redusert evne til å gape (Kjeveledd) 

◦ Antall cm avstand mellom fortenner ved maksimal gape-evne 

◦ Underkjeve-deviasjon (mot den affiserte siden) 

• Hofteledd har redusert innad-rotasjon ved artritt, men også ved artrose. 

• Artritt i kne gjenkjennes ved økt varme og hydrops. Palper også knehasen med tanke 

på samtidig Bakers cyste. 

• Ankel-artritt gir økt varme over leddet og hevelse. Subtalarledd-smerte ved artritt 

undersøkes ved at calcaneus fikserer og foten suppineres. 

• Økt varme i huden over leddene (særlig knær og ankler) 

• Smerter ved trykk på tvers over tær (MTP-ledd). 

• MTP-artritt i forføtter medfører fortykket og breddeforøket forfot som er tverrtrykk-

øm. 

Kontrakturer (manglende aktiv og passiv ekstensjon) 

Ledd-deformiteter (etter langvarig sykdom) ses van-
ligst ved revmatoid artritt. Vennligst les mer i kapit-
telet om revmatoid artritt 

• Ulnar deviasjon i fingres MCP-ledd 
• Svanehals deformitet i fingre (1 på illustrasjo-

nen) 
• Knapphulls deformitet i fingre (2 på illustrasjo-

nen) 
• Z-deformitet (90-90 stilling) i tomler (5 på illus-

trasjonen) 
• Bajonett stilling i håndledd (håndrygg nedsunket i forhold til underarm) 
• Føtter med bredde-øket forfot og nedsunkne MTP-ledd (trykkpunkter) 
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Daktylitt og 
entesitt er lett å 
overse dersom en 
ikke er 
oppmerksom. 12 
år gammel gutt 
med udifferensiert 
spondyloartritt. 

RA: 
Knapphulls-defor
miteter ved 
mangeårig 
revmatoid artritt. 
Effektiv 
behandling 
forhindrer en slik 
utvikling i de 
fleste tilfellene. 

 

Illustrasjon: Burgos-Vargas R – Pediatric rheumatology online journal (2012). CC BY 2.0 

• Vennligst les mer om entesitt i eget kapittel 

 

Illustrasjon: Zaniewicz-Kaniewska K, Sudoł-Szopińska I – Journal of ultrasonography (2013). CC BY-NC-
ND 3.0 
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RA. 
Svanehals-deform
iteter. Instabilitet 
medvirker til 
redusert 
håndfunksjon. 

Illustrasjon: Acharya S, Mahajan SN, Shukla S, Diwan SK, Banode P, Kothari N – Lung India : official 
organ of Indian Chest Society (2010). CC BY 2.0 

Undersøkelse av Rygg 

Hos ca. 85 % som møter i en allmennpraksis på grunn av akutte ryggsmerter finner en ikke en spesifikk syk-
domsårsak (uspesifikke ryggsmerter). 

Nerverots-affeksjon utgjør 5 – 10 % av akutte ryggsmerter, oftest er nerverøttene i nivå L4, L5 eller S1 affis-
ert. 

Mindre enn 5 % av pasientene har spesifikke ryggsmerter, slik som inflammatorisk ryggsmerte (se nedenfor) 
ved spondyloartritt. Bare ca. 1 % av akutte ryggsmerter kan skyldes alvorlig underliggende patologi, inklu-
sive cauda equina-syndrom. 

Varselfaktorer/Røde flagg. Risikofaktorer for komplikasjoner 

• Alder under 20 år eller over 55 år som får ryggsmerter for første gang, eller opplever 

smertene vesentlig annerledes enn tidligere episoder 

• Konstante smerter over tid, som ikke avtar i hvile 
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• Generell sykdomsfølelse og dårlig allmenntilstand 

• Traume, svulst eller bruk av steroider, immunosuppressive legemidler eller stoffmis-

bruk i sykehistorien 

• Utbredte nevrologiske utfall 

• Deformitet i ryggsøylen 

• Uttalt morgenstivhet som varer over en time og/eller høy senkningsreaksjon 

Referanse: Lærum E, Tidskr nor lægefor, 2010 

Klinisk undersøkelse av ryggen 

Før undersøkelsen gjøres en målrettet anamnese, blant annet for å kartlegge ev.  inflammatorisk ryggsmerte 
(vennligst se eget kapittel) 

Pasientens gange, bevegelser og ryggens form 

• Tegn til pareser (drop-fot, muskelatrofi) vurderes. 
• Columnas krumninger med eventuell avflatning av lumbalcolumnas naturlige lordose eller 

avvergeskoliose registreres. 

Måling av bevegelighet 

Ved mistanke om ryggsykdom, særlig inflammatorisk ryggsykdom ved Bekhterevs / ankyloserende 
spondylitt, bør columnas ekstensjon (spondylometri), så lenderyggens fleksjon (Schobers test) og sist 
columnas fleksjon (spondylometri) og thoraks-ekskursjon måles. 

Det første tegnet spondylitt er ofte redusert sidebevegelighet av lumbal-columna med noe senere avflatning 
av dennes naturlige lordose. Kvinner kan imidlertid bevare lenderyggens krumninger i lang tid. Dernest 
reduseres columnas ekstensjon (Spondylometri), så lenderyggens fleksjon (Schobers test) og sist columnas 
fleksjon (Spondylometri) og thoraks-ekskursjon. 

Litteratur: Spallek M, 2007 (yrkesmedisin: undersøkelse av nakke, skuldre rygg). Totalbevegeligheten av 
columna måles med spondylometer (fleksjon og ekstensjon fra L5 til C7 (vertebra prominens)). 

• Bevegeligheten av thoraks måles med thoraks-ekskursjon (målebånd under mamma 
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hos kvinner og ved mamillen hos menn). Sluttstadiet kan preges av økt thoracal kyfose 

og fleksjons-kontrakturer i hofter og knær. 

• Sykdomsutviklingen følges med Schobers test, lumbal sidebevegelighet, Spondy-

lometri og måling av kroppshøyde (angir grad av kyfosering). 

• Thoracal kyfose kan også måles 

• Ved occuput-vegg-avstand når pasienten står med hæler og rygg helt inntil en vegg. 

• Testing av sidebevegelighet 

• Testing av lumbalfleksjon (Schobers test) 

Undersøkelse av Muskulatur 

Muskulaturen inspiseres for å avdekke muskelatrofi, hypertrofi eller asymmetrisk fordeling. Palpasjon av 
paravertebral muskulatur kan si noe om økt muskeltonus, men betydningen er usikker. Imidlertid kan 
tegn til uttalt, kronisk og generalisert smerte indikere et smertesyndrom som fibromyalgi. Ved polymyalgia 
revmatika (lette artritter forekommer) er muskulaturen vanligvis normal ved klinisk undersøkelse. 

Ved myositt (artritt i fingre forekommer, oftest i tommel) er proksimal kraftsvikt og atrofi vanligst. 

Enkle tester av muskelkraft kan innebære at pasienten reiser seg fra stolen uten å bruke 

armstøtter, reiser seg fra huk-sittende, løfter begge armer mot tyngdekraften og over hodet. 

Nakken kan skyves fremover og bakover mot moderat motstand. 
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Ved mistanke om 
mellomvirvelskive-prolaps gjøres 
Lasegues test (nerverot L5 eller S1). 

Nevrologisk vurdering 

Ved orienterende nevrologisk undersøkelse utelukkes tegn til 
nerverots-affeksjon med nevrogene utfall og isjas. Lasegues 
prøve er angitt å ha en sensitivitet på 91 % for rot-affeksjon av 
L5- eller S1-roten. Spesifisiteten er bare 26 %, men øker til 88 
% ved krysset Lasegues test. For L3- og L4-røttene benyttes 
omvendt Lasegues prøve (strekk-test av n. femoralis). 

Illustrasjon: Spallek M, Kuhn W, Schwarze S, Hartmann B – 
Journal of occupational medicine and toxicology (London, 
England) (2007). CC BY 2.0 

Nevrologisk: Undersøkelse av kraft, reflekser og sen-

sibilitet gjennomføres ved at pasienten går på tå (S1), 

på hælene (L5) og sitter på huk (L3, L4), og ved under-

søkelse av akillessene-refleks (S1) og patellarsene-

refleks (L3, L4), samt lett berøring medialt (L4), over 

fotrygg (L5) og lateralt (S1) på føttene (Referanse: 

Lærum E, Tidskr nor lægefor, 2010). 

Ved artritt-sykdommer kan det perifere nervesystemet angripes, oftest i form av mononevritt. 

• Nærmere beskrivelse av revmatologisk anamnese og klinisk undersøkelse er beskrevet i kapittelet om 
utredning, behandling og oppfølging. 

• Vennligst se også eget kapittel om Rygg- og nakkesmerter, prolaps og isjas. 
• Vennligst les om nevrologiske manifestasjoner ved revmatisk sykdom i eget kapittel 

Undersøkelse av andre organsystemer 

Hud 
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RA. Revmaknuter (noduli) distalt for 
begge albuers ekstensorside. 

Hud-manifestasjoner kan være viktige holdepunkter i diagnos-
tisering av artritt-sykdommer. Psoriasis kan indikere psoriasis-
artritt og må ved suspekt anamnese undersøkes både i hud, 
hårbunn og negler. Revma-knuter ses ved seropositiv (RF/
CCP) revmatoid artritt. de er oftest lokalisert på strekkside av 
albuer, fingre, i lunger. Metotreksat kan øke antallet revmatoide 
knuter. Ved aktiv revmatoid artritt kan små eller større 
vaskulitt-sår oppstå. 

Illustrasjon: Jagadeesan S, Shenoy P, 2017. CC BY-NC-SA 3.0 

Ved systemisk lupus (SLE) er hudforandringer svært vanlig. De 
varierer fra sommerfugleksantem til generalisert utslett og er 
ofte forbundet med artritt i fingerladd. Håravfall / alopeci kan 
også være suspekt på lupus. Det kan ses store feilstillinger etter 
flere års sykdom, men med lite eller ingen radiologiske usurer. 
Sprukken hud på fingre kan være tegn på “mekanikerhender” 
som ses ved antisyntetase syndromet der artritt også er en vanlig 
komponent. 

Ekkymoser ses som små hematomer ved behandling med kortikosteroider over måneder-år. 

• Symptomer fra huden ved revmatiske sykdommer er beskrevet i eget kapittel 

Lunger 

Ved revmatoid artritt påvises interstitiell lungesykdom (ILD) sjelden klinisk men hos opp til 80% ved lunge-
biopsi og hos 50% ved CT. Årsaken kan være at lunge-manifestasjonene oftest er asymptomatiske og bare 
ca. 5% påvises ved konvensjonell røntgen thoraks (Ascherman DP, 2010). I tillegg ses pleuritt og pleu-
ravæske ved høy sykdomsaktivitet hos noen. Påfallende lunge-manifestasjoner bør likevel gjøre at en tenker 
på annen inflammatorisk sykdom i ledd og lunger, inklusiv, sarkoidose og systemiske bindevevssykdommer 
(antisyntetase syndromet, myositt, systemisk sklerose, SLE). 

• Auskultasjon: Smerter og redusert respirasjonslyd. Høytstående lungegrense ved perkusjon: Pleu-
ravæske/ pleuritt 

• Auskultasjon: Krepitasjoner ved interstitiell lungesykdom (ILD) 
• Vennligst les om lungeforandringer ved revmatisk sykdom i eget kapittel 
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Ved revmatoid artritt overses mange tilfeller av sykdomsrelaterte relaterte lunge-manifes-

tasjoner. Også behandling med metotreksat, leflunomid og TNF-hemmere kan forårsake 

interstitiell lungesykdom (ILD) 

Hjertet 

Perikarditt forekommer ved aktiv revmatoid artritt, Stills sykdom og ved systemiske bindevevssykdommer, 
særlig SLE. Koronarsykdom blant yngre kan indikere vaskulitt i koronararterier (Kawasaki hos barn, 
Takayasus blant unge kvinner), hos eldre er økt forekomst av tidlig aterosklerose en risiko ved alle kroniske 
inflammatoriske sykdommer. 

Auskultasjon: Regelmessig rytme, ingen gnidingslyder (perikarditt). Bilyder (endokarditt, annen klaffe-
patologi). Perifer puls og blodtrykk. 

• Kardiale manifestasjoner er beskrevet i eget kapittel om hjertet og revmatisk sykdom. 

Øyet 

Ved revmatoid artritt forekommer episkleritt og skleritt, særlig ved høy, ukontrollert sykdomsaktivitet. 
Skleritt truer synet og skal behandles av øyelege. Sicca / tørrhet ses ved sekundært Sjøgrens syndrom. 

• Vennligst les om øye-manifestasjoner ved revmatiske sykdommer i eget kapittel. 

Gastrointestinalt 

Kronisk diare og artritt må lede tanken inn mot inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt og Crohns syk-
dom). Økt forekomst ved spondyloartritt. Cøliaki kan ha diffuse gastro-intestinale symptomer, malabsorp-
sjon og ledd-symptomer. 

Både Whipples sykdom og amyloidose preges også av kronisk tarmsykdom med malabsorpsjon. 

• Gastrointestinal manifestasjon ved revmatisk sykdom er beskrevet i eget kapittel 

Mange revmatologer supplerer den kliniske leddundersøkelsen med ultralydundersøkelse av ledd. 

• Nærmere beskrivelse av metoden for gjennomføring av revmatologisk anamnese og klinisk under-
søkelse er beskrevet i kapittelet om utredning, behandling og oppfølging 
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Psoriasisartritt med aktiv artritt mest i MCP2 høyre 
side. Ultralyd med Doppler (B) viser tegn til økt 
blodsirkulasjon (rød farge) som korresponderer med 
termografi (E), røntgen (C) og klinisk bilde (D). 

12. 

ULTRALYDUNDERSØKELSE AV LEDD, 
SENER OG TILGRENSENDE STRUKTURER 
(REV 011) 

Ultralyd av ledd og sener 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006-020 

Definisjon 

Ultralyd består av lyd som kan defineres som en 
bølge av energi. Frekvens er antall svingninger per 
sekund. Lydbølgene beveger seg forskjellig i ulike 
medier. Væske reflekterer lite lydbølger og opptrer 
derfor som sort (hypo-ekkogent) på bildet. Bøl-
gene reflekteres av luft (nær 100 %) og ben som 
opptrer hvitt (hyper-ekkogent). 

Et ultralydapparat har en transducer (probe) som 
sender og mottar ultralyd. Proben kan sende sig-
naler i ulike frekvenser. Lav frekvens når dypt og 
brukes for eksempel ved undersøkelse av hofter. 
Høy frekvens brukes ved undersøkelse av over-
fladiske strukturer som sener, slimposer og små 
ledd. De mottatte signalene omformes og kan redi-
geres i en PC. Det projiserte bildet er det som kan sees 90 grader på proben. 

Bilde-fremstilling ved ultralyd skyldes to egenskaper: refleksjon ved grenser mellom organer og spredning i 
heterogent vev. Refleksjon genereres hvis det er forskjellige impedanser i de to vevene. Total refleksjon sees 
ved overgangen mellom luft og bløtvev, og man bruker derfor et såkalt “couplingmedium” (gel) mellom 
proben og huden. Væske er nesten ikke ekkogen og opptrer derfor heft sort. Illustrasjon; Kisten Y, Györi N, 
Af Klint E, Rezaei H, Levitsky A, Karlsson A, van Vollenhoven R – RMD open (2015). CC BY-NC 4.0 
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Muskel-skjelett-ultralyd undersøkelser brukes rutinemessig ved mange revmatiske sykdommer, oftest ved 
diagnose og oppfølging av revmatoid artritt (Hammer HB, 2012;  Iagnocco A, 2011). 

Ultralyd-teknikken benytter grå-skala og Doppler teknikk. Sist nevnte viser blodsirkulasjonen 

som typisk er økt ved synovitt/ artritt. Ultralyd er også et nyttig hjelpemiddel ved målrettet 

leddpunksjon og injeksjoner i ledd, seneskjeder og bursa. 

Ultralydundersøkelse kan lett aksepteres av barn og benyttes i stor grad i barnerevmatologien. Kunnskap 
om og praktisk bruk av ultralyd kreves nå ved spesialistutdanningen i revmatologi. 

Ved utredning av vaskulitt sykdommer, som temporalis arteritt, kan Doppler undersøkelse av temporalis 
arterien vise tegn på inflammasjon i karvegg (“halo”), og metoden kan veilede kirurgen til å ta biopsi av aff-
isert arterie. 

Noen praktiske råd ved bruk av ultralyd (Referanse: Ultralyd, Kompendium i revmatologi 9. 

utgave kapittel ved Øyvind Midtvedt) 

• Ha optimale forhold med mørk belysning og god sittestilling 

• Bruk gel og hold proben med stø hånd 

• lkke trykk proben for hardt ned mot underlaget (presser bort væske) 

• Unngå artefakter- viktig å undersøke objekter fra flere sider og vinkler 

• Lær deg de ulike plan (transversalt, longitudinelt m.m.) 

• Begynn med kneledd 

• Høy frekvens ved overfladisk beliggenhet (10-12 MHz ved finger/håndledd) 

• Lav frekvens ved dyp beliggenhet (5 MHz ved hofteledd) 

• Gain: Regulerer den samlede forsterkningen av det mottatte UL- signalet (bildet blir 

lysere eller mørkere) 

• TGC: Time- gain- compensation, flere knapper som regulerer forsterkninger i forskjel-

lige dybder i vevet. Disse 8-12 knappene bør stå i midten eller i en myk kurve. 

Retningslinjer 

EULAR: standardiserte prosedyrer for lagring av pasienten og leddundersøkelser er utarbeidet av EULAR 
i 2017 (Möller I, 2017). 
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I 2001 publiserte EULAR retningslinjer for standard undersøkelser av ledd og periartikulære strukturer 
(Backhaus M,  2001). 

I 2005 kom OMERACT konsensus definisjoner for patologiske lesjoner observert med ultralyd ved RA 
(Wakefield RJ, 2005). 

Litteratur 

do Prado AD, 2018 

Möller I, 2017 (EULAR anbefalinger) 

Rizzo C, 2013 (RA) 

Backhaus M,  2001 (EULAR retningslinjer for standard undersøkelser) 

Wakefield RJ, 2005 .(OMERACT konsensus definisjoner ved RA) 
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Blakket, gul-hvit leddvæske fra et 
kjeveledd ved septisk artritt 

Uvanlig: Septisk 
artritt. i 
sternoclavicular-le
dd etter sentralt 
venekateter. 
Erythem-grenser 
markert for lettere 
å kunne følge 
forløpet. 

13. 

LEDDVÆSKE: PRØVETAKING OG 
MIKROSKOPERING (REV 012) 

Leddvæske -Prøvetaking og Mikroskopering 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006-020 

Hensikten med leddpunksjon er diagnostisering og behan-
dling. Leddvæskediagnostikk er obligatorisk ved mistanke om 
bakteriell artritt (dyrkning, PCR og celletelling) og krystall-
artritter (dobbeltbrytende krystaller i polarisasjonsmikroskop), 
ellers liten verdi. Diagnostisk vurderes aspirert leddvæsken 
umiddelbart i forhold til viskositet og farge. Lav viskositet (som 
vann) er å forvente ved artritt, mens seig væske ses ved 
artrose. Illustrasjon: Sung-Won Yang, Jin-Yong Cho, Hyeon-
Min Kim. CC BY-NC4.0 

 

Illustrasjon: Pradhan C, Watson NF, Jagasia N, Chari R, Patterson JE – Journal of medical case reports 
(2008). CC BY 2.0 
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Urinsyregikt: Nål-formede krystaller fra tofus. 

• Ved artritt er leddvæsken og vanligvis litt blakket (uklar). 

• Artrose har typisk seig, gul og klar leddvæske. 

• Septisk / infeksiøs artritt og krystallartitt (urinsyregikt, kondrokalsinose/pyrofosfat-

artritt) kjennetegnes ved strekt blakket gul -hvit væske. 

• Blodig leddvæske ses etter skader, men også ved pigmentert villonodulær synovitt, 

blodsykdommer, antikoagulatia og malignitet 

Leddvæskediagnostikk 

Hvis diagnosen ikke er kjent, skal leddvæsken 
undersøkes nærmere. Under mikroskop med 
fasekontrast eller polarisasjons-filter påviser krys-
taller, urinsyrekrystaller ved urinsyregikt (urica) 
eller pyrofosfat ved pyrofosfat-artritt (kondrokalsi-
nose (pseudogikt). Obligatorisk ved mistanke om 
bakteriell artritt (dyrkning, PCR og celletelling) og 
krystallartritter (dobbeltbrytende krystaller i polar-
isasjonsmikroskop), ellers liten verdi. Vennligst  se også tabellen nederst i dette kapittelet. Illustrasjon: 
Verma S, Bhargav P, Toprani T, Shah V – Indian journal of dermatology (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

• Leddvæske-diagnostikk ved urinsyregikt og pyrofosfat-artritt/kondrokalsinose er beskrevet i eget 
kapittel (REV 069) 

Injeksjons-behandling 

Historie 

Intraartikulær steroidinjeksjon er en anerkjent og effektiv behandling av intraartikulær, ikke-infeksiøs 
betennelse. Hollander regnes som initiativtaker til leddpunksjon i terapeutisk øyemed (The place of 
intrasynovialcorticosteroid therapy. Guidelines of 27 years experience. Symposium XII Nordic Congress 
of Rheum, Elsinore, 1978). Han injiserte tre kneledd i 1951 og oppnådde meget god effekt. (Hartmann H, 
Tidskr nor legefor, 2000). 
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Ultralyd-veiledet injeksjons-teknikk øker 
treffsikkerheten ved leddvæske-aspirasjon og 
injeksjon. 

Ultralyd Doppler viser økt synovial vaskularisering 
før injeksjon med kortikosteroid (a). En uke senere 
foreligger tegn til mindre vaskularisering (b) og 
etter fire uker er det normale forhold (c). 

En norsk studie (Hartmann H, Tidskr nor legefor, 2000) viste at hver revmatolog setter gjen-

nomsnittlig 1,3 injeksjoner daglig. Forekomsten av bivirkninger rapporteres å være lav. 

Indikasjon og metode 

Leddpunksjon med intraartikulær steroidinjeksjon 
er indisert ved steril inflammasjon i synovialt 
kledde ledd. Det kan være inflammasjon ved alle 
typer artritter og også artrose med sekundær 
inflammasjon. Leddpunksjon anbefales utført 
etter steril prosedyre, det vil si vask med sprit som 
bør fordampe på huden og innstikk gjennom hel 
hud uten sår eller eksem. Lokalbedøvelse brukes 
sjelden i store og mellomstore ledd, men er vanlig 
ved injeksjon i fingrer- og tå-ledd. Hvis mulig bør 
innstikket være vinklet, det vil si et drag i huden 
slik at stikk-kanalen lukker seg når kanylen trekkes 
ut. Leddvæske tappes ut, både for å avlaste leddet og i diagnostisk hensikt. Hvis infeksjon kan utelukkes, 
injiseres oftest et steroid, aldri mot motstand (Hartmann H, Tidskr nor legefor, 2000). 

Ultralyd-veiledet injeksjons-teknikk øker treffsikkerheten ved leddvæske-aspirasjon og injeksjon. 

Illustrasjon: Laurell L, Court-Payen M, Nielsen S, Zak M, Boesen M, Fasth A  (2011). CC BY 2.0 

Valg av medikament 

De fleste revmatologer injiserer et steroid med lav løselighet i vann, slik at man får en langvarig lokal 
effekt. Eksempler på slike steroider er triamcinolon heksacetonid (Lederspan) og metylprednisolonacetat 
(Depot-Medrol). Disse har i tillegg til lav løselighet i vann også en kraftigere antiinflammatorisk- og mindre 
glukokortikoid effekt enn betametasonacetat (Celeston Chronodose). 

Illustrasjon: Laurell L, Court-Payen M, Nielsen S, 
Zak M, Boesen M, Fasth A  (2011). CC BY 2.0. 

Komplikasjoner 

Komplikasjoner til leddpunksjon forekom-
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mer sjelden. Vanligst er smerter og lett 

blødning pga. punksjonen. Ved steroidinjeksjon sees lokal hudatrofi eventuelt med depig-

mentering hos ca. 1 %. Intraartikulær steroidinjeksjon utført av erfarne leger har en infek-

sjonsfrekvens (septisk / infeksiøs artritt) på 0,037%-0,01 % (Geirsson AJ; Hartmann H, 2000). 

Ved punksjon uten steroidinjeksjon antas faren å være mindre, da man ikke får lokal immunsuppresjon. 
Infeksjonsfaren er størst i store ledd og hos immunsupprimerte personer. 

Leddvæskeanalyser (Tabell) 

Leddvæskeanalyser (Horowitz DL et al, 2011) 

Artritt-diagnose Farge Transparens Viskositet Leukocytter 
pr mm3 

Polymorfonukleære 
celler, antall (%) Gram-farging Dyrkning 

Normal Klar/
strå-gul Transparent Høy <200 <25 Negativ Negativ 

Non-inflammatorisk Strå-gul Transparent Høy/seig 200-2.000 <25 Negativ Negativ 

Inflammatorisk 
krystall-artritt gul Blakket Lav/tynn 2.000-100.000 >50 Negativ Negativ 

Inflammatorisk 
non-krystallisk Gul Blakket Lav 3.000-100.000 >50 Negativ Negativ 

Infeksiøs: Borrelia Gul Blaket Lav 
3.000-100.000 
(gj.snitt 
25.000) 

>50 Negativ Negativ 

Infeksiøs: 
Gonokokker Gul Blakket/

ugjennomsiktig Lav 34.000-68.000 >75 Variabel 
(<50%) 

Positiv 
(25-70%) 

Infeksiøs: 
Non-gonokokk Gul-grønn Ugjennomsiktig Veldig lav 

>50.000 
(>100.000 er 
mer spesifikk) 

>75 Positiv 
(60-80%) 

Positiv 
(>90%) 

Litteratur 

Hartmann H, Tidskr nor legefor, 2000 

Geirsson AJ, 2008 
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Foto: Pxhere. CC0 

14. 

LABORATORIEPRØVER: TOLKNING VED 
ARTRITTSYKDOMMER (REV 013) 

Laboratorieprøver: Tolkning ved artrittsykdommer 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006-020 

Artritt-sykdommer kan ha en rekke ekstra-artikulære manifestasjoner som kjennetegnes ved anamnese og 
supplerende utredning der laboratorieprøver er sentrale. 

De fleste revmatologiske avdelinger benytter rutinemessig grupper av blodprøver 

som dekker laboratoriemessig vurdering av akuttfase-/ inflammasjonsparame-

tere: 

Blodceller: Hb, leukocytter med diff.telling, trombocytter 

Inflammasjonsparametere: CRP og SR 

Leverenzymer: ALAT, ASAT, g-Gt, ALP 

Nyrefunksjon (kreatinin, eGFR) 

Elektrolytter (Na, K, Ca) 

I tillegg utvides repertoaret, avhengig 

av problemstillingen: 

• ACE (angiotensin converting 

enzyme) ved mistanke om kronisk 

sarkoidose 

• Antifosfolipider (lupus antikoagu-

lant, kardiolipin- og beta-2 glykoprotein-antistoff) ved antifosfolipid syndrom 

• CK (kreatin kinase): myopatier 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f144372d295fa5-082d-4792-ad08-546207635588


• Elektroforese: monoklonal komponent, myelomatose, polyklonalt mønster ved 

inflammasjon 

• Ferritin: systemisk JIA, adult Stills, MAS (makrofag aktiveringssyndrom) 

• Fibrinogen: MAS 

• Glukose: (steroid-utløst) diabetes. Svangerskapsdiabetes 

• Immunglobuliner (IgG), infeksjonsrisiko. IgG4 ved mistanke om IgG4 relatert sykdom 

• Immunologiske tester (RF, anti-CCP, ANA, ANCA) vennligst se nedenfor 

• Kolesterol: hyperkolesterolemi, kolesterolemboli, kardiovaskulær risiko 

• Komplementfaktorer (C3, C4). 

• Kryoglobuliner: kryoglobulin syndromet 

• NT-proBNP: kardial svikt, pulmonal hypertensjon 

• Pankreas-amylase (pankreatitt, stase ved Sjøgrens syndrom) 

• Thyreoidea-funksjonsprøver (f-T4, TSH) 

• Triglyserider: MAS 

• Troponiner: myokardinfarkt, myokarditt, myopatier 

• Urin (stiks) ved nefritt (SLE, ANCA-vaskulitt, andre) 

• Urinsyre/urat: urinsyregikt, preeklampsi 

 

Relaterte kapitler 

• Tolkning av patologiske prøvesvar (differensialdiagnoser) er beskrevet i eget kapittel 
• Laboratorieprøver i oppfølgingen av revmatisk sykdom 

Revmatoide Faktorer (RF) 

Revmatoide faktorer forekommer Revmatoid artritt, mer er også vanlig ved Sjøgrens sykdom, 

Sarkoidose og ved mange andre sykdommer, samt hos 1-5 % friske. Testen har derfor 

begrenset verdi og er langt på vei erstattet med anti-CCP antistoff (beskrevet nedenfor). 
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RF-test benytter immunglobuliner (antistoffer) rettet mot IgG. Uspesifikk RF-reaksjon uten klinisk betyd-
ning, ofte lave titere: 

• Infeksjoner: kronisk pyelonefritt, osteomyelitt, bakteriell endokarditt og hepatitt. EBV, cytomegalo, 
kronisk lungetuberkulose. 

• Inflammatoriske: revmatoid artritt (RA), systemisk lupus (SLE), Sjøgrens, dermatomyositt (sjelden), 
polyarteritis nodosa (PAN): 0-5 %, kryoglobulinemi, thyreoiditt. 

• Sarkoidose, Ulcerøs kolitt (UC). 
• Indremedisinske: trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), paraproteinemi, malignitet. 
• Infeksjoner, inklusiv hepatitt C. 
• Idiopatisk: eldre, lavt titer, 1-5 % av friske individer. 

Illustrasjon: Follmar KE, Broyles JM, Shores JT – Eplasty (2013). CC BY 2.0 

CCP (cyclic citrullinated peptide) Antistoff /ACPA 
(antibodies against citrullinated proteins) 

ACPA og CCP antistoff 

Antistoffer mot citrullinerte proteiner forkortes ACPA eller Anti-CCP. Disse har stor betydning for diag-
nostikk av Revmatoid artritt (RA). 

Historie 

Citrullin er en ikke-essensiell aminosyre som først ble isolert fra vannmelon-juice i 1914 av Koga og Ohtake. 
Senere studier viste at citrullin dannes av enzymet peptidylarginin deaminase (PAD) i en kalsium-avhengig 
reaksjon der peptidylarginin omdannes til peptidylcitrulline. Fem PADs er senere påvist hos mennesker. I 
1998 publiserte Schellekens et al data som viser at citrullinerte proteiner er sentrale antistoff i synovium hos 
pasienter med RA (Schellekens GA, 1998). 

Proteiner som inneholder kjemisk endret arginin (citrullin) kalles citrullinerte. Påvisning av polyklonalt 
antistoff rettet mot citrullinerte antigener i synovium (inneholder bl.a. fibrin) benyttes i diagnostikken av 
RA. Antistoffet omfatter de tidligere spesifisiteter som anti-perinukleær faktor, anti-keratin antistoff og 
anti-Sa antigen. 

Anti-CCP kan påvises blant 50-60 % pasienter med tidlig RA (sensitivitet) med 3-6 måneders 
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Lupus (juvenil SLE): høy ANA oftest med flere 
sub-grupper forventes. 

sykdomsvarighet, mens spesifisiteten er meget høy (95-98 %). Sensitiviteten stiger til 70% 

hos pasienter med etablert RA. 

Høye nivåer av anti-CCP assosieres med dårligere prognose ved RA over 10 år (Syversen SW, 2008). 

Hos pasienter med palindrom revmatisme er funn av anti-CCP er indikator på senere utvikling av RA. I 
studier av systemisk lupus (SLE) er CCP antistoff funnet hos 17% (Kakumanu P, 2009) og ved Sjøgrens 
syndrom hos 10% (Atzeni F,  2008), og da oftest relatert til usurernde RA-lignende artritt. Annen-gen-
erasjons anti-CCP (CCP 2) er mer spesifikk for RA enn tidligere tester. 

Litteratur: Darrah E og Andrade F, Curr Opin Rheumatol, 2018. (detaljer for RA og citrillunering) 

ANA (Antinukleære 
antistoff) 

ANA kan være assosiert med artritt. 

• Artritt ved systemiske bindevevssykdommer. 
• Juvenil artritt, oftest oligoartikulær type 
• Andre autoimmune sykdommer (thyreoiditt, 

kolangitt, hepatitt) 
• Uspesifisert, uten sykdomsbetydning 

ANA påvises ved mange av de systemiske bindevevssyk-
dommene. ANA produseres også ved andre tilstander 
og i lave titere hos 1 – 5% av friske, gjerne eldre personer. 
ANA kan også induseres av medikamenter. Hvilke 
strukturer i cellekjernen antistoffet er rettet mot, 
avgjøres ved bestemmelse av sub-spesifisiteter (sub-
klasser). Anti-ENA (ekstraherbare nukleære antistoff) omfatter en rekke ANA antistoffer som med spesielle 
metoder kan ekstraheres. På spesielle indikasjoner kan myositt-spesifikke antistoff (MSA) og sklero-
dermi-antistoff rekvireres. Illustrasjon: Chiewchengchol D, Murphy R, Edwards SW, Beresford MW – 
Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY-4.0 

• Vennligst les mer om ANA tester i eget kapittel for bindevevssykdommer. 
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ANCA-positiv hos 51 år gammel kvinne med 
granulomatose med polyangiitt (GPA/
Wegeners) med utvikling av massiv 
lungeblødning over fire dager fra innleggelse 
(A). Et debut-symptom som er en akutt og 
kritisk situasjon som behandles på 
intensivavdeling. Cardenas-Garcia J, 

ANCA: Anti-Nøytrofilt Cytoplasmatisk Antistoff 

Farmakiotis D, Baldovino BP, Kim P – Journal of med-
ical case reports (2012). CC BY 2.0 

ANCA er av diagnostisk betydning for ANCA-relatert 
vaskulitt dersom undergruppene PR3-ANCA eller 
MPO-ANCA påvises. ANCA-assosierte vaskulitter kan 
ha artritt som manifestasjon og omfatter Granulomatøs 
Polyangiitt (GPA/ Wegeners granulomatose), Eosinofil 
Granulomatøs Polyangiitt (EGPA, Churg Strauss 
vaskulitt) og Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Artralgi 
er vanlig, men signifikant artritt ses sjelden. 

• Vennligst les mer om ANCA i kapittelet om 
vaskulitt. 
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Håndledd ved revmatoid artritt (RA): Usurer på CT 
(a+b) og MR (c), men ikke synlige på røntgenbilde 
(e). Forandringer også på røntgen utvikles senere i 
forløpet dersom effektiv behandling ikke lykkes. 

Psoriasisartritt,, mutilans type med store 
destruksjon som ses tydelig på røntgenbilder. 
Dette er den mest destruktive, men heldigvis 
sjeldneste formen for psoriasisartritt. 

15. 

BILDEDIAGNOSTIKK VED UTREDNING AV 
LEDD, COLUMNA OG 
ORGANMANIFESTASJONER (REV 014) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006-020 

Røntgenundersøkelser 

Konvensjonelle røntgenbilder er første linje diag-
nostikk ved artritt. Undersøkelsen er ikke kostbar, 
tilgjengelig og egner seg for oppfølgende under-
søkelser. Illustrasjon øverst: Døhn UM, Ejbjerg BJ, 
Hasselquist M, Narvestad E, Møller J, Thomsen 
HS, Østergaard M – Arthritis research & therapy 
(2008). CC BY 2.0 

Illustrasjon nedenfor: Tan YM, Østergaard M, Doyle A, Dalbeth N, Lobo M, Reeves Q, Robinson E, Tay-
lor WJ, Jones PB, Pui K, Lee J, McQueen FM – Arthritis research & therapy (2009). CC BY 2.0 

Røntgen-funn ved artritt 

• Bløtdelshevelse som er en kombi-

nasjon av synovial fortykkelse, 

tenosynovitt og hydrops. I store ledd 

kan væske gjenkjennes 

• Utvidet leddspalte er et tidlig, for-

bigående tegn på artritt forårsaket av 

synovial hevelse og hydrops. 

• Osteopeni nær ledd og i affisert 

ekstremitet kan oppstå på grunn av 
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Revmatoid artritt.  To menn, 63 år (øverst) og 70 år 
gamle (nederst). PET/CT og røntgenbilder som viser 
progresjon  (fra A-B, C-D, E-F og G-H) i kne og 
håndrot. 

hyperemi ved synovitt, ved langvarig avlastning på grunn av smerte eller etter kor-

tikosteroid-injeksjoner. 

• Erosjoner er kardinalfunn ved revmatoid artritt og relaterte usurerende artritt. Imidler-

tid er erosjoner/usurer ikke initialt til stede, men i løpet av 10 år er de tilstede hos 

90-95% (Renton P. Diseases of joints. In: Sutton D, editor. Textbook of Radiology and 

Imaging. 7th ed. Vol. 2. Churchill Livingstone; 2002). 

• Ved juvenil artritt (JIA) ses overvekst i affiserte ledd. I cervikalcolumna forekommer 

erosjoner og instabilitet som kan ses ved ekstensjons- og fleksjonsbilder. Også 

fusjoner mellom cervikale virvler ses radiologisk ved JIA 

Forandringer i lunger som ses på konvensjonelle 
røntgenbilder kommer sent i de revmatiske syk-
domsforløpene og er initialt av liten diagnostisk 
verdi, bortsett fra ved akutt sarkoidose artritt 
(hilus-adenitt) og pyrofosfat-artritt / kondrokalsi-
nose (brusk-forkalkninger). CT  (se nedenfor) er 
mer sensitiv. 

Røntgen har imidlertid diagnostisk betydning  ved 
ankyloserende spondylitt / Mb. Bekhterev (de 
originale diagnostiske New York kriteriene). 

Røntgen thoraks tas også i forkant av behandling 
med DMARDs som metotreksat eller biologiske 
legemidler for å utelukke tegn til pågående 
lungesykdom og som et utgangspunkt for eventuelle senere sammenligninger. 

Andre indikasjoner er mistanke om store skjelettskader ved artritt eller ved skjelett-fraktur etter skade, 
stress-frakturer og osteoporotiske brudd. 

Illustrasjon: Suto T, Okamura K, Yonemoto Y, Okura C, Tsushima Y, Takagishi K, 2016. CC BY 4.0 
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Spondyloartritt med sacroiliitt. Konvensjonell 
røntgen viser usikre funn (A), tomografi er suspekt 
(B), mens CT viser entydige usurer / artritt ved 
leddspalten (piler) (C). 

Subklinisk artritt i MCP- og håndledd påvist ved 
MR. Senere utviklet også klinisk polyartritt. 

Computertomografi (CT) 

Ved CT-undersøkelse tas det en rekke røntgen-
bilder i ulike vinkler som behandles i et datapro-
gram. Metoden gir god fremstilling av detaljer i 
bevegelsesapparatet. 

Ved revmatiske artrittsykdommer benyttes CT 
særlig der man ønsker å visualisere forandringer i 
benvev, slik som ved fremstilling av 
cervikalcolumna ved revmatoid artritt, særlig ved 
spørsmål om alvorlig instabilitet ved atlantoaksial 
subluksasjon eller fraktur og  ved iliosakralledd-
artritt ved spondyloartritt. Med CT utsettes pasienten i betydelig grad for røntgenbestråling. 

Illustrasjon: Lacout A, Carlier R, Marcy PY – The Indian journal of radiology & imaging (2015 Oct-Dec). 
CC BY-NC-SA 3.0 

Ved spørsmål om revmatisk lungesykdom brukes ofte High Resolution CT (HRCT, høyoppløsnings 
computertomografi) ved undersøkelse av lungene. Dette er den metoden som mest detaljert beskriver 
lungevevet og luftveiene. Metoden gir også mindre stråledose enn konvensjonell CT. Foruten påvisning 
av tumorer, mediastinale lymfeknuter og infeksiøse prosesser, benyttes HRCT til å påvise mattglass- og 
bikake-forandringer. 

Magnettomografi (MR) 

Illustrasjon: van Steenbergen HW, van Nies JA, 
Huizinga TW, Reijnierse M, van der Helm-van 
Mil AH – Arthritis research & therapy (2014). CC 
BY 2.0 

MR-undersøkelse har vist seg å være den 

mest sensitive metoden for å fremstille 

tidlig artritt. Dersom en bruker gadolinium-

kontrastmiddel, differensieres synovitt fra 

annen leddhevelse/hydrops ved “early con-

trast enhancement” der synovitt lader kon-

trast tidlig (opptil 5 minutter fra gitt 
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Uvanlig MR-funn: Infeksiøs sakroiliitt høyre side. 
Påvist S. aureus ved mikrobiologisk undersøkelse. 
Infeksjonen ble overført via akupunktur. 

kontrast, mens hydrops lader etter ca. 10 minutter). Også benmargsødem og erosjoner frem-

stilles i forskjellige plan. 

Magnetisk resonanstomografi (MR) er en ikke-invasiv metode for fremstilling av snittbilder av en hvilken 
som heist del av kroppen i et hvilket som heist plan, uten morfologisk forvrengning eller forstørrelse. Selve 
MR-teknikken baserer seg på at biologisk vev som utsettes for et kraftig magnetfelt selv blir magnetisk, 
ved at magnetiske atom-kjerner (i praksis hydrogenkjernene) stiller seg inn i magnetfeltets retning. Ved å 
sende inn radiobølger med samme frekvens som hydrogenkjernenes egenfrekvens, vil energien bli absorbert 
av hydrogenkjernene, og disse kan deretter indusere strømsignaler i en spole – og følgelig registreres. 
Signalenes romlige opprinnelse kan bestemmes ved hjelp av signalenes frekvens og fase samt avanserte 
utregninger, og det er dette som muliggjør bilde-dannelse. Signalenes styrke bestemmer gråtonene i det 
rekonstruerte bildet. Bildekontrasten er avhengig av en rekke vevsbestemte parametere, noe som bidrar til 
unike kontrastmuligheter, og igjen gjør det mulig å skille ulike typer vev, samt i mange tilfeller skille mellom 
fysiologiske og patologiske elementer i de enkelte organsystemer. Enheten for magnetfeltstyrke er T (Tesla). 
I et T1 vektet bilde bestemmes gråtonene av forskjellen i T1 relaksasjonen (radiobølgenes retur til likevekt), 
mens et T2 vektet bilde avgjøres av tiden det tar for nettomagnetismen til å vende tilbake til likevekt). 

Når modaliteten STIR benyttes, undertrykkes fett 
og inflammasjonstegn kan fremstå tydeligere, 
mens ved T1 fremstilling vises fett. 

• Ved artritt påvises erosjoner tidligere (høyere 
sensitivitet) i blant annet hender og hån-
dledd enn ved ultralyd og konvensjonell 
røntgen. 

• MR av iliosakralledd påviser artritt-tegn 
tidlig i forløpet av spondyloartritt. Imidlertid 
forekommer “falsk positive” funn der foran-
dringen kan skyldes forbigående inflam-
masjon for eksempel etter fysisk belastning eller som del av den normale vekstprosessen hos barn og 
ungdom. 

• Tenosynovitt  fremstår som fortykket, hoven seneskjede med opptak av kontrastmiddel. Også 
seneskader kan påvises, slik som komplett eller delvis seneruptur. 

• Mistanke om infeksjoner i ledd, virvler og skjelett ved at også omliggende affiserte bløtdeler frem-
stilles. 

Illustrasjon: Tseng YC, Yang YS, Wu YC, Chiu SK, Lin TY, Yeh KM – Acupuncture in medicine : journal 
of the British Medical Acupuncture Society (2013). CC BY-NC 3.0 
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MR ved spondyloartritt: Bilateral sakroiliitt hos 45 år 
gammel kvinne med affeksjon både i os ilium og 
sacrum med usurer. Grad II-III. 

Ved bruk av kontrastmidler som inneholder gadolinium fremstilles synovitt, men metoden har 
begrensinger. Det er beskrevet utvikling av sklerodermi-lignende sykdom (Nephrogenic systemic fibrosis) 
hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Dessuten avleires små mengder gadolinium i hjernevevet (Gulani 
V, 2017). Dette gjelder mer for lineære gadolinium-holdige kontrastmidler enn makrosykliske kontrastmi-
dler som brukes i større grad. 

Det er en del andre begrensninger er knyttet til 
bruk av MR (Smith h-J. Tidsskr 2000). 

• Selve billedopptaket er relativt tidkrevende, 
og  det er en forholdsvis kostbar modalitet, 
både i innkjøp og drift. 

• Kontra-indikasjoner inkluderer pacemaker, 
magnetiske implantater, intrakranielle 
aneurisme-klemmer og intraokulære metall-
fragmenter og klaustrofobi 

• Bruk av kontrastmiddel er kontraindisert ved 
nyresvikt. 

Illustrasjon: Case courtesy of Dr Roberto Schubert, Radiopaedia.org, rID: 14250. 

Skjelett-scintigrafi 

Denne metoden er langt på vei erstattet av annen bildediagnostikk. 
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PET/CT ved RA. Scintigrafisk opptak i multiple store 
ledd. PET/CT brukes ikke i rutinemessig 
artritt-diagnostikk, men kan påvise artritt på 
uvanlige lokalisasjoner (cervikalt, svelg), 
revmaknuter, samt differensialdiagnostisk ved 
mistanke om malign sykdom. 

Positron emisjonstomografi (PET) kombinert med CT 
(PET/CT) 

Illustrasjon: Yamashita H, Kubota K, Mimori A – 
Arthritis research & therapy (2014). CC BY 4.0 

Undersøkelse med PET/CT er kostbar, krever 
avansert utstyr og er derfor ikke tilgjengelig på alle 
sykehus og institutter. Ved å benytte seg av hvite 
blodlegemers økte opptak og metabolisme av 
glukose, kan områder med inflammasjon visualis-
eres. Til dette brukes en isotop (18- fluo-
rodeoksyglukose, 18FDG) som injiseres 
intravenøst og som opptas av celler med økt 
glukoseomsetting. De viktigste bruksområdene 
innen revmatologi for 18FDG PET/CT er i dag 
bestemmelse av aktivitet og distribusjon av 
vaskulitt som Takayasus arteritt, annen 
storkarsvaskulitt. I tillegg brukes PET/CT for vur-
dering av utbredelse av sarkoidose, histiocytose og 
evaluering av inflammasjon i lunger ved interstitiell 
lungesykdom. Metoden er mest nyttig før 
immundempende behandling startes. Ved der-
matomyositt hos voksne kan PET/CT være nyttig for å utelukke tegn til bakenforliggende malignitet. 

• Vennligst se også eget kapittel og PET/CT. 

I onkologien benyttes PET/CT i diagnostikken av maligne sykdommer, kanskje spesielt ved mistanke om 
residiv etter terapeutisk indusert remisjon. 
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Artritt ved SLE med overgang mot revmatoid artritt 
(Rhupus). Ultralyd (a) og MR (b) viser usur. 

Nytte av ulike bildediagnostiske metoder ved revmatoid artritt (RA) (Surabhi Vyas, 2016) 

RA funn Konv. 
røntgen Grå skala ultralyd Doppler (farge/

power) Skjelettscintigrafi CT MR 

Tidlige forandringer 

Synovial fortykkelse − ++ +++ − + +++ 

Væske + ++ ++ − + +++ 

Synovial 
hypervaskularisering − − +++ − − +++ 

Benmargsødem − − − + − +++ 

Tenosynovitt − ++ +++ − − +++ 

Vid leddpalte + − − − +++ + 

Sene forandringer 

Osteopeni ++ − − − ++ − 

Erosjoner + ++ + + +++ +++ 

Benede ankyloser ++ + − − +++ + 

Feilstillinger +++ − − − +++ + 

Stress frakturer ++ + − +++ ++ +++ 

Bildediagnostikk ved systemiske Bindevevssykdommer 

• Bildediagnostikk inngår i kapittelet om utredning 

Bildediagnostikk ved vaskulitt 

•  Vennligst se eget kapittel 

Ultralyd-undersøkelser 

Illustrasjon:  Piga M, Arthritis Res Therapy, 2016. 
CC BY-4.0 

• Lenke til kapittel om ultralyd av sener og 
ledd hos voksne 

• Lenke til kapittel om ultralyd-undersøkelse 
hos barn med artritt 

• Lenke til kapittel om ultralyd-undersøkelse 
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ved vaskulitt 

Litteratur 

Surabhi Vyas, 2016 
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Polyartritt ved juvenil artritt. Tidlig diagnostikk og 
behandling etter retningslinjer vil oftest hindre 
utvikling av større leddskader, feilstillinger og 
vekstforstyrrelser. 

16. 

BEHANDLINGSRETNINGSLINJER FOR 
ARTRITT (REV 015) 

Retningslinjer for behandling av artritt 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 015 

Behandlingen av inflammatoriske revmatiske syk-
dommer skal i utgangspunktet bygge på evidens-
basert medisinske metoder. Slike retningslinjer, 
veiledere og prosedyrer baseres på resultater av 
kunnskapsoppsummeringer, metaanalyser og 
store randomiserte kliniske studier (Boudou Ret-
las KD, 2015). Andre publiserte vitenskapelig 
baserte undersøkelser, enkelt-studier og ekspert-
gruppers uttalelser er beheftet med større risiko for 
feil (se kapittel om Forskningspublikasjoner). Ret-
ningslinjer er evaluert og sammenfattet i syk-
domsspesifikke behandlingsretningslinjer både på internasjonalt og nasjonalt. Nasjonale veiledere og 
nasjonale retningslinjer  utarbeides av Helsedirektoratet (helsenorge.no). I Norge finnes likevel mange 
regionale og overregionale faglige veiledere, retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer. Eksempler på slike er 
veileder fra Norsk Revmatologisk Forening som inneholder prosedyrer. 

Medisinske retningslinjer er et gode som anvendes dersom individuelle, persontilpassede 

vurderinger ikke tilsier noe annet. Avvik fra retningslinjene gjøres i noen tilfeller. Vennligst les 

mer om fordeler og ulemper ved retningslinjer i eget kapittel og i kapittelet om kloke valg. 

EULAR -anbefalinger (Europeiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift) 

ACR -anbefalinger (Amerikanske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift) 

BSR-anbefalinger (Britiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443799ef2352-a631-4d14-abef-1bb19c206a0a
https://www.karger.com/Article/FullText/371572
https://www.karger.com/Article/FullText/371572
https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/veileder-retningslinje-behandlingslinje-pasientforlop-hva-er-forskjellen
https://norskrevmatologi.no/index.php
https://www.eular.org/recommendations_home.cfm
https://www.rheumatology.org/Practice-Quality/Clinical-Support/Clinical-Practice-Guidelines
https://www.rheumatology.org.uk/practice-quality/guidelines


Et utvalg av EULAR-retningslinjer som er aktuelle for artritt-sykdommer: 

• Revmatoid Artritt 
◦ Behandling med DMARDs (inklusiv biologiske legemidler) 2019 

• Spondyloartritt (SPA) (Aksial spondyloartritt) 
◦ ASAS-EULAR / 2016 

• Psoriasisartritt. 
◦ EULAR 2015 

Norske anbefalinger/prosedyrer 

Den norske legeforeningen ved Norsk Revmatologisk Forening (NRF) har egne prosedyrer for behandling. 

• Revmatoid artritt 
• Psoriasisartritt 
• Urinsyregikt 
• Reaktiv artritt 
• Septisk artritt 
• Aksial spondyloartritt 

Illustrasjon: Chipeta J, Njobvu P, Wa-Somwe S, Chintu C, McGill PE, Bucala R – Pediatric rheumatology 
online journal (2013). CC BY 2.0 
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17. 

KLINISKE VERKTØY OG 
SKÅRINGSSYSTEMER (REV 016) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 016 

En oversikt med lenker til nyttige kliniske verktøy og skåringssystemer for revmatoid artritt (RA), spondy-
loartritt, artrose  og delvis for bindevevssykdommer er listet opp på 

• Diakonhjemmets hjemmesider “Klinisk verktøykasse”. 
• ACR har også listet opp skåringssystemer med lenker 
• rheumatology.medicinematters.com 

Skåringssystemer skal bidra til kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og skade 

For Revmatoid artritt er disse mest brukt 

• Sykdomsaktivitet 
◦ DAS28 Kalkulator basert på senkningsreaksjon (SR) 
◦ DAS28 Kalkulator basert på CRP her: 

DAS28 hjemmeside 

Psoriasisartritt 

• Sykdomsaktivitet ved DAPSA score 

Bekhterevs / ankyloserende spondylitt 

• Sykdomsaktivitet ved ASDAS score (via Diakonhjemmet) 
• Sykdomsaktivitet ved BASDAI score (via Diakonhjemmet) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443799ef2352-a631-4d14-abef-1bb19c206a0a
https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse
https://www.rheumatology.org/Practice-Quality/Clinical-Support/Quality-Measurement/Disease-Activity-Functional-Status-Assessments
https://rheumatology.medicinematters.com/treatment/patient-reported-outcomes-/at-a-glance-rheumatology-scores/16077860
https://www.mdcalc.com/disease-activity-score-28-rheumatoid-arthritis-esr-das28-esr
https://www.mdcalc.com/disease-activity-score-28-rheumatoid-arthritis-crp-das28-crp
https://www.das-score.nl/das28/en/
https://ard.bmj.com/content/75/5/811
https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/asdas-ankylosing-spondylitis-disease-activity-score#kort-beskrivelse
https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/basdai-bath-ankylosing-spondylitis-disease-activity-index


Illustrasjon: PxHere 

18. 

ANAMNESE PÅ TIDLIGERE BEHANDLING 
VED ARTRITT. BEHANDLINGSSVIKT. 
LEDDPUNKTION. KOMORBIDITET (REV 
017, REV 018, REV 019) 

Øyvind Palm 

Anamnese om tidligere behandling, årsaker til 
endringer. Komorbiditet 

Læringsmål REV 017 

Initial anamnese skal omfatte nedtegning av andre 
etablerte sykdommer (komorbiditet) som kan være av 
betydning for pasientens helse. Også tidligere behan-
dling av tidligere og aktuell sykdom etterspørres. Ved 
endring av behandling beskrives årsaken (manglende 
virkning, bivirkninger, autoseponering, svangerskap-
sønske, annet) 

Vennligst se aktuell informasjon i følgende 
kapitler: 

• Revmatologisk anamnese: Prinsipper for utredning behandling og oppfølging 
• Revmatologisk målrettet anamnese 

Konvensjonell behandling uten respons 

Læringsmål REV 018 

Utprøvende behandling 

Behandlingen bør i utgangspunktetfølge behandlingsretningslinjer. Imidlertid responderer eller tolererer 
ikke alle anbefalte medikamenter. Kunnskap om behandling utenfor retningslinjene og utenfor godkjent 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443799ef2352-a631-4d14-abef-1bb19c206a0a
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443799ef2352-a631-4d14-abef-1bb19c206a0a


Foto: PxHere 

indikasjon kan være nødvendig. I slike tilfeller kreves at pasienten er spesielt godt informert, at behandlin-
gen nedtegnes spesielt grundig i journalen og følges ekstra oppmerksomt opp. 

• Vennligst les med i kapitlet om utprøvende behandling. 

Behandlingssvikt 

Behandlingssvikt kan skyldes redusert opptak av medikamentet, nøytraliserende antistoff, “non-compli-
ance” og annet. 

• Vennligst les mer i eget kapittel om behandlingssvikt. 

Leddpunksjon, aspirasjon og injeksjon 

Læringsmål REV 019 

Ledd som skal kunne punkteres for eventuell aspirasjon av leddvæske og injeksjon av kortison omfatter fin-
gerledd, håndledd, albuer, skuldre, hofter, knær, ankler og tå-ledd. Vennligst les mer: 

• Leddvæske, prøvetakning og mikroskopering 
• Mikroskopi ved krystallartitt 

Komorbiditet 

Både voksne og barn med revmatisk sykdom kan ha 
kroniske eller akutte andre sykdommer (komor-
biditet) og disse kan i i stor grad påvirke behandlingen 
(persontilpasset behandling) og sykdomforløpet. 
Disse skilles fra sykdomsmanifestasjoner og medika-
mentelle bivirkninger. 

Blant barn og voksne med kronisk artritt var amyloi-
dose tidligere en vanlig årsak til organsvikt og død. 
Årsaken var høy inflammasjon over mange år. Med 
dagens behandling er amyloidose sjelden, men ses i 
forløpet av familiær middelhavsfeber (FMF). 

Blant barn med aktiv systemisk JIA eller juvenil SLE ses imidlertid alvorlig akutt forverring ved makrofag 
aktiveringssyndrom (MAS) som ofte utløses av en infeksjon. Immundempende behandling øker risikoen 
for infeksjoner generelt. 
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Ved revmatoid artritt er infeksjoner og kardiovaskulær sykdom de vanligste komorbiditeter nå (Turesson 
C, 2016). Årsakene til overhyppighet av infeksjoner sammenlignet med befolkningen ellers skyldes delvis 
immundempende legemidler som øker infeksjonsrisikoen. På den andre side er det ønskelig å behandle 
inflammasjon over lang tid for å redusere sykdomsaktivitet, skader og utvikling av aterosklerose. 

Blant spondyloartritt er Bekhterevs sykdom utsatt for samtidig inflammatorisk tarmsykdom (UC, CD, 
IBD). 

Alle som bruker kortikosteroider øker risiko for osteoporose og diabetes mellitus. Ved revmatiske sykdom-
mer generelt er forekomsten av depresjon økt. 

Litteratur 

Furer V, 2019 (infeksjoner) 

Prasad M, 2014 (aterosklerose ved revmatiske sykdommer) 

Ikdahl E, 2019 (forebygge aterosklerose) 
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Triggerfinger. Ultralyd viser tenosynovitt (A). 
Injeksjonsbehandling (B). 

19. 

PUNKSJON, ASPIRASJON OG INJEKSJON I 
SENESKJEDER OG BURSA REV 020 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 020 

Indikasjoner: Punksjon og injeksjoner i 
seneskjeder og bursa kan gjøres med eller uten 
ultralyd ved tendosynovitt, tendovaginitt, bursitt 
eller entesitt. Bakenforliggende inflammatoriske 
sykdom er ofte revmatoid artritt, psoriasisartritt 
eller andre spondyloartritter. Illustrasjon: Daftary AR, Karnik AS – The Indian journal of radiology & 
imaging (2015 Jul-Sep). CC BY-NC-SA 3.0 

Ofte benyttes injeksjon med kortikosteroid og lokalanestetika i alt 0,6 – 2 ml med like deler av betametason 
(Celeston Chronodose) og Xylocain 1 % uten adrenalin. 

Kontra-indikasjoner for leddpunksjon: Sepsis, bakteriemi og infeksjoner i huden. Forsiktighet 

også ved andre tegn til infeksjon. Bruk av platehemmer (ASA) eller antikoagulantia trenger 

ikke være kontraindikasjon fordi blødningsfaren forventes å være lav. Injiser aldri kortikos-

teroider under føtter, fordi medfølgende subkutan fettatrofi vil skape belastningsproblemer 

på sikt. 

Triggerfinger (stenoserende tendosynovitt, digitus saltans) 

Fingeren henger seg opp i flektert stilling. Ofte forårsaket av overbelastning, degenerativ tilstand, men også 
ved synovitt og artritt-sykdommer, inklusiv revmatoid artritt. 

• Vennligst les mer i eget kapittel om triggerfinger 

Andre seneskjeder 

Små seneskjeder i på ekstensor-siden av hender, ved ankler og tær kan injiseres med god effekt. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443799ef2352-a631-4d14-abef-1bb19c206a0a
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4531449_IJRI-25-246-g004&query=trigger%20finger&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4531449_IJRI-25-246-g004&query=trigger%20finger&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Håndflaten med n. medianus ved håndleddet og ut i 
finger 1-4. Illustrasjon: Toverud K 

Karpal tunnel syndrom (canalis carpi) 

Injeksjon kan redusere perineural inflammasjon, 
lokal hevelse og redusere nerve-kompresjonen. En 
kan med fordel bruke ultralydveiledet punksjon og 
injeksjon. Residivraten er likevel noe høyere enn 
ved kirurgisk behandling. 

• Vennligst les om Karpal tunnel syndrom i 
eget kapittel. 

Rotator cuff (skulder) 

Det kan være vanskelig å lokalisere pågående 
inflammasjonen i skulderen og dermed kan effekt 
av injeksjon være usikker. Hodet av den lange biceps-senen og subacromial bursa er strukturer som injiseres. 

Laterale humerus epikondyl 

Injeksjoner har sjelden overbevisende effekt. 

Litteratur 

Freire V, Semin Muskuloskjelett Radiol, 2016 
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Multiple når-formede urinsyrekrystaller ved 
urinsyregikt med tofi. 

Pyrofosfatkrystaller ved kondrokalsinose. 

20. 

MIKROSKOPI AV LEDDVÆSKE. URINSYRE- 
OG PYROFOSFATKRYSTALLER (REV 012, 
REV 069) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 012,  REV 069 

Leddvæske-mikroskopi med polarisasjonsfilter 

Undersøkelse av krystaller I leddvæske er en 

billig og nyttig metode for diagnostikk av urin-

syregikt og kondrokalsinose (pyrofosfatkrys-

taller). 

McCarty og kolleger innførte leddvæskeundersøkelse med polarisert lys i 1969, og metoden har holdt seg 
som “gullstandard” for diagnostisering av urinsyregikt og kondrokalsinose. Imidlertid har mange rapporter 
vist at resultatene er avhengig av undersøker (variabel inter-rater reliabilitet) og ikke optimal i en klinisk set-
ting (McGill NW, 1991). Spesielt kan identifisering av pyrofosfatkrystaller være problematisk. Illustrasjon: 
Verma S, Bhargav P, Toprani T, Shah V – Indian journal of dermatology (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Oppbevaring av leddvæske 

Det beste er å mikroskopere fersk, nylig aspirert led-
dvæske. Krystallene i seg selv er holdbare 1-3 dager, men 
fagocyterende celler skades gradvis over noen timer i 
romtemperatur. Uansett kan krystall-mikroskopi være 
nyttig i leddvæske som initialt var undersøkt for infek-
sjon, selv etter flere dager. Det er ingen fordel å tilsette 
antikoagulantia. Derom leddvæsken inneholder få 
leukocytter, kan den sentrifugeres for å øke konsen-
trasjonen av eventuelle fagocyterende celler (Zell M, John FitzGerald, 2019). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1445-5994.1991.tb01374.x
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4248503_IJD-59-609-g006&query=gout%20crystals&it=xg&req=4&npos=34
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://journals.lww.com/co-rheumatology/Abstract/2019/03000/Diagnostic_advances_in_synovial_fluid_analysis_and.8.aspx


Kondrokalsinosesom gir dobeltkontur ved 
ultralyd av kne. 

Urinsyregikt. Ultralyd av kne (suprapatellart) 
viser dobbeltkonturer. Pilhoder viser 
urinsyrekrystaller over brusken (HC), Piler mot 
skjelettoverflate under brusken. 

Illustrasjon: Yavorskyy A, Hernandez-Santana A, McCarthy G, McMahon G – The Analyst (2008). CC 
BY-NC 20.UK 

Spektroskopi 

Raman spectroskopi (RS) er en metode som kan måle kjemisk sammensetning med 100% nøyaktighet. 
Metoden kan anvendes også til å påvise krystaller I leddvæske. En ulempe er at den ikke skiller mellom intra- 
og ekstracellulære krystaller (Rosenthal AG, 2016). 

Linseløse mikroskop 

Linse-løse mikroskop kan lage hologrammer og med et 
polarisasjonsfilter fremstilles også urinsyre- og kon-
drokalsinose-krystaller. Linse-løse mikroskop er 
rimelige og kan få en større rolle I fremtidens leddvæske 
diagnostikk. (Zgang , 2016). Illustrasjon: José Luis Rosales-Alexander, Jerónimo Balsalobre Aznar, César 
Magro-Checa. CC BY-NC 3.0 

Ultralyd 

Ultralyd-undersøkelse er nyttig I diagnostisering av både 
urinsyre- og kondrokalsinose-krystaller og inngår i 
ACR/EULAR anbefalinger for diagnostikk (Neogi T, 
2015). Krystallene reflekterer ultralydbølger slik at det 
oppstår en karakteristisk dobbeltkontur i leddet. Meto-
dens sensitivitet sammenlignet med mikroskopi i polaris-
ert lys er over 90%, men sensitiviteten er lavere, spesielt 
ved kort sykdomsforløp. Blant pasienter med sykdom i 
mindre enn to år er sensitiviteten under 50% (Ogdie A, 
2017). Illustrasjon 1: Girish G, Melville DM, Kaeley GS, 
Brandon CJ, Goyal JR, Jacobson JA, Jamadar DA – 
Arthritis (2013). CC BY 3.0. 

Dual Energy CT (DECT) 

DECT benytter to ulike energier (80 eller 100 kV og 140 kV) med forskjellig vinkling, noe som fremstiller 
materialer med ulik tetthet. Både urinsyre og pyrofosfatkrystaller kan påvises og fremstilles tredimensjonalt 
i ulike farger, på alle lokalisasjoner og med mulighet for kvantifisering av mengden krystaller. Metoden 
begrenses av redusert tilgjengelighet og mulige falsk positive funn, blant annet ved gonartrose (Bongartz T, 
2015). 

Illustrasjon nedenfor: Bongartz T, Glazebrook KN, Kavros SJ, Murthy NS, Merry SP, Franz WB, Michet 

121  |  MIKROSKOPI AV LEDDVÆSKE

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2625400_b716791a-f3&query=pyrophosphate%20arthritis&it=xg&req=4&npos=23
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.39640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27356625
https://www.dovepress.com/calcium-pyrophosphate-crystal-deposition-disease-diagnosis-and-treatme-peer-reviewed-article-OARRR
https://www.dovepress.com/calcium-pyrophosphate-crystal-deposition-disease-diagnosis-and-treatme-peer-reviewed-article-OARRR
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352873/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352873/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27748084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27748084
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3621383_ARTH2013-673401.004&query=ultrasound%20pyrophosphate&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3621383_ARTH2013-673401.004&query=ultrasound%20pyrophosphate&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3621383_ARTH2013-673401.004&query=ultrasound%20pyrophosphate&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4431329_annrheumdis-2013-205095f02&query=joint%20fluid%20crystals&it=xg&req=4&npos=1


DUCT som viser små urinsyredepoter (piler). 

CJ, Veetil BM, Davis JM, Mason TG, Warrington KJ, Ytterberg SR, Matteson EL, Crowson CS, Leng S, 
McCollough CH – Annals of the rheumatic diseases (2014). CC BY-NC 3.0 

Litteratur 

Zell M, John FitzGerald J, 2019) 

Lund-Iversen, 2014 

Uhlig T, 2016 
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21. 

BEKHTEREVS SYKDOM (ANKYLOSERENDE 
SPONDYLITT) OG AKSIAL 
SPONDYLOARTRITT (REV 006) 

Bekhetervs sykdom / Ankyloserende spondylitt 

Jan Tore Gran 

Kjennetegn på Bekhterevs / ankyloserende spondylitt 

Ungdom-ung voksen ved symptomdebut 

Familie-disposisjon med inflammatoriske ryggsmerter (>3 måneder med langvarig morgen-

stivhet og bedring ved fysisk aktivitet) 

Redusert spinal bevegelighet ved klinisk undersøkelse 

Økt SR eller CRP 

HLA-B27 + 

Læringsmål REV 006-020 

ICD-10: M45 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2600280


Syndesmofytter. Disse oppstår og 
blir synlige etter flere års sykdom. 
Case courtesy of Dr Aditya Shetty. 
Radiopedia 

Definisjon 

Bekhterevs sykdom / ankyloserende spondylitt er kronisk inflamma-
torisk revmatisk sykdom som medfører kroniske smerter, hovedsake-
lig relatert til bekken, rygg og nakke. Den er genetisk nært assosiert 
til HLA-B27. Sykdommen klassifiseres blant spondyloartrittene 
(SpA),  der den kan oppfattes som prototypen på SpA. Sykdommen 
affiserer alltid iliosakralledd og oftest columna. Bekhterevs sykdom 
kan også angripe andre organer som perifere ledd, øye, hjertet og 
nyrer.  Sykdomsårsaken ukjent. Bekhterevs sykdom er en av få syk-
dommer som defineres ved diagnostiske kriterier. Disse krever at det 
foreligger entydige tegn til artritt i iliosakralledd ved røntgen- eller 
CT-undersøkelser. 

Aksial spondyloartritt kan klassifiseres inn i to undergrupper: Non-
radiografisk spondyloartritt (non-radiografisk SpA) og radiografisk 
SpA. Radiografisk kan defineres som metode som benytter stråling. 
MR undersøkelse regnes da ikke som radiografisk (d.v.s. MR er non-
radiografisk). Klassifikasjonskriterier brukes hovedsakelig for forskn-
ingsformål. Radiografisk SpA er nærmest identisk med Bekhterevs 
sykdom/ankyloserende spondylitt, mens non-radiografisk SpA i 
noen tilfeller er en tidlig fase av sykdommen, andre ganger uspesi-
fikke funn (uten sykdom) eller tegn på annen sykdom (vennligst les 
mer nedenfor). 

Bekhterevs sykdom / Ankyloserende spondylitt er en del av syk-
domsgruppen seronegativ spondyloartritter 

1. Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondylitt 
2. Psoriasisartritt (Spondylitt, Oligoartritt, Monoartritt) 
3. Artritt ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom/enteropatisk artritt (Ulcerøs kolitt, Crohns syk-

dom) 
4. Reaktiv artritt 
5. Udifferensiert spondyloartritt 

Historikk 

Bekhterevs sykdom kan påvises i Egyptiske mumier. Man mener blant annet å ha påvist oblitererte 
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iliosakralledd og bambus-columna hos Ramses II (1123-1213 f.Kr.). Hans 13. sønn Merenptah 
(1213-1202) hadde også Bekhterevs sykdom. 

Sykdommen ble sannsynligvis først rapportert av Pausanias rundt år 100 e. Kr). I Periklet beskriver Pau-
sanias sammenvoksinger i skjelettet til den olympiske vinneren Protofanes. I Norge har vi ingen sikre 
historiske opptegnelser, men i den anatomiske beskrivelsen av kvinnen som ble funnet i Osebergskipet 
(820 e.Kr.) lyder det: “kvinnen var sterkt plaget av leddgikt med sammenvokste virvler i halsregionen, 
en fremover-lutet holdning og full av forkalkninger”. Dette er vel en beskrivelse som passer bedre med 
Bekhterevs sykdom enn revmatoid artritt, som faktisk først ble beskrevet i Europa nesten 1000 år senere.

Sir Benjamin Brodie (1783-1862) i 1850 og Pierre Marie (1853-1940) i 1898 var de første som beskrev syk-
dommen slik vi klinisk kjenner den i dag. Vladimir Bekhterev hevdet i 1895 at tilstanden skyldes sykdom i 
nervesystemet. 

Bekhterevs sykdom ble lenge oppfattet som en variant av RA (revmatoid spondylitt). 

Vladimir M. Bekhterev 1857-1927, russisk nevrolog og psykiater, St. Petersburg, diverse kontroverser med 
Pavlov, muligens henrettet av Stalin etter å ha gitt ham diagnosen paranoid schizofreni. De modifiserte New 
York for kriterier bygger på ble publisert av Van der Linden S i Arthritis and Rheumatism i 1984. Disse byg-
ger på de kliniske Roma-kriteriene og New York kriteriene (Moll JM, 1973). 

HLA systemet ble oppdaget i 1958 og en sammenheng mellom HLA-B27 og Bekhterevs ble beskrevet av 
Brewerton i 1973  (Thorsby E, 2009). 
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Vladimir Bekhterev. Illustrasjon: Kari Bulla. 
CC0 

I 2009 ble det publisert kriterier som skulle hjelpe klinikeren 
til å stille en diagnose tidligere i sykdomsforløpet ved også å 
inkludere HLA-B27 og MR-forandringer (Rudwaleit, M, 
2009). Senere har en erfart at en diagnose basert på fravær av 
usurer i iliosakralledd er lite egnet i klinisk praksis, slik at kri-
teriene for radiografisk- og non-radigrafisk SpA bare anbe-
fales brukt til klassifikasjon i forskningsprosjekter. 

Patologi 

Ved Bekhterevs sykdom (og radiografisk SpA) foreligger 
inflammasjon og ossifikasjon i det aksiale skjelett som består 
av iliosakralledd og columna. I iliosakralleddene starter 
inflammasjonen i synovialhinnen på os ilium siden, men 
infiltrater av betennelsesceller kan også sees i subkondral ben-
marg. Et typisk trekk er inflammasjon i områdene der liga-
menter, sener og leddkapsler fester seg på ben (entesitt/ 
entesopati). Anatomisk omfatter entesen Sharpeys fibre (kollagene fibre i sener som fester seg i ben), tilstø-
tende brusk og ben som ikke er dekket av periost, samt peritenon (går over i periost). 

Epidemiologi 

Bekhterevs forekommer hyppigst i nordlige områder og 2-3 ganger hyppigere blant menn enn kvinner. Fra 
1-4% av befolkninger i arktiske strøk har sykdommen mot omkring 0,2-0.5% i for eksempel Mellom-Europa 
og 0% i sørlige Afrika. Dette skyldes hovedsakelig at den disponerende genetiske egenskapen HLA-B27 er 
hyppigst i nordlige befolkninger. I Sør-Norge har 10% HLA-B27, i Troms 16% og hos norske samer 25%. 
HLA-B27 er hyppigst hos Haida-indianere og på Papua New Guinea (50%). En interessant observasjon er 
at i vestre deler av India infiseres HLA-B27-positive individer oftere av Plasmodium falciparum, hvilket kan 
forklare den lave insidensen av dette genet (Gran JT, 1973; Bakland G, 2013). 

Genetikk 

Sykdommen kan påvises hos 4-11 % av pasienters førstegrads-slektninger. 

Omtrent 95 % av pasientene besitter vevstypen HLA-B27. Dette innebærer at ca. 5 % av 
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HLA-B27 positive personer har Bekhterev. 

HLA-B27 

HLA-B27 forekommer hos mer enn 95% ved Bekhterevs (mot 8% blant menn og kvinner i i den sør-norske 
befolkningen) og er en serologisk spesifisitet som omfatter 24 forskjellige alleler som koder for mer enn 
100 ulike produkter (proteiner) som ofte kalles subtyper (HLA-B27*01-..) (Kahn MA, 2013). Disse har 
bare små forskjeller i aminosyresekvensen. Alle subtyper, bortsett fra muligens 03, 06 og 09 er beskrevet 
ved Bekhterevs sykdom. Assosiasjonen til HLA-B27 er definitivt klarlagt, men ellers er årsaksforholdene 
fremdeles uavklarte. Vennligst les mer om HLA-B27 i eget kapittel. 

HLA-B*27 er anses fortsatt som viktigste komponent i patogenesen. Det er vist at HLA-B27 påvirkes 
av tarmens mikrobiom (tarmbakterier)  og dens metabolitter. HLAB-27 kan misfolde og indusere stress-
respons i endoplasmatisk reticulum og såkalt “autophagy/unfolded protein responses” (UPR).  HLA-B27s 
tunge kjeder kan indusere inflammasjon via T-celler, NK-celler og myeloid celler. Induksjon av UPR gener 
utløser TNF-alfa, interleukin-17 (IL-17). IL-23 og interferon-γ, samt øker T-hjelper-celler (Th17 celler) 
(Pedersen SJ, Maksymowych WP, 2019). 

Det er essensielt ikke å stille diagnosen Bekhterevs/ankyloserende spondylitt bare på bakgrunn av 
ryggsmerter og HLA-B 27, vennligst les mer om diagnostisering nedenfor. 

• HLA-B27 er omtalt mer omfattende i et eget kapittel 

Symptomer 

Bekhterevs sykdom og radiografisk SpA begynner nesten alltid i relativt ung alder (under 

45 år), og start etter 45 – 50 års alder er helt uvanlig. Det vanligste er gradvis innsettende 

smerter og stivhet i bekken og korsrygg – av og til i hele ryggsøylen. Stivheten er verst om 

natten, om morgenen og / eller etter å ha sittet eller ligget i ro. Ofte bedres plagene ved mod-

erat fysisk aktivitet som kjennetegn på inflammatorisk ryggsmerte. 

Brystkassen kan hos noen føles stiv og trang og har redusert bevegelighet. Hos omtrent 10 

% opptrer perifer artritt, hyppigst i knær og hofter. 

127  |  BEKHTEREVS / ANKYLOSERENDE SPONDYLITT

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11926-013-0362-y
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11926-019-0856-3


Schobers test. Illustrasjon: Wikipedia/Nasch 92 
CC BY 4.0 

En firedel av pasientene gjennomgår øye-affeksjon i form av akutt anterior uveitt (AAU). Av 

pasienter med AAU har 25 % Bekhterev. 

Kvinner har ofte mindre karakteristiske symptomer og utvikler sykdommen senere (Gran JT, 

1990) 

Kardiologiske manifestasjoner, som atrioventrikulært blokk og aortainsuffisiens, affiserer omkring 5 % og 
utvikles hos de fleste sent i sykdomsforløpet. 

Renal amyloidose utvikles hos omkring 1-5 %, men sjelden under effektiv anti-inflammatorisk behandling 
(vennligst les mer nedenfor). 

Gastrointestinal sykdom: Ved kjent Bekhterevs/ankyloserende spondylitt kan subklinisk (“silent”) inflam-
matorisk aktivitet påvises i tarmen hos hele 60%, mens 6-14% utvikler klinisk IBD (ulcerøs kolitt eller 
Crohns) (Fragoulis GE, 2019) 

Kliniske Undersøkelser 

Det første tegnet er redusert sidebevegelighet av lum-
bal-columna med noe senere avflatning av dennes 
naturlige lordose. Kvinner kan imidlertid bevare 
lenderyggens krumninger i lang tid. Dernest reduseres 
columnas ekstensjon (Spondylometri), så 
lenderyggens fleksjon (Schobers test) og sist columnas 
fleksjon (Spondylometri) og thoraks-ekskursjon. (se 
også REV 010 i innledningen om artritt). 

Totalbevegeligheten av columna måles med spondy-
lometer (fleksjon og ekstensjon fra L5 til C7 (vertebra 
prominens)). 

Bevegeligheten av thoraks måles med thoraks-ekskursjon (målebånd under mamma hos kvinner og ved 
mamillen hos menn). Sluttstadiet kan preges av økt thoracal kyfose og fleksjons-kontrakturer i hofter og 
knær. 

Sykdomsutviklingen følges med Schobers test, lumbal sidebevegelighet, Spondylometri og måling av 
kroppshøyde (angir grad av kyfosering). 

Thoracal kyfose kan også måles: 
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• Ved occuput-vegg-avstand når pasienten står med hæler og rygg helt inntil en vegg. 

Testing av sidebevegelighet 

Testing av lumbalfleksjon (Schobers test) 

Generell undersøkelse av ryggen er beskrevet i tidligere kapittel 

Diagnostikk 

Kroniske smerter og stivhet i rygg sammen med røntgenforandringer i iliosakralleddene gir en sikker diag-
nose. Slike forandringer ses noe tidligere på CT- og tidligst på MR-undersøkelser. 

Det kan imidlertid gå fra 1 – 5 år før røntgenforandringer utvikles. I denne perioden kan man bare stille 
en foreløpig diagnose dersom MR viser normale forhold. Kriterier for hvilke pasienter som bør følges med 
tanke på utvikling av Bekhterevs er konstruert (De anbefales ikke for å stille diagnose). 

HLA-B27 styrker mistanken om Bekhterevs / radiografisk SpA. 

Oppfølging av mistenkt Bekhterev: (se også REV 009 (anamnese) og REV 010 (under-

søkelse) i innledning/basiskunnskaper) 

2. Inflammatorisk ryggsmerte som har vart i minst 3 måneder definert som: Debut før 

40 år, nattlige smerter, bedring ved aktivitet, gradvis innsettende symptomer, 
ingen bedring av hvile 

3. HLA-B27 

Kriteriene brukes ikke ved Juvenil Bekhterev og hos pasienter som har gjennomgått perifer 

artritt (radiologisk sakroiliitt utvikles senere). 

Erfaring har vist at disse holdepunktene er såpass uspesifikke og kan resultere i feil diagnose 

i 50% dersom en bruker dem ukritisk i klinisk praksis. 

Sieper. Ann Rheum Dis 2009; Seprano A, 2020 
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Bekhterevs sykdom. CT av Iliosakralledd viser 
ujevne leddflater, usurer og sklerose. Case courtesy 
of Dr Heba Abdelmonem, 

Illustrasjon: Toverud K 

Bildediagnostikk 

MR-undersøkelse: De tidligste forandringene i 
iliosakralledd sees ved hjelp av MR. Man får her 
visualisert bløtdeler, og synovitt kan påvises tidlig. 
Benmargsødem er et tidlig funn ved MR. Foran-
dringer i columna kommer vanligvis i et senere sta-
dium enn funn i iliosakralleddene. 

Resultater av MR-undersøkelser av iliosakralledd i 
barne- og ungdomsalder kan forveksles med nor-
male bruskforandringer under vekst. 

MR-resultatene kan også påvirkes av forutgående 
fysisk trening. Blant unge friske idrettsutøvere ble 
ødem forenelig med sakroiliitt funnet hos hele 
30-41% (Weber U, 2018). 

CT-undersøkelse: CT visualiserer imidlertid best de 
forandringene som kommer i benvev og bør være 
den foretrukne metoden for å stadfeste eller avkrefte diagnosen ut i sykdomsforløpet. 

Bekhterevs sykdom. CT av Iliosakralledd viser ujevne leddflater, usurer og sklerose. Case courtesy of Dr 
Heba Abdelmonem, 

Illustrasjon: Radiopaedia.org, rID: 52728. Creative Commons license 

Radiologiske forandringer 

Syndesmofytter: Paravertebrale ben-nydannelser 
som starter i skivens perifere bindevev (ytre lag av 
annulus fibrosus). Initialt lokalisert til den dorso-
lumbale overgang. 

Ligament-forbeninger: Kommer meget sent i for-
løpet. Lig. interspinosus og supraspinosus affiseres 

Squaring: Utretting av den fremre del av virvel-
legemet 

Shining corners: Erosjoner og sklerose på anteriore del av virvellegemet 

Spondylitis anterior: Romanus lesjon = Squaring + shining corners 
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CT av IS-ledd viser sakroiliitt. A) 27 år gammel 
mann med Bekhterevs og erosjoner på venstre 
side. Vide leddspalter bilateralt. B) 49 år 
gammel kvinne med Bekhterevs. Usurer både 
på ilium og sacrum-sidene, subkondral sklerose 
bilateralt. C) IBD-relatert artritt med usurer, 
sklerose og utvidet leddspalte. D) Begynnende 
brodannelse ved Bekhterevs. E) Anklyose hos 
en 65 år gammel mann med Bekhterevs i 
mange år. 

Ankyloserte apofyseledd og Spondylo-diskitt: Innebærer destruktive forandringer i skiven, tilstøtende 
dekkplater og virvellegeme og kalles Andersson lesjon. 

Iliosakralledd-artritt 

Initialt utvides leddspalten, deretter erosjoner, avsmal-
ning, benbroer og sklerose (både på sacrum- og ilium-
siden av leddet). Sluttstadium = Ghost line (totalt 
oblitererte ledd). 

Dales gradering av IS-ledd ved røntgen:  0= Normale 
IS-ledd. I= Suspekte forandringer. IIa= Unilaterale 
definitive forandringer. IIb= Bilaterale definitive 
forandringer. III/IV= Uttalte forandringer. V= Total 
ankylosering (obliterasjon). 

Andre røntgenfunn: Atlanto-aksial dislokasjon (som 
ved revmatoid artritt). Bambus-columna (total anky-
lose) 

Røntgen-, CT- eller MR-undersøkelser er nødvendige 
for Bekhterev-diagnosen. Typiske sykdomstegn vises 
tidligst ved MR-undersøkelse av iliosakralledd (mel-
lom ryggrad og bekken), men CT- eller røntgenforan-
dringer regnes som sikrere for endelig diagnose. 
Radiologiske forandringer, særlig MR-resultater kan feiltolkes. Etter fysisk trening kan MR resultater ligne 
betennelsesforandringer i iliosakralledd. Blant barn vil normale vekst-soner kunne ligne betennelse, og i høy 
alder vil naturlig innlagring av fett i leddene også kunne mistolkes som betennelse ved MR undersøkelser. 
Etter fødsel er forekomsten av MR-forandringer i iliosakralledd høy (33%), etter 2 år fra fødsel ses 
tilsvarende hos 21%. Selv hos kvinner som aldri har født er forekomsten av MR-forandringer 14% (Hobal-
lah A, 2020). En må derfor aldri basere en diagnose på MR-forandringer alene. Illustrasjon: Prakash D, 
Prabhu SM, Irodi A – The Indian journal of radiology & imaging (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Laboratorieprøver 

Senkningsreaksjon (SR) og CRP kan være forhøyet. Stiger særlig ved perifer artritt. Selektiv økning av 
immunglobulin A (IgA) i serum ses hos 60% 

HLA-B27 foreligger hos 95% ved idiopatisk sykdom, 75% når IBD-relatert og 50% ved psoriasis-manifes-
tasjon. 
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Kriterier for diagnose og for klassifisering 

Diagnostiske kriterier for Bekhterevs sykdom 

Bekhterevs sykdom er en av få revmatologiske tilstander med publiserte kriterier som kan brukes for å stille 
en diagnose (diagnostiske kriterier). 

De modifiserte New York kriterier bygger på ble publisert av Van der Linden S i Arthritis 

and Rheumatism i 1984. Disse bygger på de kliniske Roma-kriteriene og New York kriteriene 

(Moll JM, 1973). 

A. Diagnose 

1. Kliniske kriterier 

• Korsryggsmerter og stivhet i mer enn tre måneder. Symptomene bedres av fysisk 

aktivitet, men ikke av hvile 

• Redusert bevegelighet i lumbal-columna i både sagital- og frontalplan 

• Redusert thoraks-ekspansjon relativt til normale verdier for alder og kjønn 

2 Radiologiske krav: Sakroiliitt minst grad 2 bilateralt eller grad 2-3 unilateralt 

B Gradering 

• Definitiv diagnose etter radiologiske krav må i tillegg oppfylle minst ett klinisk kriterium 

• Sannsynlig diagnose hvis 

◦ Tre kliniske kriterier 

◦ Radiologiske krav foreligger uten symptomer i kliniske kriterier. (Andre årsaker 

til sakroiliitt bør vurderes) 

Klassifikasjons-kriterier for aksial SpA etter ASAS kriteriene 

I 2009 ble det publisert kriterier som skulle hjelpe klinikeren til å stille en diagnose tidligere i sykdomsfor-
løpet ved også å inkludere HLA-B27 og MR-forandringer (Rudwaleit, M, 2009). 

Non-radiologisk SpA 

• En tidlig form for radiologisk SpA eller en mildere type med bedre prognose (Baraliakos X, 2015). 
Disse kriteriene er senere blitt kritisert for å være for lite spesifikke, slik at en klassifisert spondyloar-
tritt ikke alltid er en inflammatorisk revmatisk sykdom. I dag brukes disse kriteriene til klassifikasjon i 
forskning, men frarådes til diagnostisering i klinisk hverdag. 
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Radiografisk SpA 

• Begrepet “radiografisk spondyloartritt” er nærmest identisk med Bekhterevs sykdom/ankyloserende 
spondylitt. 

• I praksis påvises sakroiliitt sikrest ved CT-undersøkelse, mens konvensjonelle røntgenbilder kan være 
vanskelige å tolke. MR-undersøkelser skal ikke brukes i disse kriteriene. 

◦ MR kan avdekke sakroiliitt tidligst, men forandringer med ødem i leddene kan også skyldes 
forutgående fysisk belastning eller vekst hos barn og ungdom (Iwona Kucybała, Andrzej 
Urbanik, and Wadim Wojciechowski , Rheumatol Internat. 2018) 

ASAS kriteriene for aksial SpA 

1. Forutsetninger 

• Alder ved symptomdebut er under 45 år 

• Inflammatorisk ryggsmerte foreligger (se avsnittet «Symptomer» nedenfor) 

2. SpA blir delt i to hovedgrupper: 

• Radiografisk SpA 

◦ Radiografisk sakroiliitt (på CT- eller røntgenbilder) 

◦ + ett SpA-funn (se nedenfor) 

◦ Radiografisk SpA er i stort sett identisk med Bekhterevs sykdom (ankyloserende 

spondylitt) 

• Non-radiologisk SpA 

◦ HLA-B27 (arvelig disposisjon, påvises i blod) 

◦ eller inflammasjon (betennelse) i iliosakralledd ved MR-undersøkelse 

◦ + minst to SpA-funn (se nedenfor) 

3. SpA-funn 

• Inflammatorisk ryggsmerte (vennligst se ovenfor) 

• Artritt 

• Entesitt (betente Akilles sene- eller plantar fascie-fester i føtter) 

• Uveitt (fremre) (øyebetennelse) 

• Psoriasis 

• Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt 

• God effekt av NSAIDs (Volteran/diklofenak eller lignende) 
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• Familie med SpA (første eller annen grads slekt) 

• HLA-B27 

• Forhøyet CRP (relater til revmatiske symptomer) 

• Non-radiografisk SpA kan ha ulike forløp 

◦ En tidlig form for radiografisk SpA eller: 

◦ En mildere type med bedre prognose 

◦ Referanse: Baraliakos X, 2015 

Kommentar: ASAS kriteriene hadde opprinnelig til hensikt å fange opp pasienter tidlig etter 

sykdomsdebut. Å diagnostisere tidlig medfører imidlertid økt risiko for at noen får feilaktig 

diagnose. En må spesielt være oppmerksom på følgende: 

• Bare 30% med inflammatorisk ryggsmerte utvikler spondyloartritt (Wang R, 2018), i 

noen studier enda færre 

• Etter fysisk trening og blant en del andre som er friske viser MR bilder forandringer 

som kan mistolkes som betennelse (de Winter J, 2018) 

Differensialdiagnoser 

Andre spondyloartritt-sykdommer, osteitis condensans ilii (radiologisk sklerose ved IS-ledd), DISH og 
andre hyperostoser / osteosklerose, osteopetrose: Osteosklerotiske metastaser (voksne: prostataca. og brys-
tkreft), osteomyelitt (osteoskleroserende form), osteonekrose, sarkoidose, Paget sykdom, myelofibrose 
(primær sykdom eller sekundær til intoksikasjon eller malignitet), Erdheim-Chester sykdom (en histiocy-
tose),  hyper-vitaminose D, hypoparatyreoidisme, mastocytose, tuberøs sklerose. 

Svangerskap 

En forventer at sykdommen forløper omtrent uendret gjennomsvangerskap og i påfølgende år postpartum 
(Ursin K, 2018). Data fra Korea tyder på at svangerskap ikke medfører økt risiko for preeklampsi, eklampsi 
eller for tidlige fødsler. Det er ikke sett økt rate av misdannelser eller sykdom blant spebarn av møde med 
Bekhterevs (Chang SH, EULAR 2020: OP0082). 

• Vennligst les mer om svangerskap ved revmatisk sykdom i eget kapittel og info fra NKSR 
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Behandling 

Målsettingen med behandlingen er å redusere symptomer (smerte og stivhet), opprettholde fysisk 
funksjon, minimalisere komplikasjoner fra columna, perifere ledd, øyne, indre organer og den mentale 
belastningen. 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 

hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet, vaksinasjoner og svanger-

skap eller svangerskapsønske. Velger en behandling utenfor godkjent indikasjon / 

utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

Pasienter med høy sykdomsaktivitet eller perifer artritt kan ha god effekt av biologiske legemidler som TNF-
hemmere. Disse reduserer symptomer og betennelsen. Ved manglende effekt og høy sykdomsaktivitet kan 
IL-17 hemmer brukes. Mot symptomer som smerter og stivhet brukes NSAIDs. Perorale kortikosteroider 
gir sjelden effekt. 

NSAIDs 

Non-steroide inflammatoriske legemidler (NSAIDs) er hjørnestener utenom paracetamol i behandlingen 
av smerter og stivhet i rygg og ledd. Perifere ledd og (unntaksvis) iliosakralledd kan injiseres med kortikos-
teroider ved artritt. Dersom sykdommen er kombinert med inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt 
eller Crohns sykdom) kan NSAIDs i likhet med Cox-2 hemmere medføre forverring av inflammasjon 
i tarmen og må da avsluttes. En forsøker å unngå diklofenak fordi medikamentet kan øke risikoen for 
myokardinfarkt (Dubreuil M, 2018). 

• Vennligst les mer om NSAIDs i eget kapittel. 

Fysisk trening og fysioterapi 

Økende stivhet og annen strukturell sykdomsforandring i columna kan medføre at rygg og nakke krummes 
(økende thoracal kyfose). Slik fremover luting kan antakelig reduseres ved ulike tiltak: 

Daglige øvelser og ved at pasienten tilbringer minst 30 min. per dag på maven (helst også 
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om natten). Av samme grunn bør hodeputen være lavest mulig. Ryggsvømming unngås, 

mens brystsvømming oppmuntres. Optimal effekt kan oppnås ved regelmessig gruppetren-

ing ledet av fysioterapeut med intensiverte perioder på opptreningsinstitusjon (Dagfinnrud 

H, 2008). Studier tyder på at intensivert fysisk trening også reduserer den økte risikoen for 

kardiovaskulær sykdom ved Bekhterevs sykdom (Sveaas SH, 2014). 

• Vennligst les mer om tverrfaglig behandling i eget kapittel. 

DMARDs 

Sykdomsmodifiserende medikamenter (DMARDs) brukes mot eventuell perifer artritt (metotreksat, sul-
fasalazin), men spiller en liten rolle. Prednisolon og andre kortikosteroider brukes vanligvis heller ikke. 

• Vennligst se eget kapittel om DMARDs. 

TNF-hemmere 

Dersom NSAIDs ikke har tilstrekkelig effekt etter 2-4 ukers behandling vurderes behov for biologiske leg-
emidler, hovedsakelig i form av en TNF-hemmer. TNF-hemmere har god effekt ved Bekhterevs sykdom og 
radiografisk SpA, særlig der det foreligger tegn på høy inflammatorisk aktivitet (høy CRP, høye utslag på 
sykdomsaktivitetsmål). Vanligvis kombineres ikke med metotreksat. Biologiske medikamenter forventes å 
ha mer usikker effekt ved non-radiolgrafisk SpA. 

• Mer om biologiske legemidler i eget kapittel. 

IL-17 hemmere 

Dersom TNF-hemmere ikke kan brukes, er interleukin-hemmer IL-17 (sekukinumab, Cosentyx) et alter-
nativ. 

JAK-hemmere 

JAK hemmere har i utprøvende behandling vist lovende effekt, men er pr 2020 ikke godkjent for bruk ved 
spondyloartritt, inklusiv Bekhterevs sykdom. 

• JAK-hemmere er beskrevet i eget kapittel. 

Pasientopplæring 
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Pasientopplæring er vesentlig med informasjon om livsstil, fysisk aktivitet med trening, øvelser og fysioter-
api, samt riktig bruk av medikamenter. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: Van der Heijde 2017: 

EULAR: Mandi P, 2014 (Bildediagnostikk) 

ACR 2019: Ward MM, 2019 

ASAS (MR-lesjoner) Maksymowych WP, 2019 

Norsk revmatologisk forening/Legeforeningen 

• Vennligst les mer om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 

Prognose 

En norsk studie viste at etter 22,6 års sykdom var over 40% ute av arbeidslivet (Bakland G, 2011). Generelt 
regner en med at over 50 % av pasientene kan fortsette i yrkeslivet frem til pensjonsalderen. Imidlertid vil 
en del måtte skifte yrke på grunn av plagene. Yrker som krever at man sitter eller står lenge i samme stilling, 
anbefales ikke. Likeledes vil yrker som medfører store fysiske belastninger være lite egnet. Sykdommen er 
kronisk og varer livet ut. Karakteristisk for sykdommen er at dårlige perioder veksler med gode perioder. 
Sykdomsaktivitet målt ved CRP og ankylosing spondylitis activity score (ASDAS) er vist å korrelere med 
tegn til aterosklerose (Berg IJ, 2015). Ingen økt kreftrisiko, men noe økt mortalitet. En norsk studie fant 
standard mortalitetsrate (SMR) 1,63 for menn og 1,38 for kvinner med ankyloserende spondylitt. Kardio-
vaskulær sykdom var vanligste dødsårsak. Høy inflammatorisk aktivitet og lang sykdomsvarighet var risiko-
faktorer (Bakland G, 2011). 
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Borrelia artritt i begge knær hos en 6 
år gammel jente. Hun ble feilaktig 
diagnostisert som juvenil artritt. 

22. 

BORRELIA ARTITT (LYME ARTHRITIS, 
BORRELIOSE) (REV 077) 

Borrelia 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Borrelia-artritt 

Erythema chronicum migrans etter flått-bitt er diagnostisk viktig, men observeres ikke hos 

alle. Ca. 50% husker ikke flått-bitt 

Artritt i et kne er hyppig revmatologisk manifestasjon 

Diagnosen er baseres på klinisk vurdering og bekreftes av laboratorie-undersøkelser 

Læringsmål REV 06-020, Læringsmål REV 077 

ICD-10; A69.2 (borreliose). M01.2 (artritt ved Borreliose) 

Historikk 

Borreliose ble første gang beskrevet i 1977 hos en gruppe barn i 
byen Lyme i staten Connecticut i USA (Lyme disease). Imidlertid 
rapporterte en kvinne to år før til helsemyndighetene at hennes 
mann og to barn hadde anfall av artritt etter å ha blitt bitt av et 
insekt med påfølgende erythem. Illustrasjon: Orczyk K, Pediatric 
Rheumatology, 2017. CC-BY 4.0 
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Skogflått overfører 
borrelia-bakterien 

Definisjon 

Borrelia-artritt er en infeksiøs artritt forårsaket av spiroketen Borrelia burgdorferi som overføres ved bitt av 
midd (Ixodes ricinus). Ca. 2% av dem som bites blir syke. Sykdommen forløper likevel ulikt fra typisk infek-
siøs/bakteriell artritt. 

Mikrobiologi 

Andre betegnelser for Flått er Kinnflått, Skaubjønn og Blodmidd. 
I Norden finnes det omkring 20 arter av midd. Ved Lymes sykdom 
dreier det seg om Ixodes ricinus typer (I. dammini, I. pacificus, I. 
scapularis m.m.). Fra 6-20 % av middene er infiserte med Borrelia 
spiroketer som burgdorferi afzeli, garinii, lusitianae, spielmani og 
velaisinna. De unge middene smittes når de parasiterer på små 
gnagere (stor skogmus), de voksne fra større pattedyr (spesielt rådyr). Ellers er B. burgdorferi en vanlig par-
asitt på trekkfugler. Fjernes midden innen 24 timer reduseres smittefaren betydelig. Imidlertid er B. garinii 
og afzeli mer vanlig i Europa, mens B. burgdorferi do-minerer i USA. 

Borrelia infeksjon må skilles fra infeksjon med TBE (“Tick Born Encephalitis”) som skyldes et 

virus som også kan overføres ved skogflått. Mot TBE finnes vaksine, men ikke mot borreliose. 

Epidemiologi 

Midden Ixodes ricinus er sjelden nord for Helgeland eller i typiske innlandsstrøk. På Sørlandet er 20 % av 
middene smittet. Midden trives i tett underskog, nært vann og på steder med høy luftfuktighet. 

Patogenese 

Sykdommen inndeles i forskjellige stadier, dvs. tidlige og sene manifestasjoner. 

1. Stadium I består av hudlesjoner og kalles Erythema migrans. For eller samtidig kan andre hudlesjoner 
opptre, og mest kjent er Borrelia lymfocytom. 

2. Stadium II kommer sent (få uker til måneder) i sykdomsforløpet og gir symptomer fra hjerte, 
nervesystemet og ledd. 

3. Stadium III har kroniske manifestasjoner (kommer gjerne etter flere AO fra hud (Acrodermatitis 
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Erythema migrans etter Flåttbitt. 
Ringen rundt bittet utvider seg først 
og blekner av etter hvert. CC0 

atroficans), ledd, ben og nervesystem. 

Symptomer 

Erythema migrans 

Starter på selve bitt-stedet (5-48 dager) etter bittet med en liten rød flekk (makel eller papel) 

som i løpet av dager/uker brer seg utover (sentrifugalt). I sentrum kommer det en delvis opp-

klaring (afzeli), men i noen tilfeller kommer det blærer (vesikler) og evt. sentral nekrose. 

B. Garinii (i Europa) gir et mer diffust erythem. Oftest heles utslettet spontant i løpet av uker/ 

måneder (maksimum måneder) uten behandling. 

Artritt 

Artritt opptrer relativt sent i sykdomsforløpet. Et tidlig og spesielt 
symptom kan være temporomandibular smerte (kjeve). Gjennom-
snittlig går det 6 måneder fra sykdomsdebut til artritt. (4 dager – 2 
år). Svært ofte monartritt og da særlig i ett kneledd. Intermit-
terende anfall hos 50%. 

Borreliose kan også debutere som Stills sykdom i voksen alder 
(AOSD). Erosiv leddsykdom kan også utvikles. 

Acrodermatitis chronica atroficans (foto nedenfor) er en kronisk 
hud-manifestasjon som opptrer oftest rundt ankler. Etter hvert 
utvikles et bilde som nærmest likner hudsykdommen lokalisert 
sklerodermi (ikke systemisk sklerose). Omtrent 75 % er kvinner. 

Borrelia lymfocytom er en sjelden knutelignende dannelse på øre-
flippen/ brystvorten. 

Diagnostikk 

Diagnosen baseres på den typiske sykehistorien med angivelse av både flåttbitt og opptreden av erythema 
migrans. Stigning av senkningsreaksjon (SR) og CRP, samt lett leukocytose finnes hos de fleste. Mikrober 
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Acrodermatitt ved borreliose hos en 65 år 
gammel kvinne. Symptomene begynte lateralt på 
høyre fot. 

kan ikke rutinemessig dyrkes fra ledd eller spinalvæske, men fra utslett. Imidlertid er det tatt i bruk PCR 
teknikk som kan påvise borreliose fra synovialt vev, leddvæske, spinalvæske og i hudbiopsier. 

I stadium I kan ikke diagnosen stilles serologisk. IgM antistoffer mot B. Burgdorferi opptrer ikke i serum for 
etter 46 uker hos ubehandlete pasienter. Etter nok noen uker utvikles IgG antistoffer, men dens maksimale 
verdi nås ofte først etter måneder til år. De serologiske bestemmelsene angis med såkalte “cut off” verdier 
hvor 100-300% av cut off indikerer gjennomgått sykdom, mens over 300 % kan være tegn på aktuell syk-
dom. Falske positive reaksjoner sees hos pasienter med SLE, seronegative artritter, RA, infeksiøs mononuk-
leose (kyssesyke) og syfilis. Av de serologiske testene har Eia (enzyme immuno assan) lav spesifisitet, mens 
Western blot har bedre sensitivitet, men til gjengjeld lav sensitivitet. 

Behandling 

Det finnes ulike anbefalinger for behandling. Neden-
for er forslag oppdatert 2020. 

Ukomplisert erythema migrans: Penicillin tabletter 1 
g x 4 i to uker (barn 20 mg/kg x 4 i to uker).  Ved 
penicillinallergi: Doksycyklin 100 mg x 2 i 14 dager 
eller amoxicillin 0,5 g i 14 dager. Barn: Azitromycin 
mikstur 

Borrelia-artritt eller atrofisk dermatitt: Doksycyklin 
100mg x 2 i tre uker. Barn < 8 år/25kg: amoxicillin 
15mg/kg x 3 i tre uker. Barn >8 år/25 kg: Doksycyklin 4mg/kg x 1 i tre- fire uker 

Nevroborreliose og andre sjeldne manifestasjoner: Kontakt nevrolog, barnelege eller annen relevant spesial-
ist 

Ved fremdeles manglende behandlingsrespons kan årsaken være at andre spiroketer er aktuelle agens (B. 
Garinii eller B. Afzeli). Asymptomatiske tilfeller skal ikke behandles. Gravide behandles med penicillin, 
amoxicillin eller ceftriaxone. 

Litteratur (2020): Nasjonalt Kompetansesenter for Flåttbårne Sykdommer (Flåttenteret.no) 

Illustrasjon: N. Florens, S. Lemoine, F. Guebre-Egziabher, F. Valour J. Kanitakis, M. Rabeyrin, og L. Juil-
lard. CC BY 4.0 

Svangerskap ved borrelia-artritt 

Det er beskrevet mange svangerskap der den gravide er infisert. Det er imidlertid usikkert hvor skadelig 
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infeksjonen er. Det er aktuelt å starte antibiotika- behandling (velge en type som kan brukes under gra-
viditet) straks diagnosen ser stilt, også i et svangerskap (Weddele LA, 2018). 

• Vennligst les om svangerskap og revmatisk sykdom i eget kapittel. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR anbefalinger for tidlig artritt (Combe B, 2016). 

• Vennligst les generelt om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 
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Feltys syndrom hos en 17 år gammel kvinne med 
seropositiv RA i to år. Feber, hovne lymfeknuter. SR 
35, CRP 60: CT abdomen viser stor milt 
(splenomegali) . 

23. 

FELTYS SYNDROM (REV 006) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Feltys syndrom 

Splenomegali og leukopeni  (neutropeni) som komplikasjon til alvorlig, seropositiv revmatoid 

artritt. 

Ofte andre ekstra-artikulære manifestasjoner som revmaknuter, Sjøgrens, revmatoid vaskulitt, 

episkleritt, perikarditt eller nevropati. 

ICD-10: M05.0 

Læringsmål: REV-006 

Definisjon 

Betegnelsen Feltys syndrom brukes når pasienten 
har seropositiv revmatoid arteritt (RA), splenome-
gali og leukopeni (neutropeni). Syndromet er 
karakterisert ved lavt antall hvite blodlegemer 
(leukopeni og neutropeni) og forstørret milt 
(splenomegali) og har mange fellestrekk med LGL 
leukemi. CT-bildet: Xiao RZ, Oncology Letters, 
2013. CC BY 3.0 

Historie 

Tilstanden ble først beskrevet av assistentlege 
Augustus Felty (1895-1964) i 1924 ved John Hop-
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kins Hospital i USA. Han beskrev fem uvanlige tilfeller som hadde til felles kronisk artritt, splenomegali  og 
påfallende leukopeni. Begrepet Feltys syndrom ble introdusert av Hanram og Miller i 1932 da de beskrev 
vellykket terapi med splenektomi. 

Sykdomsårsak 

Neutropeni kan skyldes autoantistoffer rettet mot granulocytt kolonistimulerende faktor (G-CSF) eller 
hyposensibilitet hos de myeloide celler overfor G-CSF. Også antistoffer som binder deaminerte histoner og 
NETS kan forklare skade på neutrofile celler ved Feltys syndrom 

Epidemiologi 

Feltys syndrom opptrer hos omkring 1-3 % av pasientene med RA, oftest etter mange års alvorlig sykdoms-
forløp. Etter introduksjonen av effektive legemidler mot RA, som metotreksat og biologiske medikamenter 
er Feltys syndrom blitt sjeldnere. 

Affiserer først og fremst pasienter med alvorlig sykdom. 

Omtrent 60-70% av pasientene er kvinner, og nær 100 % er seropositiv for serum revmatoide faktorer. 

Feltys syndrom er beskrevet uten samtidig artritt hos pasienter med utvikling av artritt år etter påvisning av 
stor milt og leukopeni, men også hos pasienter med palindrom artritt. 

Diagnosen Feltys syndrom krever ikke den komplette triaden (seropositiv RA, splenomegali, 

neutropeni), men neutropeni (antall neutrofile leukocytter under referanseområdet) kan ikke 

mangle. 

Symptomer 

Feltys syndrom gir ingen spesifikke symptomer, men disse pasientene har ofte betydelige systemiske mani-
festasjoner. 
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Sykdomsmanifestasjoner 

• Subkutane noduli (89 % 

• Sekundær Sjøgrens (70%) 

• Hepatomegali (39%) 

• Hud-ulcera (36%) 

• Kutan vaskulitt (22%) som kan være nekrotiserende 

• Lymfadenopati (19%) 

• Perifer nevropati (11%) 

Artritt-sykdommen er destruktiv. Milten kan være kun moderat forstørret (> 12 cm bedømt 

ved abdominal ultralydundersøkelse), men kan også være av massiv størrelse. Leukopeni 

varierer fra moderat til alvorlig. Mild (1 – 1,8 x109), moderat (0,5 – 1,0) og alvorlig (< 0,5). Infek-

sjonsrisiko først når antallet granulocytter faller under 0,2 x 109 /L 

Laboratorieprøver 

Celletellinger inklusiv differensial-telling av leukocytter, neutrofile under 2000 /mikroliter er å forvente ved 
Feltys syndrom. 

Immunologiske prøver 

RF og anti-CCP er nesten alltid tydelig positive. ANA og anti-histoner forekommer. Vevstypen HLA-DR4 
er overrepresentert 

Bildediagnostikk 

Radiologiske undersøkelser og ultralyd viser usurer og ledd-destruksjoner. Ultralyd eller CT abdomen 
påviser oftest splenomegali. 

Biopsi 

Benmargsbiopsi viser oftest myeloid hyperplasi med økt granulocytopoese. Histologisk undersøkelse skal 
utelukke LGL leukemi 
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Differensialdiagnoser 

Differensialdiagnoser til Splenomegali / leukopeni ved RA er medikament-indusert leukopeni, malign 
sykdom, sarkoidose, amyloidose, kronisk infeksiøs prosess og levercirrhose. Også neutropenia with Large 
Granular Lymphocytosis (LGL)/ pseudo-Felty syndrom har lignende manifestasjoner. 

Behandling 

Behandlingsmålet er å kontrollere sykdomsaktiviteten i pasientens revmatoide artritt opti-

malt og å oppnå at de neutrofile leukocyttene stiger til over 2000 /mikroliter dersom residiv-

erende infeksjon er et problem. 

 

En velger ofte å behandle med DMARDs, og førstevalg er vanligvis metotreksat. Neutropeni responderer 
raskt på steroider (initialt 30-40mg/dag). 

Blant biologisk behandling foreligger best erfaringer med rituksimab, mens TNF-alfa-blokkere har vist seg 
mindre effektive. 

En prøver å unngå tocilizumab og tofacitinib fordi disse kan utløse leukopeni. 

Ev. forsøkes granulocytt – makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF) eller granulocytt-kolonistim-
ulerende faktor. Dette er glykoproteiner som produseres av T-celler, endotelceller og fibroblaster. Sarg-
amostim (Neupogen) subkutant 4-7 mikrogram per kg i 1-2 uker. 

Prognose 

Feltys syndrom signaliserer svært alvorlig sykdom med høy mortalitet (25% over 5 år). 
Omkring 0,6% av RA-pasientene utvikler T-gamma Lymfoproliferativt Syndrom (LPS) / Large granular 
lymphocyte proliferation / Pseudo-Feltys syndrom). Disse pasientene har neutropeni, men ikke leukopeni. 

Litteratur 
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Endoskopi: a) Crohns med longitudinal ulcera. 
b) Behcets med mer begrenset, sirkumskript 
ulcer. c) Aftøst sår ved Crohns . 

24. 

IBD-RELATERT ARTRITT. ENTEROPATISK 
ARTRITT (REV 006) 

IBD relatert spondyloartritt 

Øyvind Palm 

Kjennetegn på enteropatisk / IBD- artritt 

Spondyloartritt eller sero-negativ oligoartritt kombinert med gastro-intestinale symptomer og 

påvist inflammatoriske tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom). 

Entesopati, daktylitt, uveitt og erythema nodosum er andre assosierte ekstra-intestinale mani-

festasjoner. 

Læringsmål REV 006 

ICD-10 koder 

• M07.5 + K51.9 Artritt, SpA, ved Ulcerøs kolitt 
• M07.4 + K50.9 Artritt ved Crohns 
• M45 (Ankyloserende SpA/Bekhterevs sykdom) 
• M46.1 Isolert radiologisk artritt i IS-ledd uten 

annen SpA affeksjon 

Definisjon 

Ulcerøs kolitt (UC) og Crohns sykdom (CD) er kro-
niske inflammatoriske tarmbetennelser (inflammatory 
bowel disease, IBD). Ved UC påvises inflammasjon i 
hele eller deler av tykktarmen, mens ved CD foreligger 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617413
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617412
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2600280
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617741
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617741


inflammasjon i tynntarm, tykktarm og andre deler av gastrointestinal-trakten. CD kan også medføre fistel-
dannelser fra tarmen. Sykdomsårsaker er en kombinasjon av miljøfaktorer, genetikk og mikrobielle forhold. 

Ved de kroniske tarmbetennelsene (Inflammatory Bowel Disease =IBD), Ulcerøs kolitt (UC) og Crohns 
sykdom (CD), er revmatisk sykdom blant de hyppigste ekstraintestinale manifestasjonene (enteropatisk 
artritt). Disse klassifiseres innen spondyloartritter (SpA) og omfatter perifer artritt og Bekhterevs / anky-
loserende spondylitt (1, 2). Illustrasjon: Li J, Li P, Bai J, Lyu H, Li Y, Yang H, Shen B, Qian JM – Chinese 
medical journal (2015). CC BY-NC-SA 3.0. 

Ulcerøs kolitt 

• Kan debutere i alle aldersgrupper, men oftest i tidlig voksen alder 

• Tarm-affeksjonen er begrenset til colons mucosa og submucosa 

• Typiske symptomer er abdominale smerter fra kolon, diare som er blodtilblandet 

• Blodprøver viser økt CRP og anemi 

• Fekal calprotectin er biomarkør og kan indikere subklinisk intestinal inflammasjon 

• Endoskopi med biopsi sikrer diagnosen 

• Spondyloartritt er blant de vanligste ekstraintestinale manifestasjonene 

Crohns sykdom 

• Debuterer hos barn og ofte hos unge voksne, sjeldnere senere i livet 

• Kan angripe hele gastro-intestinal-trakten (fra og med munnen) med transmural , 

granulomatøs inflammasjon 

• Typisk er abdominale smerter fra tynn- og/eller tykktarm,  diaré, rektal blødning, feber, 

vekttap, utmattelse 

• Fekal calprotectin er biomarkør og kan indikere subklinisk intestinal inflammasjon 

• Kapselendoskopi visualiserer inflammatoriske forandringer også i tynntarmen 

• Endoskopi med biopsi sikrer diagnosen 

• Spondyloartritt er blant de vanligste ekstra-intestinale manifestasjonene 

Historie 

Sykdommen “ulcerative colitis” ble første gang definert av Wilks i 1859, mens Crohns sykdom ble beskrevet 
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som en separat diagnose av  Burrill Bernard Crohn i 1932. En mulig assosiasjon mellom IBD og artritt ble 
først beskrevet av White i 1895 (White MH, Lancet, 1895), men det tok mange år før IBD-assosiert artritt 
ble skilt fra revmatoid artritt (RA). I 1930 rapporterte Bargen høy forekomst av artritt (4,3%) ved ulcerøs 
kolitt (Bargen J, Medicine, 1930). Fem år senere var det Hench som konkluderte med at artritt ved kolitt 
er forskjellig fra RA (Hench PS, 1935). En sammenheng mellom Bekhterevs / ankyloserende spondylitt og 
IBD ble først rapportert av Romanus i 1953 (Romanus B, 1953). 

Epidemiologi 

Forekomsten av revmatiske manifestasjoner er lik for kvinner og menn. I alt utvikler 15-20 % av pasientene 
perifer artritt (Ossum, AM, 2018). Bekhterevs/Ankyloserende spondylitt oppstår hos 4-5%, aksial SpA hos 
5-10% (Ossum AM, 2018). Blant pasienter med Bekhterevs sykdom / ankyloserende spondylitt påvises 
IBD hos 6-14% (Fragous GE, 2019). 

Genetikk 

Det er funnet gener med felles disposisjon for Bekhterevs sykdom, CD og UC (Cortes A, 2013). En 
Islandsk studie viste dessuten at første- og andregrads slektninger av pasienter med Bekhterevs sykdom/
ankyloserende spondylitt har 2-3 ganger økt risiko for IBD (Thjodleifsson B, 2007). 

Vevstypen HLA-B 27 disponerer for ankyloserende spondylitt ved IBD (75%), men ikke for perifer artritt 
(Palm Ø, 2002). 

Utenfor HLA-systemet har studier vist at variasjoner (polymorfisme) i CARD 15  som koder for proteinet 
NOD2 øker risikoen for CD og sakroiliitt. NOD2 er en intracellulær reseptor for bakterie molekyler og 
forekommer på overflaten av makrofager, lymfocytter, Paneth-celler og intestinalt epitel. NOD2   kan akti-
vere innate immunrespons via nukleær faktor kappa-BetaB (NFκB) som regulerer gener for pro-inflamma-
toriske mediatorer. Dermed er NOD2 sentral i tarmens immunforsvar og induksjonen av inflammasjon 
(Fragous GE, 2019). 

Patogenese 

Sykdomsårsaken er ukjent, men for sykdomsutviklingen (patogenesen) er et samspill mellom tarm, immun-
system og ledd av betydning, noe som illustreres ved at en finner inflammatoriske tarmforandringer hos 
omtrent 50% av pasientene med spondyloartritt (Cypers H, 2014). Data tyder på at både endringer i tar-
mens mikrobiom (samlet bakterieflora) og migrering av lymfocytter mellom tarm og ledd er av betydning 
for utvikling av SpA ved IBD (Gilis E, 2018). Dette kan illustreres ved at ved kjent Bekhterevs/anky-
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loserende spondylitt kan subklinisk (“silent”) inflammatorisk aktivitet påvises i tarmen hos hele 60%, mens 
6-14% utvikler klinisk IBD (Fragoulis GE, 2019). 

Sykdomsmanifestasjoner / Kliniske 
uttrykksformer 

Det finnes to hovedtyper affeksjon av bevegelsesapparatet: En som affiserer perifere ledd og en type som 
angriper de aksiale leddene. 

Perifer artritt ved IBD 

Hvilket som helst ledd kan angripes, men oftest knær og ankler (Type 1, pauciartikulær/

oligoartikulær type). 

Symptomene er smerte, stivhet og hevelse. 

Leddsymptomene kan debutere før tarmsykdommen viser seg, samtidig med den eller flere 

år etter. 

Hovedregelen er at artritt-aktiviteten følger den inflammatoriske aktiviteten i tarmen. 

Erythema nodosum kan opptre samtidig med perifer artritt. 

Leddbetennelsen er oftest asymmetrisk, varer fra noen dager inntil få uker og er non-erosiv. 

Pasientene er alle seronegative for revmatoide faktorer og anti-CCP. 

Et mindretall får ledd-affeksjonen i små ledd, særlig MCP, og denne manifestasjonen kan 

residivere over flere år (Type 2, polyartikulær type) og ligne revmatoid artritt (RA) (Orchard 

TR, 2000). 

Palm Ø, 2001 

Aksial manifestasjon ved IBD 

Omtrent 2-6% av pasienter med ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom utvikler en Bekhterev 

/ ankyloserende spondylitt  (basert på diagnostiske kriterier) som dermed er omtrent fire 

ganger økt i forhold til forekomsten i normalbefolkningen. 
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Ulcerøs kolitt: Pyoderma gangrenosum. 

Aksial spondyloartritt basert på ASAS klassifikasjonskriterier er funnet hos 7,7% og inflam-

matorisk ryggsmerte hos 11,5%. 

Ved Bekhterevs og IBD har 50-75% HLA-B27, mens assosiasjonen er svakere ved inflamma-

torisk ryggsmerte. 

Tilstanden gir inflammatoriske ryggsmerter (gradvis symptomdebut, stivhet om morgenen, 

nattlige smerter, bedring av fysisk aktivitet) og stivhet i korsryggen. 

Etter 2-6 år utvikles oftest radiografisk iliosakralledd-artritt. 

Ossum AM, 2018; Palm Ø, 2002 

Daktylitt («Pølsefinger / pølsetær») 

Daktylitt er hevelse i hele fingres (eller tær) lengde skylles fleksorsene synovitt og er et karakteristisk funn 
ved IBD relatert sykdom og ved andre former for SpA. Forekomsten ved IBD relatert SpA er 2-4% (Brak-
enhoff LK, 2010). Daktylitt påvises ved klinisk undersøkelse, ultralyd av fleksorsene-skjeder og MR. 

Entesopati (entesitt) 

Entesopati / entesitt omfatter inflammasjon i senefeste, 
mest typisk der Akillessenen fester seg til calcaneus. Symp-
tomene er smerte og hevelse. Forekomsten er 5-10% ved 
IBD relatert SpA (Brakenhoff LK, 2010). Entesopati / 
entesitt er nærmere omtalt i eget kapittel. 

Artralgi 

Også leddsmerter uten artritt er hyppige, særlig ved 
Crohns sykdom (22%). En sammenheng med tarmsyk-
dommens aktivitet er ikke påvist, men symptomene 
reduserer livskvaliteten (Palm Ø, 2005). Pasienter med 
ulcerøs kolitt og Crohns sykdom har ikke fibromyalgi
oftere enn andre (Palm O, 2001). 

Illustrasjon: Neesse A, Michl P, Kunsch S, Ellenrieder V, 
Gress TM, Steinkamp M – Case reports in gastroenterol-
ogy (2007). CC BY-NC-ND 3.0 

Andre ekstra-intestinale manifestasjoner 

153  |  IBD ARTRITT

https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/12/1/96/4157563
http://www.jrheum.org/content/29/3/511.long
https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/4/3/257/358706
https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/4/3/257/358706
https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/4/3/257/358706
http://www.jrheum.org/content/32/9/1755.long
http://www.jrheum.org/content/28/3/590.long
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3073797_crg0001-0110-f02&query=ulcerative%20colitis%20extraintestinal&it=xg&req=4&npos=14
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3073797_crg0001-0110-f02&query=ulcerative%20colitis%20extraintestinal&it=xg&req=4&npos=14
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3073797_crg0001-0110-f02&query=ulcerative%20colitis%20extraintestinal&it=xg&req=4&npos=14
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Erythema nodosum ved IBD kan være 
assosiert med artritt. 

• Erythema nodosum (10-20%) 
• Pyoderma gangrenosum (<1%) 
• Uveitt (3-11%) 
• Primær skleroserende kolangitt (<1%) 

Illustrasjon: Pellicer Z, Santiago JM, Rodriguez A, Alonso 
V, Antón R, Bosca MM – Annals of gastroenterology : 
quarterly publication of the Hellenic Society of Gastroen-
terology (2012). CC BY-NC-SA 3.0 

Laboratorieprøver 

Den inflammatoriske tarmsykdommen kan bidra til 
forhøyet CRP, SR og andre inflammasjons-parametere. 
Anemi foreligger oftere ved CD enn UC, særlig tidlig i 
sykdomsforløpet og ved høy CRP (Høivik M, 2014). 

Spesifikke antistoff-tester er ikke aktuelle. HLA-B27 positivitet kan styrke mistanke om aksial manifes-
tasjon. 

Bildediagnostikk 

Vanligvis påvises artritt, daktylitt og entesopati/entesitt ved kliniske undersøkelser uten bruk av bildediag-
nostikk. IBD relatert perifer artritt vises ikke på røntgenbilder eller CT-undersøkelser dersom den er non-
erosiv (vanligste form). Ultralyd- og MR-undersøkelser kan dokumentere artritt, daktylitt og entesopati. 
Aksiale manifestasjoner bør kartlegges radiologisk og vises tidligst ved MR, senere ved CT-undersøkelser. 
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Klassifikasjon av IBD-relatert artritt ihht ECCO consensus (Harbord M, 2015) 

Lokalisering Sykdomskarakteristika Subtyper 

Perifer artritt 

-Tegn til inflammasjon og 

-Eksklusjon av andre former for 
artritt 

Type 1 

-Affiserer ≤ 5 ledd 

-Særlig underekstremiteter 

-Oftest akutt og selvbegrensende 

Følger IBD-aktiviteten 

Type 2 

-Affiserer >5 ledd 

-Særlig overekstremiteter 

-Kan vedvare over måneder/år 

-Uavhengig av IBD-aktiviteten 

Aksial SpA 

-Inflammatorisk ryggsmerte og 

-MR eller radiografisk tegn til 
sakroiliitt 

Sakroiliitt med eller uten spondylitt 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

ECCO (The First European Evidence-based Consensus on Extra-intestinal Manifestations in Inflamma-
tory Bowel Disease), Harbord M, 2015 

• Vennligst les mer om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 

Behandling 

Behandlingsmålet er å eliminere inflammatoriske revmatiske manifestasjoner uten å forverre tarmsykdom-
men. Samarbeid med gastroenterolog anbefales. 

De revmatiske symptomene kan lindres med NSAIDs, men man bør forsøke seg forsiktig frem da forver-
ring av tarmlidelsen ved slik medikasjon forekommer hos ca. 20% (Kvasnovsky CL, 2015). Av samme grunn 
unngås langvarig NSAID-behandling. COX-2 hemmere medfører muligens mindre risiko, men det er ikke 
avklart, så forsiktighet anbefales. 

DMARDs som sulfasalazin og metotreksat kan ha effekt på perifer artritt, men ikke på aksiale manifes-
tasjoner. Ved perifer artritt kan intraartikulært triamcinolon (Lederspan) eller kortvarig systemisk kortikos-
teroid behandling kan være effektivt. 
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Ved manglende effekt eller intoleranse av NSAIDs vurderes indikasjonen for biologiske legemidler som 
TNF-hemmere (infliksimab eller adalimumab er velprøvd). Etanercept forventes ikke ha effekt på IBD og 
bør derfor unngås. Sekukinumab (IL-17 hemmer) som brukes ved Bekhterevs har ikke vist effekt på IBD i 
tarmen. 

Aksial manifestasjon behandles med fysioterapi, egentrening og medikamenter som ved Bekhterevs / anky-
loserende spondylitt. 

En bør være oppmerksom på risiko for osteoporose, gjøre benmasse-målinger og eventuelt gi profylakse og 
behandling. 

Ved øye-manifestasjon med uveitt eller skleritt skal pasienten vurderes av øyelege. Episkleritt trenger ikke 
nødvendigvis øyelegebehandling (Harbord M, 2015). 

Prognose 

Forløpet varierer fra person til person. Den perifere ledd-affeksjonen er oftest selvbegrensende, men unntak 
finnes. Forløpet av de aksiale manifestasjoner er ofte mer benignt enn ved idiopatisk Ankyloserende 
spondylitt/Bekhterevs sykdom. Pasientene utvikler sjeldnere spinale forandringer og ankylose. Til forskjell 
fra perifer artritt er forløpet uavhengig av tarmsykdommens aktivitet. 

Svangerskap 

Svangerskap kan forverre ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Det er derfor spesielt viktig med god gastroen-
terologisk oppfølging i svangerskap, slik at behandlingen kan tilpasses. Høy sykdomsaktivitet er assosiert til 
økt risiko for svangerskapskomplikasjoner (Shannahan SE, 2019). 

• Vennligst les generelt om svangerskap og revmatisk sykdom i eget kapittel 

Andre gastrointestinale manifestasjoner ved 
revmatisk sykdom 

• Gastrointestinale manifestasjoner ved revmatisk sykdom er generelt beskrevet i eget kapittel 
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25. 

INFEKSIØS (SEPTISK) ARTRITT, 
INFEKSJON I LEDD. TUBERKULØS (TBC) 
ARTRITT. OSTEOMYELITT (REV 077) 

Infeksiøs/Septisk artritt 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på infeksiøs/septisk artritt 

Akutt, smertefull artritt. (Tbc-artritt og borrelia-artritt kan være mindre dramatisk). Oftest ett 

varmt og rødt ledd, sjelden flere angrepne ledd. 

Nattesvette og feber er vanlig. 

Immunsupprimerte, sprøytenarkomane og diabetes mest utsatt. 

Diagnose ved leddvæske- og blodprøver. 



Septisk artritt i kne ved 
HIV-infeksjon. Blant kraftig 
immunsupprimerte kan 
sykdomsforløpet være atypisk. 

Læringsmål REV 077 

ICD-10: M00.9 (septisk artritt);  M86 (osteomyelitt); A18.0 
(tuberkulose i skjelett) 

Definisjon 

Infeksiøs / septisk artritt er en inflammasjon som oftest angriper 
ett enkelt ledd. Infeksjonen er forårsaket av intraartikuIære 
mikrober som stammer fra hematogen spredning, huden 
omkring eller et penetrerende traume. Rask og riktig diagnose 
innen 1-2 døgn kan hindre store leddskader og være livreddende i 
noen tilfeller. Septisk artritt må skilles fra krystallartitt (urin-
syregikt og pyrofosfat-artritt/kondrokalsinose) som kan ha lig-
nende symptomer. Synonyme betegnelser for infeksiøs artritt er 
septisk eller purulent artritt. Infeksiøs artritt omfatter tuberkuløs 
artritt. I dette kapitlet omtales også osteomyelitt. 

Illustrasjon: Kole AK, Roy R, Kole DC – Indian journal of sexually transmitted diseases (2013). CC BY-
NC-SA 3.0 

Epidemiologi 

Insidensen av infeksiøs artritt varierer mellom 2-10/100.000 innbyggere årlig, men betydelig høyere blant 
revmatikere og ved protese-ledd (Mathews CJ, Lancet. 2010). Data fra Island i 2002 viste en årlig insidens 
på 11/100 000, hvorav 42% var iatrogene (Geirsson AJ, 2007). 

10-11% av ekstrapulmonal tuberkulose (tbc) affiserer ledd og skjelett. Tuberkuløs artritt ses dobbelt så hyp-
pig hos kvinner sammenliknet med menn. Blant innvandrere sees tbc hyppigst hos somaliere. 

Patogenese 

Synovialhinnen mangler en beskyttende basalmembran, noe som medfører at bakterier lettere invaderer 
synovium, oftest via hematogen spredning ved bakteriemi. Tuberkelbakterier kan også spres fra lunger til 
virvler (spondylitt) via paravertebrale venepleksus eller para-aortale lymfeknuter. Også direkte innføring 
ved artrocentese (leddpunksjon), artroskopi eller via spredning fra lokal infeksjon er vanlige sykdomsår-
saker. Når mikroorganismer er kommet inn i leddet forårsaker inflammatoriske mediatorer akutt inflam-
masjon og destruksjon av brusk og benvev (Goldenberg DL Lancet. 1998) 

159  |  INFEKSIØS ARTRITT

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617357
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2600322
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2610294
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2610294
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3841660_IJSTD-34-107-g008&query=septic%20arthritis&it=xg&req=4&npos=25
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673609615956
https://ard.bmj.com/content/67/5/638
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)09522-6/fulltext


Det er flere disponerende faktorer for infeksiøs artritt. En nederlandsk studie viste at 84% av voksne med 
leddinfeksjon hadde bakenforliggende medisinsk sykdom og 59% hadde kjent leddsykdom (Kaandorp CJ, 
1997). 

Særlig utsatt er immunsupprimerte pasienter (kortikosteroider, biologiske legemidler og 

cytostatika), pasienter med ernæringssvikt grunnet alkoholisme, samt diabetikere og ved 

HIV. Atypisk forløp med mindre inflammasjon og fravær av feber er vanlig blant immunsup-

primerte. Andre disponerte pasienter er sprøytenarkomane og leddopererte. 

Infeksiøs artritt ses også i forløpet etter andre typer kirurgi, spesielt etter inngrep i urinveier. 

Bakteriell artritt etter intraartikulær steroidinjeksjon utført av erfarne leger har en infeksjons-frekvens (sep-
tisk / infeksiøs artritt) på 0,037%-0,01 % (Geirsson AJ; Hartmann H, 2000). Ved punksjon uten steroidin-
jeksjon antas faren å være mindre, da man ikke får lokal immunsuppresjon. Infeksjonsfaren er størst i store 
ledd og hos immunsupprimerte personer. 

Risikofaktorer for infeksiøs artritt 

Smitte 

• Spredning fra hud og infiserte sår 

Direkte implantering 

• Intraartikulær ledd-punksjon 

• Innsetting av proteser og graft (vennligst se eget kapittel) 

• Nylig ledd-kirurgi 

Hematogen spredning ved disposisjoner 

• Diabetes mellitus 

• HIV 

• Immunsuppressive medikamenter 

• Intravenøs narkomani 

• Bakteriemi og sepsis av andre årsaker 

• Protese-ledd 

• Artrose 

• Revmatoid artritt 
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Tuberkuløs daktylitt (venstre finger 3) og 
ganglion-lignende hevelse over vestre håndledd 
hos 52 år gammel mann. Pasienten hadde også 
tbc-artritt i et kne. 

• Flere seksualpartnere (gonokokker) 

• Alder over 80 år 

Horowitz DL, 2011 

Mikrobiologiske agens 

Nesten enhver mikroorganisme kan utløse infek-
siøs artritt. Ca. 80% er non-gonokokk-bakterier. 
Hos voksne dominerer bakterier i form av Staphy-
lococcus aureus, streptokokker gram-negative bak-
terier og mykobakterier. Blant barn ses også 
hemophilus influenzae. Hos immunsupprimerte 
pasienter påvises ikke sjelden gramnegative bak-
terier. De senere årene har man erfart en viss økn-
ing i antallet tuberkulose artritter (TNF-alfa-
hemmere og innvandrere). 

Klinisk kan en også gruppere infeksjonene i kate-
goriene non-gonokokk-, gonokokk og andre (bor-
relia, mykobakterier, sopp med flere). Neisseria 
gonorrhoeae er vanligste årsak blant unge, seksuelt 
aktive men. I Norge ses 1-2 tilfeller av gonokokk-
artritt årlig. Årsaken er disseminert infeksjon. Disponerende for systemisk gonokokk-sykdom er komple-
ment-mangel (immunsvikt), enten idiopatisk eller ved blant annet systemisk lupus erythematosus (SLE) 
(Luttro O, 2016). Illustrasjon: Lynn MM, Kukanesen JR, Khan AW – Journal of clinical medicine research 
(2012). CC BY 2.0 

Mykobakterier / tuberkulose 

Mycobacterium tuberculosis medfører 1,6 millioner dødsfall årlig på verdensbasis, men er relativt sjelden i 
Norge. Latent infeksjon kan eksistere i makrofager i årevis, men medføre aktiv infeksjon blant annet under 
behandling med høye doser kortikosteroider, biologiske legemidler og tilsvarende immunsuppresjon, samt 
høy alder. 

Affeksjon av ben og ledd skyldes enten at den primære infeksjonen med tuberkelbakterier er lokalisert til 
bevegelsesapparatet, eller at bakteriene spres fra lunger via paravertebrale venepleksus eller para-aortale lym-
feknuter. 
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MR-undersøkelse: Tuberkuløs spondylitt i L2-L3 
med affeksjon av mellomvirvelskive og paraspinal 
abscess hos 27 år gammel mann. 

Forekomst: Dobbelt så hyppig hos kvinner sammenliknet med menn. Immunsuppresjon disponerer. Blant 
innvandrere sees tbc hyppigst hos somaliere. 

Symptomer: Sykdomsutviklingen skjer svært ofte gradvis. Mindre enn 50% med artritt eller osteomyelitt 
har ved diagnosetidspunkt tegn til tuberkulose. Oftest påvises kun en lesjon, men multifokal tuberkulose 
rapporteres stadig. Ved artritt-sykdom oppleves smerte ved gange. 

Ved affeksjon av bevegelsesapparatet er columna (spondylitt) hyppigste lokalisasjon fulgt av vektbærende 
ledd som hofter og knær. Hos ungdom og barn affiseres hyppigst thoracal-columna, mens hos voksne 
dominerer nedre deler av thoracal- og lumbalcolumna. Først angripes de anterio-inferiore deler av virvel-
legemet, deretter de anterio-superiore deler av legemet kaudalt for denne. Dette gir en typisk kileformet 
lesjon ved CT eller vanlig røntgen. Dette kan gi et klinisk bilde av gibbus (Potts sykdom). Mellomvirvel-
skiven og posteriore deler av virvellegemet spares ofte (særlig initialt). 

Hos pasienter med aktiv tuberkulose kan utvikling 
av reaktiv artritt en sjelden gang oppstå (Poncets 
sykdom). Disse har gjerne polyartritt og erythema 
nodosum. 

Diagnosen: IGRA-testen verken bekrefter eller 
utelukker aktuell tbc-sykdom. Diagnosen stilles 
ved biopsi. Denne bør tas fra dype strukturer som 
ben, abscesser og synovialhinne. 

Behandling med tuberkulostatika i samarbeid med spesialist i lungesykdom, infeksjonsmedisin eller pedi-
ater. 

Illustrasjon: Park JH, Shin HS, Park JT, Kim TY, Eom KS – Korean Journal of Spine (2011). CC BY-NC 
3.0 

Litteratur: Gardams & Lim. Inf Dis Clin North Amer 2005; 19: 819-30 

Symptomer 

Monoartritt i 80%, oftest med betydelige smerter i det angrepne leddet, feber og generell 

sykdomsfølelse. Leddet er ved undersøkelse tydelig varmt og ofte rødt. 

Hyppigst affisert er kneledd, hofter og skuldre. Hos narkomane kan noe uvanlige lokalisas-
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Septisk artritt i MCP3 og osteomyelitt etter 
direkte stikk-skade. Innlagt to dager etter 
skaden med feber, smerte rødhet og hevelse. 

joner sees slik som sternoclavicular- og iliosakralledd. Ved bakteriell artritt i iliosakralledd 

foreligger samtidig urinveisinfeksjon hos 40 %. 

Typisk for gonokokk-artritt er purulent artritt (se eget kapittel om leddvæske-undersøkelse) 

eller et syndrom med tenosynovitt, dermatitt (makler og vesikler på truncus) og polyartralgi 

(Lutro O, 2016). 

Tuberkuløs artritt 

Ved tuberkuløs artritt (se også ovenfor) skjer sykdomsutviklingen ofte gradvis over måneder-

år. Mindre enn 50% med artritt eller osteomyelitt har ved diagnosetidspunkt tegn til tuberku-

lose i lunger. Oftest påvises kun en lesjon, men multifokal tuberkulose rapporteres stadig. 

Omfattende destruksjoner er vanlig før diagnosen stilles. 

Vertebra affiseres oftest (spondylitt opptil 50%) og betegnes Potts sykdom (Percivall Pott, 

1779). Andre typiske lokalisasjoner er vektbærende ledd som hofter og knær. 

Tuberkuløs tenosynovitt med ganglion-lignende fremtreden, samt daktylitt forekommer. 

Også proteser og graft kan infiseres. Ved artritt-sykdom oppleves smerte ved gange. Bare et 

mindretall har samtidig aktiv lungetuberkulose. 

Hos pasienter med aktiv tuberkulose kan utvikling av reaktiv artritt en sjelden gang oppstå 

(Poncets sykdom). Disse har gjerne polyartritt og erythema nodosum. 

Undersøkelsesfunn 

Blodprøver 

Senkningsreaksjon (SR) og CRP ofte betydelig 
forhøyet. Leukocytose hos 62 %, feber hos 64 %. 
Serum procalcitonin > 0,5 ng/ml har en sensitivitet på 
55 % og spesifisitet på 94 % for diagnosen akutt bak-
teriell artritt (ved inflammatoriske sykdommer hvor 
TNF-alfa er høy, settes grensen til 1,4 ng/ml). CRP 
har sensitivitet nær 100 %, men bare 40 % spesifisitet. 
Illustrasjon: Kilian M – Chinese journal of traumatol-
ogy (2016). CC-BY-NC-ND 4.0 
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Leddvæske 

Mistanke får man på grunn av sykehistorien og ved påvisning av høyt antall leukocytter i leddvæske (> 50 
000). Leddvæsken er ofte blakket og lite viskøs. 

• Vennligst se også eget kapittel om leddvæskeanalyser. 

Bildediagnostikk 

Ved MR-undersøkelse ses markert benmargsødem. Røntgen eller CT – bilder viser raskt utviklende 
destruksjon i benvev. 

Ved tuberkuløs skjelett-affeksjon viser tidlige røntgenfunn i columna redusert høyde av mellomvirvelskiven 
og erosjon i dekkplaten. Etter hvert inntrer destruksjon og kollaps av vertebra og dannelse av en paraverte-
bral abscess. MR-undersøkelse beskriver spondylodiskitt. Større ledd svulmer opp, og røntgenundersøkelse 
viser osteoporose med subkondrale erosjoner, eventuelt med sekundær reaktiv sklerose og forkalkning. 

Bakterie-dyrkning fra infisert leddvæske påviser agens i 90% av tilfellene ved ikke-

tuberkuløs infeksjon 

Ved borrelia-artritt er dyrkningen negativ, men påvisning ved PCR gjøres hos 85%. 

Methicillin-resistente s. aureus (MRSA) er et økende problem ved infeksiøs artritt, men utgjør 

ennå en liten andel (Horowitz DL, 2011) 

Diagnosen 

Diagnosen stilles gjennom påvisning av bakterier i leddvæske. Leddvæske aspireres før 

behandlings-start og sendes til dyrkning og/eller PCR-undersøkelse. I tillegg kan en gjøre 

utstryk og gram-farging. Blodkultur tas alltid, men positiv oppvekst varierer betydelig fra 

bakterie til bakterie. 

IGRA-testen (interferon gamma release assay) brukes som hovedregel til å avklare om pasienten har 
tuberkulose. Testen viser at pasienten har vært smittet med tuberkel-bakterier, men skiller ikke mellom 
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inaktiv/latent- og aktiv infeksjon. Tbc-diagnosen kan stilles ved biopsi. Denne bør tas fra dype strukturer 
som ben, abscesser og synovialhinne. Mikroskopi:  Ziehl-Neelsens metode eller auramin-rhodamin eller 
PCR og dyrkning av aspirat eller biopsimateriale. Prøven sendes til laboratoriet i steril prøvebeholder. 

Klassifikasjon (Neumanns grupper) 

• Positiv leddvæskekultur 
• Negativ leddvæskekultur, men positiv kultur fra annet organ og kliniske funn 
• Klinisk mistanke, negative kulturer, blakket leddvæske, positiv histologi eller typiske røntgenforan-

dringer. 

Differensialdiagnoser 

Urinsyregikt 

Kondrokalsinose (pyrofosfatartritt) 

Reaktiv artritt og andre spondyloartritter 

Juvenil artritt (oligoartikulær eller entesitt-relatert type) 

Behandling 

Behandling igangsettes vanligvis før endelig diagnose foreligger. Det er vanlig først å utføre ledd-punksjon, 
og leddvæsken sendes til mikrobiologisk dyrkning og telling av leukocytter (se eget kapittel om leddvæske-
undersøkelse). Bakterier i leddvæske påvises ved dyrkning hos ca. 90%. I tillegg tas gjerne røntgen av affiserte 
ledd for å utelukke fraktur, krystaller, begynnende osteomyelitt og for senere sammenlikning med tanke 
på utvikling av destruktive forandringer. Andre mikrobiologiske prøvetakinger vurderes etter klinisk forløp 
(urin, blod, avføring og nese), men blodkultur bør alltid vurderes rekvirert, selv om den er negativ i hos 
50%. 

Før resistensbestemmelse foreligger kan empirisk behandling med (di)kloksacillin 2g x 4 i.v. eller (ved 
allergi) vancomycin 30mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser påbegynnes (Legemiddelhåndboken 2020). 
Antibiotika gis ofte i 3-8 uker, men avhengig av agens og utbredelse. Ved osteomyelitt er behandling over 
flere måneder vanligvis nødvendig. Større ledd tappes inntil produksjonen av væske opphører. Et unntak 
er hofteledd hvor innleggelse av kirurgisk drenasje foretrekkes. Tidlig igangsatt behandling (innen få dager) 
kan hindre sekvele. Ubehandlet fører tilstanden til destruksjon og i verste fall livstruende spredning av 
infeksjonen. 
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Behandling av tuberkuløs artritt er med tuberkulostatika, vanligvis i samarbeid med spesialist i lungesyk-
dom, infeksjonsmedisin eller pediater. 

Prognose 

Infeksiøs artritt kan medføre potensielt livstruende komplikasjoner i for av bakteriell fasciitt, osteomyelitt 
og sekundær hematologisk spredning. Uten antibiotika dør to av tre pasienter med infeksiøs artritt. Dagens 
mortalitets-rate er mellom 10 og 20%, avhengig av komorbiditet som høy alder (>65 år), nyre- eller 
hjertesykdom. Også immunsuppressiv behandling eller flere infiserte ledd øker dødeligheten. 

Etter avsluttet antibiotisk behandling gjenvinner opp til 50% sin leddfunksjon etter infeksjon med s. 
aureus. Bedre resultater ses etter pneumokokk-infeksjon der 95% gjenvinner funksjonen. 

Alvorlige forløp kan medføre  protese-kirurgi, artrodese eller amputasjon, noe som samlet ses hos ca. en av 
tre med infeksiøs artritt.  Total mortalitet er beregnet til 11 %. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR 2016 (Combe B, Management early arthritis) 

ACR 2017 (Ringhold S, 2017; JIA og tbc) 

Internasjonalt 2014 (Inanone F, 2014) 

Norsk Revmatologisk Forening 

Vennligst les mer om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 

Osteomyelitt 

Definisjon 

Infeksiøs spredning av bakterier eller andre agens fra lokal infeksjon (diabetisk fot, proteser, graft og andre). 
Både trabekulært og kortikalt ben, samt benmarg og periost kan affiseres. 
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Årsak 

De vanligste årsakene er bakteriene stafylococcus aureus,  s. epidermidis, streptokokker og gram negative 
bakterier (fra traumer). Mykobakterier og sopp er sjeldne agens. Diabetes er den vanligste disponerende 
årsak. 

Blod og benmarg 

I blodprøver forventes økt CRP, SR, pro-calcitonin og leukocytose (neutrofili). Dyrkning eller PCR etter 
finnålsbiopsi fra benmarg sikrer diagnosen. 

Bildediagnostikk 

Røntgen-forandringer ses tidligst etter to uker. Ultralyd kan før den tid vise bløtdelshevelse, periostal 
fortykkelse og sub-periostal væskeansamling. MR vil også vise suspekte tegn, også i tilgrensende bløtvev. 

Behandling 

Antibiotisk behandling etter mikrobiologisk diagnostikk gjøres ofte i samarbeid med infeksjonsmedisiner. 
Ved manglende antibiotika-respons kan ortoped supplere behandlingen med debridement. 

Litteratur 

• Gran et al. Tidsskriftet 1993; 113: 518-4 
• Horowitz DL, 2011 
• Methws CJ, 2010 
• Geirsson AJ, 2007 
• Malaviya AN, 2003 (Tuberkuløs artritt) 
• Hogan JI, 2017 (Tuberkuløs muskel-skjelett-affeksjon) 
• Folkehelseinstituttet.no (Tuberkulose) 
• Maffulli N, 2016 (Osteomyelitt) 
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Infeksjon i acetabular-komponenten i 
revisjonsprotese i hofteledd. (A) Osteolyse. (B) 
Infeksjon 13 måneder etter siste revisjon. (C) Etter 
omfattende inngrep med aggressivt debridement, 
skifte av femural-hodet og antibiotika-sement. (D) 
Infeksjonen kontrollert 

26. 

INFEKSJONER I PROTESTER, GRAFT OG 
ANDRE FREMMEDLEGEMER, BIOFILM 
(REV 182) 

Øyvind Palm 

Diagnostiske kjennetegn på infeksjon i proteser og graft 

Ny smerte eller ubehag i protesen hos pasienter med svekket immunsystem 

Kan opptre mer enn to år etter protese eller graft-operasjon 

Oftest staph. aureus 

Læringsmål REV 182 

ICD-10 T84.5 

Definisjon 

Proteseinfeksjon kan defineres ved at den samme 
mikroorganismen påvises i minst to kulturer fra 
ledd-aspirat eller fra vev eller væske som er hentet 
ved intraoperativ prosedyre. I tillegg skal det fore-
ligge tegn til infeksjon lokalt i kne- eller 
hofteprotese-ledd: økt purulent væske i ledd eller 
funn i histopatologiske tester (Mirra JM, 1976). 

Leddproteser i hofter og knær er vanlige ortopediske prosedyrer som bedrer pasientenes livskvalitet og 
fysisk funksjon. Dessverre oppstår infeksjoner i protese-leddet i ca. 1% av primæroperasjonene, noe som kan 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=infeksjonssykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2623035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/776484/?from_term=The+Pathology+of+the+Joint+Tissues+and+Its+Clinical+Relevance+in+Prosthesis+Failure&from_pos=1


være livstruende for pasienten og er svært ødeleggende for det affiserte leddet (Kapadia BH. Lancet  2016). 
Illustrasjon: Jun-Dong Chang , In-Sung Kim , Sang-Soo Lee, Je-Hyun Yoo. CC BY-NC 4.0. 

Patogenese og  biofilm 

Infeksjon I protester, graft og andre fremmedlegemer oppstår ved flere mekanismer. 

• Bakterier kan invaderer leddet direkte gjennom en skadet overflate (sår) 

• Hematogen spredning fra andre deler av kroppen 

• Residiv av infeksjon 

Fremmedlegemer (proteser etc.) øker infeksjonsrisikoen betydelig 

Bakterier fester seg til overflaten av proteser og graft g danner en «biofilm». Biofilm er et 

strukturert samfunn av bakterier som er festet til en overflate og til hverandre. Bakteriene er 

innkapslet i en egenprodusert slimlignende matriks. Bakterier foretrekker å vokse i en biofilm, 

da biofilmen gir bakteriene økt overlevelsesmulighet og mulighet til å bli værende i et spesielt 

miljø (Lönn-Stensrud J, snl.no, 2020) 

• Interaksjon mellom neutrofile leukocytter og fremmedlegemer kan indusere 

defekter i den neutrofile funksjonen og dermed medvirke til økt infeksjon-

srisiko.  

Revmatoid artritt (RA) er en uavhengig risikofaktor for proteseoperasjon, slik at 3,7% av proteseoperasjo-
nen kompliseres med infeksjon. Bongartz T, 2008; Jämsen E, 2009). Pasienter med RA har dermed 1,8-4 
ganger økt risiko for protese-infeksjoner sammenlignet med andre som får proteser.  I tillegg bidrar immun-
suppressiv behandling, særlig kortikosteroider, til økt infeksjonsrisiko (Doran MF, 2002). 

Risikofaktorer for infeksjon i proteser og graft (Kapadia BH Lancet, 2016). 

Høy alder. Fysisk redusert funksjon. Komorbiditet. Diabetes. Underernæring. Adiposi-

tas. Revmatoid artritt. Røking. Alkoholisme. Narkomani (injeksjoner). Immunsup-

pressiv medikasjon. Kortikosteroider. DMARDs. Biologiske legemidler. Infeksjon i andre 
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ledd, Bakterier på huden og infiserte sår. Stafykokokkus aureus bærer (i 

nesen). Bakteriemi. Blodtransfusjoner. 

Mikrobiologiske funn blant 46 tilfeller av infiserte ledd-proteser blant RA-pasienter mellom 2002 and 
2008 (Pang-Hsin Hsieh, Kuo-Chin Huang, Hsin-Nung Shih Plos one 2013) 

Mikroorganismer 

Antall 
(%) 

Stafylococcus aureus, meticillin-resistent 16 
(35) 

Stafylococcus aureus, meticillin-sensitiv 9 (19) 

Stafylococcus, koagulase-negativ 4 (9) 

Pseudomonas aeruginosa 4 (9) 

Streptococcus spp. 2 (4) 

Enterococcus spp. 2 (4) 

Escherichia coli 1 (2) 

Bacteroid spp. 1 (2) 

Peptostreptococcus spp. 1 (2) 

Klebsiella pneumoniae 1 (2) 

Polymikrobiell 5 (11) 
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PET/CT viser patologisk 18FDG opptak omkring 
aorta stent/ graft hos 60 år gammel pasient med 
klebsiella pneumonia-infeksjon. 

Infeksjoner i vaskulære graft 

Vaskulitt I store arterier (storkarsvaskulitt), slik 
som temporalis arteritt, Takayasus arteritt, annen 
non-kranial storkarsvaskulitt og isolert aortitt kan 
medføre aneurismer eller arteriestenoser og 
okklusjoner. Alvorlige tilfeller behandles med 
vaskulære proteser (graft) (Zetrenne E, 2007). 

Illustrasjon: Chang CY, Chang CP, Shih CC, Yang 
BH, Cheng CY, Chang CW, Chu LS, Wang SJ, Liu RS – Medicine (2015). CC BY-ND 4.0 

Inndeling av protese-infeksjoner etter tid fra operasjon (DIANE LEWIS HOROWITZ, MD, and ELENA, 
KATZAP, 2011) 

Infeksjon Tid fra operasjon klinisk presentasjon Type infeksjon vanlige patogene 
agens 

Tidlig < 3 måneder 
Erythem, varme, 
feber, frostanfall, 
leddsmerte, hydrops, 

Infeksjon under 
operasjonen 

Stafylococcus 
aureus, 
gram-negative 
bakterier 

Forsinket 3-24 måneder 
vedvarende smerte 
og/eller aseptisk 
proteseløsning 

Infeksjon under 
operasjonen 

koagulase-negative 
stafylokokker, 
Propionibacterium 
acnes 

Sent > 24 måneder 
Plutselig leddsmerte. 
Feber og leukocytose 
er mindre vanlig 

Hematogen 

Samme som ved 
infeksiøs artritt (se 
eget kapittel) 

 

Behandling 

Langvarig behandling med antibiotika er oftest nødvendig, men sjelden tilstrekkelig. I studien referert 
ovenfor (tabellen) viste at blant de 46 tilfellene med protese-infeksjoner trengte 35 (76%) å fjerne den infis-
erte protesen i forløpet. Til tross for tross fjernet protese, langvarig antibiotika og debridement (operativt 
fjernet infisert, død teller skadet vev) hadde to pasienter (6%) persisterende infeksjon. I alt 28 av pasien-
tene fikk re-implantert protese etter median 103 dager. Blant disse residiverte infeksjonen hos 7 (25%) etter 
median 16 måneder (6-35 måneder). Hos fire pasienter var re-infeksjonen forårsaket av samme bakterie som 
initialt, mens andre mikroorganismer forelå hos tre (Pang-Hsin H, 2013). 
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Prognose 

Resultatene viser at protese-infeksjoner oftest medfører at protesen må fjernes og at re-innsetting er 
beheftet med ny infeksjon i ca. en av fire tilfeller. 

Litteratur 

• Kapadia BH. Lancet  2016 
• Pang-Hsin H, 2013 
• Zetrenne E, 2007 
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27. 

KONDROKALSINOSE (PYROFOSFAT 
ARTRITT, PSEUDOGIKT) (REV 08) 

Pyrofosfat-artritt og kondrokalcinose (pseudogikt) 

Øyvind Palm 

Kjennetegn 

Eldre personer 

Akutt pyrofosfat-artritt (Pseudogout): akutt artritt i ett eller få ledd.. 

Radiologisk kondrokalsinose (små kalk-innlagringer i menisker og brusk). 

Synovial-væske med typiske krystaller. 

Infeksiøs / septisk artritt må utelukkes. Urinsyregikt er også en differensialdiagnose. Kronisk kon-

drokalsinose: Påfallende rask artrose-utvikling, MCP-ledd kan involveres (til forskjell fra klassisk 

artrose), krystaller i leddvæske, typisk radiologisk bilde. Akutte eksaserbasjoner. 



Røntgen av kneledd viser innlagring av 
pyrofosfatkrystaller i leddbrusk (pilhodet) og i 
menisker (piler). Krystallene lagres typisk i hyalin 
brusk og fibro-kondralt vev. 

Læringsmål REV 08 

ICD-10: M11.2 

Definisjon 

Kondrokalsinose er forårsaket av utfelling av kalsi-
umpyrofosfatkrystaller intra-artikulært og kan med-
føre akutt artritt (pyrofosfat-artritt). Krystallene 
kommer oftest fra leddbrusken ved artrose. Kon-
drokalsinose er vanlig i høy alder. Illustrasjon: 
Gheno R, Cepparo JM, Rosca CE, Cotten A – Jour-
nal of clinical imaging science (2012). CC BY-NC-
SA 3,0 

Nomenklatur (EULAR: Zhang W, 2011) 

Akutt pyrofosfat krystall-artritt er den akutte formen som tidligere ble kalt pseudogikt på grunn av likheten 
med urinsyregikt-anfall. 

Kronisk pyrofosfat krystall-artritt  er en form som også kan relateres til pyrofosfatkrystaller i ledd. 

Kondrokalsinose tilsvarer radiografiske tegn til nedfelling av pyrofosfat i leddbrusken og ikke nødvendigvis 
artritt. 

Pyrofosfat-artritt inkluderer kliniske symptomer ved radiografisk kondrokalsinose. 

Symptomer 

Akutt form 

Akutt pyrofosfat-artritt kjennetegnes ved akutt raskt innsettende smerter, hevelse, økt 

varme og noe rødhet i ett ledd, sjelden 2-3 ledd. 

Hyppigst angripes kneleddet, dernest håndledd. 

Noen får lett feber, svettetokter med påvirket allmenntilstand. Under slike kraftige anfall 

kan uvelhet og lett feber forekomme. Blodprøver viser da vanligvis forhøyet CRP og senkn-
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ingsreaksjon (SR). Sykdomsbildet kan i utgangspunktet være umulig å skille fra akutt urin-

syregikt og infeksiøs artritt. 

Distribusjonen av ledd-manifestasjoner og påvisbare pyrofosfat-krystaller i brusk og led-

dvæske er nyttige holdepunkter. 

Varigheten av akutte anfall er lengre, ofte flere uker, enn ved urinsyregikt (dager-1 uke) 

Masuda I,  Clinical features 

Kronisk form 

Kronisk pyrofosfat-artritt kan ha ulike uttrykksformer. Vanligst er en form som ligner artrose, 

men medfører inflammatorisk residiv og raskere utvikling av leddskade. Glenohumoral-ledd i 

skulder, håndledd og MCP-ledd i hender angripes. 

En sjeldnere type er mer lik revmatoid artritt (RA), men uten CCP-antistoff i blodprøver. 

Andre former som er mer sjeldne kan ligne polymyalgia revmatika (PMR) med muskelstivhet 

og muskelsmerter særlig om morgenen. Kroniske skalder over tid kan ligne nevropatisk led-

dskade / Charcot ledd. 

Akutt pseudogout i nakken med pyrofosfatkrystaller rundt virvel C2 kan medføre inflam-

masjon, smerter og nakke-stivhet, evt. feber og høye inflammasjonsparametere (“crowded 

dens syndrome”). Denne kan feiltolkes som meningitt. 

Forekomst 

Forekomsten av kondrokalsinose øker med alderen og er sjelden før 40 års alder. Kondrokalsinose kan 
påvises hos 9% av alle mellom 75 og 84 år og 21 % i aldersgruppen > 85 år. Det finnes imidlertid en sjelden, 
arvelig form som angriper personer allerede i 30-40 års alder. Kvinner og menn får kondrokalsinose omtrent 
like hyppig (Richette P, 2009). Kondrokalsinose er hyppig hos mennesker som har artrose og kan utløses av 
skader, operasjoner og akutte sykdommer. 
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Ultralyd av femurkondyler. Pyrofosfat i brusk 
bilateralt ved ekstrem magnesiummangel. 60 år 
gammel mann med hypomagnesiemi ved 
malabsorpsjon. 

Sykdomsårsaker 

Sykdommen skyldes nedslag av kalsiumpyrofosfatdihydrat og forkalkninger, til forskjell fra urinsyregikt der 
urinsyrekrystaller utfelles. Begge tilstandene kalles krystallartitt eller  krystallgikt. 

Pyrofosfatkrystallene har en egen affinitet for bruskvev og påvises sjelden andre steder. Når først krystallene 
er dannet, begynner nedbrytning og skade på brusken gjennom flere mekanismer. Initialt aktiveres inflam-
masjonen via NLRP3 inflammasom og ved neutrofile ekstracellulære traps (NETS) (Pang L, 2013). Pyro-
fosfatkrystallene virker direkte katabolsk på brusk og synovia ved produksjon av matriks metalloproteinaser 
og prostaglandiner.  Krystallene medfører også mekanisk skade som akselererer leddskaden (Muehleman C, 
2008). 

Akutte anfall pyrofosfat-artritt ses ofte i relasjon til annen akutt sykdom, leddskade eller postoperativt, 
særlig etter paratyreoidektomi (Bilezikian JP, 1973). Det er ikke kjent at kosthold er av betydning, men 
enkelte medikamenter kan være av betydning, slik som injeksjon av hyaluronsyre, diuretika, granulocytt-
makrofag-koloni stimulerende faktor (GMCF) og pamidronat (Malnick SD, 1997). 

Illustrasjon: Hahn M, Raithel M, Hagel A, Bier-
mann T, Manger B – BMC gastroenterology 
(2012). CC BY 2.0 

Blodprøver ved 
kondrokalsinose 

Ved akutte anfall av kondrokalsinose stiger CRP og 
senkningsreaksjonen (SR) minst like markert som 
ved et urinsyregiktanfall. 

Antall hvite blodlegemer kan være forhøyet, men oftest lavere enn ved infeksjon 

Urinsyre forventes ikke å være spesielt høyt 

Bildediagnostikk 

Røntgenbilder viser innlagring av pyrofosfatkrystaller som et tett bånd langs ledd- brusken. Tilsvarende 
fremstilles ved CT-undersøkelse. Også ultralyd (bildet ovenfor) kan vise forandringer, mens MR er mindre 
spesifikk. 
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Diagnosen 

Diagnosen kondrokalsinose stilles på bakgrunn av typiske symptomer, bildediagnostikk og ved å påvise de 
typiske rombe-formede krystallene av kalsiumpyrofosfatdihydrat i leddvæsken (ved mikroskopi i polarisert 
lys). 

Differensialdiagnoser 

• Urinsyregikt 
• Infeksjon, septisk artritt 
• Artrose 
• Revmatoid artritt 

Det er viktig å utelukke assosiert sykdom som hyperparatyreoidisme, hypfosfatasemi, hemokromatose og 
magnesium-mangel, særlig når pyrofosfat-artritt oppstår før 60-års alder. 

Behandling 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 

hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet og vaksinasjoner. Velger en 

behandling utenfor godkjent indikasjon / utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

Ved anfall er det vanligvis nødvendig med avlastning og nedkjøling av varme ledd. Betennelseshemmende 
medikamenter kan brukes og lindrer ofte godt. Tapping av leddvæske og injeksjon med kortikosteroider 
kan være effektiv behandling. NSAIDs har lindrende virkning, men hos eldre personer må en spesielt 
være oppmerksom risikoen for bivirkninger. Kolkisin eller prednisolon-kur er alternativer, hvorav kolkisin 
også kan forebygge anfall. I vanskelige tilfeller er biologisk legemiddel i form av anakinra en mulighet som 
utprøvende behandling (Ottaviani S, 2013) 

Kronisk pyrofosfat-artritt er vanskeligere å behandle. Ingen spesifikke medikament-regimer foreligger. 
Gjentatte ledd-injeksjoner med kortikosteroider kan gjøres ved anfall og daglig kolkisin tabletter 0,5mg x 
1-2 eller NSAIDs kan virke forebyggende. 
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Innsetting av ledd-proteser kan være nødvendig i senere stadium. 

Prognose 

De akutte anfallene er svært plagsomme, men ikke farlige. Den kroniske formen  medfører store leddskader. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR del 1, Zhang W, 2010 (Nomenklatur) 

EULAR del 2. Zhang W, 2010 (management) 

Vennligst les mer om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 

Litteratur 

• Rosenthal AK, 2016 
• Richette P, 2009 
• MacMullan P, 2012 
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Akutt urinsyregikt utgående fra venstra MTP1 
(stortås grunnledd). Illustrasjon: PxHere CC0 

28. 

KRYSTALLARTRITT (REV 08) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 08 
ICD-10: M11 Uspesifisert); M10.0 (Urinsyregikt); M11.2 (kondrokalsinose) 

Krystallartritt deles hovedsakelig inn i følgende 
to grupper (Vennligst les mer i egne kapitler om 
disse sykdommene) 

• Urinsyregikt 
• Pyrofosfat-artritt inkluderer kliniske symptomer 

ved radiografisk kondrokalsinose 

Urinsyregikt og pyrofosfat-artritt utgjør de vanligste 
årsaker til artritt blant eldre personer. Sykdommene 
har ganske lik klinisk presentasjon, men forskjellig 
patogenese. Urinsyregikt er nær forbundet med 
metabolsk syndrom (alternativt kronisk nyresvikt eller genetiske former) og er en risikofaktor for kardio-
vaskulær mortalitet. Asymptomatisk hyperurikemi (ikke urinsyregikt) ses hos 10-20% av befolkningen, 
økende med alder. 

Pyrofosfat-artritt kan deles inn i en akutt form (pseudo-gikt) og en kronisk form som kan ligne revmatoid 
artritt eller raskt progredierende artrose. Det dannes kalsium-pyrofosfat krystaller i brusk på bakgrunn av 
dysregulert syntese. Pyrofosfat-krystaller kan påvises hos 30% av personer over 80 års alder, ofte asympto-
matisk (Schlee, 2018). 
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Palindrom artritt i høyre kne hos en 22 år 
gammel mann som senere ble diagnostisert med 
Behcets sykdom. 

29. 

PALINDROM REVMATISME (REV 007) 
Jan Tore Gran 

Kjennetegn på palindrom revmatisme 

Episoder med artritt som kommer og går over tid 

Omtrent 1/3 utvikler revmatoid artritt, særlig utsatt er de som har anti-CCP antistof i blodet. 

Læringsmål REV-006 

ICD 10: M12.3 

Definisjon 

Palindrom artritt er et eiendommelig symptomkom-
pleks hvor artritt opptrer episodisk. Det er 
omdiskutert om palindrom revmatisme er en del av 
revmatoid artritt-spekteret. Omtrent 50-67% utvikler 
revmatoid artritt i forløpet (L. Ellingwood, 2019). 
Illustrasjon: Park JH – The Korean journal of internal 
medicine (1999). CC BY-NC 3.0 

Historie 

Palindrom revmatisme ble først beskrevet av Hench og 
Rosenberg i 1944 (“phantom rheumatism”). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
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Sykdomsårsak 

Årsaken er ukjent, men disposisjonene er de samme som ved revmatoid artritt. 

Forekomst 

Kvinner affiseres hyppigst. Oftest unge til middelaldrende. I en studie fant en at palindrom revmatisme 
utgjorde <3% av alle inflammatoriske sykdommer (Gonzalez‐Lopez L, 1999). Palindrom revmatisme 
forekommer også blant barn (Butbul-Aviel 2018). 

Symptomer 

Artritt opptrer episodisk uten prodromer og med høyst ulike intervaller. I intervallene mellom 

anfallene er pasienten i komplett remisjon og har da normale akuttfase reaktanter. 

Alle Iedd kan angripes, gjerne forskjellige fra gang til gang. Ofte tenosynovitt / tendinitter i tillegg. Anfall-
ene varer fra timer til 2 uker. Debuterer ofte om ettermiddagen. Etterlater ingen sekvele. 

Differensialdiagnoser 

Kroniske virusinfeksjoner, allergi og intermitterende hydrops. Også Familiær Middelhavsfeber (mutasjoner 
i MEVF genet) bør utelukkes, spesielt hos etnisk disponerte personer med artritt uten RF og anti-CCP 
antistoffer. Andre diagnoser som etter hvert kan relateres er Whipples sykdom, Behcets sykdom og SLE 
(Lupus). 

Behandling 

NSAIDs er oftest tilstrekkelig. Noen har så hyppige eller alvorlige anfall at DMARDs bør vurderes. 

Prognose 

Over 50% utvikler RA, av og til etter flere års palindrom artritt. Enkelte utvikler SLE eller SLE-Iignende 
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sykdom. En tredel går enten i spontan remisjon eller fortsetter med episodisk artritt. Ikke mulig å forutsi 
sykdomsforløpet. 

Litteratur 

Gran, JT, Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 1535-5 

L. Ellingwood, 2019 
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Psoriasisartritt med mutilerende artritt i fingre (A), 
entesitt i venstre akillessene (B), artritt i høyre 
kne, hudaffeksjon (C) og daktylitt i tå 4 (D). 

30. 

PSORIASISARTRITT (PSA) (REV 006) 

Psoriasisartritt 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Kjennetegn på psoriasisartritt 

Leddsmerter, stivhet og artritt hos personer som har psoriasis 

Hudforandringene (psoriasis) kan være vanskelig å se uten systematisk vurdering: Sjekk hode-

bunn, hårgrenser, ører, glutealt, navle og negler. 

Flere subgrupper av psoriasisartritt med ulike presentasjoner og forløp. 

Artralgi skilles fra artritt ved klinisk undersøkelse. 

Læringsmål: REV 006 

ICD-10-koder: 

L40.5 (psoriasis med artropati M07.0- M07.3, 
M09.0) 

M07.1 (mutilans, L40.5) 

M07.2 (psoriasis-spondylitt, L40.5) 

M07.3 (psoriasisartritt, andre, L40.5) 

M09 (Juvenil psoriasisartritt) 

L40 psoriasis (hudsykdom) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
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Definisjon 

Psoriasisartritt (PsA) er en inflammatorisk, revmatisk sykdom, klassifisert blant spondyloartritter. PsA kan 
være vanskelig å diagnostisere på et tidlig tidspunkt, men kan forløpe alvorlig. Behandlingsmulighetene er 
blitt mye bedre de siste årene. Illustrasjon: Kivelevitch D, Mansouri B, Menter A – Biologics : targets & 
therapy (2014). CC BY-NC 3.0 

Historikk 

Sammenhengen mellom psoriasis og artritt ble først beskrevet i 1818 av den franske hudlegen J.L. Alibert. 
Benevnelsen psoriasisartritt (PsA) foreslått av Pierre Bazin i 1860. Moll & Wright beskrev fem subgrupper 
av PsA på 50-tallet (Moll JMH, 1973). I 1964 ble PsA utskilt fra revmatoid artritt (RA) i ACR-klassifikasjo-
nen av revmatiske sykdommer. Senere er PsA blitt innlemmet i sykdomsgruppen spondyloartritter og klas-
sifisert ved CASPAR-kriteriene (vennligst se nedenfor). 

Inndeling av spondyloartritt 

1. Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondylitt 
2. Psoriasisartritt (spondylitt, polyartritt, oligoartritt, monoartritt) 
3. Artritt ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom (Ulcerøs kolitt, Crohns sykdom) 
4. Reaktiv artritt 
5. Udifferensiert spondyloartritt 

Sykdomsårsak 

Arv er medvirkende. HLA-B27 finnes hyppigere ved PsA enn ved isolert psoriasis, men sjeldnere enn ved 
Bekhterevs/ankyloserende spondylitt og reaktiv artritt. Det er ikke påvist auto-antistoffer slik som ved 
revmatoid artritt (RA), derimot funn som indikerer at PsA er mer T-celle mediert. Det er formulert en 
alternativ hypotese for patogenese om at mekanisk stress eller mikroskade i enteser kan initiere en inflam-
matorisk tilstand og gi PsA (McGonagle D, 2019). 

Epidemiologi 

Psoriasis i huden affiserer omkring 1,5 % av befolkningen (prevalens), hvorav ca. 10-20 % 
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med psoriasis får psoriasisartritt (PsA). Prevalens av psoriasisartritt er i Norge estimert til 

0,1-0,2 % (1-2 pr 1.000 personer), uten sikker kjønnsforskjell. Vanlig debutalder er 30-50 år, 

og sykdommen er vanligst i aldersgruppen 40-59 år (Madland TM, 2005). PsA kan begynne 

i barnealder (juvenil psoriasisartritt), men er mye sjeldnere enn JIA. Psoriasisartritt utgjør mer 

enn 50% av alle spondyloartritter (Haglund E, 2010). Mortaliteten er neppe økt. 

Symptomer 

PsA omfatter mer enn symptomer fra ledd og kan være lett å overse uten målrettet anamnese og under-
søkelse. Pasienter med psoriasis bør spørres om leddsmerter, påfallende stivhet i ledd og rygg i mer enn 30 
minutter om morgenen (se målrettet anamnese for  inflammatorisk ryggsmerte) og tegn til daktylitt. 

Moll & Wright beskrev i 1973  fem subklasser av PsA ut i fra mønster av ledd-affeksjon og forløp (Moll JM, 
1973) som fortsatt er aktuelle. Subklassene beskriver også aktuelle symptomer fra perifere og aksial ledd. 

Inndeling av psoriasisartritt og spondylitt etter Moll JM, 1973 

1. Artritt med hovedsakelig affeksjon av fingrenes DIP-ledd 

◦ Kan være vanskelig å skille fra artrose både klinisk og radiologisk. Artritt 
utelukkende i DIP-ledd ses hos bare 5% av pasientene med PsA. Nesten 
alle har negle-forandringer 

2. Arthritis mutilans 

3. En sjelden, men karakteristisk tilstand med uttalt destruksjon av ledd i hender og føtter 

med påfølgende utvikling av såkalt teleskopfingre/-tær. 

4. Oligoartritt 

◦ Færre enn 5 affiserte ledd som ble påvist hos  22.9% og monoartritt hos 5,8% i 

en norsk studie (Madland TM, 2005). 

5. Symmetrisk polyartritt som kan ligne RA. 

◦ Den hyppigste subklassen i de fleste studier, og påvist blant 68,6% i en norsk 

studie (Madland TM, 2005). 

6. Spondyloartritt/aksial artritt 
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Daktylitt i tå 3 ved psoriasisartritt. God effekt av 
biologisk behandling med adalimumab i dette 
tilfellet. 

◦ Isolert spondyloartritt ses hos inntil 2,7% av pasientene med PsA (Madland 
TM, 2005), men kan ut i forløpet påvises radiologisk hos 20-40%. 

◦ De radiologiske funnene kan vanligvis skilles fra de man finner ved Bekhterevs/
ankyloserende spondylitt. 

I tillegg til denne inndelingen forekommer overlapp mellom disse subklassene og glidning over tid fra 
mono-/oligoartikulær til polyartikulær artritt. En rekke ekstra-artikulære manifestasjoner må også vurderes 
slik klassifikasjonskriteriene inkluderer (vennligst se eget avsnitt nedenfor). 

Daktylitt 

Daktylitt forekomsten ved PsA på 40-50%, oftest i 3. 
og 4. tå, men ses også i fingre (Gladman DD, 
2013). Illustrasjon: Toshiyuki Yamamoto, 2015, CC 
BY-NC 3.0 

Entesitt 

Entesitt er vanskelig å definere, men kan ses hos 
30-50%, ofte med affeksjon av plantarfascien, 
Akilles-sener, peripatellært, i bekken, epikondylært og ved supraspinatus-senen. 

Illustrasjon nedenfor (MR): Sudoł-Szopińska I, Kwiatkowska B, Prochorec-Sobieszek M, Pracoń G, 
Walentowska-Janowicz M, Maśliński W – Journal of ultrasonography (2015). CC BY-NC-ND 3.0. 
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MR-undersøkelse viser entesitt i plantarfascien 
og Akillessene. Benmargsødem i benede delene 
av plantarfasciens feste (entese)  og tilsvarende i 
Akillessenens entese.  Økt signal også i 
Akillessene bursa (bursitt). 

Utredning 

Diagnosen vurderes ved artritt eller spondyloartritt 
hos psoriatikere når andre årsaker er utelukket. I 
klinisk praksis er en ikke bundet av å bruke klassi-
fikasjonskriterier (se nedenfor). Det er imidlertid van-
lig å benytte disse. 

Diagnosen PsA kan også stilles hos pasient uten pso-
riasis hvis artritt-sykdommen har karakteristika som 
PsA (se CASPAR-kriteriene nedenfor), og det er 
forekomst av psoriasis i nær slekt. Ved utredning av 
seronegativ artritt er det nyttig å avklare om pasienten 
har udiagnostisert psoriasis. Sjekk predileksjonsste-
dene: øregang, hodebunn og navle. 

Blodprøver 

CRP og senkningsreaksjon (SR) er forhøyet hos 40%. 

Immunologiske tester 

Tester for revmatoide faktorer, CCP-antistoff og andre biomarkører forventes å være normale. 

Genetikk 

HLA-B27 foreligger hos ca. 50% med aksial affeksjon som er sjeldnere enn ved Bekhterevs (ca. 95%) og ved 
IBD-relatert spondyloartritt (ca. 75%). 

Bildediagnostikk 

Artritt i perifere ledd påvises ved klinisk undersøkelse, eventuelt supplert med ultralyd eller MR. Radi-
ografisk er ben- og bruskdestruksjon sammen med patologisk ben-formasjon blant de mest typiske kjen-
netegnene på PsA. Perifer artritt gjenkjennes ved  smal leddspalte, erosjoner og ny benformasjon i orm av 
periostitt, entesofytter (forklakninger) ved senefester og benet ankylose. 

Aksial affeksjon påvises bildediagnostisk med røntgen-, CT- eller MR-undersøkelser som ved Bekhterevs/
ankyloserende spondylitt. Sammenlignet med Bekhterevs ses unilateral sakroiliitt hyppigere ved PsA. 
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• Ultralyd Doppler kan påvise tendinitt og tenosynovitt ved daktylitt og tegn til inflammasjon ved 
entesopati. 

Klassifikasjonskriterier 

Klassifikasjonskriterier for PsA er ikke validert, men brukes som retningslinjer i klinisk praksis og i forskn-
ing. 

Klassifikasjonskriterier for psoriasisartritt (CASPAR) krever perifer eller aksial artritt eller entesitt og 3 
eller flere poeng/Score fra følgende 5 punkter: 

Kriterium Forklaring Score 

1. Forekomst av psoriasis 

-Nåværende Psoriasis 
Psoriasis i huden eller hodebunnen 
påvist av dermatolog eller 
revmatolog 

2 

-Sykehistorie på psoriasis Anamnese i henhold til pasient, 
fastlege, hudlege eller revmatolog 1 

-Familie-anamnese på psoriasis 
Psoriasis hos første- eller andregrads 
slektninger i henhold til pasientens 
opplysninger 

1 

2. Psoriasis i negler (negle-dystrofi) 
Typisk negle-dystrofi (onycholyse, 
pitting, hyperkeratose) observert av 
lege ved aktuell konsultasjon 

1 

3. Negativ test for revmafaktorer 

Gjelder ikke latex-test, ellers alle 
revmafaktor tester, fortrinnsvis 
ELISA eller nefelometri. Utslag over 
referanseområdene 

1 

4. Daktylitt 

-Pågående daktylitt Hevelse i hele finger/tås lengde som 
observeres ved legeundersøkelsen 1 

-Sykehistorie på daktylitt I henhold til revmatolog 1 

5. Radiografisk påvist 
juksta-artikulær ny benformasjon 

Patologisk ossifikasjon nær 
leddspaltene (ikke osteofytter) ved 
røntgen av hender eller føtter 

98,7% spesifisitet og 91,4% 
sensitivitet, Taylor W, 2006 
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Differensialdiagnoser 

PsA må skilles fra andre former for spondyloartritt, revmatoid artritt (RA), artrose, urinsyregikt og sys-
temisk lupus (SLE). 

Psoriasis-artritt til forskjell fra RA:  tabell tilpasset etter Coates LC, Clinical Medicine 2017: 

Symptomer PsA RA 

Antall affiserte ledd 30-50% har oligoartritt Polyartritt vanligst 

Ledd-affeksjon Hvilket som helst, inkludert DIP Ikke DIP ledd 

Entesitt Klinisk hos 60-80% Uvanlig 

Daktylitt Klinisk hos 30% Uvanlig 

Aksial affeksjon Aksial fenotype Erosiv cervikal affeksjon 

Kutan/negle affeksjon Psoriasis: 80% hud, 60% negler Ikke økt forekomst 

Serologiske antistoff RF og CCP vanligvis negative RF og CCP oftest positive 

Bildediagnostikk Periostal ny benformasjon Erosjoner og osteopeni 

Forskjeller på ulike spondyloartritter (Richlin CT, 2018) 

Kjennetegn Psoriasisartritt 
Bekhterevs 
/ankyloserende 
spondylitt 

Reaktiv artritt IBD-assosiert 
artritt 

Alder ved debut (år) 36 20 30 30 

Mann/kvinne ratio 1:1 3:1 3:1 2:1 

Perifer artritt 96% 30% 90% 30% 

Aksial artritt 50% 100% – 30% 

Daktylitt Vanlig Fraværende Uvanlig Fraværende 

Entesitt Vanlig vanlig Uvanlig Uvanlig 

Psoriasis 100% 10% 10% 10% 

Negle-lesjoner 87% Uvanlig Uvanlig Uvanlig 

HLA-B27 40-50% 90% 70% 30% 

Komorbiditet 

Ved PsA er det økt forekomst av kardiovaskulære risikofaktorer som adipositas, dyslipidemi, diabetes type 
2, hypertensjon og fysisk inaktivitet. Identifisering og behandling av slike faktorer bor gjøres i samarbeid 
med fastlege. Uveitt ses hos 8%. 
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Sykdoms-score 

• Senkningsreaksjon (SR) og CRP korrelerer med inflammatorisk aktivitet, men i mindre grad enn ved 
RA. 

• Perifer artritt: 28-Ieddstatus brukes ofte, men pga. hyppig affeksjon av DIP- ledd, føtter og ankler bør 
disse også undersøkes. 

• BASDAI anvendes i klinisk praksis også ved monitorering av aksial PsA. 
• Et sammensatt sykdoms-score er foreslått: CPDAI (composite psoriatic disease activity index). 
• Ultralyd er nyttig til å diagnostisere og monitorere entesitt, daktylitt og perifer artritt. 
• Utbredelse av psoriasis i huden estimeres ved PASI score 
• Ved polyartritt kan røntgen av hender/håndledd og føtter benyttes til artritt-klassifikasjon (jfr. CAS-

PAR) og monitorering. 

Vennligst se også kapittel om kliniske verktøy og skåringssystemer 

Behandling 

Behandlingen ved PsA bør person-tilpasses i stor grad fordi sykdommen er svært heterogen. Selv om behan-
dlings-strategier med tidlig oppstart og “treat to target” er varierende dokumentert ved PsA, er det viktig 
for prognosen og behandlingsresultatet å behandle mot et på forhånd fastsatt mål og begynne tidlig når det 
er nødvendig. Behandlingsmål som vektlegges ved PsA er ofte bedret livskvalitet, normalisering av funksjon 
og sosial deltakelse. Suppresjon av inflammasjon er viktig for å kunne nå disse målene (Gossec L, 2020). 
Vurdering av sykdomsaktiviteten og registrering av denne er da nyttig. 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 

hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet, vaksinasjoner og svanger-

skap eller svangerskapsønske. Velger en behandling utenfor godkjent indikasjon / 

utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

Avhengig av hovedaffeksjon vurderes effekt på artritt, hud-manifestasjoner, daktylitt, entesitt eller 
spondylitt. 

• NSAIDs er gjerne basisbehandling og kan være tilstrekkelig ved mild artritt 
• Steroid-leddinjeksjoner kan være særlig nyttig ved mono- og oligoartritt. 
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• Vedvarende perifer artritt kan behandles med DMARDs som metotreksat eller leflunomid (Arava), 
ev. sulfasalazin, eller ciclosporin A (Sandimmun). Metotreksat foretrekkes derom også hud-manifes-
tasjon trenger behandling. 

◦ Ikke alle DMARDs har PsA som godkjent indikasjon. Når medikamenter brukes utenfor god-
kjent indikasjon skal en informere og dokumentere spesielt grundig (vennligst se eget kapittel 
om utprøvende behandling). 

• Ved utilstrekkelig effekt av minst ett DMARDs kan biologisk behandling være indisert. TNF-hem-
mer er ofte første-valget. Secukinumab (Cosentyx) eller ustekinumab (Stellara) er alternativer, oftest 
dersom TNF-hemmere ikke er aktuelle. 

• JAK-hemmere som Tofacitinib (Xelans) og Baricitinib (Olumiant) har også vist effekt (utenfor god-
kjent indikasjon) og brukes for eksempel dersom DMARDs og minst ett biologisk legemiddel ikke 
har tilstrekkelig effekt. 

• Spondylitt og entesitt behandles ofte som ved ankyloserende spondylitt med NSAIDs, fysioterapi 
og/eller biologisk legemiddel som TNF- hemmer eller IL-17 hemmer (Secukinumab). 

• Ved stabil remisjon vurderes om sykdomsdempende behandlingen kan trappes ned. 

Prednisolon bør benyttes med forsiktighet ved PsA fordi nedtrapping/seponering kan medføre eksaser-
basjon av psoriasis (rebound fenomen). 

Av samme grunn er hydroksyklorokin (Plaquenil) vanligvis ikke anbefalt pga. risiko for eksaserbasjon av 
psoriasis. 

Prognose 

Psoriasisartritt må oppfattes som en alvorlig form for artritt. Studier før biologisk behandling viser at 47% 
utvikler erosjoner i ledd i løpet av de første to år til tross for DMARDs (Kane D, 2003). Sykdommen for-
løper imidlertid fredeligere under behandling med biologiske legemidler, men residiv ved seponering må 
forventes. Spontan remisjon er svært uvanlig. 

Forløpet av perifer artritt er variabelt fra selvbegrensende/ikke-destruktiv via langsomt progredierende til 
uttalt destruktive forløp. Prediktorer for destruktivt forløp er polyartritt, høy SR/CRP, daktylitt og/eller 
negle-manifestasjoner,  terapiresistens og allerede påvist leddskade. 

Det er rapportert økt risiko for kardiovaskulær sykdom ved PsA, men mortaliteten er ikke økt sammen-
lignet med den generelle befolkningen (Arumugam R, 2012; Buckley C, 2010). 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: Gossec L, 2020 (medikamenter) 
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GRAPPA/EULAR 2017, Coates LC, 2017 

Norsk Revmatologisk Forening/Legeforeningen 

• Vennligst les mer om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 

Svangerskap 

Litt over halvparten (53%) av pasienter med psoriasisartritt vil ha lavere sykdomsaktivitet under svanger-
skap, men omtrent 40% får sykdomsresidiv i ukene etter fødsel (Østensen M, 1988; (Polachek A., Li S 
2017). Data fra den norske REVNATUS studien bekreftet lavere sykdomsaktivitet i svangerskap og noe 
høyere sykdomsaktivitet 6 måneder post partum (Ursin K, 2019). 

Blant pasienter med høy sykdomsaktivitet er det aktuelt å vurdere om behandlingen kan kontinueres gjen-
nom den første 2/3 delen av svangerskapet, unntaksvis under hele graviditeten. Sammenlignet med gravide 
uten psoriasisartritt foreligger litt økt risk for tidlig fødsel (OR 1,63) og for keisersnitt (OR1,47-1,43), men 
ikke økt risiko for spontanaborter, dødfødsler eller misdannelser (Remaeus K, 2019). Psoriasis i huden blir 
bedre eller uendret hos over 80% i løpet av svangerskap (Berman M, 2018). 

• Vennligst se også info fra NKSR 
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31. 

REAKTIV ARTRITT (REA) (REV 006, REV 
007, REV 008) 

Reaktiv artritt og Reiters syndrom 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på reaktiv artritt 

Asymmetrisk oligoartritt som debuterer noen uker etter gential- uretral eller gastrointestinal 

infeksjon. 

Entesitt (hæl, plantar), daktylitt (fingre eller tær) og øye-manifestasjoner forekommer. 

De fleste er HLA-B27+ 

Læringsmål REV 006, REV 007, REV 008 

ICD-10: 

M02.9 (uspesifisert reaktiv artritt) 

M02.3 (Reites syndrom) 

M03.0 (artritt etter meningokokksykdom) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617377
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617375
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617381


Reaktiv artritt med hevelse i venstre 
ankel, utløst etter salmonella 
tarm-infeksjon hos en 12 år gammel, 
HLA-B 27 positiv gutt. Initialt behandlet 5 
dager for feber, diare og abdominale 
smerter. Etter en uke reinnlagt med 
smerter i fot, håndledd i iliosakralledd. 
CRP 40, Utelukket bakteriell, septisk 
artritt. 

Definisjon 

Reaktiv artritt (ReA) er en inflammatorisk spondyloartritt 
som oppstår etter en infeksjon et annet sted i organismen. 
Den primære infeksjonen lokaliseres hyppigst til urinveier 
eller i tarmen. Enteritt arter seg ved magesmerter og diaré, 
men kan være subklinisk. Artritten regnes som en reaksjon på 
gjennomgått infeksjon, og angriper oftest knær og ankler i 
form av mono- eller oligoartritt. Leddvæsken er steril ved 
dyrkning, selv om fragmenter av bakterier kan påvises ved 
PCR-teknikk. Artritt-sykdommen er vanligvis selvbe-
grensende, men også øyne og hjerte kan angripes. Reiters syn-
drom er en form for reaktiv artritt. Foto til høyre: Chun P, 
Kim YJ, Han YM, Kim YM – Korean journal of pediatrics 
(2011). CC BY-NC 3.0 

Historikk 

Artritt assosiert til yersinia infeksjon ble beskrevet 1969 (Ahunen P, 1969). Begrepet ReA ble introdusert 
av finnen Kimmo Aho i 1973 (f. 1935). 

Det ble tidligere foreslått at pasienter med klinisk uttalt gastroenteritt hadde lav risiko for ReA, da store 
mengder bakterier fjernes naturlig ved diaré. Omvendt kan beskjeden gastroenteritt medføre retensjon av 
bakterier – dermed større risiko for etterfølgende ReA. En senere publisert studie fant imidlertid det mot-
satte av dette. Risikoen for utvikling av ReA etter infeksjon med E. coli og campylobacter var størst for de 
med alvorlig enteritt. Enteritt-betinget ReA sees ofte i forbindelse med sydenreiser og etter inntak av mat 
fra gatekjøkken (“fast food arthritis”). 

Epidemiologi 

Reaktiv artritt utgjør 18,1% av  tidlig artritter (< 4 måneders forløp), mens forekomsten av andre tidlige 
arteritter er: udifferensiert artritt er 41,7% og revmatoid artritt (RA) 24,1% (Nordli ES, 2017). 

De fleste pasienter med Chlamydia trachomatis-utløst ReA er under 25 år gamle og 2/3 har skiftet seksual-
partner de siste 2 – 3 månedene. 

Årlig minimum insidens i en norsk studie fra 1995 viste insidens på clamydia-insidens på 4,6 og enterobak-
terie-utløst artritt på 5,0/100.000 hos personer mellom 18 og 60 år (Kvien TK, 1995). Prevalens av ReA er 
estimert opp til 0,2% (Stolwijk C, 2016). 
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Etter enteritt ses reaktiv artritt med en forekomst mellom 1 og 7%, delvis avhengig av hvilken tarmbakterie 
artritten et dreier seg om. Campylobacter, salmonella og shigella er blant bakteriene som oftest utløser ReA 
(Garg AX, 2008). Voksne angripes 2,7 ganger oftere enn barn (Townes JM, 2007). Også meningokokk-
infeksjon kan utløse artritt (se nedenfor). 

Klassifikasjon 

Det foreligger ikke validerte kriterier, men reaktiv artritt kan defineres ved at følgende tre 

punkter er oppfylt: 

1. Artritt som oppstår dager til uker etter en klinisk- eller laboratorie-påvist enteritt eller 

genito-uretral infeksjon 

2. Asymmetrisk mono- eller polyartritt vanligvis i underekstremiteter 

3. Ingen annen årsak, slik som septisk artritt eller krystall-artritt 

Kingsley G, Sieper J. 1996 

Reiters syndrom 

Reiters syndrom beskriver triade av artritt, konjunktivitt og uretritt og er en form for reaktiv artritt. Det 
er funnet at en en episode med artritt over minst en måned  kombinert med uretritt og/eller cervicitt 
hadde en sensitivitet på 84% og en spesifisitet på 98% for dette syndromet (Willkens RF, 1981). Betegnelsen 
“Reiters syndrom” brukes lite fordi Hans Conrad Julius Reiter ikke var den første som beskrev tilstanden, 
hans beskrivelse av patogenesen er ikke riktig, og han forbindes med krigsforbrytelser i konsentrasjonsleiren 
Buchenwald under den andre verdenskrigen. 

Sykdomsårsaker 

Enteritt-assosiert reaktiv artritt utløses hyppigst av Campylobacter jejuni, Salmonella (forskjellige typer), 
Shigella (oftest S flexneri) og Yersinia (Y enterocolitica og Y pseudotuberkulosis). Sjeldnere av Escherichia 
coli O157:H7, Clostridium difficile, Giardia lamblia, Hafnio alvei, Entamoeba histolytica, Stronguloides 
stercoralis, Taenia saginata, Leptospira ichtaehemorrhagica og Cryptosporidia. 

Uretritt-assosiert ReA er oftest forårsaket av Chlamydia-bakterien. Chlamydia trachomatis er i høy grad 
assosiert med sykdommen, og  bakterie-rester (DNA) har ved direkte immunfluorescens og Polymerase 
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chain reaction (PCR) blitt påvises i leddvæske (Taylor-Robinson D, 1992). Også Neisseria gonorrhoeae 
og Ureaplasma urealyticum. 

Andre infeksjoner som kan utløse ReA er Human immunodeficiency virus (HIV), streptokokker (barn), 
rubella, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, tuberculosis (tbc) og Brucella. 

ReA er genetisk assosiert med HLA-B27. Frekvensen varierer fra 40 % (Campylobacter ReA) til 85 % 
(Yersinia ReA). Overgang til Bekhterevs sykdom hos 10 %. Det er flere alternative hypoteser som kan 
forklare sammenhengen mellom HLA-B27 og ReA. HLA-B27 misfolding hypotese (Colbert RA, 2014) 
beskriver at infeksjon fører til misdannelser i HLA-B27 molekylet og dermed utløser immun-reaksjon. 
Artritt-peptid hypotesen beskriver defekt i antigen-presentasjonen (Sieper J, 2004). En tredje hypotese (the 
heavy chain homodimer hypothesis) beskriver at HLA-B27 kan uttrykkes som homodimerer av tunge 
kjeder uten beta-2 mikroglobulin på celleoverflater, noe som utløser inflammasjon (Allen RL, 1999). 

Symptomer på reaktiv artritt 

Symptomene fra genital- eller urinveier som forutgår ReA kan være cervisitt, salpingo-oophoritt eller cystitt 
(med steril urin), særlig ved klamydia-infeksjon hos kvinner (Marrazzo JM, 2005). Det vanligste symptomet 
blant menn er uretritt, men også epididymitt og prostatitt forekommer (Moi H, 2015). Utflod ved klamy-
dia-infeksjon er muco-purulent, men kan også være klar og ofte i små mengder. 

Gastrointestinal infeksjon med salmonella enteritidis eller S. tyfimorium medfører diaré og feber, men 
begge symptomer kan være milde. Salmonella kan også forårsake infeksiøs/septisk artritt og osteomyelitt 
som er viktig å utelukke. Leukopeni kan forekomme initialt og artritt etter 1-3 uker. Shigella-infeksjon er 
mer akutt med blodig diaré og høy feber. Artritt kan deretter oppstå etter få uker til flere måneder. Yersinia-
infeksjoner medfører feber, diaré og smerter i abdomens høyre nedre kvadrant. Artritt etter 1-2 uker er van-
lig. Campylobacter utløser moderat diaré. ReA kan ses etter 10-14 dager (Schmitt SK, 2017). 

Revmatologiske manifestasjoner ved Reaktiv artritt 

Perifer artritt 

–Monoaritt eller asymmetrisk  > symmetrisk oligoartritt. Oftest i store ledd i underekstrem-

itetene. 

–Entesitt (sene/benvev festepunkt —Akilles sene eller plantar fasciitt > knær eller 

overekstremiteter) 

-Daktylitt (pølsefingre eller -tær) 

Aksial artritt 
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-Columna (lumbal > thoracal/cervical) 

-Iliosakralledd 

Schmitt SK, 2017 

Typisk for artritt er smerter, stivhet, hevelse og økt varme over ett eller flere ledd, oftest et kne, 1-4 uker etter 
en utløsende infeksjon. 

Allmenntilstanden er ofte påvirket med feber og uttalt sykdomsfølelse. Artritten ved ReA medfører 
smerter, stivhet og hevelse. Oftest er knær og ankler angrepet, men også andre ledd kan affiseres. Oftest 
asymmetrisk, oligoartikulær (Y. pseudotuberculosis nesten alltid polyartikulær). 

Hud-manifestasjoner og slimhinner: Keratoderma blennorrhagica (skjelling i håndflater og fotsåler), se 
illustrasjon nedenfor. Uretritt med dysuri og pollakisuri, balanitt, prostatitt, cervisitt, salpingitt. Orale sår. 

Erythema nodosum (skarpt avgrensede røde knuter i huden, oftest hos pasienter med Yersinia artritt). 

Øye-inflammasjon: Konjunktivitt (jfr. Reiters syndrom). Episkleritt, iridocyklitt, anterior uveitt og keratitt 
er sjeldnere 

Hjerteaffeksjon er sjelden. Aortaklaff-affeksjon vanligst. Myokarditt kan forekomme, kanskje oftest etter 
Chlamydia pneumoniae 

Tendinitter, tenosynovitt og entesitt ses relativt ofte post-streptokokk ReA 

Daktylitt (pølsefingre/pølsetær) innebærer fortykkelse i en eller hele finger eller tås lengde på grunn av flek-
sorsene-synovitt 

Inflammatorisk ryggsmerte 

Artritt etter meningokokk-infeksjon 
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64 år gammel mann med diabetes og et par dager 
med sterke knesmerter: Sterkt forhøyet antall 
leukocytter i blakket leddvæske. Dyrkning viste 
meningokokker som primærinfeksjon i kneledd 
(Type III). MR viser hydrops og fortykket synovia. 

Forekomst: Artritt ses hos omkring 12 % av pasien-
ter med meningokokk meningitt. 

Symptomer og inndeling og behandling: 

Type I: Artritt assosiert med meningitt eller annen 
lokalisert meningokokksykdom: Akutt mono- 
eller polyartritt (store effusjoner). 3-7 dager etter 
meningitt. Oftest negativ dyrkning fra leddvæske, 
men positiv fra cerebrospinalvæske. Heler som 
regel uten sekvele. Artritten behandles symptoma-
tisk 

Type II: Leddsykdom assosiert med kronisk 
meningokokkemi. Som oftest artralgi, sjelden 
artritt. Positiv blodkultur. Responderer på antibi-
otika 

Type III: Primær meningokokk artritt: Akutt monartritt. Ingen andre symptomer eller funn av 
meningokokksykdom. Oppvekst i leddvæske (ofte purulent). Responderer på antibiotika og drenasje 

Foto til høyre: Nihonyanagi S, Sunakawa K, Cui L, Masaki T, Wada T, Hoshiyama T, Nakamura M, 
Takayama Y, Kanoh Y, Ogawa A, Shichiri M, Hanaki H – Clinical case reports (2014). CC BY-NC 3.0 

Blodprøver ved reaktiv artritt 

Senkningsreaksjon (SR) og CRP er forhøyet hos omtrent 50%. Den videre utredning med blodprøver tas av 
differensialdiagnostiske årsaker. Det er spesielt viktig å avdekke infeksjon. SR, CRP, hvite med diff, trom-
bocytter, eosinofile, ASAT, ALAT, GT, ALP, Kreatinin, urinsyre, HLA-B27, anti-CCP. Vurder borrelia-, 
HIV-, IGRA-, hepatitt B- og C-, parvovirus-tester og blodkulturer. 

Immunologiske prøver 

Antistoff mot Yersinia, Salmonella, Campylobacter, Chlamydia trachomatis kan påvises etter infeksjon, 
men er ofte positive i befolkningen og av begrenset diagnostisk betydning. Tester for å avdekke HIV, Tbc, 
borrelia og andre kroniske infeksjoner gjøres ved adekvat anamnestisk og klinisk mistanke. 
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Et tilfelle med alvorlige hud-manifestasjoner 
ved reaktiv artritt. a) Keratoderma 
blennorrhagica på truncus (a), i håndflater (b), 
samt (c) balanitt. 

Mikrobiologiske undersøkelser 

Ved pågående diaré tas avføringsprøve til dyrkning på Yersinia, Campylobakter, evt. Giardia lamblia og 
Clostridium difficile, Salmonella, Shigella. Rectal swab kan brukes (Glisovic S, 2018). 

Mistanke om chlamydia-infeksjon utredes med urinprøve til PCR (morgen-urin, midtstrøms) hos menn. 
Kvinner tar selv penselprøve fra vagina, ev fra cervix ved gynekologisk undersøkelse. Supplerende utredning 
med vaginal-prøve, hals og anal-prøver tas ved behov.. Mer om klamydiainfeksjon kan leses på Folkehelsein-
stituttets sider. 

Genetisk 

HLA-B27 påvises hos 70-80% ved ReA, mot ca 8% i generell Sør-Norsk befolkning (Gran JT, 1995) 

Illustrasjon: Agrawal PG, Khopkar US, Mahajan SA, 
Mishra SN – Indian journal of dermatology (2013). 
CC BY-NC-SA 3.0 

Leddvæske 

Leddvæske-undersøkelse viser funn forenelig med 
artritt med pleiocytose med 10-50.000 leukocytter 
med overvekt av neutrofile. Et såpass høyt antall leuko-
cytter forekommer også ved krystallartitt og infeksiøs 
artritt som må utelukkes. Utenom leukocytt-telling, 
undersøkes leddvæsken med bakt.us, Gram farging, 
virusdyrkning og “polymerase chain reaction” (PCR). 
Ved mikroskopi i polarisert lys vurderes om krystall-artritt foreligger (pyrofosfat-artritt/kondrokalsinose, 
urinsyregikt). 

• Vennligst les om leddvæske-undersøkelse også i eget kapittel. 

Ved symptomer fra halsen gjøres strep-test med tanke på streptokokker., ev også klamydia-test og 
gonokokk-dyrkning. 

Bildediagnostikk 

Radiografiske undersøkelses-resultater gir ofte uspesifikke resultater. 
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-Konvensjonell røntgen kan vise bløtdelshevelse eller ujevn periost ved entesitt ved Akillessenefestet og 
plantarfascien. Ved langvarig sykdom kan osteopeni og ben-sporer påvises. 

–Ultralyd-undersøkelse viser ofte fortykket bursa ved Akillessense-manifestasjon. 

-MR-undersøkelse kan ved aksial affeksjon vise benmargsødem ved inflammasjon i iliosakralledd og kon-
trastopptak ved synovitt eller entesitt hos pasienter med tilhørende symptomer. 

• Vennligst les om bildediagnostikk også i eget kapittel 

Diagnose 

Diagnostisering av reaktiv artritt (ReA) 

• Sykehistorie og klinisk undersøkelse 

◦ Forutgående infeksjon, ledd- og ekstra-artikulære manifestasjoner 

◦ Bekrefte utløsende infeksjon 

◦ Enteritt: dyrkning av avføring/ immunologisk: campylobacter, salmonella, 

shigella, eller yersinia. PCR: C. difficile 

◦ Genitalt/urinveier: Chlamydia trachomatis i urin eller ved urinrørs-prøve 

• HLA–B27 test i blod 

• SR og CRP (akutt fase) økt ved entesitt og artritt 

• Leddvæske-undersøkelser: 5000-50.000 celler, negativ dyrkning 

• Radiologisk 

◦ Konvensjonelle røntgenbilder viser hevelse, osteopeni eller ben-sporer. 

Erosjoner ved kronisk forløp. 

◦ MR kan vise sakroiliitt, synovitt og entesitt 

Schmitt SK, 2017 

REAKTIV ARTRITT  |  200

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891552017300028?via%3Dihub


Differensialdiagnoser 

Infeksjoner 

• Infeksiøs (septisk) artritt inklusiv systemisk / disseminert gonoré (Mono- og oligoar-

tritt) 

• Borrelia-artritt (oftest ett kne) 

• Whipples sykdom (akutt oligoartritt eller kronisk polyartritt) 

Urinsyregikt (pyrofosfat-artritt/kondrokalsinose i høyere alder, men ReA er da sjelden) 

Andre 

• Artritt ved inflammatorisk tarmsykdom 

• Sarkoidose (Løfgrens syndrom) 

• Behcets sykdom (genitale og orale sår, artritt, uveitt og annen øye-affeksjon) 

• Juvenil artritt (hos barn) 

• Revmatisk feber (etter streptokokk-infeksjon hos barn) 

Se også Monoartritt og Oligoartritt. 

Behandling 

Ved reaktiv artritt bør man først vurdere om det foreligger en infeksjon som skal antibiotika-behandles. Ved 
forutgående enteritt er det ikke vist at antibiotika har effekt på tarm eller påvirker forløpet av artritt. Deri-
mot er gastrointestinale bivirkninger vanlig (Barber CE, 2013), og slik behandling anbefales ikke. Et unntak 
er ved alvorlig, langvarig tarminfeksjon hos immun-svekkede pasienter. 

Ved klamydia-indusert ReA er det annerledes. Studier viser effekt på artritt ved langvarig antibiotika-behan-
dling, men varigheten av antibiotika-behandlingen er omdiskutert. 

Symptomatisk behandling med NSAIDs, for eksempel naproksen 50mg x 2 og intraartikuIære injeksjoner 
med triamcinolon (Lederspan) er ofte aktuelt. Ved langvarig og invalidiserende sykdom kan DMARDs som 
sulfasalazin eller metotreksat vurderes. I slike tilfeller vil man også overveie biologisk behandling med TNF-
hemmer og per orale kortikosteroider (Meyer A, 2011). Imidlertid responderer daktylitt og entesitt dårlig 
(Sieper J, 2016). 
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Prognose 

Sykdommen kan vare fra dager til flere måneder. Komplett remisjon er hovedregelen innen 6-12 måneder. 
Karditt og pleuritt gir sjelden sekvele.  Leddene blir svært sjelden destruert. 

Noen få pasienter utvikler kronisk artritt som varer i mer enn seks måneder i form av Reiters syndrom 
(artritt, uretritt og konjunktivitt), Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondylitt eller inflammatorisk tarm-
sykdom. Ved Salmonella reaktiv artritt utvikler omkring 20% residiv av artritt og 10% får residiv av uveitt. 
Langvarig sykdom (> 6 måneder) kan sees ved Yersinia utløst ReA.  Etter at artritten er gått tilbake, vil 
mange merke leddsmerter, men etter 2 år er 98% friske. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR (Early arthritis), Combe B, 2016 

Europeiske retningslinjer for håndtering av non-gonokokk uretritt (Horner PJ, 2016) 

Norsk Revmatologisk Forening 

Vennligst les mer om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 

Litteratur 

• Schmitt SK, 2017 
• Garg AX, 2008 
• Savolainen etal. Scand J Rheum 2009 
• Glenås A, 1994 
• Carter JD, 2010 
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32. 

REVMATOID ARTRITT (RA), LEDDGIKT (REV 
008) 

Revmatoid artritt 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på revmatoid artritt (RA) 

Revmatoid artritt (RA) kjennetegnes ved symmetrisk polyartritt i MCP og PIP-ledd, håndledd, 

tenosynovitt er typisk. 

Diagnosen styrkes ved laboratorieprøver som viser tegn på noe inflammasjon og anti-CCP anti-

stoff hos de fleste. 

Bildediagnostisk påvises tegn til RA tidlig ved ultralyd og/eller MR-underøskelser. 



Rubens: The Holy Family with St Anne. 
Legg merke til hennes venstre hånd der RA 
– symptomer synes å foreligge (vennligst se 
“Historikk” nedenfor). 

Læringsmål REV 008 

ICD-10 M05.8 (annen seropositiv); M06.0 (seronegativ) 

Definisjon 

Revmatoid artritt (RA) er den vanligste kroniske beten-
nelsesaktig leddsykdommen med en prevalens i løpet av 
livet på opp mot 1%. Sykdommen er klinisk dominert av 
polyartritt og en rekke ekstraartikulære manifestasjoner 
som kan komplisere sykdomsforløpet. 

Ubehandlet medfører RA store smerter, leddskader, fysisk 
funksjonshemming, arbeidsuførhet og kortere livslengde. 
Med nyere sykdomsdempende behandling og anbefalt 
oppfølging kan symptomer, sykdomsutvikling og andre 
konsekvenser av RA reduseres betydelig hos de aller fleste, 
men det krever innsikt i sykdommen og riktig håndtering 
fra både pasient og behandlere (Uhlig T, 2014; Provan SA, 
2020). 

Historikk 

Frem til år 1000 e. Kr. har vi ingen sikre rapporter om RA. I 1063 beskriver Psellus en kronisk invalidis-
erende RA-liknende sykdom hos Konstantin IX (980-1055). Christopher Columbus (1451-1506) antas 
å ha utviklet Reiters syndrom / reaktiv artritt eller RA etter sin tredje reise til Amerika. På maleriet “The 
Holy Family with St. Anne” av den flamske maleren Peter Paul Rubens (1577-1640) synes St. Anne å ha 
fingerleddsartritt. Maleren beskriver sine egne artritt-symptomer i 27 brev fra årene 1622-1640. 

Augustin Jacob Landre Beauvais (1772-1840) beskrev RA i sin doktoravhandling 3. august 1800 “Goutte 
Asthenique Primitive” hos en kvinnelig pasient (Marguerite Garnier). Sir Alfred Baring Garrod 
(1819-1907) (West London Hospital) skrev i sin notatbok våren 1858 “RA”. RA godkjent som sykdoms-
navn i England fra 1922. 

RA synes altså å ha dukket opp på den vestlige verdens historiske scene i middelalderen. En aktuell hypotese 
er at RA er en infeksiøs lidelse som spredte seg fra pre-colombianske arkaiske indianere i USA (6500 
år tilbake) og til Vest-Europa på 1700-tallet. Det er funnet symmetrisk småledds-artritt hos disse indian-
erne som bodde på vestsiden av Tennessee River, et område uten kontakt med immigranter før midten av 
1700-tallet. Det imidlertid reist tvil om RA er en “moderne” sykdom. Det hevdes at symmetrisk kronisk 
destruktiv polyartritt ble beskrevet i Roma ar 100 f. Kr. og i India 500 f. Kr. 
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Epidemiologi 

Det er observert høy prevalens hos Yakima- (6 %), Chippewa- (5,3 %) og Pima indianere (5.3 %) – lav 
prevalens i Japan (0,6 %), Hong Kong (0,4 %), Indonesia (0,3 %) og i Nigeria (0 %). Usikkert om dette 
skyldes metodevariasjon eller etniske forskjeller. 

Prevalens av RA i Norge er  0,5% – 1%  av den voksne befolkningen (Kvien TK, 2004). 

Årlig insidens angis 25 – 50/100 000, men kan være avtagende, særlig i løpet av 1970 og 1980-årene. 
Årsaker er sannsynligvis både endrede metoder for diagnostisering/klassifisering, men også en reell reduk-
sjon av nye sykdomstilfeller (Uhlig T, 2004) 

Kvinner utgjør 2/3 av tilfellene, men ved sykdomsdebut i høy alder er kjønnsfordelingen lik. 

Gjennomsnittlig debutalder ved RA er 46 år. Insidensen stiger med økende alder, i det minste frem til 65 
års alder. 

Sykdomsårsaker 

Genetiske faktorer 

Omtrent 10 % av førstegrads-slektninger (foreldre, søsken, barn) har også RA, og konkordansen hos 
monozygote tvillinger er ca. 15 %. Studier av familiære tilfeller viser at 20-50% kan forklares ut i fra genetisk 
disposisjon. Sammenhengen er størst  der det foreligger antistoff mot sykliske citrullinerte peptider anti-
stoff (anti-CCP / ACPA). Genome-wide association studier (GWAS) har i ulike befolkninger avdekket 
felles disponerende genetiske faktorer som inkluderer HLA-DR45 og -DRB1, samt flere alleler (“shared 
epitopes”) (Klein J, 2015; Wassermann AM, 2011). Shared epitope angir en felles aminosyresekvens som 
finnes på ulike gen-markører.  I tillegg ses gener som bidrar til autoimmune sykdommer generelt, slik som 
STAT4 gen og CD40 lokus (Orozco G, 2014). 

Miljøfaktorer og epigenetikk 

I patogenesen spiller også miljøfaktorer, spesielt sigarett-røking, en rolle. 

Epigenetiske faktorer som regulerer genekspresjonen uten å involvere endringer i nukleotid sekvensen er en 
interessant forbindelse mellom genetisk disposisjon og miljøfaktorer som til sammen kan bidra til sykdom-
men Klein J, 2015. 

Patogenese 

Leddskade 
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RA histologi fra ledd. Hyperplasi av intima. Flere 
lag synoviocytter (høyre bilde). Lymfocytt og 
plasmacelle-infiltrater og angiogense. 

Tidlig i sykdomsprosessen begynner en synovial 
inflammasjon som utløses av et hittil ukjent agens. 
Etter hvert blir synovialhinnen hypertrofisk, ødematøs 
og utvikler villøse projeksjoner inn mot leddhulen. 
Hinnen er invadert av makrofag-liknende inflamma-
toriske celler, fibroblast-liknende synoviocytter og 
CD4 positive T-celler. Det invasive og proliferende 
granulasjonsvevet benevnes ofte pannus. Overproduk-
sjon av pro-inflammatoriske cytokiner som 
tumornekrose faktor (TNF) og interleukin-6 (IL-6) 
driver erodering (usurer) og destruksjon av periar-
tikulært ben og brusk (Scott DL, Lancet. 2010). 

Illustrasjon: Sudoł-Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec-Sobieszek M, Kwiatkowska B, 
Zaniewicz-Kaniewska K, Warczyńska A – Journal of ultrasonography (2012). CC BY-NC-ND 3.0 

Inflammasjonsprosessen 

Inflammasjon er en reaksjon fra organismens side overfor enhver vevsskade. Den har som hovedoppgave å 
begrense skaden, samt å sørge for reparasjon. Inflammasjon er naturlig, hensiktsmessig og nødvendig. Kro-
nisk inflammasjon er som oftest uhensiktsmessig. Å dempe en inflammasjon er oftest kun symptomatisk 
terapi. Å fjerne antigenet som utløste reaksjonen vil være kurativ behandling forutsatt at antigenet er iden-
tifisert. 

En kortvarig og hensiktsmessig inflammasjon etterlater ofte et arr, men ellers blir prosessen avsluttet. En 
kronisk betennelse derimot vedvarer. Kronisk inflammasjon kjennetegnes ved et betydelig engasjement av 
celler og relativt lite opphopning av vevsvæske (ødem). Dessuten sees samtidig destruksjon og reparasjon. 

• Vennligst les mer i kapitlet om immunsystemets oppbygging og funksjon. 

Risikofaktorer 

Alder, slekt og kjønn: Både høy alder og RA blant nære slektninger (særlig førstegrads slekt= foreldre, 
søsken eller barn) øker risiko for RA, men uten at de lar seg endre. Tilsvarende, er kvinner mest utsatt (3:1), 
selv om aldersfordelingen er lik i høy alder. 

Røking: Røking mer enn 40 pakker/år medfører en økt relativ risiko (RR) på 1,4-2,2 for å utvikle RA 
(Costenbader KH, 2006). Årsaken til at røking øker risikoen er ikke helt klar, men assosiasjonen til økt peri-
dontal sykdom og lungesykdom kan være faktorer som forårsaker inflammasjon og autoimmunitet (Deane 
KD, 2017). 

Svangerskap og endokrinologiske forhold: Svangerskap medfører ofte mindre symptomer og remisjon, 
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RA begynner ofte med stivhet i små ledd i 
hender og føtter. 

sannsynligvis på grunn av økt immunologisk toleranse (Kaaja RJ, JAMA. 2005). Kvinner som har født har 
også mindre risiko enn nullipara (RR 0,61) (Guthrie KA,  2010; Karlson EW, 2004). Bruk av p-piller øker 
ikke RA-risiko (Karlson EW, 2008). Siden beskrivelsen til Hench i 1938 har det vært kjent at mange med 
RA blir bedre i svangerskap (Hench P. 1938). Mer om svangerskap ved RA nederst i dette kapittelet. 

• Vennligst les også om svangerskap ved revmatisk sykdom i eget kapittel 

Antistoff: Antistoff mot citrullinerte proteiner, ACPA / anti-CCP (vennligst les mer i avsnittet 

“Immunologiske tester” nedenfor), har høy spesifisitet for RA og antistoffet kan i noen tilfeller 

påvises flere år før RA debuterer. Kombinert med leddsymptomer og revmatoide faktorer (se 

nedenfor) foreligger spesielt høy risiko for sykdomsdebut (Hensvold AH, 2015). Nye pasien-

ter med en slik kombinasjon bør vurderes av revmatolog innen 2-4 uker, særlig der også CRP 

er forhøyet. Revmatoide Faktorer (RF) er ofte positive sammen med anti-CCP, men spiller en 

underordnet betydning. 

• Vennligst les mer om laboratorieprøver ved artritt i eget kapittel. 

Forebyggende tiltak blant personer med risikofaktorer er dårlig dokumentert. Det anbefales, naturlig nok, 
å unngå sigarettrøking. I tillegg bør en sunn kroppsvekt tilstrebes. Det er ikke vist at spesielle kosthold har 
effekt, men sunn kost er blant anbefalingene (Deane KD, 2017). 

Symptomer 

• Uspesifikke prodromer i form av generell syk-
domsfølelse og artralgier opp til 6 måneder før 
sykdoms-debut. 

• Startfasen preges av stivhet (mest typisk > 1 time 
om morgenen og når en har vært i ro) smerte og 
hevelse i ledd, samt sykdomsfølelse. 

• Mange føler seg unormalt utmattet (fatigue), 
noen får nattesvette, lavgradig feber og vekttap. 

• MCP-, PIP- og håndledd i hender, MTP og 
ankler i føttene angripes oftest og hyppig i begge 
hender og føtter (symmetrisk affeksjon). 

• Over tid utvikles muskelatrofi, svekket seneapparat og bruskskade som til sammen medfører instabile 
ledd med feilstillinger. 

• Skade på benvev ses som usurer og medfører smerte, leddhevelser og redusert bevegelighet. 
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Typiske manifestasjoner over tid er symmetrisk hevelse og redusert bevegelighet i MCP (meta-carpo-
falangeal), PIP (proksimale inter-falangial-ledd) og MTP (meta-tarso-falangial), samt andre små og mellom-
store ledd. Oftest spares hofter, og i columna affiseres kun nakkedelen. Allmenntilstanden er ofte nedsatt. 
Senere i sykdomsforløpet utvikles feilstillinger, muskelatrofi og deformiteter. Økt risiko for alvorlig syk-
domsforløp blant røkere (bildet over). 

Illustrasjon: Krystyna Księżopolska-Orłowska, Revmatologia 2016. CC BY-NC-SA 3.0 

De vanligste feilstillingene 

1. Svanehals-deformitet: hyperekstensjon i PIP og fleksjon i DIP 

2. Knapphulls-deformitet: hyperfleksjon i PIP og ekstensjon i DI 

3. Ulnar deviasjon i grunneledd (MCP) 

4. Volar subluksasjon i MCP 

5. Z-konfigurasjon (Skomaker-tommel, 90-90 deformitet): fleksjon i MCP-I med eksten-

sjon i ytterleddet (DIP) 

6. Radial deviasjon i håndledd

7. Tendovaginitt 

8. Revmatiske knuter 

9. Prominerende capitulum ulnae 

Bakers cyste / Popliteal cyste: Baker cyste (poplitea-cyste) (William M. Baker 1839-1896, engelsk kirurg 
på St. Bartholomew) sees hos over 50 % av pasientene og kan rumpere. Innholdet vil tømme seg i leggen 
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som iakttas som ødem. Mistolkes ofte som dyp venetrombose. Imidlertid koeksisterer Bakers cyste og dyp 
venetrombose hos opptil 25 %. Påvises klinisk ved fluktuerende oppfylling i knehasen og ved ultralyd. 
Behandles ved hemming av kneledds-synovitten som er den primære årsaken (for eksempel artrocentese og 
injeksjon i kneleddet) (Nakamura J, 2019). 

Atlanto-aksial Nakkeaffeksjon

Artritt i leddet mellom første (atlas) og annen nakkevirvel (aksis) ses hos over 20% allerede første året 
fra RA er diagnostisert. Risikofaktorer for slik atlantoaksial skade er høy sykdomsaktivitet, anti-CCP-
forekomst, og erosiv sykdomsutvikling generelt (Carotti M, 2019). Initialt er ca. 50% asymptomatiske. Hvis 
tilstanden progredierer kan cervical myelopati oppstå, noe som påvises hos 2,5% med RA over 14 år.  Ante-
rior atlantoaksial subluksasjon er vanligst (ca. 75%), mens subluksasjon mellom bakre buen av C1 og dens 
aksis ses hos 7-20% (Manczak M, 2017). Vertikal subluksasjon er mindre vanlig. Også virvler kaudalt for 
C1/C2 kan disloseres (subaksiale glidninger). 

Typiske symptomer på cervikal manifestasjon er nakkesmerte med nevrogen utstråling til 

bakhodet. Andre symptomer er nummenhet i armer relatert til bevegelse av nakken. I verste 

fall kan artritt med instabilitet medføre pareser og død. 

Vurdering av mulig atlantoaksial subluksasjon skal utføres før generell anestesi fordi total relaksering med-
fører økt risiko for myelopati. Konvensjonelle røntgenbilder i cervical ekstensjon og fleksjon brukes som 
screening av asymptomatiske pasienter. Ved MR vurderes om ryggmarg og hjernestamme er påvirket og CT 
ønskes før ev. kirurgisk intervensjon (Manczak M, 2017). 

Ved påvist instabilitet kan stiv nakkekrage beskytte mot spinal kompresjon ved uheldige bevegelser. Myk 
nakkekrage har trolig liten nytte. Det er usikker om øvelser for å styrke av nakkemusklene er nyttig. 
NSAIDs eller lette analgetika mot smerter. 

Kirurgisk behandling vurderes ved glidning over 8 millimeter, og/eller symptomer på myelopati 
(kraftsvekkelse, smerter i bakhodet / parestesier). Kirurgisk stabilisering har vanligvis få komplikasjoner, 
de fleste oppnår mindre symptomer (Wolfs JF, Kloppenburg M, 2009). Ubehandlet er komplikasjoner 
assosiert med dødelighet (Riise T, 2001). 
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Pleuravæske i høyre lunge 
(pseudo-chyothoraks) hos en 50 år gammel 
mann med anti-CCP og revmafaktorer i 
blodet. En måned senere utviklet han 
polyartritt og typisk revmatoid artritt. 

Ekstra-artikulære manifestasjoner 

Ved RA oppstår ekstra-artikulære manifestasjoner hos ca. 40%. Disse kan oppstå i hele sykdomsforløpet og 
kan indikere behov for mer effektiv behandling. 

Revmatoid Lungesykdom 

Pleuritt og pleuravæske, ofte ensidig kan være første 
symptom på revmatoid artritt (Yokosuka T, 2013). For 
klinikere kan det  også være uventet at interstitiell 
lungesykdom (ILD) påvises ved RA hos opp til 80% ved 
lungebiopsi og hos 50% ved CT. Årsaken kan være at 
lunge-manifestasjonene oftest er asymptomatiske og 
bare ca. 5% påvises ved konvensjonell røntgen thoraks 
(Ascherman DP, 2010). HRCT av lunger medfører lite 
radiologisk stråling og bør brukes for å kartlegge lunge-
manifestasjoner hos pasienter med risikofaktorer. Dette 
gjelder anti-CCP positive tilfeller og der eventuelle 
lungefunksjonstester viser nedsatt lungefunksjon. Menn 
med RA er mest utsatt. Ubehandlet er det risiko for at 
inflammatoriske, interstitielle lungemanifestasjoner pro-
gredierer og danne irreversibel fibrose med lungesvikt på 
sikt (Atzeni F, 2014). 

Caplans syndrom består av RA og pneumokoniose ofte med lunge-noduli 0,5- til flere cm i diameter. 
Beskrevet blant kullgruve-arbeidere i 1953 av Antony Caplan 1931, britisk lege. (Schreiber J. 2010) 

Illustrasjon: Yokosuka T, Suda A, Sugisaki M, Suzuki M, Narato R, Saito H, Enomoto T, Kobayashi T, 
Nomura K – Respiratory medicine case reports (2013) CC BY-NC-SA 3.0 

Medikament-relatert lungesykdom 

Det er viktig å skille revmatoid lungesykdom (se ovenfor) fra medikamentrelaterte lunge-bivirkninger. 
Blant DMARDs er lungesykdom utløst av metotreksat og leflunomid (Arava) mest kjent. Typiske symp-
tomer er dyspne, tørr-hoste og pleura-smerte. Lungefunksjonstester bekrefter nedsatt lungekapasitet og 
CT-undersøkelser viser oftest interstitiell lungesykdom med mattglass-fortetninger (NSIP) i begge lunger. 
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Symptomer på metotreksat-pneumonitt 

• Lavgradig feber hos 90% 

• Ny hoste (akutt/subakutt) 

• Dyspne 

• Lungeforandringene går tilbake etter seponering av medikasjonen hos omtrent 50%. 

Også leflunomid (Arava) og TNF-hemmere kan en sjelden gang utløse lungesykdom. Spesielt utsatt er 
pasienter med forutgående lungesykdom, røkere og ved hypoalbuminemi. Mens det er mange rapporter, 
har prospektive studier vist svært lav forekomst eller fravær av metotreksat-pneumonitt (Fragoulis GE, 
2019). 

Behandlingen av RA med lungesykdom kan være med cyklofosfamid eller rituksimab kombinert med 
kortikosteroider i alvorlige tilfeller. Tocilizumab er et alternativ, mens metotreksat, leflunomid og TNF-
hemmere unngås også fordi ev lunge-bivirkninger vil være vanskelig å skille fra opprinnelige lunge-manifes-
tasjoner. 

Andre ekstra-artikulære RA-manifestasjoner 

Ved undersøkelse av huden skal en være oppmerksom på revmatoide knuter (noduli, revmaknuter) som er 
vanligste hud-manifestasjon og oftest til stede på ekstensor-siden av albuer og fingre ved seropositiv RA. 

Vaskulitt i huden (illustrasjon nedenfor) ses ved langvarig og alvorlig sykdomsforløp, oftest hos RF/anti-
CCP positive pasienter. Helt små blødninger langs neglene er også en form for vaskulitt, men uten alvorlig 
konsekvens. 

Øye-symptomer i form av tørrhet (sicca, xerofalmi) forekommer hos ca. 10%, ofte kombinert med 
munntørrhet (xerostomi) ved sekundært Sjøgrens syndrom. Skleritt er en mer aggressiv øye-manifestasjon 
som medfører smerter, rødhet, tynne sklera og synstap på sikt dersom behandling uteblir. 

Revmatoid lungesykdom i varierende form. Autopsi-studier viser pleura-forandringer hos 50%, mens bare 
ca. 10% oppdages klinisk. Respiratorisk smerte og dyspne forekommer. 

Hjertesykdom i form av perikarditt kan medføre brystsmerter, særlig når pasienten ligger på ryggen. RA er 
også en kardiovaskulær risikofaktor i seg selv, slik at eventuelle symptomer og funn vurderes sammen med 
kartlegging av supplerende faktorer som røking, diabetes, hypertoni og høyt kolesterol (Semb AG, 2020). 
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Revmatoid artritt (RA) med vaskulitt- leggsår (a), 
svanehalsdeformitet (b) og knapphullsdeformitet 

Primære nyre-manifestasjoner er sjeldne ved RA, 
men forekommer oftere når de er forårsaket av 
medikamenter. Medikament-anamnese, under-
søkelse av blodtrykk og urin er viktig. Nyre-amyloi-
dose er blitt en sjelden komplikasjon. 

Perifer nevropati som tegn på nerve-affeksjon ses 
hos enkelte med RA. Anamnesen avdekker symp-
tomer på vedvarende redusert sensibilitet- eller 
krafttap. Vanligst er carpaI tunnel syndrom / 
canalis carpi syndrom/ nervus medianus kom-
presjon ved håndledd (se illustrasjon nedenfor). 
Nervus medianus kan utsettes for kompresjon 
også under dens passasje gjennom muskelen proksimalt på underarmen (Pronator teres syndrom). Også 
nervus tibialis kan klemmes av. Dette skjer dorsalt om mediale malleol og gir smerter i tær, hæl og fotsåle.
Nervus ulnaris kan affiseres, oftest i albueområdet ved sulcus nervus ulnaris. I tillegg kan nevrogene smerter 
og utfall forårsakes av cervical myelopati som er viktig å avklare (se ovenfor). 

Illustrasjon: Soumya Jagadeesan and Padmanabha Shenoy. Indian Dermatology Online Journal, CC BY-
NC-SA 3.0 

Hematologiske symptomer og kliniske tegn undersøkes, hvorav anemi påvises oftest. Også neutropeni, eosi-
nofili, trombocytopeni, trombocytose og hematologisk malignitet forekommer, delvis primært relatert til 
sykdommen og til anti-revmatiske medikamenter. Feltys syndrom består av leukopeni og splenomegali og 
signaliserer ofte alvorlig sykdom. Litteratur: Cojocaru M, 2010; Turesson C, 2013 

Hyppighet av noen ekstra-artikulære manifestasjoner 

• Perikarditt                    30% (klinisk)-50% (ved autopsi) 

• Pleuritt                         30% (klinisk)- 50% (ved autopsi) 

• Subkutane noduli       25% 

• Sjøgrens syndrom       15% 

• Polynevropati              10% 

• Kutan vaskulitt            10% 

• Amyloidose                  1-4% 

• Feltys syndrom              2% 
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Utredning 

Grunnlaget for diagnosen begynner med målrettet anamnese (se eget kapittel om målrettet anamnese). Den 
kliniske undersøkelsen skal også være generell, men spisset mot symptomer i ledd, ev. ekstra-artikulære man-
ifestasjoner og differensialdiagnoser. Ved sikker RA-diagnose er det nyttig å notere variabler som inngår i 
standardisert måling av sykdomsaktivitet 

Laboratorieprøver 

Akuttfase reaksjon CRP (ev. også senkningsreaksjon, SR), hemoglobin (Hb), hvite blodlegemer/leukocyt-
ter, med differensialtelling,  trombocytter, ALP, ALAT, albumin, kreatinin, urinsyre (urat), gammaglobu-
lin (IgG), s-elektroforese, anti-CCP, RF, ANA, Hepatitt B- og -C antistoff, IGRA-test (for tuberkulose), 
HIV hvis risikoadferd. 

Akuttfase reaksjon: Akutt fase reaksjonen (forhøyet CRP og SR) er forårsaket av endringer i fordelingen av 
plasmaproteinene. De fleste akutt fase proteiner produseres av hepatocytter som stimuleres hovedsakelig av 
Interleukin-1 og -6 og har en rekke biologiske funksjoner slik som koagulasjon, fibrinolyse, fagocytose m.m. 
Følgende substanser øker ved en betennelsesreaksjon: CRP, serum amyloid protein A, fibrinogen, hapto-
globin, C3 og gammaglobulin. Albumin og transferrin synker. Forhøyet CRP og SR (særlig kombinasjo-
nen) predikerer erosiv sykdom og er nyttige når en skal vurdere behandlingsrespons og sykdomsaktivitet 
i forløpet. Også calprotectin korrelerer med sykdomsaktiviteten og radiologisk progresjon (Jonsson MK, 
2017). 

Celletellinger: Ved høy sykdomsaktivitet foreligger ofte en inflammasjons-anemi. Sykdomsaktiviteten målt 
med CRP og SR vil samsvare med reduksjonen i Hb. Noen kan ha ledsagende jernmangel-anemi som 
diagnostiseres ved kombinasjonen av høy transferrin reseptor (> 2,5 mg/L) og lavt serum ferritin (< 50 
mikrogram/L). I motsetning til ferritin er transferrin reseptor er uavhengig av inflammasjon. Årsaken til 
inflammasjons-anemi er delvis hepcidin-indusert påvirkning av jern-metabolismen og redusert produksjon 
av erythropoietin (EPO). Vennligst les mer om anemi i eget kapittel. Behandling av inflammasjons-anemi 
rettes først og fremst mot sykdomsaktiviteten. 

Utenom hemoglobin måles antall leukocytter (hvite blodlegemer). Årsaken er å utelukke leukopeni,  særlig 
neutropeni ved differensialtellingen. Leukopeni kan forårsakes av Feltys syndrom (neutropeni, splenome-
gali, destruktiv RA), large granular lymphocyte (LGL) -syndrom,   medikamenter, sykdom i benmarg eller 
perifert i blodet (Gazitt T, 2017). Neutropeni øker risiko for infeksjon.  Leukocytose med neutrofili ses ved 
kortikosteroid-behandling og i blant ved sykdomsresidiv. Årsaken er økt mobilisering fra depoter i ben-
marg. Leukocytose med neutropeni kan også indikere bakteriell infeksjon. Trombocytose følger ofte syk-
domsaktiviteten / inflammasjonen, men bakenforliggende er mindre klare. Trombocytopeni ses ved Feltys 
syndrom og som bivirkning på noen medikamenter (Farr M, 1983). 
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Lever-enzymer og Hepatitt-antistoff: Før behandling med metotreksat og flere andre medikamenter må 
en utelukke tegn til leversykdom, inklusiv hepatitt B og -C. Forhøyet ASAT kan også skyldes myositt. Ev. 
supplerende måling av kreatin-kinase (CK) anbefales. Andre årsaker til høye leverenzymer er multiple og 
inkluderer alkohol, medikamenter og malignitet i lever. Ved cholestase forventes spesielt høye alkalisk fosfa-
tase og g-GT (Craig E, 2017). 

Kreatinin og nyrefunksjonsprøver: Kreatinin i blodet er et mål på nyrefunksjonen. Ofte supplerer labora-
toriet med estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR). Nyrefunksjonen er viktig for utskillelse av medika-
menter, inklusiv metotreksat, som ved svikt raskt akkumuleres i blodet og medfører toksisitet. Ved 
glomerulonefritt, amyloidose eller annen nyresykdom kan store mengder protein (mest albumin) utskilles 
gjennom nyrer (urin). Albumin-nivået i blodet synker og medfører risiko for alvorlige komplikasjoner 
(Kapoor T, 2018). 

Andre: Urinsyre måles med tanke på urinsyregikt som differensialdiagnose. Av samme grunn tas ofte CK 
(myositt/artritt-overlapp). Elektroforese og immunglobulin G (IgG) måles for å utelukke mangeltilstander 
med økt infeksjons-risiko (eget kapittel om ervervet immunsvikt). Før immunsuppressiv behandling skal 
tegn til tuberkulose utelukkes (IGRA), røntgen thoraks. 

Immunologiske  undersøkelser 

Anti-CCP antistoffer og Revmatoide faktorer (RF): Proteiner som inneholder endret arginin (citrullin) 
kalles citrullinerte. Påvisning av polyklonalt antistoff rettet mot citrullinerte antigener i synovium 
(inneholder bl.a. fibrin) benyttes i diagnostikken av RA. Antistoffet omfatter de tidligere spesifisiteter som 
anti-perinukleær faktor, anti-keratin antistoff og anti-Sa antigen. 

• Anti-CCP (anti-cyclic citrullinated peptide) (første- og annengenerasjons Anti-CCP) 

kan påvises hos 50-60 % (sensitivitet) av pasienter med tidlig RA (3-6 måneders syk-

dom), mens spesifisiteten er meget høy (95-98 %). 

• Anti-CCP kan foreligge flere år før sykdomsdebut. 

• Sensitiviteten stiger til 70% hos pasienter med etablert RA. Anti-CCP2 kan også 

påvises for sykdomsutbrudd. Hos pasienter med palindrom revmatisme er funn av 

anti-CCP2 er indikator på senere utvikling av RA. 

• Selv om anti-CCP har høy spesifisitet for RA, påvises antistoffet også hos enkelte med 

SLE, Sjøgrens eller psoriasisartritt. Disse har da ofte erosiv, RA-lignende leddforan-

dringer. Også ved aktiv tuberkulose ses anti-CCP antistoff. 

• Ved tidlig RA utvikler pasienter med utslag i anti-CCP oftere radiografisk progresjon 

enn CCP-negative 
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RA. Usurer på CT (a + b) og MR (c+d), men ikke på 
røntgen (e) 

Jansen LM, van Schaardenburg D, 2003 

Revmatoide Faktorer (RF) er auto-antistoffer rettet mot eget IgG som påvises hos 80-90 % ved erosiv RA. 
De kan være av IgM, IgG eller IgA type. Produseres lokalt i leddvæske og er assosiert med ekstra-artikulære 
manifestasjoner. Imidlertid kan slike auto-antistoffer også produseres ved ulike infeksjoner, leversykdom-
mer, sarkoidose m.m. Videre har 1-5 % av friske personer, særlig eldre, RF i lave titere. Høye titer kan 
defineres som 2-3 ganger over øvre referanseområde. Data tyder på at seronegativ RA (RF-) har bedre prog-
nose enn seropositiv RA (RF+) som i større grad assosieres med ekstra-artikulære manifestasjoner i lunger, 
hud og RA-vaskulitt (Derksen VFAM, 2017). 

Anti-nukleære antistoffer: ANA påvises hos 25 % 
ved RA, men er uten spesiell betydning dersom det 
ikke også foreligger symptomer på systemisk 
bindevevssykdom som Rhupus ved overlapp mot 
systemisk lupus (Pipili C, 2009) eller ved myositt. 

• Tolkning av laboratorieprøver er beskrevet i 
eget kapittel. 

BILDEDIAGNOSTIKK 

Røntgen: Ved RA bør en sørge for konvensjonelle røntgenbilder av begge hender og føtter for å vurdere ev. 
leddskader og for et senere sammenligningsgrunnlag. Røntgen thoraks tas for å utelukke åpenbar lungesyk-
dom. 

Illustrasjon ovenfor: Døhn UM, Ejbjerg BJ, Hasselquist M, Narvestad E, Møller J, Thomsen HS, Øster-
gaard M – Arthritis research & therapy (2008). CC BY 2.0 

Sykdomstegn som usurer påvises senere i sykdommen enn ved MR- og CT-undersøkelser. Leddnær osteo-
porose er første tegn. Smal leddspalte (brusksvinn) et tidlig tegn på erosiv sykdom. Erosjoner (usurer og 
cyster) utvikles i løpet av måneder/år. Destruksjoner og feilstillinger karakteriserer sluttstadiet. 

Larsens røntgengradering 
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0=Normalt ledd 

1. Bløtdelshevelse / osteoporose / avsmalning 

2. En eller to erosjoner 

3. Flere erosjoner, leddspaltereduksjon 

4. Store erosjoner, leddspalten er nesten borte 

5. Totalt destruert ledd 

Larsen A, 1995 

CT-undersøkelser: CT viser prinsipielt de samme forandringene som røntgen, men skarpere og mer spesi-
fikt (illustrasjon ovenfor). 

Ultralyd-undersøkelser: Ultralyd kan på et tidlig tidspunkt avsløre hydrops og synovitt og senere usurer og 
cystiske oppklaringer. Systematisk bruk av ultralyd i oppfølgingen av tidlig artritt trenger imidlertid ikke gi 
vesentlige fordeler fremfor konvensjonell oppfølging (Haavardsholm EA, 2016; Hammer HB, 2012). 

• Vennligst les om ultralydundersøkelse også i eget kapittel 

Ultralydundersøkelse av perifere ledd Ultralyd 
metode og atlas ved RA: Hammer HB 2011  

Ledd Leddenes posisjon 

MCP 1-5 Dorsal, longitudinal. Hånden hviler på et lite bord. 
Fingrene er ekstendert 

Håndledd, radio-carpale og intercarpale ledd Dorsal, longitudinal på nivå med lunatum capitatum 

Håndledd, radio-ulnart Dorsal, longitudinal på nivå med distale ulna. Hånden 
hviler på et lite bord 

Albue Anterior, longitudinal på nivå med distale humerus  og 
proksimal radius 

Kne 
Anterior, longitudinal og lateral longitudinal av 
suprapatellar recess og den laterale recess. Pasienten 
hviler på benk med aktiv ekstendert kne 

Ankel 
Anterior, longitudinal over midtre del av leddet. 
Pasienten hviler  med kneet flektert ca. 90 grader og 
foten hviler på benk 

MTP 1-5 Dorsal longitudinalt. Pasienten hviler med kne flektert 
ca. 90 grader og foten hviler på benken 

MR-undersøkelser: MR-teknikken tillater vurdering av alle komponenter av leddet og nærliggende struk-
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MR-undersøkelse initialt (A) viser lav bruskhøyde 
(pilhoder) og en begynnende usur (pil). Tre år 
sender ses lavere leddspalte (pilhoder) og større 
usurerende skjelettforandringer. 

turer som er affisert ved artritt-sykdom. Særlig viktig er det at MR muliggjør vurdering av både den inflam-
matoriske prosessen og utviklingen av strukturell leddskade. 

MR gir informasjon som kan brukes til diagnostisering, prognostisering og monitorering av behandlingsre-
spons. MR er et nyttig verktøy som bør ha en viktig plass innenfor bildediagnostikk med tanke på utredning 
av pasienter med tidlig udifferensiert artritt eller tidlig i forløpet ved RA. Nedenfor gis en kort innføring 
om bruk av MR innenfor disse områdene. 

Det er nå god dokumentasjon på at MR av hån-
dledd og MCP-leddene kan brukes til å identifisere 
pasienter med høy risiko for erosiv sykdom. En 
rekke studier har vist at både MR erosjoner, syn-
ovitt og benmargsødem er prediktorer for senere 
strukturell skade, og det er etter hvert betydelig evi-
dens for at MR har en rolle ved tidlig RA for å vur-
dere potensielle risikofaktorer. Benmargsødem bør 
særlig anerkjennes som en uavhengig risikofaktor 
for erosiv utvikling, da dette har blitt vist i to relativt store MR studier, en i en såkalt “inception-kohort” 
(Haavardsholm et al, ARD 2008), og en innenfor rammen av en randomisert klinisk studie (Hetland et al, 
ARD 2009). Illustrasjon: McQueen FM, McHaffie A, Clarke A, Lee AC, Reeves Q, Curteis B, Dalbeth N 
– Arthritis research & therapy (2014). CC BY-2.0 

• Bildediagnostikk er også beskrevet i eget kapittel 

Diagnose og klassifikasjonskriterier 

Diagnosen RA stilles vanligvis når følgende fire punkter foreligger: 

1. Inflammatorisk artritt i tre eller flere ledd 

2. Positiv anti-CCP 

3. Forhøyet CRP 

4. Ikke funn forenelig med psoriasisartritt, viral polyartritt, krystallartitt eller systemisk 

lupus (SLE) (se også differensialdiagnoser nedenfor) 

Mange bruker også klassifikasjonskriteriene for å diagnostisere i klinisk hverdag, hvorav 2010 ACR/
EULAR kriteriene er mest aktuelle (se nedenfor). 
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Nyere kriterier (ACR/EULAR 2010) 

Forutsetning for bruk av kriteriene er minst ett sikkert artritt-ledd som ikke kan forklares ut i 

fra annen sykdom. Sum-score på minst 6/10 er nødvendig for klassifisering av RA 

A. Ledd-affeksjon Score 

-Ett stort ledd (skulder, albue, hofte, kne, ankel) 0 

-2-10 store ledd 1 

-1-3 små ledd (med eller uten affeksjon også av store 
ledd) 2 

-4-10 små ledd (med eller uten affeksjon også av store 
ledd) 3 

-mer enn 10 ledd (minst ett lite ledd) 5 

B. Serologi (minst ett test-resultat: med lavt menes: ≤ 
3 x øvre ref. område. Høyt > 3x referanseområdets øvre 
grense 
-Negativ RF og negativ ACPA/anti-CCP 

0 

-Lav-positiv RF eller lav ACPA/CCP 2 

-Høy-positiv RF eller ACPA/CCP 3 

C. Akutt-fase reaktanter (minst en positiv test) 

-Normal CRP og SR 0 

Unormal CRP eller SR 1 

D. Varighet av symptomer 

-mindre enn 6 uker 0 

-Mer enn 6 uker 1 

Kalkulator for beregning kan brukes via internett (RheumaKit) 

Aleta Ann Rheum Dis 2010 69 1580-8 

ACR (American College of Rheumatology).  Krever minst 4 av følgende: 

1. Morgenstivhet minst en time 

2. Artritt i minst tre ledd observert av lege 

3. Artritt i håndledd, MCP eller PIP 
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4. Symmetrisk artritt i håndledd, MCP, PIP el. MTP 

5. Revmatoide knuter 

6. Forandringer i håndledd eller fingre 

7. Revmatoide faktorer 

Punktene 1-4 skal ha en varighet på minst 6 uker 

Arnett FC, 1988 

Mål for sykdomsaktivitet 

Det er utarbeidet standardiserte metoder. 

• Vennligst les i eget kapittel om skåring av sykdomsaktivitet og organskade. 

ANDRE TYPER RA (atypisk Revmatoid Artritt) 

Tidlig RA: Definisjonen av tidlig RA omfatter vanligvis en sykehistorie på mindre enn 3-6 måneder fra 
første symptom. Typisk er debut med smerte og stivhet eller hevelse i flere ledd (Singh JA, 2012). Diagnose 
baseres på symmetrisk artritt i MCP-, PIP- og MTP-ledd og høyt titer av anti-CCP. For å hindre leddskader 
er  tidlig behandling essensielt (Sundlisæter NP, 2018), men i praksis sliter revmatologer med forsinkelser 
før pasientene kommer til spesialist-vurdering. Ventetider settes sammen av at pasienter venter før de kon-
takter fastlege. Fastlegen bruker tid på utredning og henvisning og sykehus/spesialist har ventetid. Uten 
spesielle tiltak kan den samlede ventetiden er overstiger tids-definisjonen på tidlig artritt (Palm Ø, 2004). 
Det er derfor opprettet tidlig artritt-klinikker uten ventetider for spesialist-vurdering (Nisar MK, 2019).
Klassifikasjonskriteriene for RA (2010) er ikke like gode for klassifisering av tidlig artritt som ved etablert 
sykdom (Mjaavatten MD, 2013), EULAR har derfor utarbeidet egne retningslinjer (Combe B, 2016). 

Seropositiv RA versus seronegativ RA: Seropositiv RA  (anti-CCP eller RF positiv) er den klassiske typen 
og utgjør 80-90% av alle RA. Man regner seropositivitet som tegn på et forventet mer alvorlig, destruerende 
sykdomsforløp, men data er motstridende. En norsk studie viste at også seronegativ RA utvikler erosjoner 
og leddskade og at behovet for behandling er like stort som ved seropositiv RA (Norberg LG, 2018). Når 
en vurderer pasient-rapporterte utfall som inkluderer fysisk funksjon og redusert arbeidsevne er det ingen 
forskjell mellom seropositiv og seronegativ RA (Boer AC, 2018). 
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Diagnostiske kriterier for seronegativ RA 

1. ACR kriteriene (1-4) 

2. Radiologiske forandringer 

3. Sykdomsvarighet i minst 3 år hvor mange pasienter er testet negativ for RF x 3 

4.  Eksklusjon: 

◦ Sakroiliitt 

◦ Psoriasis 

◦ Symptomgivende IBD (Ulcerøs kolitt eller Mb. Crohn) 

◦ Andre artritt-sykdommer ekskluderes 

◦ Psoriasis, IBD, AS eller reaktiv artritt blant første grad slektninger 

Litteratur Gran & Husby J Rheumatol 1987, 14; 1079-81 

Non-erosiv RA: RA uten utvikling av erosjoner etter flere års sykdom. Tvilsomt om dette i de fleste tilfeller 
er revmatoid sykdom. Sjekk differensialdiagnoser (se nedenfor). 

Senil RA: Alders-debut over 60 år. Opprinnelig beskrevet som benign form, ofte lite eksudativ og seroneg-
ativ. RS3PE, erosiv (azotemisk) osteoarthropati og polymyalgia revmatika er hyppigste feilkilder og differ-
ensialdiagnoser. Kalles også LORA (Late Onset RA) (Korkmaz C, 2017). 

Malign eller Systemisk RA: Aggressiv sykdomsform som tydelig viser et RA er en systemsykdom. Ofte 
menn, gjerne aldersdebut i 60 – 70 årene, lite eksudativ synovitt, hyppig serositt (pleuritt, perikarditt), 
vaskulitt og noduli. Koronar angiitt, polynevropati, interstitiell Iungesykdom, glomerulonefritt, episkleritt 
og skleritt kan utvikles. Vekttap hos 80 %. Systemisk RA: Lilleby V & Gran. Tidsskriftet 1997; 117: 
4223-5. 

Differensialdiagnoser 

Differensialdiagnosene er mange, spesielt når anti-CCP er negativ (seronegativ RA er beskrevet nedenfor). 
Nærmere diagnostisering kan gjøres ut i fra antall affiserte ledd og deres lokalisering. 

• Monoartritt, Oligoartritt, Polyartritt (vennligst se eget kapittel om artritt-diagnoser). 
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Forskjell mellom psoriasisartritt (PsA) og RA:  Tabell tilpasset etter Coates LC, Clinical Medicine 2017 

Symptomer PsA RA 

Antall affiserte ledd 30-50% har oligoartritt Polyartritt vanligst 

Ledd-affeksjon Hvilket som helst, inkludert DIP Ikke DIP ledd 

Entesitt Klinisk hos 60-80% Uvanlig 

Daktylitt Klinisk hos 30% Uvanlig 

Aksial affeksjon Aksial fenotype Erosiv cervikal affeksjon 

Kutan / negle affeksjon Psoriasis: 80% hud, 60% negler Ikke økt forekomst 

Serologiske antistoff RF og CCP vanligvis negative RF og CCP oftest positive 

Bildediagnostikk Periostal ny benformasjon Erosjoner og osteopeni 

Inflammatoriske sykdommer 

• Artrose (CMC-1, PIP, DIP og MTP-1, normale inflammasjons-parametere). 
◦ Erosiv osteopati (mixed arthritis/blandet artrose og artritt) 

• Borrelia-artritt: oftest ett kne noen uker etter bitt av skogflått, særlig der denne ikke ble fjernet raskt. 
• IBD. Artritt ved inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) 
• Infeksiøs / septisk artritt 
• Kreftbehandling med sjekkpunkthemmere artralgi, artritt og muskelsmerter (Steven NM, 2019) 
• Palindrom revmatisme: Episoder med polyartritt. Utslag i anti-CCP styrker diagnosen. 
• Paramalign artritt 
• Polymyalgia revmatika  (PMR: alle er over 50 år, brå start, de fleste >65 år, proksimale muskler, 

høyere CRP og SR) 
• Psoriasisartritt 
• Pyrofosfat-artritt (kondrokalsinose, pseudogikt, eldre personer) 
• Reaktiv artritt (uker etter gastro-intestinal eller uro-genital infeksjon) 
• Retikulohistocytose, multisentrisk 
• RS3PE 
• Sarkoidose 

◦ Løfgrens syndrom; hovne ankler/distale legger, erythema nodosum, hilus-lymfeknuter 
◦ Sarkoidose artropati: oligo- eller polyartikulær 

• Systemisk lupus (SLE) og andre systemiske bindevevssykdommer 
• Urinsyregikt (akutte anfall 1-2 ukers varighet, høy urinsyre i blodet) 
• Viral akutt polyartritt 

◦ Parvovirus B19 
◦ Hepatitt -B og -C 
◦ Alfa-virus inklusiv Chikungunya: reise-anamnese: Triade: feber, artritt, utslett 
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◦ Rubella (Røde hunder blant ikke-vaksinerte) 
• Whipples sykdom: seronegativ varierende artritt som forutgår generelle symptomer på Whipples. 

Behandling 

Overordnede behandlingsprinsipper ved RA tilsier at pasienten skal være deltakende i valg av behandling 
og at denne styres etter sykdomsaktivitet, pasientsikkerhet, komorbiditet og sykdomsforløp. Revmatologer 
er spesialisten som vanligvis initierer og følger opp spesifikk medikasjon (Smolen JS, 2020). 

Kosthold/ Ernæring: Pasienter er opptatt av hva de selv kan gjøre for å redusere konsekvenser av RA og råd 
om kosthold er etterspurt. 

• Vennligst les om kosthold og ernæring i eget kapittel. 

Mikrobiota: 

• Vennligst se eget kapittel om mikrobiota/tarmflora 

Tverrfaglig behandling: Revmatologisk behandling bygger på tverrfaglig samarbeid. De viktigste gruppene 
er fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og sykepleiere. 

• Vennligst les om tverrfaglig behandling i eget kapittel. 

Medikamenter: Siden 1990-tallet har behandlingen av RA endret seg dramatisk. Fra å følge sykdomsfor-
løpet over flere måneder under mono-terapi med NSAIDs begynner pasientene nå oftest med DMARDs, 
i første rekke metotreksat, straks diagnosen er sikker. Nyere behandlingsmetoder har medført bedre fysisk 
funksjon og prognose. Mens en tidligere ønsket å lindre symptomene, er et realistisk behandlingsmål nå 
å oppnå sykdomsremisjon uten radiografisk skade eller progresjon. Utfordringer nå er å unngå medika-
mentelle bivirkninger, oppnå at pasientene følger anbefalte råd om sykdomshåndtering og behandling og 
at kostnadene holdes under kontroll. 

Mange pasienter har meninger om sykdommen og behandlingen som ikke er i overensstem-

melse med aktuell kunnskap. 

Det er revmatologens rolle å sørge for tilpasset informasjon til den enkelte, slik at pasienten 

får et riktig grunnlag for forståelse av sykdoms-mekanismer og behandlingsprinsipper. 
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På denne måten unngås uheldig auto-seponering eller manglende oppfølging fra pasientens side som 
årsak til behandlingssvikt. Det er vanlig å informere pasientene om sykdommen og behandlingen. Mange 
revmatologiske avdelinger tilbyr tilrettelagte kurs for pasienter og ledsagere og det arrangeres møter og 
kurs i samarbeid med pasientorganisasjonene. I tillegg ligger pasientinformasjon om sykdommer på Norsk 
Revmatikerforbunds hjemmesider. Informasjon om legemidler kan hentes fra Norsk Revmatologisk 
Forening/Legeforeningen. 

Når behandlingen styres av spesialist i revmatologi og etter anbefalte retningslinjer, viste norske data mel-
lom 2000 og 2010 at remisjon oppnås hyppigere, noe som er avgjørende for god prognose (Aga AB, 2013). 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 

hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet, vaksinasjoner og svanger-

skap eller svangerskapsønske. Velger en behandling utenfor godkjent indikasjon / 

utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

Analgetika: De fleste pasientene med RA trenger symptomatisk behandling med analgetika i tillegg til 
NSAIDs og DMARDs. Paracetamol-preparater er i utgangspunktet første valg.  I noen få tilfeller kan det 
bli nødvendig å bruke opiater eller kombinasjonspreparater, men langtids bruk må unngås på grunn av til-
venningsfare. 

• Vennligst les mer om analgetika i eget kapittel. 

NSAIDs: Disse er blant de eldste medikamentene vi bruker mot smerte, feber og inflammasjon ved at 
de hemmer prostaglandin-syntesen. NSAIDs har en raskt innsettende effekt (timer), men influerer kun 
på symptomene i inflammasjonsprosessen. De reduserer dermed ikke sykdomsaktiviteten eller sykdom-
sutviklingen. 

Ved RA kombineres NSAIDs ofte med DMARDs. De forskjellige NSAIDs er omtrent likeverdige hva 
gjelder effekt, men skiller seg i halveringstid. 

• Vennligst les mer om NSAIDs i eget kapittel. 

Kortikosteroider: Prednisolon eller tilsvarende kortikosteroid kan benyttes i tiden før respons på 
DMARDs (“bridging”) og ellers ved akutte eksaserbasjoner. Enkelte anbefaler en startdose Prednisolon 
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(15-30mg / dag) med gradvis nedtrapping og avslutning innen få måneder. Det forutsetter oppstart med 
metotreksat eller annet DMARD (se nedenfor) samtidig med Prednisolon. 

• Vennligst les mer om kortikosteroider i eget kapittel. 

Intraartikulære injeksjoner: En har generelt en liberal holdning til intra-artikulære injeksjoner med kor-
tikosteroid (triamcinolon, Lederspan). Teknikken læres under tjenestetiden som LIS-lege. En del mulige 
inngangsporter og metoder for noen av de vanligste leddene som egner seg for injeksjonsbehandling er vist 
i eget kapittel om Leddvæske og prøvetakning. Injeksjonene kan med fordel styres ultralyd-veiledet for best 
treffsikkerhet (Norberg LB, 2018). 

DMARDs (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs): DMARDs kan deles inn i to hovedgrupper: 1) 
syntetiske DMARDs (konvensjonelle cDMARDs, små molekyler inklusiv JAK-hemmere) og 2) biologiske 
legemidler (proteiner). De syntetiske/konvensjonelle DMARDs er tatt i bruk etter mange års utprøvende, 
empirisk  erfaring, mens biologiske legemidler er designet for å hemme spesifikke deler av immunsystemet, 
slik som de pro-inflammatoriske cytokinene TNF- og IL-6.  Syntetiske DMARDs settes inn med en gang 
en sikker diagnose foreligger. Det er ønskelig at denne perioden ikke overstiger 4-6 uker. Det er en spesial-
istoppgave å beslutte oppstart med DMARDs. 

Før oppstart av ethvert DMARD bør det utføres blodprøver. Disse kan omfatte hematologisk status, lev-
erenzymer, kreatinin, antistoff mot hepatitt -B og -C, samt IGRA-test for tuberkulose. Pasienter med kro-
nisk viral hepatitt har overhyppighet av hepato-toksisitet. Rtg thoraks tas for å ha et utgangspunkt dersom 
det under behandling med metotreksat skulle oppstå pulmonale symptomer. Pasientene bør også vurderes 
for vaksinering mot influensa og pneumokokker, samt hepatitt og andre hvis risiko for infeksjon foreligger. 

Vanligvis begynnes med metotreksat i doser opp til 25mg/uke. Metotreksat har vært brukt 

mot RA i 50 år, men er fortsatt en hjørnesten i behandlingen av flere grunner. 

1. 25-40% har god effekt av metotreksat alene og kombinert med prednisolon oppnår 

nesten 50% lav sykdomsaktivitet eller remisjon ved tidlig RA. 

2. Sammen med biologiske legemidler øker metotreksat behandlings-effekten. 

3. Metotreksat reduser utvikling av nøytraliserende antistoffer ved bruk av biologiske 

legemidler (se nedenfor). 

Bivirkninger som kvalme, hårtap, stomatitt og hepato-toksisitet kan forebygges med profy-

laktisk folsyre 1mg/dag eller 10mg/uke. Omtrent 5% må likevel avslutte metotreksat på grunn 

av bivirkninger (Alethaha D, Smolen JS, JAMA 2018). 

Blant kontra-indikasjoner er leversykdom, alvorlig nyresvikt (eGFR <30) og svangerskap eller 

RA  |  224

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.40494
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2705192


planlagt svangerskap. Ved lavgradig nyresvikt (lett økt kreatinin eller litt lav eGRF må en 

være klar over at metotreksat kan akkumuleres og medføre toksisitet. Tilsvarende ved bruk 

av trimetoprim, trimetoprim-sulfa / Bactrim (mot infeksjon). 

Det forventes å ta 6-8 uker før behandlings-respons med DMARDs inntreffer. Hvis det er behov for rask 
reduksjon av inflammatorisk aktivitet brukes Prednisolon 5-15 mg/dag i mellomtiden (“bridging”, se oven-
for). 

• Kortikosteroider er beskrevet i eget kapittel 

Alternative til metotreksat som DMARD er sulfasalazin (Salazopyrin) og leflunomid (Arava). 

Andre DMARDs som azathioprin (Imurel), ciclosporin (Sandimmun Neoral) og mykofenolat (CellCept) 
har vanligvis mindre effekt mot artritt og brukes i dag fortrinnsvis ved ekstra-artikulære manifestasjoner. 
I spesielle tilfeller benyttes kombinasjonsbehandlinger med metotreksat, sulfasalazin, hydroksyklorokin og 
perorale kortikosteroider som alternativ til kombinasjon med biologisk legemiddel. 

• Vennligst ler mer om DMARDs i eget kapittel. 

Biologiske legemidler: Generell indikasjon kan være pasienter som ikke har respondert med remisjon på 
ett eller flere DMARDs innen ca. 6 måneder og en finner tegn på vedvarende inflammasjon. Dette er 
legemidler med selektive immunmodulerende virkningsmekanismer/sykdomsmodifiserende med evne til 
å påvirke selve sykdomsprosessen. Nomenklaturen forteller ofte om substansens egenskaper; “mab” hen-
tyder til monoklonalt antistoff, “cep” spiller på at substansen er rettet mot reseptoren, mens “kin” mot 
cytokiner. 

• Vennligst les mer om biologiske legemidler i eget kapittel 

JAK-hemmere: Når biologiske legelider ikke har tilstrekkelig virkning eller ikke tolereres, er JAK-hemmere 
et aktuelt behandlingsvalg (Goll GL, 2020). Tofacitinib (Xeljanz), baricitinib (Olumiant), upadacitinib 
(Rinvoq) og Jyseleca (filotinib) er tabletter som hemmer JAK-kinase i patogenesen av RA. Flere nye typer 
er under utprøving. Effekten og indikasjonene kan sammenlignes med biologisk behandling. Effekten og 
risiko for bivirkninger er omtrent som for de biologiske legemidlene. Dette inkluderer økt infeksjonsrisiko, 
forhøyede leverfunksjonsprøver, neutropeni og hyperlipidemi. Mer spesifikk bivirkning er økt forekomst 
av herpes zoster (Taylor PC, 2019). 

• Vennligst les mer om JAK-hemmere i eget kapittel. 
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Revmakirurgi 

• Vennligst les om revmakirurgi i eget kapittel. 

Monitorering 

Hensikten med å følge opp pasienten er å justere behandlingen slik at sykdommens aktivitet og progresjon 
er fraværende eller lavest mulig, uten at vesentlige bivirkninger oppstår. En ønsker gjerne å oppnå på 
forhånd avtalte behandlingsmål (“treat to target”). Slike behandlingsmål kan også omfatte reduksjon av 
utmattelse/fatigue. Oppnås reduksjon av høy sykdomsaktivitet, bedres ofte også fatigue. I enkelte tilfeller 
forløper imidlertid fatigue/utmattelse uavhengig av andre symptomer og undersøkelsesfunn (Uhlig T, 
2018) og kan i blant være betinget i depresjon (Michelsen B, 2017). 

Det er en spesialistoppgave å vurdere når behandlingen med DMARDs skal starte, men også 

når den skal avsluttes. 

• Ved aktiv sykdom er kontroll hos spesialist eller spesialavdeling hver 1-3 måned aktuelt. 
◦ Hensikten er å justere behandlingen etter sykdomsaktivitet og ev. komplikasjoner slik at en 

oppnår behandlingsmålet raskest mulig og med færrest mulige bivirkninger. 
◦ Tett revmatologisk oppfølging under perioder med høy sykdomsaktivitet er vist å bedre prog-

nosen (Burmeister GR, 2017). 
• Når remisjon eller lav sykdomsaktivitet er nådd, kan  sykdommen følges opp hver 3-12 måned så 

lenge det er behov for sykdomsdempende behandling (Smolen JS, 2016, EULAR). 
• Dersom RA er i vedvarende remisjon uten DMARDs eller annen sykdomsdempende behandling, 

velger en ofte å avslutte oppfølgingen hos spesialist. 

Kliniske undersøkelser av ledd (leddstatus) er i forløpet essensielt for vurdering av sykdomsaktivitet. Sup-
plerende undersøkelse med ultralyd kan avdekke subkliniske forandringer, men er mer resurskrevende og 
fører ikke til bedre resultater (Sundin U, 2020). 

Sykdomsaktiviteten vurderes ved en kombinasjon av anamnese, klinisk undersøkelse og blodprøver med 
CRP eller senkningsreaksjon (SR). I tillegg kan en bruke standardiserte verktøy som DAS 28, SDAI eller 
CDAI. Disse omfatter vurdering av antall hovne og ømme ledd, smerteskala, CRP og/eller SR, legens og 
pasientens vurdering. I den grad en anser sykdomsaktivitet for en objektiv størrelse, er det en ulempe at også 
subjektive mål inngår i skåringene. Spørreskjema der pasienten selv estimerer sin sykdom (patient-reported 
outcome measures = PROMS) som Rheumatoid Arthritis Impact of Disease (RAID) -score brukes også i 
økende grad (Holte K, 2018). 
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• Se også kliniske verktøy for skåring av sykdomsaktivitet og skade i eget kapittel. 

I regi av OMERACT er det utviklet et skåringssystem (RAMRIS) for resultater av MR-undersøkelser 
(Østergaard M, J Rheum 2017). Tilsvarende for ultralyd: Ultralyd metode og atlas ved RA: Hammer HB 
2011. 

EULAR anbefaler screening for kardiovaskulær sykdom regelmessig (minst hvert 5. år) ved revmatoid 
artritt. R Agca, et al 2016. 

Behandling under graviditet og amming 

Svangerskap ved revmatoid artritt (RA) 

• Andelen som får redusert artritt-aktivitet under svangerskap er ca. 60% (Jethwa H, 

2019) 

• Forverring etter fødsel ses hos 47%  (Jethwa H, 2019). 

• Årsakene ikke er fullstendig klarlagt, men en observerer at immunologiske mekanis-

mer bidrar til redusert inflammasjon under graviditet (Østensen M, 2015). Hensikten er 

trolig å øke den gravides toleranse for fremmede proteiner (føtus). 

• De aller fleste svangerskap og fødsler ved RA forløper normalt. I en norsk studie var 

forekomsten av spontanaborter bare lett økt (RR 1,2 for tidlig spontanabort, RR 1,4 for 

sen spontanbart) sammenlignet med referansebefolkningen og det var ikke økt risiko 

for dødfødsler (Wallenius M, 2015). 

Selv om mer enn mange får lavere sykdomsaktivitet eller remisjon i svangerskap vil mer enn halvparten 
fortsatt ha aktiv RA i siste trimester (de Man YA, 2008). Mange kvinner med RA vil derfor ha behov for 
behandling i svangerskap og informasjon om riktig medikamentbruk er essensielt. De første 6 måneder 
etter fødsel får når halvparten forverring av sykdomsaktiviteten. 

Medikamenter som ikke skal brukes i svangerskap 

• Metotreksat, mykofenolat og cyclofosfamid må ikke brukes. 

• Selektive COX II hemmere mangler tilstrekkelig dokumentasjon på sikkerhet og skal 

ikke brukes i svangerskap. NSAIDs skal ikke brukes i tredje trimester. 
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• Leflunomid, mepacrine og tofacitinib mangler tilstrekkelig dokumentasjon på sikkerhet 

og skal heller ikke brukes. 

Medikamenter som kan anvendes i svangerskap 

• Sulfasalazin, hydroksyklorokin, ciclosporin-A, takrolimus, azathioprin, kolkisin og kor-

tikosteroider kan anvendes. I alvorlige tilfeller kan metylprednisolon og immunglobu-

liner iv brukes. 

• Noen biologiske legemidler kan anvendes på strenge indikasjoner. 

◦ Certolizumab passerer i placenta i liten grad (mindre enn 10%) og er blant TNF-

hemmere som er best egnet dersom behandling gjennom hele svangerskapet er 

aktuelt. 

◦ Etanercept krysser placenta 10-30 % og kan også vurderes brukt gjennom 

svangerskap. 

Andre TNF-hemmere som infliksimab og adalimumab øker konsentrasjonen i fosteret til over 

100% av mors nivå via aktiv transport av IgG over placenta og skal bare brukes på streng 

indikasjon etter første trimester. 

• Rituksimab, anakinra, tocilizumab, abatacept, belimumab og ustekinumab har for lite 

dokumentasjon om sikkerhet i svangerskap og bør erstattes av annen behandling. De 

skal bare brukes dersom ikke annen medikasjon er aktuell for å kontrollere sykdom-

saktiviteten. 

Dersom biologisk behandling er gitt etter svangerskapsuke 22. skal barnet ikke ha levende 

vaksiner de første 6 levemåneder på grunn av noe nedsatt immunforsvar 

Götestam Skorpen C et al , Ann Rheum Dis,  2016 

Samaritano LR, 2020 

Skal ikke brukes ved amming 

• Metotreksat, mykofenolat mofetil, cyclofosfamid, leflunomid, tofacitinib og COX-II 

hemmere utenom celecoxib 

• Tilstrekkelige data for sikkerhet mangler for rituksimab, anakinra, belimumab, ustek-

inumab, tocilizumab og abatacept og bør ikke brukes ved amming. 
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Kan brukes ved amming 

• Hydroksyklorokin (Plaquenil), sulfasalazin, azathioprin (Imurel), ciclosporin, takrolimus, 

kolkisin, prednison/prednisolon, immunglobulin, NSAIDs og celecoxib 

• Infliksimab, adalimumab, etanercept og certolizumab 

Götestam Skorpen C et al , Ann Rheum Dis,  2016 

• Vennligst les om svangerskap og revmatisk sykdom også i eget kapittel 
• NKSR (Nasjonalt Kompetansesenter) 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR anbefalinger (alle) 

Her et et lite utvalg for RA: 

• Behandling med DMARDS, EULAR: (Smolen JS, Ann Rheum Dis 2020) 
• Tidlig artritt EULAR: Combe B, 2016 
• Kardiovaskulær risiko EULAR; Agcar, 2016 
• Sykepleier-anbefalinger EULAR; Bech B, 2019 
• Fysisk aktivitet EULAR: Rauch Osthoff, 2018 

Norsk Revmatologisk Forening / Legeforeningen 

• Generelt informasjon om behandlingsretningslinjer er i eget kapittel i Kompendiet 

Prognose 

Med effektiv behandling oppnås lav sykdomsaktivitet eller remisjon hos 75-80%. Disse pasientene kan ofte 
fortsette å delta i normale sosiale aktiviteter og arbeid (Burmeister GR, 2017). Likevel forløper sykdommen 
alvorlig hos en mindre del av pasientene og behovet for bedre medikamenter er fortsatt til stede. 

Vi mangler dessverre gode biomarkører for alvorlig prognose. Det er i utgangspunktet meget vanskelig å 
forutsi utfallet av RA i hvert enkelt tilfelle. Vedvarende høy sykdomsaktivitet, mange ledd affisert initialt, 
tidlig utvikling av radiologiske erosjoner og ekstra-artikulære manifestasjoner gir alvorlig sykdom. 
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Det er antas dårlig prognose korrelerer med høye verdier av serum IgA RF og a-CCP som også er assosiert 
med høy sykdomsaktivitet, ledd-destruksjon og insidens av ekstra-artikulære komplikasjoner. Jo eldre 
pasienten er, desto dårligere funksjon, men ikke større destruksjonsgrad, hvilket indikerer redusert 
funksjonsreserve. Andre tegn på dårlig prognose er høyt antall hovne ledd,  tidlige erosjoner, dårlig behan-
dlings respons på to eller flere DMARD, RA-vaskulitt og røking. 

Dødeligheten har vært noe økt i forhold til normalbefolkningen (Standard Mortalitets Ratio 1,5-2). 
Enkelte studier har konkludert med økt insidens av kardiovaskulære sykdommer, andre finner økt 
forekomst av lymfom. Når en sammenligner ulike tidsepoker, ser en at 5-års mortalitet etter år 2000 er blitt 
lik befolkningen ellers (Laicaille C, Ann Rheum Dis 2017). 

Litteratur 

Scott DL, Lancet. 2010 

Smolen JS, 2020 (EULAR anbefalinger om behandling og oppfølging) 
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33. 

RS3PE SYNDROM. REMITERENDE 
SERONEGATIV SYMMETRISK SYNOVITT 
MED PITTING ØDEM (REV 007) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på RS3PE 

Over 80% er menn over 60 års alder. 

Raskt innsettende smerte og hevelse i små ledd i over- og underekstremiteter. Betydelig ødem-

dannelse i hender og føtter. 

Forhøyet CRP og SR 

Læringsmål REV 007 

ICD-10: M65.9 (uspesifisert synovitt/tenosynovitt) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617873


&0 år gammel mann med RS3PE. Smerter 
i flere ledd, lett forhøyet ST (37) og CRP 
(6,1) med tilkommet markert hevelse  / 
ødem i venstre hånd før (a) og etter 
behandling med Prednisolon 15 mg/dag  i 
3 uker (b). Ingen residiv etter seponering 
(ved  14 måneders observasjon). 

Definisjon 

RS3PE er en inflammatorisk revmatisk sykdom hos eldre 
personer bestående av seronegativ symmetrisk artritt led-
saget av ødem og med spontan helbredelse. Foto: Varshney 
AN, Singh NK – Journal of postgraduate medicine (2015 
Jan-Mar). CC BY-NC-SA 3.0 

Historie 

Tilstanden ble beskrevet i 1985 av McCarty. 

Etiologi 

Årsaken er ukjent. Kasuistiske meddelelser om utvikling av 
RS3PE etter BCG-vaksinasjon og i forløpet av mycoplasma pneumoniae infeksjon. Noen tilfeller er 
assosiert med bakenforliggende malignitet. 

Epidemiologi 

Omkring 80 % er menn. Eldre, dvs. vanligst over 60 år (gjennomsnitt 72, variasjonsbredde 58-92).  Oftere 
menn enn kvinner (2:1 forekomst). 

Sykdoms-manifestasjoner / Kliniske 
uttrykksformer 

Raskt innsettende smerte og hevelse av små-ledd i over- og underekstremiteter. Betydelig ødem-dannelse i 
hender og føtter. Likner på revmatoid artritt (RA), bortsett fra det markante ødemet. Symmetrisk affeksjon 
av PIP, MCP, MTP, håndledd og fotrygg. Ikke sjelden sees asymptomatiske fleksjons-kontrakturer i fingre 
og håndledd. Karpal tunnel syndrom kan forekomme samtidig. Myalgi som ved  polymyalgia revmatika er 
ikke uvanlig. 

Laboratoriediagnostikk 

CRP og senkningsreaksjon (SR) er tydelig forhøyet. 
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Immunologiske undersøkelser 

Ingen spesielle tester. Seronegativ for RF, a-CCP. 

Bildediagnostikk 

Sykdommen er non-erosiv i 95% av tilfellene. Undersøkelser med Ultralyd eller MR vil vise tenosynovitt i 
både fleksor- og ekstensorsener. 

Malignitet-utredning der bildediagnostikk inngår er aktuelt. Ved usikkerhet, kan også MR-undersøkelse 
eller PET/CT være aktuelt 

Diagnostiske kriterier 

Diagnostiske kriterier for RS3PE syndromet 

Alle fire punkter skal oppfylles: 

1. Bilateral pitting ødem i begge hender og/eller føtter (sjelden unilateralt) 

2. Brå debut av polyartritt 

3. Alder >50 år (enkelte rapporter på yngre personer) 

4. Revmafaktorer er negative 

Agarwal V,  2005 

Differensialdiagnoser 

• Amyloidose (proteiner i urin, sjelden) 
• Hypoalbuminemi (sjekk albumin/protein i blod og urin) og nyrefunksjon 
• Kondrokalsinose 
• Lipødem 
• Lymfe stase / lymfeødem 
• MCTD (yngre kvinner) 
• Polymyalgia revmatika 
• Revmatoid artritt(Leddgikt) 
• Sarkoidose 
• Spondyloartritt (inklusiv psoriasisartritt) 
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• Urinsyregikt 
• Vene-trombose (blodpropp) 

Behandling 

Initialt prøves gjerne NSAIDs, men ofte med utilstrekkelig effekt. De fleste responderer utmerket på 
lave doser per oralt kortikosteroid 10-20mg/dag. Hydroksyklorokin kan virke steroid-sparende.  I tilfeller 
assosiert med malignitet er behandling av kreft-sykdommen essensiell. 

Prognose 

Komplett remisjon innen 4-18 måneder (maksimalt 27 måneder) forventes. Noen plages senere av fleksors-
ene-synovitt med kontrakturer. Påfølgende hjerneblødning rapportert. 

Det er rapportert økt forekomst av lymfoproliferativ sykdom (myelomatose, akutt myelogen leukemi, non-
Hodgkins lymfom) og Kaposis sarkom ved RS3PE, samt solide tumorer (prostata, pulm, rektum, kolon, 
ventrikkel, pankreas, endometriet og ovarier). Alle skal derfor utredes med røntgen- eller CT thoraks, mam-
mografi, perifert blodutstryk, sternalpunksjon, elektroforese av serum og urin, samt bestemmelse av PSA. 
Bruk av PET/CT vurderes. 

Litteratur 

Lilleby V & Gran JT. Tidsskriftet 1997 
Yamamoto S, 2020 (paraneoplastisk) 
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34. 

SPONDYLOARTRITTER (SPA). OVERSIKT 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på spondyloartritt 

Perifer oligo-artritt og/eller spondylitt. Felles kliniske, radiografiske og immunologiske kjen-

netegn (vennligst se nedenfor) tyder på en felles etiopatogenese. 

Læringsmål REV 008 

ICD-10 

Bekhterevs / Ankyloserende spondylitt: M45.0-M49. 

Reaktiv artritt / Reiters syndrom: M02.3 

Juvenile entesitt-relatert artritt /ankyloserende  SpA: M08.1 

Psoriasisartritt: Psoriasis artritt L40.5; kutan psoriasis vulgaris: L40.0 

Artritt ved IBD: M07.5 + K51.9 Artritt, SpA, ved Ulcerøs kolitt. M07.4 + K50.9 Artritt ved Crohns 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer


Kvinne 51 år 
gammel med 
psoriasisartritt. 
CT-bilder av 
iliosakralledd viser 
artritt med usurer 
ved aksial 
manifestasjon. 
Asymmetrisk 
affeksjon i dette 
tilfellet. 

Definisjon 

Spondyloartritt (SpA) er en gruppe inflammatoriske revmatiske sykdommer som har flere felles kliniske-
, laboratorie-, radiologiske- og genetiske trekk. De angriper perifere ledd i form av asymmetrisk artritt og 
det aksiale skjelettet ved iliosakralledd-artritt og inflammasjon i columna.  Ofte overlapper aksiale og per-
ifere symptomer. Andre kjennetegn er daktylitt, entesitt og uveitt/iridocyklitt, samt fravær av revmatoide 
faktorer (RF), men økt forekomst av HLAB-27 i noen av SpA-undergruppene. Illustrasjon: Prakash D, 
Prabhu SM, Irodi A – The Indian journal of radiology & imaging (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Historie 

Begrepet SpA har eksistert siden i 1974, Moll og medarbeidere definerte tilstanden (Moll JM, 1974). De 
definerte undergruppene av spondyloartritt (Bekhterevs/ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt, reak-
tiv artritt, IBD-relatert/enteropatisk artritt og udifferensiert SpA) er mer konkret definert (Dougados M, 
Lancet 2011). En ekspertgruppe har laget klassifikasjonskriterier for aksial og perifer artritt (ASAS Rud-
waleit M, Ann Rheum Did, 2010). 

Epidemiologi 

Forekomsten av SpA er høyere i nord (1,6% i arktiske strøk) enn på sørlige deler av kloden (0,2% i Sør-
Øst-Asia. Utbredelsen følger delvis forekomsten av HLA-B27 som er vanligst i nordlige strøk (Stolwijk C, 
2016). I sørlige Sverige er prevalensen av SpA i en befolkningsstudie beregnet til 0,45% (Haglund E, 2011). 

Genetikk 

Selv om spondyloartritt defineres i samme gruppe, indikerer det ikke at sykdomsårsaken er felles for diag-
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nosene. Sammenhengen med HLA-B27 er størst ved Bekhterevs / ankyloserende spondylitt (95%) og reak-
tiv artritt (70-80%), lavere ved IBD-relatert SpA og psoriasisartritt. 

Symptomer 

Vanligst er asymmetrisk artritt i store ledd. Typisk er oligoartikulær, asymmetrisk, non-destruktiv artritt. 

Mange får aksiale manifestasjoner med inflammatorisk ryggsmerte som første symptom. 

Ekstra-artikulære manifestasjoner ved spondyloartritter (Duba AS, 2018) 

Mukokutane 

-Psoriasis (Psoriasisartritt) 

-Negle-forandringer: pitting, riller, hyperkeratose, og onycholyse (Psoriasisartritt) 

-Orale ulcera (Reaktiv artritt, IBD-relatert artritt) 

-Keratoderma blennorrhagicum, circinat balanitis (ReA, særlig ved klamydia) 

–Erythema nodosum, pyoderma gangrenosum (IBD-relatert artritt) 

Okkulære: 

-Residivere uveitt (oftest anterior), keratitt, konjunktivitt 

Gastrointestinalt: 

–Ulcerøs kolitt, Crohns sykdom (IBD-relatert artritt) 

-Infeksiøs eller steril iliitt/kolitt (Reaktiv artritt) 

-Mikroskopisk kolitt (Bekhterevs /ankyloserende spondylitt) 

Genitalt-urinveier 

-Prostatitt, infeksiøs/steril uretritt, cervicitt, cystitt, salpingitt, vulvovaginitt (Reaktiv artritt) 

Lunger: (Bekhterevs /ankyloserende spondylitt) 

-Pulmonal fibrose (apikale lungefelt) 

Kardiovaskulært: 

-Aortitt, aorta rot dilatasjon, aorta-klaff insuffisiens (Bekhterevs /ankyloserende spondylitt) 

-Ledningsforstyrrelser (Bekhterevs /ankyloserende spondylitt) 

-Myokardial dysfunksjon 

-Perikarditt 

Nevrologisk: 

-Atlantoaksial subluksasjon 

-Cauda equina syndrom 

-Ossifikasjon av posteriore longitudinale ligament med spinal stenose 

Skjelett 

-Osteoporose 
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Nyrer 

IgA nefropati 

Sekundær amyloidose (AA-amyloidose) 

Kalsium oksalat-stener  (Crohns sykdom) 

Forskjeller på ulike spondyloartritter (Richlin CT, 2018) 

Kjennetegn Psoriasisartritt 
Bekhterevs 
/ankyloserende 
spondylitt 

Reaktiv artritt IBD-assosiert 
artritt 

Alder ved debut (år) 36 20 30 30 

Mann/kvinne ratio 1:1 3:1 3:1 2:1 

Perifer artritt 96% 30% 90% 30% 

Aksial artritt 50% 100% – 30% 

Daktylitt Vanlig Fraværende Uvanlig Fraværende 

Entesitt Vanlig vanlig Uvanlig Uvanlig 

Psoriasis 100% 10% 10% 10% 

Negle-lesjoner 87% Uvanlig Uvanlig Uvanlig 

HLA-B27 40-50% 90% 70% 30% 

Klassifikasjon 

Ulike spondyloartritter (med lenker): 

1. Bekhterevs sykdom / Ankyloserende spondylitt: vennligst les mer i eget kapittel 
2. Psoriasisartritt: informasjon om sykdommen i eget kapittel (Spondylitt, Oligoartritt, Monoartritt) 
3. Reaktiv artritt: beskrevet i eget kapittel 
4. Artritt ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD-relatert SpA / enteropatisk SpA) er beskrevet i 

eget kapittel 
1. Ulcerøs kolitt 
2. Crohns sykdom 

5. Udifferensiert spondyloartritt: Definisjon: Pasientene tilfredsstiller klassifikasjonskriteriene for 
spondyloartritt, men spesifikk sykdomsdiagnose er ikke mulig. Typisk foreligger inflammatorisk 
ryggsmerte, perifer artritt i hofter, knær eller ankler og entesitt. Noen har HLA-B 27, andre 
ikke. Epidemiologi: Prevalens opptil 0,7% i Europa (basert på ESSG kriterier) (Stolwijk C, 
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2016). Forløp: I løpet av 5-10 år vil 24% utvikle Bekhterevs / Ankyloserende spondylitt, 2,7% Psoria-
sisartritt, mens 22,5% går i remisjon. Mange vil forbli udifferensierte og enkelte får andre diagnoser, 
inklusiv fibromyalgi og andre smertesyndromer. Klassifikasjonskriterier: ESSG: Dougados M, 1991; 
ASAS Rudwaleit M, Ann Rheum Did, 2010. Litteratur: Sampaio-Barros. J Rheum 2010. 

6. Juvenil entesitt-relatert artritt 

Aksial spondyloartritt kan defineres ihht ASAS kriterier (Rudwaleit M, 2009): Inflammatorisk 
ryggsmerte med symptomer >3 måneder blant personer <45 års alder, i tillegg til enten sakroiliitt ved bilde-
undersøkelser (rtg, CT eller MR) og minst et SpA funn (daktylitt, entesitt) eller HLA-B27 og minst to SpA 
funn. 

Aksial SpA kan klassifiseres inn i to undergrupper: 

• Non-radiografisk spondyloartritt (non-radiografisk SpA) 
◦ I noen tilfeller er en tidlig fase av sykdommen, andre ganger uspesifikke funn (uten sykdom) 

eller tegn på annen sykdom. 
• Radiografisk SpA. Radiografisk kan defineres som metode som benytter stråling. Radiografisk SpA 

er nærmest identisk med Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondylitt 
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ASAS kriterier for aksial SpA (Rudwaleit M, 2009). 

Blant pasienter < 45 års alder med minst tre måneder med ryggsmerter 

 

Bildediagnostisk arm 

(Radiologisk SpA) 

Sakroiliitt ved bildedi-

agnostikk 

OG 

≥ 1 SPA tegn 

 

ELLER 

Klinisk arm (non-

radiologisk SpA) 

HLA-B27 + 

OG 

≥ 2 andre SPA tegn 
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Sakroiliitt ved bildediagnostikk: 

• Aktiv (akutt) inflammasjon på MR som indikerer sakroiliitt assosiert med SpA 

• Sikker radiologisk sakroiliitt i henhold til modifiserte New York Kriterier (røntgen eller CT) 

SpA tegn: 

• Inflammatorisk ryggsmerte 

• Artritt 

• Entesitt (hæl) 

• Uveitt 

• Daktylitt 

• Psoriasis 

• IBD 

• God effekt av NSAIDs 

• Familiedisposisjon for SpA 

• HLA-B27+ 

• Forhøyet CRP 

 

Perifer SpA kan klassifiseres (Rudwaleit M, 2011) blant pasienter uten aktuelle ryggsmerter, med perifer 
artritt eller entesitt eller daktylitt pluss minst ettav følgene SpA kjennetegn (uveitt, psoriasis, inflamma-
torisk tarmsykdom, forutgående infeksjon HLA-B27, sakroilitt ved bildediagnostikk) eller minst to av føl-
gende: artritt, entesitt, daktylitt, inflammatorisk ryggsmerte tidligere, nær slekt med SpA. 
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Perifer artritt og/eller Entesitt og/eller Daktylitt 

PLUSS 

 

≥ ett SpA kjennetegn 

• Uveitt 

• Psoriasis 

• IBD 

• Forutgående 

infeksjon 

• HLAB27+ 

• Sakroiliitt ved 

bildediagnistikk 

 

ELLER 

≥ to andre SpA kjen-

netegn 

• Atritt 

• Entesitt 

• Daktylitt 

• Inflammatrosk 

ryggsmerte i 

anamnesen 

• Familiedisposisjon 

for SpA 

 

 

Disse ASDAS-kriteriene er kompliserte å bruke i praksis og er blitt kritisert for manglede spesifisitet (Braun 
J, 2018; Aydin SZ, 2012). 

Selv om MR-lesjoner i kriteriene for aksia lSpA skal være typiske er det  verdt å merke seg at funn av sakroili-
itt ved MR kan være beheftet med flere begrensinger og feiltolkninger. Lesjonene ved SpA kan fluktuere 
og medføre manglende funn (lav sensitivitet). Dessuten er sakroiliitt på MR beskrevet hos over 20% med 
uspesifikke ryggsmerter og omtrent en av tre distanseløpere uten at SpA foreligger (lav spesifisitet) (Lucas 
C, 2018). 
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Svangerskap 

Det foreligger data for Bekhterevs/ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt. 

• Vennligst se under de respektive kapitlene og generelt om svangerskap ved revmatisk sykdom 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

 EULAR: van der Heijde D, 2016 (Behandling) 

Norsk Revmatologisk forening/Legeforeningen (Aksial spondyloartritt) 

NKSR (svangerskap) 

• Vennligst les generelt om behandlingsretningslinjer i eget kapittel 

Litteratur 

Sepriano A, 2020 

Duba AS, 2018 

Ehrenfeld, 2012 
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Stills sykdom i voksen alder. 22 år gammel 
kvinne som etter 4 uker med leddsmerter 
utviklet svingen feber 35-39 grader og 
lakse-rødt eksantem. CRP 30, ferritin 2027 
(referanseområde: 10-291). 

35. 

STILLS SYKDOM I VOKSEN ALDER (ADULT 
ONSET STILL’S DISEASE, AOSD) (REV 007) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Adult Stills sykdom 

Barn (systemisk JIA) og (unge) voksne (adult Stills) med vedvarende feberepisoder med normal 

temperatur i mellom. Feber-kurve: “kirkespir/spiking fever” uten buk av febernedsettende 

medikamenter. 

Utslett følger feber. 

Artritt er vanlig senere i forløpet. 

Høye inflammasjonsparametere (SR og CRP), forhøyet ferritin. 

Læringsmål REV 007 

ICD-10: M06.1 (Stills i voksen alder) 

Definisjon 

En febril lidelse av ukjent årsak karakterisert av artritt, 
utslett, leukocytose, samt hyppige organaffeksjoner og 
fravær av auto-antistoffer. Sykdommen blant voksne 
(Adult Stills sykdom, AOSD) skilles fra Stills sykdom 
hos barn som er identisk med juvenil artritt (barneled-
dgikt), systemisk type, selv om tilstandene har flere felles 
kjennetegn. Illustrasjon: Mimura T, Shimodaira M, 
Kibata M, Tsukadaira A, Shirahata K – BMC research 
notes (2014). CC BY-4.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617399
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4307634_13104_2014_3448_Fig1_HTML&query=adult%20onset%20Still%27s%20disease&it=xg&req=4&npos=9
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4307634_13104_2014_3448_Fig1_HTML&query=adult%20onset%20Still%27s%20disease&it=xg&req=4&npos=9
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4307634_13104_2014_3448_Fig1_HTML&query=adult%20onset%20Still%27s%20disease&it=xg&req=4&npos=9
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Historie 

Blant barn ble sykdommen (systemisk JIA) beskrevet av Sir Frederick Still, britisk lege (1868-1941), Guy’s 
Hospital og Great Ormond Street i London. Stills sykdom brukes nå mest om den voksne formen (adult 
Stills) som først ble beskrevet av Bywaters i 1971. 

Epidemiologi 

Menn og kvinner angripes omtrent like ofte. Aldersgruppene som vanligvis angriper er 15-25 år og senere 
36-46 år, median debutalder er 21 år, hvorav over 80 % er under 32 år, men alder over 60 år er også rap-
portert. Insidens 0,16-0,34/100 000/år. Prevalens varierer mellom 1-34/million. Tilfeller i aldersgruppen 
mellom 36-46 år er også rapportert (Owlia MB, 2009; Giacomelli R, Ruscitti P, 2018). 

Etiologi og patogenese 

Årsaken er ukjent, men enkeltstående rapporter om utvikling av AOMS etter infeksjon med toksoplas-
mose, rubella, meslinger, Epstein-Barr-virus, mykoplasma pneumoni, parvovirus og chlamydia pneumo-
niae. Sykdomsårsaken er ukjent, men når Stills sykdom har begynt, er både det innate og det adaptive 
immunsystemet engasjert og signalmolekylene (interleukiner) IL-1, IL-6 og IL18 er forhøyet i blodet. 

Genetikk 

Sannsynligvis foreligger en genetisk disposisjon for å utvikle sykdommen (polygenetisk autoinflammatorisk 
sykdom), slik at den slekter på andre autoinflammatorisk sykdommer (som oftest bryter ut i barne-alder). 
Ulike HLA assosiasjoner synes å disponere for forskjellige sykdomsforløp (Ruscitti P, 2018). 

Symptomer og kliniske kjennetegn 

Feber: Vedvarende feber ses hos 84 – 100 % og kommer i Iange sykler med varighet 8 uker – 8 måneder. 
Kirkespirformet feberkurve med topper på > 39°C og minst en normal temperatur daglig. Feberen oppstår 
gjerne om kvelden og er relativt ofte ledsaget av frysninger. 

Artritt: Artritt påvises hos 86 – 100 %, men ikke nødvendigvis initialt. Gjerne symmetrisk polyartritt eller 
oligoartritt, ikke migrerende (som ved revmatisk feber) og ofte betydelig morgenstivhet. Håndledd, knær og 
albuer angripes hyppigst. Til forskjell fra revmatoid artritt (RA) spares ofte fingre og tær bortsett fra tom-
mels CMC og stortås TMP. Noen utvikler ankylose som kommer de første 5 årene (særlig håndledd). Hvis 
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ankylosen rammer CMC eller TMP utvikles en tiltakende avsmalning av leddspalten, men uten erosjoner. 
Myalgi er hyppig. 

Eksantem: Utslett ses hos 58 – 87 %, lakse-farget eller rosa, flyktig (timer), evt. kun ved feber, sjelden kløe, 
oftest ikke i ansikt, fotsåler og håndflater. Bad eller gnissing kan utløse utslett. Andre typer utslett som kan 
ses, er persisterende plakk i ansikt, nakke og rygg, lineær pigmentering og trombocytopenisk purpura. 
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Forekomst av kliniske og laboratorie-funn ved adult Stills sykdom (Adaptert etter Ruscitti P, 2018). 

Kliniske kjennetegn Spesifikasjon Forekomst 

Feber 

Høye temperaturer >39 
grader med et svingende 
forløp med normalisering 
daglig etter maksimalt 4 
timer, selv uten 
medikasjon. 
Kirkespir-formet 
feberkurve med de høyeste 
verdier ved anfall om 
kvelden. Utgjør ca. 20% av 
“residiverende høy feber av 
ukjent årsak”. 

93-100% 

Artritt 

Artralgi og artritt, oftest 
håndledd, knær og ankler. 
Mildt, transistent vanligst. 
Kronisk symmetrisk erosiv 
sykdom forekommer 
forløp 

86-100% 

Eksantem 

Lakse-rosa farge, 
makulo-papuløs formasjon 
kan forekomme. Oftest 
proksimalt på 
ekstremiteter og truncus. 
Oppstår under feberanfall. 
Ikke vaskulitt 

58-87% 

Myalgi Følger oftest feberforløpet 13-84% 

Splenomegali 

Kombinasjon med 
lymfeknute-svulster gjør at 
lymfom må utelukkes som 
differensialdiagnose 

35-79% 

Lymfadenopati 

Biopsi viser paracortical 
ekspansjon av 
immunocytter/blaster. 
Lymfeknutene er gjerne 
lokalisert cervikalt og 
submandibulært 

28-74% 

Sår hals Bare litt rødhet observeres 
ved undersøkelse 27-74% 

Lever-manifestasjon 

Normalisering  uten varig 
skade er vanligst, men 
ikterus  og fatal leversvikt 
med er rapportert). 
Behandling med NSAIDs 
kan også medføre 
lever-påvirkning 

21-62% 

Pleuritt 
Også interstitiell 
lunge-affeksjon er 
beskrevet 

8-53% 
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Vekttap 5-44% 

Perikarditt 

Oftest tidlig i 
sykdomsforløpet, 
tamponade kan 
forekomme 

6-38% 

Abdominal smerte 5-38% 

Blodprøver  

Ferritin økt >5 x øvre 
referanse-område 69-93% 

CRP økt 96-100% 

SR økt 87-99% 

Neutrofil leukocytose Hos 80 % (maks. 62 000) 74-97% 

Leverenzymer økt Mild-moderat økning 36-74% 

Inflammatorisk anemi 18-68% 

Livstruende 
komplikasjoner 

Makrofag 
aktiveringssyndrom 
(MAS) 

Økt dødelighet (10-41%). 
Kan trigges av infeksjoner 
og medikamenter. Høy 
feber, hepatosplenomegali, 
ekstremt høy ferritin, økte 
trigyserider, leverenzymer, 
cytopeni. Lav fibrinogen 
og relativ lav SR men høy 
CRP. Typiske funn i 
benmarg: 
Hemofagocytose med 
aktiverte makrofager 

15% 

Disseminert intravasal 
koagulasjon (DIC) 

Vedvarende feber, 
purpura. Kan ligne sepsis. 

Trombotisk 
trombocytopenisk 
purpura (TTP) 

Mikroangiopatisk, 
hemolytisk anemi, 
trombocytopeni og 
multiorgansvikt. 
ADAMTS13 assosiert 

Lungeblødning (diffus, 
intra-alveolær) 

Dyspne, ny anemi, 
brystsmerter 

Sjeldne: Sentralnervesystem (Psyko-organisk syndrom, afasi, hjernestammeblødning, meningo-encefalopati, 
aseptisk meningitt, status epilepticus, hørselstap), polynevropati, Guillain-Barré varianter og nefritt. 

 Svangerskap og fødsel 

De fleste med adult Stills sykdom er i fertil alder. Det er likevel sparsom dokumentasjon på svangerskapsut-
fall. Pr 2019 var bare 49 tilfeller rapportert. Samlet sett indikerer erfaringene at kvinner med Stills sykdom 
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PET/CT ved adult 
Stills. Patologisk 
18FDG opptak i 
benmarg, milt og 
lymfeknuter før 
behandling (A1, 
B1, C1) med 
normalisering 
under behandling 
(A2, B2, C2). 

er i økt risiko for svangerskapsrelaterte komplikasjoner. Det vanligste er redusert vekst hos fosteret (“small 
for date”) som er rapportert hos 46%. For tidlig fødsel hos 23%. 

Sykdommen kan blusse opp eller debutere under svangerskap (ofte i 5.-6. måned) og eksaserbasjon post-
partum er ikke sjelden. Svangerskap ved Stills sykdom oppfattes derfor generelt som risikosvangerskap og 
følges opp av spesialisthelsetjenesten der et samarbeid mellom revmatolog, obstetriker, jordmor og fastlege 
er aktuelt for optimale kontroller (De Carolis S, 2019). 

• Vennligst les mer om svangerskap ved revmatisk sykdom i eget kapittel. 

Illustrasjon: Yamashita H, Kubota K, Mimori A – Arthritis research & therapy (2014). CC BY-4.0 

Klassifikasjonskriterier 

Yamaguchis kriterier (krever minst 5 kriterier, hvorav to majorkriterier) 

Major 

1. Feber 39 grader eller mer i minst en uke. Intermitterende. 

2. Artritt eller artralgi i minst to uker 

3. MakuIært eller makulo-papuløst rosafarget utslett (ikke kløende) 

4. Leukocytose (minst 10 000/mm3 med minst 80 % neutrofile) 

Minor 
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1. Sår hals / faryngitt 

2. Lymfadenopati og/eller splenomegali 

3. For høye leverenzymer 

4. Negative tester for RF og ANA 

Yamaguchi M, 1992 

Laboratorieundersøkelser 

Senkningsreaksjon (SR) (fallende ved MAS), CRP forhøyet ved aktiv sykdom, Leukocytter (leukocy-
tose), Hemoglobin (anemi, raskt fallende ved alvorlig lungeblødning), Trombocytter (Trombocytose 
sjelden, trombocytopeni ved TTP og DIC). Leverenzymer (lett-moderat økt). Ferritin (>5x øvre referanse. 
Skyhøye ved MAS). Fibrinogen (lav ved MAS). Triglyserider (stiger ved MAS). Hyper-gammaglobulinemi. 
Normalt serum procalcitonin (forhøyet ved bakteriell infeksjon). Ved AOSD er imidlertid TNF-alfa 
aktiviteten høy, slik at “cut-off” for procalcitonin bør settes til 1,4 ng/ml. Proteinuri oftest kun under 
feberepisoder. Benmargsbiopsi ved mistanke om MAS eller lymfom. 

Immunologiske tester 

Ingen er spesifikke. Positiv RF hos 4-18 %. Positiv ANA hos 0-11 %. Høy IL-18 ved aktiv sykdom (ikke 
rutine-test). 

• Vennligst les om tolkning av laboratorieprøver også i eget kapittel. 

Bildediagnostikk 

Utredning av Stills sykdom bør omfatte røntgen eller helst CT- thoraks og ultralyd eller CT av abdomen 
av differensialdiagnostiske årsaker. PET/CT kan vise økt opptak i lymfeknuter, milt og benmarg og brukes 
ved feber av ukjent årsak. Ved artritt i tidlig sykdomsfase er røntgen-undersøkelser av liten verdi, mens ultra-
lyd eller MR foretrekkes. 

• Vennligst les generelt om bildediagnostikk i eget kapittel 
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Lungeblødning 
ved adult Stills 
sykdom. 

Illustrasjon: Sari I, Birlik M, Binicier O, Akar S, Yilmaz E, Onen F, Akkoc N – Journal of Korean medical 
science (2009). CC BY-NC 3.0 

Behandling 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 

hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet, vaksinasjoner og svanger-

skap eller svangerskapsønske. Velger en behandling utenfor godkjent indikasjon / 

utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

NSAIDs mislykkes i å kontrollere sykdommen i de aller fleste tilfellene. Symptombehandling med NSAIDs 
inntil andre medikamenter har effekt er aktuelt. 

Kortikosteroider (Prednisolon 0,5-1,0 mg/kg/dag) har effekt hos ca. 60%. Intravenøs metylprednisolon 
(SoluMedrol) brukes ved alvorlig eksaserbasjon, affeksjon av indre organer og ved tegn på MAS. Respons 
innen få dager forventes. 

Metotreksat kan brukes som steroid-sparende medikament forutsatt at leversykdom og andre kontra-
indikasjoner er utelukket. Metotreksat er mest aktuelt ved kronisk ledd-affeksjon (RA-lignende form) og 
doseres som ved revmatoid artritt (RA). 

Biologiske legemidler: Første-valget ved aktiv, typisk sykdom er vanligvis IL1-hemmeren anakinra som er et 
biologisk legemiddel. Canakinumab (IL-1 hemmer med lengre effekt) og IL-6 hemmeren tocilizumab kan 
være et (dyrere) alternativ. Medikamentene forventes å hode sykdommen under kontroll også ved lang tids 
bruk, slik at annen medikasjon ofte er unødvendig. IL-6 hemmeren tocilizumab (biologisk) er et alternativ 
til IL-1 hemmer. TNF-hemmere (biologisk) har mindre forventet effekt, men kan være aktuelle når kronisk 
leddaffeksjon (RA-lignende) foreligger. 
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Immunglobulin: Immunglobulin intravenøst (2g/kg kroppsvekt fordelt over 3-5 dager) brukes vanligvis 
ikke med unntak av noen tilfeller med samtidig Makrofag aktiveringssyndrom (MAS/HLH), ved andre 
livstruende komplikasjoner eller ved høy sykdomsaktivitet i svangerskap (dersom IL-1 hemmer ikke kan 
brukes). 

Prognose 

AOSD her ulike, individuelle forløp 

• Polycyklisk systemisk (vanligst) 

• Monocyklisk systemisk 

• Kronisk artikulær (RA-lignende) 

Noen har residiverende anfall, andre har kanskje bare ett anfall, mens også mer kronisk forløpende sykdom 
forekommer. Polyartritt som varer > 6 måneder indikerer kronisk artikuIært forløp. Studier har vist at 
42-44% hadde selvbegrensende sykdom (monosyklisk), 13% intermitterende, 16-32% et kronisk forløp, og 
nesten 1/3 har minst ett tilbakefall. 

Differensialdiagnoser til AOSD 

• Infeksiøse lidelser 
◦ Borreliose 
◦ Mykoplasma 
◦ Virale artritter 

▪ Hepatitt 
▪ Herpes 
▪ HIV 
▪ Meslinger 
▪ Parvovirus B 19 
▪ Rubella 

◦ Toksoplasmose 
◦  Yersinia 

• Autoinflammatoriske sykdommer 
◦ Familiær Middelhavsfeber (utslett kun distal på underekstremiteter) 
◦ Hyper-IgD syndrom (lymfeknutesvulst) 
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◦ Pfapa 
◦ Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk syndrom (TRAPS) 

• Systemiske bindevevssykdommer 
◦ Dermatomyositt 
◦ Systemisk lupus (SLE) 

• Makrofag aktiveringssyndrom (MAS/HLH) 
• Malignitet 

◦ Angioimmunoblastisk T-celle lymfom 
◦ Lymfom 

• Medikament-reaksjon 
◦ DRESS (eosinofili, utslett, feber) 

• Andre 
◦ Castleman sykdom 
◦ Kikuchi-Fujimoto 
◦ Neutrofil dermatose 
◦ Revmatoid artritt 
◦ Sarkoidose 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

Italiensk ekspertgruppe (Colafrancescos S, 2019) 

• Vennligst les generelt om behandlingsretningslinjer i eget kapittel. 

Litteratur 

• Ruscitti P, 2018 
• Mathieu Gerfaud-Valentin 2014 
• Yoo DH, 2019 
• Goda K, 2020 
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36. 

URINSYREGIKT, URICA (REV 008) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på urinsyregikt 

Sykehistorie med akutte anfall. Dramatisk debut med sterke smerter, varme og rødhet, oftest i 

stortås grunnledd (podagra), men også andre ledd. Spontan remisjon etter 3-10 dager. 

Tofi ved kronisk urinsyregikt. 

Ofte forhøyet urinsyre i blod. 

Bildediagnostikk kan være nyttig i forløpet. 

Diagnosen sikres ved leddvæske-mikroskopi (typiske krystaller). 

Læringsmål: REV 008 

ICD-10: M10.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617437


Akutt urinsyregikt i venstre MTP 1 
med smerte, rødhet og hevelse i foten. 
PxHere. 

Definisjon 

Urinsyregikt er en akutt krystall-artritt med leddbetennelse som 
skyldes nedslag av urinsyrekrystaller i leddhulen som induserer 
synovitt. Sykdommen kan også bli kronisk med innlagring av 
urinsyre-tofi subkutant og cyste-lignende usurer (billett-klipp) i 
ledd. Urinsyregikt kan diagnostiseres på klinisk grunnlag når det 
foreligger raskt utviklende monoartritt med tydelig hevelse og 
rødhet, vanligvis med involvering av MTP-1 ledd (stortå). Påvis-
ning av urinsyrekrystaller i leddvæske sikrer diagnosen. 

Historikk 

Urinsyregikt er en av de eldste sykdommene vi kjenner til blant mennesker, beskrevet av egypterne 2640 
år før Kristus. Hippokrates i det 5. århundre kalte urinsyregikt de rikes artritt forårsaket av høyt inntak 
av alkohol og mat. Urinkrystallene beskrives av Scheele i 1776. Sir Archibald Garrod (1857-1936, St. 
Bartholomew, England) påviser sammenhengen “gout” og hyperurikemi. 
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Urinsyregikt med “billett-klipp” usurer 
i ledd på røntgenbilde. 

Forekomst 

Urinsyregikt affiserer minst 1 % av befolkningen, men svært 
avhengig av alder og kjønn. Blant personer over 75 år er 
prevalensen i Storbritannia 7% hos menn og 4% hos kvinner (Kuo 
CF Ann Rheum Dis, 2015). I lavere aldergrupper affiseres menn 
opptil ni ganger hyppigere enn kvinner.  Insidensen er omkring 
45-62/100 000 / år og sannsynligvis økende de siste tiårene, særlig 
hos kvinner (doblet fra 1977-1996 og økt med 44% fra 
1994-2007). Mulige årsaker er høyere levealder, flere med kronisk 
nyresvikt, diett-endringer, overvekt og diuretika. Mulige protek-
tive faktorer er planteolje, fettfrie meieriprodukter, vitamin C og 
kaffe. Noen har funnet en sammenheng mellom hyperurikemi, 
urinsyregikt og prematur død. Hyperurikemi synes å disponere 
for artrose og kardiovaskulær sykdom. Illustrasjon: Girish G, 
Melville DM, Kaeley GS, Brandon CJ, Goyal JR, Jacobson JA, 
Jamadar DA – Arthritis (2013). CC BY 3.0 

Sykdomsårsak 

Forhøyet urinsyre i blodet over tid kan skyldes nedsatt utskillelse 
av urinsyre gjennom nyrene på grunn av nyresvikt eller medikamenter. Andre årsaker er overproduksjon av 
urinsyre ved økt celle-død, alkoholisme eller genetisk betingede metabolske lidelser. Hyppigste årsak til 
hyperurikemi er bruk av diuretika. Psoriasis gir ofte lett hyperurikemi. 

Ciklosporin og takrolimus hemmer uratsekresjon i proksimale tubuli og gir intrarenal vasokonstriksjon 
som leder til nedsatt glomerulær filtrasjon og derved hyperurikemi. NSAIDs reduserer også nyregjen-
nomblødningen. 

Urinsyre dannes under nedbrytning av DNA som spaltes i nukleotider og deretter i purinbaser. Disse 
nedbrytes til hypoxantin og xantin som under påvirkning av enzymet xanthinoksidase danner urinsyre. 
Omkring 2/3 skilles ut i urin og 1/3 med fæces. I nyrene filtreres 100 % for deretter totalt å bli reabsorbert. 
Av dette utskilles 50 % for så igjen å bli reabsorbert slik at bare 10 % av den opprinnelige filtrerte urinsyren 
utskilles i urinen. Prosessen finner sted i proksimale tubuli. Angiotensin II reseptor-antagonister reduserer 
den initiale reabsorpsjonen, slik at mengden urinsyre som skilles ut i urin økes. Diuretika derimot hemmer 
den aktive utskillelsen med nedsatt ekskresjon av urinsyre som resultat. 

Ved serumoverskudd kan urinsyre utfelles som krystaller på grunn av sin begrensede oppløselighetsevne. 
Krystalldannelse er avhengig av konsentrasjonen av urinsyre i plasma og affisert vev. Denne konsentrasjonen 
er igjen avhengig av produksjon og utskillelse. Videre vil oppløseligheten avta med økende vanninnhold og 
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med synkende temperatur (distalt i ekstremiteter). Monosodium uratkrystaller deponeres altså i ledd og ini-
tierer en kompleks immunologisk kaskade. Denne består av sekresjon av cytokiner og kemokiner som IL-1, 
TNF-alfa, IL-6 og IL-8. Intermediære forbindelser fra glykolysen PRPP (fosforibose 1 pyrofosfat). Faren 
for anfall av urinsyregikt er individuell og ses ved serumnivåer av urinsyre (urat) over 420 millimol/l, oftest 
adskillig høyere verdier. 

Lesch-Nyhans syndrom er en genetisk metabolsk sykdom som påvirker purin-metabolismen. Sykdommen 
medfører høye nivåer av urinsyre i blodet. Ubehandlet ses nyrestener, nyresvikt, og urinsyregikt. 

Risikofaktorer for urinsyregikt (Hainer BL, 2014) 

Risikofaktorer doser Relativ risiko (95% konfidensintervall) 

Diuretika bruk* — 3.37 (2.75 to 4.12) 

Alkohol inntak ≥ 50 g per dag vs. ingen 2.53 (1.73 to 3.70) 

Øl ≥ 2 glass per dag vs. ingen 2.51 (1.77 to 3.55) 

Brennevin ≥ 2 drinker per dag vs. ingen 1.60 (1.19 to 2.16) 

Vin ≥ 2 glass per dag vs. ingen 1.05 (0.64 to 1.72) 

Hypertensjon — 2.31 (1.96 to 2.72) 

Body mass index (BMD) ≥ 30 kg per m2 ved 21 års alder 2.14 (1.37 to 3.32) 

sukkerholdige drikkevarer/brus ≥ 2 glass per dag vs. ingen 1.85 (1.08 to 3.16) 

Fruktose inntak Høyest vs. lavest kvintil 1.81 (1.31, 2.50) 

Sjømat inntak Høyest vs. lavest kvintil 1.51 (1.17, 1.95) 

Kjøtt konsum Høyest vs. lavest kvintil 1.41 (1.07, 1.86) 

Vitamin C inntak ≥ 1,500 mg vs. < 250 mg per dag 0.55 (0.38, 0.80) 

Kaffe konsum ≥ 6 kopper per dag vs. ingen 0.41 (0.19, 0.88) 

*justert for alder. 

257  |  URINSYREGIKT, KRYSTALLARTRITT

https://www.aafp.org/afp/2014/1215/p831.html
https://www.aafp.org/afp/2014/1215/p831.html#afp20141215p831-tfn1
https://www.aafp.org/afp/2014/1215/p831.html


67 år gammel mann med ubehandlet 
urinsyregikt i 8 år. Uvanlig store 
urinsyre-tofi på fingrene. 

Symptomer 

Typisk er akutt, meget smertefull hevelse, oftest begrenset til 
ett ledd (monoartritt), evt. ledsaget av rubor og varme (calor). 
“Kaptein Voms sykdom” (Podagra) er akutt urinsyregikt i 
stortåens grunnledd. Noen pasienter har oligo- eller pol-
yartikulær affeksjon. Anfallene når vanligvis maksimal inten-
sitet innen 24 timer og klinger av innen 1-2 uker. Krystallene 
kan avleires i brusk (øret) og underhud (tofi). MTP-1 er van-
ligste affiserte ledd, men ses også andre MTP-ledd (i føtter), 
ankler, knær, håndledd og albue-ledd. Urinkrystaller kan også 
lagres i andre områder, slik som i vertebra, hud og bløtdeler. 
Illustrasjon: Aradoini N, Talbi S, Berrada K, Abourazzak FZ, 
Harzy T – The Pan African medical journal (2015). CC BY-2.0 

Diagnose 

Tidlige krystall-avleiringer kan påvises ved ultralydundersøkelse (dobbelt kontur, tophi). Sikker påvisning 
av krystaller i leddvæske ved mikroskopi i polarisert lys eller fasekontrast-mikroskopi. Ved alvorlige tilfeller 
kan destruktive leddforandringer påvises røntgenologisk. Spekroskopi og Dual Energy CT (DECT) er mer 
resurskrevende metoder. Røntgenbilder eller CT kan påvise runde erosjoner (“billett-klipp”). Ved påvis-
ning av urinsyregikt, bør en alltid vurdere om komorbiditet som nyresvikt, hjertesvikt, hypertensjon, dia-
betes eller hyperlipidemi foreligger. 

• Vennligst se eget kapittel om mikroskopi av leddvæsken ved krystall-artritt. 

Diagnosen urinsyregikt skal ikke stilles utelukkende på bakgrunn av høy urinsyre i blodet. 

Klassifikasjonskriterier (ACR/EULAR) 

1. Obligatorisk: Minst en episode med hevelse, smerte eller ømhet i perifert ledd eller bursa. 
2. Hvis leddvæske viser urinsyrekrystaller i ledd eller bursa er diagnosen sikker. 
3. Kliniske kriterier: 
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Spesifikke funn Poeng (maksimal sum= 23) 

Leddaffeksjon i aktuell sykehistorie Ankel eller forfot, utenom MTP-1  1 

Stortå grunnledd (MTP-1)  2 

Kliniske kjennetegn 

a) Erythem over leddet 

b) Svært smertefullt ved berøring og 
trykk 

c) Store vansker med å gå pga ledd-
affeksjonen 

 3 (maksimalt: a+b+c) 

Tidsforløp ved anfall (anamnestisk, 
uansett behandling) 

a) Maks smerte innen 24 timer. b) 
Tilbakegang innen 2 uker. c) 
Fullstendig symptomfrihet mellom 
episodene. 

 1 (minst to funn (a-c) ved en 
episode). 

2 (minst to funn (a-c) ved flere 
episoder) 

Urinsyre-tofi Påvist  4 

Urinsyrenivå mellom anfall < 240 μmol/l -4 

360 – < 480 μmol/l  2 

480 – < 600 μmol/l  3 

≥ 600 μmol/l  4 

Uratkrystaller i leddvæske Ingen -2 

Bildediagnostikk Ultralyd eller DECT med positivt 
funn  4 

Røntgenbilde Typisk erosjon  4 

Neogi T, Ann Rheum dis 2015) 

Kalkulator for klassifisering (University of Aukland) 

• Lenke til side med urinsyregikt- kalkulator 

Differensialdiagnoser 

Til tross for at urinsyregikt er en relativt vanlig og klassisk artritt-sykdom blir den ofte feildiagnostisert. 
Pyrofosfat-artritt (kondrokalsinose) som angriper eldre personer forløpe svært likt (pseudogikt) og begge 
respondere like godt på NSAIDs. Påvisning av pyrofosfatkrystaller i leddvæsken og normalt urinsyre-nivå i 
blodet skiller fra urinsyregikt (urat-krystaller). 

Infeksiøs (septisk) artritt med smerte, rødhet og hevelse i ledd er viktig å utelukke. I sjeldne tilfeller forekom-
mer infeksiøs artritt og urinsyregikt samtidig. 
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Erythema nodosum, for eksempel ved sarkoidose /Løfgrens syndrom 

Traume, for eksempel til for-foten kan også imitere urinsyregikt. Røntgen-undersøkelse kan være nød-
vendig for å utelukke fraktur. 

Behandling 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 

hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet, vaksinasjoner og svanger-

skap eller svangerskaps-ønske. Velger en behandling utenfor godkjent indikasjon / 

utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

Urinsyregikt kan i de aller fleste tilfeller behandles effektivt. Likevel er håndteringen variabel og ofte subop-
timal. Dessverre kan dette være årsaken til at sykdommen fortsatt er relatert til relativt tidlig død i i noen 
tilfeller (Fisher MC, 2017). 

Modifiserbare risikofaktorer er fedme, kosthold (kjøtt, sjømat) og alkohol. 

Ved hyperurikemi bør det klarlegges hvorvidt det foreligger overproduksjon eller nedsatt renal utskillelse. 
Samleurin med over 800 mg urinsyre per døgn indikerer overproduksjon. 

Ved akutt anfall er det en fordel å komme raskt i gang (innen 24 timer) med behandlingen. Det finnes ulike 
behandlingsalternativer: 

1. Glukokortikoid, oftest Prednisolon tabletter (vanlig dose er 30mg/dag i 3-5 dager). 
2. Alle typer NSAIDs har omtrent lik effekt og er ofte første-valget.  Naproksen tabletter (vanligst 

500mg x 2 så lenge det er behov, eller 1-2 dager etter anfallet er over) er et vanlig valg. NSAIDs har 
økt bivirknings-risiko hos eldre og ved nyre eller hjerte-kar sykdommer. 

3. Kolkisin tabletter, første dag gis initialt 1mg (2 tabletter a 0,5mg), deretter 0,5 mg (1 tabl.) en time 
senere. Noen påfølgende dager med 0,5mg x 2-3 er vanligvis tilstrekkelig. Pasientinformasjon fra 
NRF/Legeforeningen. 

4. I noen tilfeller installeres triamcinolon (Lederspan) direkte i leddet med tilstrekkelig effekt. 
5. I vanskelige tilfeller benyttes biologisk legemiddel i form av anakinra (Kineret) utenfor godkjent 

indikasjon. En injeksjon daglig over tre påfølgende dager pleier å være tilstrekkelig. Behandling uten-
for godkjent indikasjon krever ekstra oppmerksomhet. Pasientinformasjon fra NRF/Legeforenin-
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gen. 

Hos pasienter med hyppige anfall (> 2 per år), svært høye mengder urinsyre i blodet (> 800), tofi eller tegn 
til nyresvikt vil man på sikt forsøke å redusere mengden urinsyre i blodet. Behandlings-målet er fravær av 
nye anfall og urinsyrenivå i blodet på 300-360 millimol/l. 

Allopurinol: Dersom det ikke er kontraindikasjoner, er allopurinol 200-300 mg oftest benyttet. Det vanlige 
er å initiere behandlingen ca. to uker etter et anfall er overstått. En kan begynne med en lav dose, for eksem-
pel 100mg/dag fordi enkelte få hypersensitivitets-reaksjoner. Allopurinol hemmer dannelsen av urinsyre 
(hemmer xanthine oxidase). I oppfølgingen bør celletellinger, nyre- og leverfunksjon overvåkes. Pasientin-
formasjon er tilgjengelig fra Revmatologisk forening/Legeforeningen 

Febuksostat: Hemmer også xanthine oksidase og er et alternativ for eksempel ved nyresvikt eller intoleranse 
for allopurinol. Febuksostat skal imidlertid ikke brukes ved tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom. Pasi-
entinformasjon er tilgjengelig fra Revmatologisk forening/Legeforeningen. 

Probecid: Doseringsforslag er tabl. 250 mg x 2 første uke, deretter 1000-1500 mg per døgn. Probecid øker 
utskillelsen av urinsyre gjennom nyrene (hemmer den tubulære reabsorpsjonen). Ved nyresten som består 
av urinsyrekrystaller må enten urinen alkaliseres (med Natron og PH-kontroller) eller en velger et annet 
preparat. Pasientinformasjon fra NRF/Legeforeningen. 

Lesinurad: Behandlingsforslag er tabl. 200mg x 1 som hemmer urinsyre reabsorpsjon i nyretubuli slik 
at urinsyre skilles ut i økte mengder. Lesinurad kan kombineses med allopurinol eller febuksostat når 
monoterapi med disse ikke er tilstrekkelig. Pasientinformasjon fra NRF/Legeforeningen. 

Det er ingen enighet om nytten av å senke nivået av serum urinsyre hos asymptomatiske pasienter med 
hyperurikemi. Svært høye verdier (>850) har vært antatt å disponere for nye urinsyregikt-anfall, men 
tilstrekkelig dokumentasjon for dette mangler. Risikofaktorer for utvikling av arthritis urica hos slike 
pasienter er økende verdier for serum urinsyre, vedvarende alkohol-konsumpsjon og behandling med 
diuretika. 

Prognose 

De fleste pasientene får noen få anfall som lar seg behandle med de nevnte medikamentene. Andre må 
behandles gjennom måneder/år på grunn av betydelig hyperurikemi. Noen pasienter får kronisk urin-
syregikt. Disse har ofte tofi (tophos a. urica). 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: Richette P, 2020 (diagnostisering) 
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EULAR: Richette P, 2016 (behandling) 

ACR: Khanna D, 2012 (del1 utredning) 

ACR: Khanna D, 2012 (del 2: behandling) 

Britiske: Hui M, 2017 

Norsk revmatologisk forening/Legeforeningen 

• Vennligst les generelt om behandlingsretningslinjer i eget kapittel. 

Litteratur 

Dalbeth N, Lancet 2016 

Becker MA, 2009 

Uhlig T, Tidsskr nor legefor, 2016 

Lianes O, Tidskr nor legefor 2020 
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37. 

VIRALE ARTRITTER (REV 008) 

Viral artritt 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på virale artritter 

Virale artritter er vanligvis selv-begrensende og trenger ingen spesifikk behandling. De kan imi-

dlertid være et tidlig symptom på virusinfeksjon som skal behandles. Enkelte virus har predilek-

sjon for ledd, men differensialdiagnoser som omfatter autoimmune sykdommer som 

inflammatoriske artritt og bindevevssykdommer må alltid vurderes. 

Læringsmål REV 008 

ICD 10: M 01.5 (Artritt ved virussykdommer). M01.4 (Artritt ved rubella) 

Definisjon 

Virale artritter kan medføre lette symptomer på artritt, men vanligst er artralgi sammen med influensa-
lignende symptomer. Noen har også andre systemiske manifestasjoner på virus-infeksjon, slik som viralt 
eksantem, feber og lymfadenopati. Virale artritter er sjeldne og symptomer utelukker ikke autoimmun 
revmatisk sykdom (revmatoid artritt, systemisk lupus (SLE) , Adlut Stills sykdom, JIA (systemisk) med flere 
differensialdiagnoser). 

Epidemiologi 

Viral artritt antas å være årsak til ca. 1% av alle akutte artritter. Det foreligger imidlertid betydelige 
geografiske og epidemiologiske variasjoner. Rutine-vaksinasjon mot rubella (røde hunder) og kusma har 
redusert relatert virus-artritt, mens lokale utbrudd av andre virus forårsaker varierende økning av artritt. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443799ef2352-a631-4d14-abef-1bb19c206a0a
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617366
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617365


Parvovirus. Skarpt begrenset “hanske og sokke 
fenomen”. 4 år gammel gutt med 2-3 dager feber og 
kløende eksem. 

Eksempler er sindbis virus i Finnland (Kurkela S, Manni T, 2005) og chikungunya (CHIKV) i Italia (Moro 
ML, Grilli E, 2012). 

Parvovirus 

Et lite enkeltkjedet DNA-virus som hos barn forår-
saker den Femte barnesykdom (erythema infectio-
sum). Parvovirus-infeksjon kan gi utslag i ANA, 
RF, anti-mitokondrie-antistoff, glatt muskelcel-
leantistoff og parietalcelle-antistoff i blodet. 
Inkubasjonstiden er en uke etter intranasal inoku-
lasjon. Viremi opptrer sykdommens 4.-12. dag 
(influensa-symptomer). I løpet av sykdoms-uke 2 
utvikles IgM antistoffer som persisterer i 2-3 
måneder. I tredje sykdoms-uke kan IgG antistoffer påvises. Illustrasjon: Scaparrotta A, Rossi N, Attanasi 
M, Petrosino MI, Di Pillo S, Chiarelli F – Archives of medical science : AMS (2015). CC BY-NC-ND 3.0 

Flest kvinner (35 : 3) angripes. De smittes gjerne av barn med den femte barnesykdom i løpet av årets første 
6 måneder. Gjennomsnittlig debutalder er 28 år. Utslettet kan mangle eller være flyktig. Evt. retikulært 
mønster og erythematøse plakk i hanske-distribusjon på hender med lett deskvamasjon. Uvanlige 
hudlesjoner er purpura og vesiko-pustler. Ofte polyartritt. Feber, lymfadenopati, hepatosplenomegali og 
serositt sees ikke sjelden. Affeksjon av nyrer og sentralnervesystem kan inntreffe. Cytopeni hos opp mot 
70 %. Både anti-ds DNA, anti-Sm antistoff og hypokomplementemi forekommer. Tilstanden er ofte lang-
varig, og overgang i RA og SLE er beskrevet. Likeledes kronisk tretthetssyndrom. Ved persisterende artritt 
er det rapportert effekt av både TNFα-hemmere (biologisk legemiddel) og i.v. gamma-globulin (Oktagam). 
Gran JT Scand J Rheum 1995; Colmegna I,  2009 

Hepatitt B 

Hepatitt B forløper ofte asymptomatisk eller med påfallende utmattelse. Akutte symptomer med for-
bigående artritt i håndledd, knær, ankler og fingre kan ligne debut av revmatoid artritt (RA) / “tidlig RA”). 
Imidlertid er ofte Hepatitt-B assosiert med utslett og artritten går tilbake ved debut av ikterus. (Calabrese 
LH, 2005) 

Hepatitt C 

Hepatitt C forløper ofte asymptomatisk. Akutt debut kan likevel være med kvalme og abdominale smerter. 
Omtrent 80% utvikler kronisk sykdom som også medfører lite eller milde symptomer. Polyartritt ses hos 
20% med kronisk hepatitt C. Den kan ligne RA, men er ikke destruktiv selv om utslag i RF ikke er sjelden. 
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Rubella (røde hunder eksantem). 

Chikungunya med feber, tenosynovitt  og 
polyartritt. 

Kryoglobulinemi kan forårsake vaskulitt (kryoglobulinemi-syndrom) og langvarig sykdom medfører ofte 
sicca-fenomener som kan feiltolkes som Sjøgrens syndrom. 

HIV 

• Vennligst se eget kapittel om HIV og revmatiske symptomer 

Rubella 

Medfører røde hunder (rubella-infeksjon) hos 
ikke-vaksinerte. Revmatologisk ses leddsmerter og 
polyartritt i små-ledd, oftest kvinner. 

Debut er med klassisk makulopapulært eksem i 
ansikt som spres til truncus, hender og føtter 
utenom håndflater og fotsåler. Tydelig hovne lym-
feknuter på halsen og opp mot hodet forventes. 
Både infeksjonen og rubella-vaksine er assosiert med artritt som ses hos 30-50% av jenter/kvinner og 6% av 
gutter/menn (Smith C, 1987). Illustrasjon: Gupta SN, Gupta N, Gupta S – Journal of family medicine 
and primary care (2013 Oct-Dec). CC BY-NC-SA 3.0 

Artritten ligner revmatisk feber,  fingerledd, håndledd og knær affiseres vanligst. Artralgi (uten artritt) og 
periartikulær inflammasjon er også vanlig. Artritt oppstår oftest samme uken, men i forkant av utslettet og 
varer i inntil to uker. 

Eksotiske/Sjeldne virus 

Alfa-virus fra familien Togavirus 

• Chikungunya (Øst-Afrika, Indiske hav) (betyr “to 
walk bent over”): akutt innsettende, influensalig-
nende sykdomsbilde først, deretter utslett, alvorlig 
artralgi, artritt, hepatitt, myalgi. Polyartritt kan vare i 
måneder. Smittes ved bitt av infiserte moskitoer. 

• O’nyong-nyong feber (Øst-Afrika): feber, symmetrisk 
artralgi, lymfadenopati, generalisert utslett. Evt. 
smerter i dyne og bryst. Smittes ved infiserte moski-
toer. Et  togavirus beslektet med chikungunya. 

• Ross River feber (Oceania med Australia, Papua 
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New-Guinea, Solomon øyene): akutt innsettende. Symmetrisk artralgi/artritt, feber, utslett, myalgi, 
fatigue hos 90%, sår hals. Moskito-smitte. 

• Mayaro-feber (Sør-Amerika): feber, frysninger, hodepine, myalgi, artralgi som kan persistere i opptil 
2 måneder, utslett, lymfeknutesvulst i lysker, svimmelhet. Smittes av moskitoer. Inkubasjonstid 1-2 
uker. 

• Sindbis (også i Europa, for eks. Ockelbos sykdom i Sverige, Pogostas sykdom i Finland, Karelsk feber 
i Russ-land, i Norge også beskrevet under betegnelsen “Bærplukkersyken”). Feber (> 20%), ikke 
kløende utslett (88%), artralgi (93%), artritt, parestesier, varer som oftest en uke. Hos 20% kan led-
dplagene persistere over flere år. 

• Barmah Forest Virus (Australia): klinikk som for Ross River. 

Illustrasjon: Mohan A, Kiran DH, Manohar IC, Kumar DP – Indian journal of dermatology (2010). CC 
BY-2.0 
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Virus-artritt. Klinisk presentasjon (adaptert etter Holland R, 2013) 

Virus Forekomst 
av artritt Typiske symptomer Sannsynlighet 

for artritt 
Varighet av 
artritt Kommentarer Diagnostisk test 

EBV (Epstein 
Barr) 

Veldig 
sjelden 

Faryngitt, cervical lymfopati, 
feber, mononukleose Veldig lav dager Ofte myalgi ved 

akutt infeksjon 

“Mononukle
EBV
EDT
Diff
tas CMV sero
Strep-A test. ALA
ASA

Herpes Veldig 
sjelden 

CMV-mononukleose-symptomer. 
Vannkopper. Herpes simplex med 
mukosa-infeksjon 

veldig lav – 

Sjelden artritt. 
Spesifikk 
behandling for 
noen 
non-artikulære 
manifestasjoner 

PCR direkte fra 
infeksjons-sår. 

Adenovirus og 
enerovirus 

Veldig 
sjelden 

Øvre luftveier. Gastrointestinalt. 
Konjunktivitt. Veldig lav – – 

PCR, dyrking eller 
agglutinasjonstester. 
Sero
type-bestemmelse eller 
sekv
Antistoffp
luftv

Parvovirus B19 Høy Viralt eksantem hos barn. Artritt/
artralgi med feber blant voksne Høy 

Dager, men 
kan være 
langvarig 

RA-lignende 
sykdomsbilde er 
beskrevet 

B19 IgM (antistoff i 
blodet) 

Hepatitt A Lav Influensa-lignende med 
påfølgende ikterus Lav Dager 

Artralgi er 
vanligere enn 
alvorlig RA 

Anti-HA
6 måne

Hepatitt B Moderat Utmattelse. Eksantem. Ikterus Moderat Dager-uker 

Akutt 
artritt-debut. 
Artritt forutgår 
ikterus. 

HBsAg, anti-HBc, 
HB

Hepatitt C Moderat 
Utmattelse. Ikterus. Ved assosiert 
kryoglobulinemi kan vaskulitt 
forekomme 

Moderat 
Uker-måneder 
ved kronisk 
sykdom 

Vedvarende 
artralgi (20%). 
Sikker artritt 
(2-5%) 

anti-HCV
HCV
Kry
Komp

HIV Lav Akutte mononukleose-lignende 
symptomer Lav – 

Artritt og artralgi 
under akutt 
infeksjon. 

anti-HIV 1/2. 
HIV

Kusma. 
Parotitt-virus 
(paramyxoviridae) 

Veldig 
sjelden Parotitt og lymfadenopati Veldig lav Uker – Spyttprø

test. 

Rubella-virus 
(RUBV) (Røde 
hunder) 

Høy 
Akutt makulopapulært utslett 
med utsparing av håndflater og 
fotsåler 

Høy Uker 
Kan også oppstå 
relatert til 
rubella-vaksinasjon 

IgM i b
Genotyping v
sekv
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Dermatomyositt. 

PART III 

BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 
021-033) 

Helsedirektoratets læringsmål (Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer) 

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i 
Revmatologi: 

REV 021 

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, syk-
domsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, 
potensielle komplikasjoner og prognose for systemiske binde-
vevssykdommer, herunder: 

• SLE 
• Antifosfolipidsyndrom 
• Sjögrens syndrom 
• MCTD 
• Systemisk sklerose 
• Inflammatoriske myopatier 

Illustrasjon: Ng YR, Ho CD, Ng WL, Tan SM – Surgical case reports (2015). CC BY 4.0 

 
REV 022 Symptomer og kliniske sykdomsbilder 
Ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diag-
noser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom. 
REV 023 Utredning, diagnostisering og differensialdiagnoser 

• Selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diag-
nose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. 

REV 024 Undersøkelse av organer 

• Beherske målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av organer relevant for bindevevssykdommer. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4560124_40792_2015_63_Fig2_HTML&query=dermatomyositis&it=xg&req=4&npos=22
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


REV 025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver 

• Ha god kunnskap om metodene og tolkning av blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og 
organspesifikke vevsprøver relatert til inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. 

REV 026 Kapillærmikroskopi (P) 

• Beherske utførelse og tolkning av funn ved kapillærmikroskopi. 
Utdypende tekst Det vises til prosedyre. Minimum 50 prosedyrer er anbefalt. 

REV 027 Urinmikroskopi – nefrittsediment 

• Beherske urinmikroskopi og selvstendig kunne gjenkjenne et nefrittsediment og tolke funn i lys av 
sykehistorie og klinisk undersøkelse. 

REV 028 Ultralydundersøkelse – fysikk, teknikk og innstillinger 

• Ha kunnskap om fysikk, grunnleggende teknikk og innstillinger ved ultralydundersøkelse, herunder 
av kar, ledd og store spyttkjertler. 

REV 029 Akutte tilstander 

• Beherske diagnostikk og behandling av akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsyk-
dommer. 

REV 030 Organmanifestasjoner ved Systemiske Bindevevssykdommer 

• Ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. 

REV 031 Behandling: Initiering og oppfølging ved Systemiske Bindevevssykdommer 

• Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for inflammatorisk revmatiske bindevevssyk-
dommer. 

REV 032 Nyoppståtte bindevevssykdommer 

• Selvstendig kunne starte behandling, planlegge og gjennomføre oppfølging, herunder fastsetting av 
behandlingsmål, ved nyoppståtte bindevevssykdommer. 

REV 033 Behandling av bindevevssykdommer: Behandlingsanbefalinger 
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• Ha god kunnskap om evidens og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale 
behandlingsanbefalinger. Beherske målstyrt behandling. Beherske behandling av non-responder på 
konvensjonell behandling og bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon. 

• God kunnskap innbefatter at legen behersker målstyrt legemiddelbehandling slik som angitt i behan-
dlingsanbefalinger eller i henhold til akseptert og forsvarlig medisinsk praksis 

Diagnosekapitler (Bindevevssykdommer) 

50. Antifosfolipid syndrom (APS) og katastrofalt APS, APLS, CAPS (REV 021, REV 029, REV 031, REV 
032 ) 

51. Antisyntetase syndrom (ASS) (REV 021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032) 

52. Eosinofil Fasciitt (Shulmans syndrom) 

53. Inklusjonslegeme myositt (IBM) (REV 021) 

54. Kikuchi Fujimotos sykdom (KFS, histiocytisk nekrotiserende lymfadenitt) (REV 030) 

55. MCTD Mixed connective tissue disease – Blandet bindevevssykdom (REV 021) 

56. Myositt. Polymyositt og Dermatomyositt (REV 021) 

57. Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) (REV 021) 

58. Sjøgrens syndrom (REV 021) 

59. Systemisk sklerose (SSc). Sklerodermi (REV 021) 

60. UCTD – Udifferensiert systemisk bindevssykdom. Undifferentiated connective tissue disease (REV 
021) 
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Systemisk lupus (SLE) hos en ung 
jente (juvenil lupus) med typisk 
“sommerfugl-eksantem” i begge 
kinn. 20-30% av SLE oppstår før 
voksen alder 

38. 

EPIDEMIOLOGI, GENETIKK, PATOGENESE 
OG MANIFESTASJONER VED SYSTEMISKE 
BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 021) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 021 

Epidemiologi 

Systemiske (autoimmune) bindevevssykdommer er 

sjeldne, men potensielt livstruende tilstander som ofte 

angriper hud, slimhinner, lunger, nyrer og ledd. De oppstår 

i alle aldre, men vanligst blant unge voksne. Det variere 

blant diagnosene, men de fleste angrepne er kvinner. Syk-

dommene påvises over hele verden, men forekomstene 

varierer noe blant de ulike befolkninger. 

Forekomsten av de ulike systemiske bindevevssykdommene er 
variable, avhengig av metode-forskjeller i studier. Av størst betyd-
ning er studienes varighet, klassifikasjons-kriterier som ble benyt-
tet for diagnosene og om studiene er basert på befolkninger 
(befolknings-studier) eller et selektert pasientmateriale, for eksem-
pel fra over-regionale spesialavdelinger (Gaubitz M, 2006). De tre 
vanligste systemiske bindevevssykdommene er primært Sjøgrens 
syndrom ,systemisk lupus erythematosus (SLE) og antifosfolipid 
syndrom (vennligst se tabellen nedenfor). 

Illustrasjon: Chiewchengchol D, Murphy R, Edwards SW, Beresford MW – Pediatric rheumatology online 
journal (2015). CC BY-4.0 

For de fleste systemiske bindevevssykdommer har en ikke longitudinelle data som tillater vurdering av 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://academic.oup.com/rheumatology/article/45/suppl_3/iii3/2255626
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4292833_12969_2014_2177_Fig1_HTML&query=lupus%20skin&it=xg&req=4&npos=19
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4292833_12969_2014_2177_Fig1_HTML&query=lupus%20skin&it=xg&req=4&npos=19
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


forekomst over tid eller epidemiologiske trender. Et unntak er SLE der en populasjons-basert studie over 
en periode på 42 år (1950-1992) viste en nesten tre ganger økt forekomst. En observerte samtidig at døde-
ligheten sank, men forble likevel høyere enn i den generelle befolkningen (Uramoto KM, 1999). Fork-
laringer på redusert dødelighet ved SLE er tidligere diagnose, diagnostisering av mildere tilfeller, økt bruk 
av antistoff-tester (ANA med sub-grupper) og bedre behandling (Gabriel SE, 2009). Norske data indikerer 
at nyreaffeksjon er en vesentlig faktor for alvorlig sykdomsforløp og økt mortalitet (Reppe Moe SE, 2019). 

Sjøgrens syndrom har vært definert ved mer enn 10 ulike klassifikasjonskriterier de siste ti-årene, noe som 
gjør sammenligninger mellom studier vanskelig. En studie sammenlignet prevalens ved bruk av de min-
dre strenge preliminære europeiske kriterier av 1993 (Vitali C, 1993) og de noe strengere reviderte kriterier 
av 1996. I aldersgruppen 40-44 år var prevalens av Sjøgrens på 0,44% og 0,22% og i aldersgruppen 71-74 
3,39%. Studien viste også en syv-dobling av forekomsten mellom aldersgruppene (Haugen AJ, 2007). Til 
sammenligning viste en nyere studie, basert på AECG kriteriene (Vitali C, 2002) er lavere prevalens estimert 
til 0,05% i Rogaland og Hordaland. Gjennomsnittsalderen ved undersøkelsen var 61,6 år (Gøransson LG 
2011). 

Epidemiologi generelt er omtalt i kapitlet om Epidemiologi, forskning og statistikk. 
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Genetiske forhold 

De inflammatoriske, autoimmune bindevevssykdommene har multigenetisk (polygenetisk) 

årsak. Dette er til forskjell fra Marfans syndrom der mutasjon i ett gen er ansvarlig (monogen 

sykdom). For sykdomsutvikling er i tillegg er et samspill mellom genetikk og ulike miljøfak-

torer som alder, kjønn, infeksjoner og ernæring avgjørende. 

Tvillingstudier viser betydning av genetikk og miljø-faktorer. Eneggede tvillinger er genetisk identiske og 
har dermed i utgangspunktet lik risiko for utvikling av revmatisk sykdom. To-eggede tvillinger er genetisk 
forskjellige som andre søsken. Ved monogene genetiske sykdommer forventes at eneggede tvillinger nesten 
alltid utvikler samme sykdom (nær 100% konkordanse). For multigenetiske sykdommer, varierer forekom-
sten av samme sykdom hos begge en-eggede tvillinger mellom 5 og 70% og er lavere for to-eggede, noe som 
illustrerer betydningen av både genetikk og miljøfaktorer. 

Eneggede tvillinger har 24-25% risiko for SLE dersom den ene blir syk (Grennan DM 1997). Tilsvarende 
blant andre søsken (av samme kjønn) er 2-6% og ca 8% for første grads slekt samlet. Fordi kvinner angripes 
oftest, mistenkes at det ekstra X-kromosomet er av betydning. Resultatene tyder på en moderat genetisk 
disposisjon for SLE og at andre faktorer (miljø, alder, kjønn) også er avgjørende for sykdomsutvikling. 

Ofte påvises flere ulike autoimmune sykdommer i samme slekten. For eksempel har 11% med SLE en nær 
slektning med autoimmun sykdom. Gen-studier har vist at genene PTPN22 og STAT4 er knyttet til risiko 
for ulike autoimmune sykdommer som SLE, systemisk sklerose og revmatoid artritt. 

Litteratur: Rheumatology.org, 2020 

Patogenese 

I sykdomsutviklingen skjer et tap av immunologisk toleranse for eget vev. Immunsystemet 

begynner å produsere antistoff som er rettet mot ulike nukleære egne proteiner / antigen. 

Antistoffene kan indusere dannelsen av immunkomplekser som i neste trinn bidrar til organ-

skade via komplement. 

Sykdomsutviklingen preges av autoimmune fenomener der et ukjent utløsende agens medfører autoim-
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Systemisk sklerose hos kvinne med 
store kontrakturer etter lang 
sykdomsvarighet. Pilen viser 
fleksjonskontraktur ved maksimal 
ekstensjon i PIP 2 høyre hånd. 

mun aktivitet som destruer eget vev. Autoantistoff og T-celler er sentrale aktører der økt apoptose av celler 
(celledød) frigjør agens som stimulerer autoimmunitet. 

Patogenese er beskrevet i kapitlene om de enkelte bindevevssykdommene (vennligst se listen nedenfor). 

Kliniske manifestasjoner 

Typiske sykdoms-manifestasjoner følger i form av artritt, eksan-
tem, vaskulitt og ulike organ-manifestasjoner. De ulike syk-
dommene skilles på bakgrunn av typiske symptomer, organ-
manifestasjoner og antistoff. Nærmere beskrivelse, naturlig 
forløp, potensielle komplikasjoner og prognose er beskrevet i de 
respektive kapitlene for hver diagnose. Illustrasjon: Nowicka D, 
2017. CC BY 4.0 

• Systemisk lupus erythematosus (SLE) 
• Antifosfolipid syndrom 
• Sjøgrens syndrom 
• Myositt/dermatomyositt 
• Mixed Connective Tissue Disease/MCTD 
• Systemisk sklerose 

Litteratur 

Murakami K, 2019 (antistoff i patogenesen) 
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SLE Medikamentutløst. 

39. 

MEDIKAMENT-INDUSERTE 
BINDEVEVSYKDOMMER (REV 21) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Medikamenter kan utløse revmatiske manifestasjoner. Forenklet kan man inndele 
slike syndromer i fire grupper; 

• Medikamentindusert lupus 

• Medikamentindusert myopati 

• Sjekkpunkthemmere og Revmatisk sykdom 

Læringsmål  REV 021 

Lupus 

Over 100 ulike medikamenter er rapportert som mulig 
årsak til lupus eller lupus-liknende sykdom. Sammen-
liknet med ordinær SLE har disse pasientene mer 
sjelden affeksjon av sentralnervesystemet, huden og 
nyrene. Over 90 % har antihiston antistoffer. Pasienter 
behandlet med klorpromazin og prokainamid kan 
utvikle antifosfolipid antistoffer (oftest IgM type) 
hvorav under 10 % får trombose. Ved Minocyklin 
indusert lupus sees pANCA oftere enn antihiston 
antistoffer. Livedo reticularis og kutan vaskulitt er rapportert. Både Interferon alfa og gamma, samt TNF 
alfa-hemmere kan føre til lupusliknende sykdom, men sistnevnte medikament gir som oftest kun produk-
sjon av auto-antistoffer. 

Illustrasjon: Quaresma MV, Bernardes Filho F, Oliveira FB, Pockstaller MP, Dias MF, Azulay DR – Anais 
brasileiros de dermatologia (2015 May-Jun). CC BY-NC 4.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54f19b90304-0cbf-4946-b52a-f8dc2e9ba883
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4540528_abd-90-03-s1-0125-g04&query=lupus%20erythematosus%20drug%20induced&it=xg&req=4&npos=3
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4540528_abd-90-03-s1-0125-g04&query=lupus%20erythematosus%20drug%20induced&it=xg&req=4&npos=3
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Myopati 

• Eosinophilia-myalgia syndrome: L-tryptophan. 
• Medikament-kombinasjoner av fibrater og statiner eller cyclosporin og kolkisin. 
• Myasteni: D-penicillamine (Cuprimin), antibiotika, beta-blokkeres. 
• Myopati med nevropati: Kolkisin, hydroksyklorokin. 
• Myopati uten polymyositt: klofibrat, statiner, cyclosporin. 
• Smertefulle myopatier: D-penicillamine, cimetidin, zidovudin 
• Statin-myopati 
• Steroid-myopati 
• Histologisk differensiering: 

◦ Vakuoler (Differensialdiagnose: Inklusjonslegeme myositt): Kolkisin, Klorokin, amiodarone, 
cyclosporin lipid-senkende medikamenter 

◦ Mitokondrie myopati: zidovudine 
◦ Nekrotiserende myopati: vincristin 

(Referanse: Le Quintrec JS, Le Quintrec JL., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2070426 ) 

• Vennligst se også Myopatier (non-inflammatoriske) 

Sjekkpunkthemmere 

Sjekkpunkthemmere (immunologic check-point inhibitors, ICI, kontrollpunkthemmere) brukes i behan-
dling av kreft i økende grad. Nye medikamenter innen denne gruppen kommer til, indikasjonene utvides 
og flere kreftformer behandles. Bruken av sjekkpunkthemmere vil bli mer rutine i årene fremover. Revma-
tiske plager kan oppstå noen uker etter behandlingsstart. 

Data til nå tyder på at 3-7% får revmatiske symptomer og / eller sykdom relatert til denne kreftbehandlin-
gen. Ledd- og muskelsmerter er vanligst. Artritt (leddbetennelser) oppstår hos 3-4%. 

Dersom det foreligger en autoimmun revmatisk sykdom slik som revmatoid artritt, psoriasisartritt, sys-
temiske bindevevssykdom eller vaskulitt, kan sykdommen blusse opp under kreftbehandling med 
sjekkpunkthemmere. En antar omtrent en av tre opplever dette. 

• Vennligst les mer om sjekkpunkthemmere i kapittel om maligne sykdommer 
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40. 

KLINISKE SYKDOMSBILDER VED 
SYSTEMISK BINDEVEVSSYKDOMMER 
(REV 022) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 022 

Felles kliniske kjennetegn på systemisk bindevevssykdom er at de er systemsykdommer som ofte medfører 
påvirket allmenntilstand med ny utmattelse, nattesvette og feber. 

Smerter i muskel-skjelettsystemet og symptomer fra andre organsystemer er vanlig, men 

ikke obligatorisk. 

Symptomene kartlegges ved anamnese og sykdomsbildet vurderes med søkelys på typiske 

trekk ved bindevevssykdommer. 

Hver enkelt bindevevssykdom har sine kliniske særtrekk som er beskrevet under de enkelte 

diagnoser. Tidlig i sykdomsforløpet kan tilstandene være vanskelig å gjenkjenne og differen-

siere. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer


Tabell. Manifestasjoner assosiert med ulike systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt (Elkayam O, 
Rheumatology, Chapter 7, 2018) 

 

Manifestasjoner SLE Syst. sklerose (Dermato-) 
myositt MCTD Vaskulitt 

Allmennsymptomer ++ – + + +++ 

Artritt +++ + + +++ + 

Diffus hevelse i 
hender / “puffy 
hands” 

Uvanlig ++ Uvanlig ++ – 

Fotosensitivitet +++ + +++ + – 

Kutan sklerose – +++ – + – 

Kalsinose – +++ – (JDM+) – – 

Erythem ++ – ++ + – 

Vaskulitt-lesjoner + + Uvanlig Uvanlig +++ 

Raynauds fenomen + +++ + +++ + 

Hårtap, alopeci ++ ++ Uvanlig Uvanlig Uvanlig 

Sicca-fenomen ++ ++ + ++ – 

Uveitt, Skleritt, 
episkleritt Uvanlig – – – ++ 

Serositt ++ + – ++ – 

Arteriell og venøse 
tromboser + Uvanlig Uvanlig Uvanlig +++ 

Spontanaborter + Uvanlig Uvanlig Uvanlig Uvanlig 

CNS-manifestasjoner + Uvanlig Uvanlig Uvanlig + 

Muskel-manifestasjon – + +++ ++ + 

Gastrointestinalt – ++ + ++ – 

Hematologisk +++ – – ++ – 

Nyre +++ +++ Uvanlig + ++ 

Pulmonal + ++ + ++ ++ 
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Alopeci ved SLE. 

Sjøgrens syndrom: 
Daglig tørrhet i 
slimhinner som i 
munn og øyne er 
typisk. 

Illustrasjon: Kole AK, Ghosh A – Indian journal of dermatology (2009). CC BY 2.0 

• Ved mistanke om hårtap, vurderes om det foreligger kliniske tegn til alopeci (SLE). 
• Residiverende munnsår ses ved SLE, men også ved vaskulitt-sykdommen Behcets syndrom (OBS! 

genitale sår, øye-manifestasjoner og tromboser). 
• Sicca-fenomener og hovne parotis-kjertler vurderes med tanke på Sjøgrens syndrom. 

 

Illustrasjon: Błochowiak K, Olewicz-Gawlik A, Polańska A, Nowak-Gabryel M, Kocięcki J, Witmanowski 
H, Sokalski J – Postȩpy dermatologii i alergologii (2016). CC BY-NC-SA 4.0 
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Hovne 
halsglandler 
(lymfeknuter) ved 
Kikuchis sykdom, 
men ses også ved 
SLE og Sjøgrens i 
aktive 
sykdomsfaser. 

SLE med deforme 
ledd (artritt). 

Illustrasjon: Khadanga S, Sen R, Thatoi PK, Mohanty R, Mishra KB, Karuna T (2014). CC BY-NC-SA 
3.0 

Hovne lymfeknuter på hals og aksiller ses ved generell sykdomsaktivitet ved SLE, MCTD, Kikuchis syk-
dom og andre inflammatoriske sykdommer ved høy inflammatorisk aktivitet. 
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“Puffy fingers” 
ved MCTD. 

Illustrasjon: Ikeda K, Sanayama Y, Makita S, Hosokawa J, Yamagata M, Nakagomi D, Takabayashi K, Naka-
jima H – Clinical & developmental immunology (2013). CC BY 3.0 

Leddene kan vær hovne ved artritt og betydelige feilstillinger med ulnar deviasjon, knapphull- og svanehals 
deformiteter ved SLE. Vennligst les om artritt ved bindevevssykdommene i eget kapittel. 

 

Illustrasjon: Sen S, Sinhamahapatra P, Choudhury S, Gangopadhyay A, Bala S, Sircar G, Chatterjee G, 
Ghosh A – Indian journal of dermatology (2014). CC B-NC-SA 3.0 

Hovne fingre «Puffy hands» er typisk ved MCTD og tidlig sykdomsfase av systemisk sklerose 

Muskulaturen og svelge-funksjonen kan være påfallende svak ved myositt. 
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Antisyntetase 
syndrom 
komplisert med 
ARDS (acute 
respiratory 
distress 
syndrome) og 
alvorlig 
lungesvikt. 

GAVE (Gastric 
antral vascular 
ectasia) / 
vannmelon-mage) 
ved systemisk 
sklerose. Multiple 
små blødninger. 

Illustrasjon: Kim SH, Park IN – Tuberculosis and respiratory diseases (2016). CC BY-NC 3.0 

Redusert lungefunksjon ses ved antisyntetase syndrom og systemisk sklerose. 

Respiratoriske smerter kan være relatert til pleura (pleuritt) ved SLE. 

Perikarditt (SLE) kjennetegnes med økende smerter når en ligger flatt. 

Også proteintap og blodtrykksstigning ved nefritt med påfølgende perifere ødemer ses ved SLE. Malign 
hypertoni ses ved nyrekrise relatert til systemisk sklerose. 

 

Illustrasjon: Lata S, Gupta V, Nandwani A, Sharma P  (2012). CC BY-NC-SA 3.0 

Magesmerter i epigastriet ses ved systemisk sklerose, diffus form med GAVE. Senere ses løs avføring som 
kan skyldes bakteriell overvekst og fekal inkontinens er ikke uvanlig, også ved begrenset form av sykdom-
men. 
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• Vennligst les mer om de kliniske sykdomsbildene i kapitlene om de spesifikke diagnosene 
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41. 

ANAMNESE OG KLINISKE 
PROBLEMSTILLINGER VED SYSTEMISKE 
BINDEVEVSSYKDOMMER. 
PROBLEMSTILLINGER OG 
DIFFERENSIALDIAGNOSER (REV 023) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 023 

Anamnese ved Systemiske bindevevssykdommer 

Anamnesen skal dekke aktuelle symptomer og sykdomsbilder ved systemiske bindevevssykdommer. 

Ved kjent diagnose nevnes kort hva som er grunnlaget for diagnosen, gjerne ved å bruke 

klassifikasjonskriterier. Ved usikker diagnose må en ta høyde for ev. differensialdiagnoser 

(se nedenfor). De spesifikke sykdommenes klassifikasjonskriterier kan brukes som punkter i 

anamnese og undersøkelse. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer


SLE:: Kvinne med arr-dannende alopeci 
og lipodystrofi i ansiktet (lupus 
profundus). 

En bør spør etter utslett, sår i slimhinner, hårtap, sicca-symp-
tomer, Raynauds fenomen, påvirket allmenntilstand, artralgi, 
leddhevelser, dysfagi, proksimal muskelsvakhet, nevrogene 
symptomer og tegn til affeksjon av indre organer. I tillegg til en 
grunnleggende anamnese bør man ha følgende diagnoser og 
symptomer/undersøkelsesfunn i tankene. 

SLE 

Symptomer fra flere organer inklusiv ledd (artralgi eller 
artritt), hud (eksem, soleksem, sommerfugleksantem), 
slimhinner (munnsår) nyrer (urin: nefritt), blod (cytopenier, 
hemolyse) kombinert med et sterkt utslag i antinukleære anti-
stoff (ANA) og anti-DNA eller andre mer eller mindre spesi-
fikke subgrupper. Ved samtidig antifosfolipid syndrom er 
antall svangerskap og svangerskapsutfall spesielt aktuelt. Andre 
symptomer på SLE er fotosensitivitet og neonatal lupus (ved 
SSA/B antistoff), fatigue, munnsår, polyartikulær artritt (oftest fingerledd), proteinuri (nyrer), pleuritt, 
sjelden pneumonitt (lunger), perikarditt og endokarditt (hjertet), cytopeni (blod, sjelden benmarg), kram-
per, psykose, pareser (CNS / nervesystemet). 

Basert på 2019 EULAR/ACR klassifikasjons-kriterier (Aringer M, 2019) bør følgende inngå i 

anamnesen: 

• Hudmanifestasjoner inkludert akutt kutan lupus, subakutt eller diskoid lupus, orale sår, 

alopeci? 

• Epilepsi-lignende kramper, psykose eller delir? 

• Artritt? 

• Uforklarlig feber? 

• Blodprøver med hemolyse, trombocytopeni, leukopeni, lave komplement C3 og / eller 

C4? 

Illustrasjon: Szczerkowska-Dobosz A, Olszewska B, Lemańska M, Purzycka-Bohdan D, Nowicki R – 
Postȩpy dermatologii i alergologii (2015). CC BY-NC-ND 3.0 
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Schirmers test. Fuktning  ≤ 5mm/ 
minutter er patologisk 

Sjøgrens syndrom 

• Sjøgrens syndrom: Tørr munn, Tørre øyne, SSA/B anti-
stoff. De fleste er kvinner i 40-50 årene, men sykdommen 
forekommer helt ned i barne-alder. De fleste revma-
tologer vil støtte diagnosen på klassifikasjonskriterier som 
inkluderer forekomst av enten SSA eller SSB antistoff 
eller karakteristisk histologi fra spyttkjertler (leppebiopsi). 
I høy alder er det oftest andre årsaker til tørre slimhinner. 

• Vær oppmerksom på at Sjøgrens syndrom er forbundet med økt risiko for å utvikle non-Hodgkins 
lymfom. det gjelder særlig blant dem som har lave lymfocytter og lave komplementfaktorer (C3 og/
eller C4). Gravide med SSA og/ eller SSB antistoff kan  (1-2% risiko) få fostre med hjerteblokk og 
nyfødte med neonatal lupus. 

Basert på ACR/EULAR kriterier 2016 (Shiboski CH, Shiboski SC, Seror R, Criswell LA, 

Labetoulle M, Lietman TM, et al. 2016) bør anamnesen omfatte følgende: 

• Har du hatt daglig, vedvarende plagsomme tørre øyne i minst tre måneder? Har du 

hatt gjentakende følelse av sand eller grus i øynene? Bruker du kunstig tårevæske 

minst tre ganger daglig? Har du hatt daglig følelse av tørr munn i minst tre 

måneder? Må du ofte drikke for å svelge tørre matvarer? 

• Har undersøkelser vist SSA (Ro) antistoff i signifikant titer? Schirmers test (tårepro-

duksjon) 5 mm/ 5 min eller lavere i minst ett øye? Farge-skår på hornhinner positiv (hos 

øyelege)? Fokusskår minst 1 ved leppebiopsi? 

• Er følgende utelukket Tidligere stråleterapi mot hode/hals, Aktiv hepatitt C-infeksjon, 

AIDS-infeksjon, Sarkoidose, Amyloidose, Graft-versus Host Disease, IgG4-relatert syk-

dom? 

Illustrasjon: Gomes Pde S, Juodzbalys G, Fernandes MH, Guobis Z (2012). CC BY-NC-ND 3.0 
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Puffy hands ved MCTD 

Sklerodaktyli 

MCTD 

“puffy fingers” og Raynauds fenomen. 

• MCTD: Raynauds syndrom, puffy fingers, artralgi, lavgr-
adig myositt 

I forhold til Alarcon-Segovia Diagnostiske Kriterier for 

Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) (Referanse: 

Alarcon Segovia D, Villareal M: Classification and diag-

nostic criteria for mixed connective tissue disease In: 

Mixed Connective Tissue Disease and Anti-nuclear Antibodies, Kasukawa, R, Sharp, G (Eds), 

Elsevier, Amsterdam 1987. p.33-40) er følgende punkter aktuelle i anamnesen: 

• Serologisk: Positive anti U1 RNP titer >1:1600 

• Klinisk: Ødem i hender (puffy hands)? Synovitt? Myositt? Raynauds 

fenomen? Akrosklerose (sklerodaktyli)? 

Illustrasjon: Sen S, Sinhamahapatra P, Choudhury S, Gangopadhyay A, Bala S, Sircar G, Chatterjee G, 
Ghosh A  (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Systemisk sklerose 

Sklerodaktyli, teleangiektasier og Raynauds fenomen. 

• Systemisk sklerose: Raynauds fenomen, sklerodaktyli, sår 
på fingerpulpa, interstitiell lungesykdom, pulmonal 
hypertensjon gastroøsofagal refluks. 

• Skleroderma renal krise er kritisk og krever spesiell hånd-
tering 
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Dermatomyositt med heliotropt 
eksantem i ansikt, V-tegn på brystet 
og Gottrons tegn på albuer og hender. 

For å dekke klassifikasjonskriterier (2013 van den Hoogen F) skal følgende dekkes av anam-

nesen: 

• Sklerodaktyli på fingre og proksimalt for MCP leddene (begge hender) ? Puffy fingre? 

Sklerodaktyli av minst en hel finger distalt for MCP?  Ulcera på fingerpulpa ? Pitting 

scars/arr/skorper på fingertupp? Telangiektasi? Kapillaroskopi patologisk? Pulm hyper-

tensjon eller/og interstitiell lungesykdom? Raynauds fenomen? 

• Antistoff relatert til systemisk sklerose: CENP, SScL70, RNA Polymerase III? 

Illustrasjon: Dixit S, Kalkur C, . Sattur AP, Bornstein MM, Melton F. CC BY 4.0 

Dermatomyositt / myositt 

Ikke muskel-affeksjon, men relatert til MDA5 antistoff. 

• Inflammatoriske myopatier (polymyositt, dermatomyositt, 
nekrotiserende myopatier) og inklusjonslegeme-myositt: 
progressiv muskel svakhet, med eller uten utslett. Proksi-
mal svakhet i muskler som merkes særlig ved gange opp 
trapper eller når en skal reise seg og CK i blodet er tydelig 
økt. 

• Dersom det hos voksne også foreligger hud-manifes-
tasjoner (dermatomyositt) skal anamnesen rettes mot 
eventuelle symptomer på en bakenforliggende kreftsykdom som foreligger hos noen. 

• Vær oppmerksom på at noen former for (dermato-)myositt er assosiert med lunge-manifestasjoner 
kan utvikle seg til livstruende tilstander 

Anamnesen bør inneholde punkter i klassifikasjonskriterier EULAR/ACR 2017 

• Objektiv symmetrisk, progredierende svakhet i overekstremiteter og / eller underek-

stremiter? Nakkefleksorer svakere enn ekstensorer? Proksimal benmuskulatur relativt 
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Sarkoidose med øye-, hud– og 
ledd-manifestasjoner kan klinisk 
feiltolkes som  SLE.. 

svakere enn distale muskler? 

• Heliotropt utslett, Gottrons papler, Gottrons tegn? 

• Dysfagi eller påvist øsofagus dysmotilitet? 

• Anti-Jo-1 antistoff, forhøyet CK, LD, ASAT eller ALAT? 

• Biopsi med endomyseal (polymyositt) eller perimyseal (dermatomyositt) inflammasjon 

eller perifasikulær atrofi eller rimmed vakuoler / inklusjonslegemer (inklusjonslegeme 

myositt) 

Illustrasjon: Suzuki A, Kondoh Y, Taniguchi H, Tabata K, Kimura T, Kataoka K, Ono K, Hashisako M, 
Fukuoka J – Respiratory medicine case reports (2016). CC BY-NC-ND 4.0 

Klinisk undersøkelse 

Systemiske bindevevssykdommer er systemsykdommer. 

Kartlegging av sykdommene tilsier en omfattende klinisk 

undersøkelse med spesiell kartlegging av affiserte 

organer. 

Øyne inspiseres klinisk (rødhet, pupille-differens, strabisme, syn-
stap). Schirmers test ved mistanke om tørrhet. 

Munnen undersøkes med tanke på munnsår, karies, belegg. 

Huden vurderes for erythem, eksantem eller tegn til vaskulitt. 
Hudfarge (anemi, ikterus). På fingre vurderes om sklerodaktyli, 
digitale ulcera på fingertupper, teleangiektasier, kalsinose (systemisk sklerose), mekaniker-hender (antisyn-
tetase-syndrom) eksantem over PIP- og MCP-ledd/ Gottrons papler og Gottrons tegn (dermatomyositt), 
sår og eksem (Chilblains ved SLE) og “puffy fingers/hands” (MCTD). 

Alopeci ses ved SLE og diskoid lupus 

Neglefolder kan inspiseres (små blødninger?) eller undersøkes ved kapillærmikroskopi, særlig ved Raynauds 
fenomen og mistanke om systemisk sklerose. 
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Nytt Raynauds fenomen hos en 63 år 
gammel mann. Ikke påvist 
bindevevssykdom, men var relatert til 
lungecancer, diagnostisert 8 måneder 
senere. 

Ledd vurderes med tanke på artritt, særlig i fingre og tær. Feilstillinger (Jaccoud artropati) (alle, men oftest 
SLE, MCTD). Ultralyd, røntgen eller MR-undersøkelser. 

Lunger, auskulteres. Krepitasjoner basalt ved interstitiell lungesykdom (systemisk sklerose, antisyntetase 
syndrom, Sjøgrens syndrom). Lungefunksjonstester (FEVi, FVC, DLCO). 6-minutter gangtest og O2 met-
ning, HRCT av lunger. 

Hjertet auskulteres. Fjerne toner ved perikarditt med væske. Perikard-friksjon ved “tørr” perikarditt. Bilyd 
ved endokarditt (SLE). EKG, Ekkokardiografi. 

Perifere ødemer ved kardial svikt (myokarditt ved myositt, pulmonal hypertensjon ved systemisk sklerose) 
eller nyresykdom med proteintap (SLE). Urin og nyrefunksjonsprøver. BN-proBNP. Ekkokardiografi. 

Perifer sensibilitet (nervesystem): Mono- og polynevritt ved alle systemiske bindevevssykdommer. Nevro-
grafi. 

Laboratorieprøver 

• Inflammasjonsprøver (CRP, SR, trombocytter): Ofte høy SR, lav CRP. 

• Celletellinger (Hb, leukocytter med differensial-telling), 
trombocytter. Ofte lave verdier i en eller to rekker, sjeld-
nere alle tre. Hemolyse (lav Hb, lav haptoglobin, høyt 
antall retikulocytter). Lave lymfocytter ved sykdomsak-
tivitet. Høye leukocytter ved kortikosteroid-behandling. 

• CK (myositt), Troponin-T og Pro-BNP ved mistanke om 
kardial affeksjon. 

• Lever- nyre- og thyreoidea-funksjonsprøver. 
• Antistoff: Antinukleære antistoff (ANA), double-

stranded DNA, Ribonukleoprotein (RNP), Smith (Sm), 
Scl70 (topoisomerase), CENP, SSA (Ro), SSB (La), Anticyklisk citrullinert protein (CCP), Jo-1. Ved 
mistanke om myositt rekvireres “myositt-spesifikke antistoff”. Ved systemisk sklerose er “sklerodermi 
spesifikke antistoff” aktuelle. 

Urin: erytrocytter, protein, ev kvantitering, protein/kreatinin ratio og mikroskopi. 

• Vennligst se eget kapittel om laboratorieprøver ved systemisk bindevevssykdom. 
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Ekstra Nodulær Killer T-celle 
Lymfom (ENKL) med 
lunge-manifestasjon. Kan etterligne 
lunge-affeksjon ved antisyntetase 
syndrom, systemisk sklerose og 
andre bindevevssykdommer. 

Differensialdiagnoser 

Systemiske bindevevssykdommer i tidlige stadier kan lett mistolkes 
som infeksjon. Slitenhet, feber-tendens, utslett, leddsmerter, 
forhøyet SR og CRP bidrar til mulig feiltolkning. Ved lavgradig 
sykdomsaktivitet over tid kan bindevevssykdommene også ligne 
maligne sykdommer. Illustrasjon hånden ovenfor: Wang L, Le Q-
Si, Liu Y-Y, Song H-J, Chun-ling Song C-l, 2016. CC BY 4.0. 

Systemiske bindevevssykdommers differensialdiagnoser er svært 
viktige og omfattende. Disse er beskrevet som egne avsnitt under 
hver diagnose i de respektive kapitlene. Illustrasjon: Fei W, Xiao-
hong W, Hong Z, Bei H – Medicine (2015). CC BY-NC-ND 4.0 

Systemiske bindevevssykdommer har som revmatiske systemsyk-
dommer mange mulige uttrykksformer. Disse må ses som en del av 
hele sykdomsbildet, slik at en vurderer tentativ diagnose og differ-
ensialdiagnoser. Disse er beskrevet under hver enkelt diagnose. Her 
en kort oversikt og lenker. Illustrasjon: Sharma SK, Soneja M, 
Sharma A, Sharma MC, Hari S -(2012). CC BY.-NC-SA 3.0 

• Andre inflammatoriske sykdommer, inklusive artritt-sykdommer og vaskulitt. 
• Andre autoimmune sykdommer: thyreoidea- (ANA-positiv thyreoiditt), lever, galle eller nyre. 
• Antifosfolipid syndrom 
• Artritt / Artralgi (andre systemsykdommer) 
• Dermatomyositt 
• Dysfagi 
• Eosinofil fasciitt 
• Erythromelalgi 
• Fatigue 
• Feber 
• Fibromyalgi 
• Fibroserende sykdommer: Lineær sklerodermi, morfea 
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Legionella infeksjon: 
Renalt-pulmonalt syndrom (ligner 
SLE) hos 51 år gammel mann. 

• Hemoptyse 
• Hepatosplenomegali 
• Hud-manifestasjoner (alopeci, fotosensitivitet, kalsinose, 

lipodystrofi, noduli, skleroserende forandringer, ulcera, 
vitiligo) 

• Lymfeknuteforstørrelser 
• Lungeinfiltrater 
• MCTD 
• Myositt 
• Munntørrhet 
• Nyre-manifestasjoner 
• Perikarditt 
• Pleuravæske / Pleuritt 
• Polymyositt 
• Polynevropati 
• Raynauds fenomen 
• Revmatoid artritt 
• Sarkoidose 
• Sjøgrens syndrom 
• Systemisk sklerose / sklerodermi 
• Udifferensiert bindevevssykdom 
• Uveitt 
• Vaskulitt-sykdommer 
• Ødem 

Illustrasjon ovenfor: Sabani E., Pantelis A. Sarafidis PA, Lazaridis A, Kouloukourgiotou T, Stylianou K, 
Afroditi Pantzaki A, Papagianni A, Efstratiadis G, 2016. CC BY 4.0 

Vennligst se også bokens del om differensialdiagnoser. 
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Foto: PxHere. CC0 

42. 

UNDERSØKELSE AV ORGANER VED 
SYSTEMISKE BINDEVEVSSYKDOMMER 
(REV 024) 

Undersøke bindevevssykdommer 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 024 

Ved systemiske bindevevssykdommer gjøres generell, 
systematisk  revmatologisk undersøkelse av 

• Sanseorganer (syn, hørsel, lukte- og 
smakssanser) 

• Indre organer (lunger, hjerte, nyrer, mage-tarm) 
• Hud (erythem, eksantem, vaskulitt) 
• Nervesystem (mononevritt, polynevropati, 

pareser) 
• Muskel-skjelett (artralgi, artritt) 
• Avhengig av anamnesen og diagnosen suppleres med utdypende undersøkelser som fremkommer i 

beskrivelsen av de enkelte diagnoser. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer


Libman Sacks endokarditt med vorte-lignende 
utvekster på mitralklaffer ved SLE.. 

Perikard-tamponade / perikarditt 
som debut-symptom ved SLE.. 

Lupus 

Systemisk Lupus (SLE): Hår (alopeci), 

Munn 
(ulcera), 
Hud 
(som-
merfugl- 
eller annet 
eksem, 
purpura 
eller sub-
cutan fet-
tatrofi), 
ledd 
(artritt, 
feilstillinger), Lunger (pleura), hjerte (perikard, hjerteklaffer), Nyrer (urin). Nervesystem (nevritt: perifer 
eller sentral, CNS-manifestasjoner). Klinisk undersøkelse suppleres med blod- og urinprøver, CT (lunger), 
MR (CNS), ekkokardiografi (hjertet), biopsi (nyrer)  og nevrografi ved behov. 

For å kunne oppfylle klassifikasjonskriterier (EULAR/ACR), må manifestasjoner i hud og 

slimhinner, inklusiv alopeci og munnsår vurderes, samt nyrer, hjerte, lunger, nervesystem 

og ledd. Blodprøver må omfatte celletellinger, komplement C3 og C4, anti-DNA, anti-Sm og 

antifosfolipid antistoff. Urin undersøkes for ev. proteiner 

Illustrasjon Hjerteklaff: Bouma W, Klinkenberg TJ, van der Horst IC, Wijdh-den Hamer IJ, Erasmus ME, 
Bijl M, Suurmeijer AJ, Zijlstra F, Mariani MA – Journal of cardiothoracic surgery (2010). CC BY 2.0 

Illustrasjon Rtg Thoraks: Maharaj SS, Chang SM – Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY 
4.0 

• Vennligst les mer om undersøkelser ved SLE i eget kapittel 
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LIP-cyster i lunger og pulmonalt MALT lymfom 
(A). Lymfomet gikk spontant tilbake etter 
seponering av metotreksat. 

Sjøgrens 

Sjøgrens: Obligatorisk: Sicca-fenomen i øyne eller 
munn. Supplerende: Parotis-hevelser, submandibu-
laris, hals-lymfeknuter, aksiller (lymfeknuter), 
abdomen (patologiske oppfyllinger), lunger (krepi-
tasjoner, pleuravæske), ledd, hud (petekkier, sicca) og 
nerver (polynevropati). Klinisk undersøkelse sup-
pleres med MR (glandler), CT (lunger, abdomen) og 
biopsi (suspekte resistenser, vaskulitt). Ha i mente at 
det er økt risiko for lymfom. 

For å dekke klassifikasjonskriterier (ACR/

EULAR, 2016) er følgende undersøkelser aktuelle: Schirmers test, farge-skår (via øyelege), 

ustimulert sialometri, anti-stoff SSA (Ro) i blodprøve og leppebiopsi. 

Illustrasjon: Yasui H, Nakamura Y, Hasegawa H, Fujisawa T, Enomoto N, Inui N, Fukuoka J, Suda T – 
Respiratory medicine case reports (2015). CC BY -NC ND 4.0 

• Undersøkelser ved Sjøgrens syndrom er også beskrevet i eget kapittel om sykdommen 
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Antisyntetase syndrom med 
lunge-manifestasjon (mattglass/NSIP) i begge 
lunger. 

Myositt og antisyntetase syndromet 

Myositt: Lunger (krepitasjoner ved interstitiell 
lungesykdom), hud (dermatomyositt). Dermato-
myositt hos voksne: Malignitet-utredning. 
Muskelkraft (myositt) og ledd. Hjertet (myokarditt). 
Klinisk undersøkelse suppleres med CT (lunger, MR 
(muskulatur, oftest begge lår), røntgen (øsofagus med 
kontrast-svelging), biopsi (muskulatur), lunge-
funksjonstester, 6-minutters gangtest (hjerte-lunge 
kapasitet). 

I forhold til klassifikasjons-kriterier (EULAR/

ACR 2017) undersøkes kraft i over- og underek-

stremiteter og nakke, hud-symptomer, muske-

lenzymer, antistoff og muskelbiopsi. 

• Undersøkelser ved myositt og dermatomyositt er også beskrevet i eget kapittel 

Illustrasjon: De Langhe E, Lenaerts J, Bossuyt X, Westhovens R, Wuyts WA – Journal of medical case 
reports (2015). CC BY 4.0 

• Vennligst les mer om antisyntetase syndromet i eget kapittel 
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Pulmonal hypertensjon ved systemisk sklerose 
mistenkes dersom pulmonal-arteriens diameter 
(blå piler) er større enn aorta (røde piler). 

Systemisk sklerose 

Illustrasjon: Rajaram S, Swift AJ, Condliffe R, Johns 
C, Elliot CA, Hill C, Davies C, Hurdman J, Sabroe I, 
Wild JM, Kiely DG – Thorax (2014). CC BY -NC 4.0 

Systemisk sklerose: Hud (Raynauds, sklerodaktyli, 
teleangiektasier, kalsinose, ulcera på fingertupper), 
lunger (interstitiell lungesykdom), hjerte (pulmonal 
hypertensjon), nyrer (nyrekrise), mage-tarm (blød-
ninger, GAVE), øsofagus (refluks, dysmotilitet). 
Klinisk vurdering suppleres med CT (lunger), lunge-
funksjonstester, 6- minutter gangtest (hjerte-lunge 
kapasitet), ekkokardiografi (pulmonal hypertensjon). 

Vurdering etter klassifikasjonskriterier (van den Hoogen F, 2013) omfatter undersøkelse av 

sklerodaktyli, ødem i fingre (puffy hands/fingers), ulcera og/eller pitting scars på fingertupper, 

Raynauds fenomen, kapillaroskopi. I tillegg vurderes om interstitiell lungesykdom eller pul-

monal hypertensjon foreligger. Også antistoffene CENP, Scl 70 og polymerase må under-

søkes. 

• Vennligst les mer om systemisk sklerose i eget kapittel 

MCTD 

Hender (“puffy”, Raynauds, sklerodaktyli), muskler (myositt), ledd (artritt). Ved mistanke gjøre ekkokar-
diografi (pulmonal hypertensjon). 

For klassifikasjons-kriteriene til Alarcon-Segovia, 1987 må en undersøke ødem i hender 

(“puffy hands”, artritt/synovitt, myositt, Raynauds fenomen og sklerodaktyli (akrosklerose). 

Blodprøver må omfatte anti-RNP antistoff. 

• Undersøkelser ved MCTD er nærmere beskrevet i eget kapittel 
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Vennligst les mer om organ-manifestasjoner: 

Lunger og revmatisk sykdom 

Hjertet og revmatisk sykdom 

Nyrer og revmatisk sykdom 

Nervesystemet og revmatisk sykdom 

Metabolske sykdommer 
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Foto: Pxhere. CC0 

43. 

UTREDNING MED RUTINE-BLODPRØVER, 
ANTISTOFF (ANA MED FLERE), 
URINPRØVER, BILDEDIAGNOSTIKK OG 
VEVSPRØVER VED SYSTEMISKE 
BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 025) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 025 

Supplerende utredning ved 
Systemisk Bindevevssykdom 

Blodprøver 

Blodprøver er til hjelp for  å vurdere inflammatorisk aktivitet, 
tegn til organskade og for immunologisk å differensiere de 
enkelte sykdommene. Blodprøver inklusiv immunologiske prøver er omtalt generelt med tolkninger i eget 
kapittel og under hver enkelt diagnose. Nedenfor er listet opp en kort sammenfatning: 

En “pakke” med orienterende blodprøver bør omfatte: 

• SR, CRP, Hemoglobin, trombocytter, leukocytter med diff.telling, CK, ALAT, ASAT, ALP, 

L, TSH, f-T4, Na, K, Ca. Antistoff: a-CCP, ANA, a-dsDNA, ENA. 

• Ved myositt: Myosittspesifikke antistoff. 

• Ved SLE eller Sjøgrens: C3 og C4 (komplementfaktorer). 

• Systemisk sklerose: Sklerodermi-antistoff. Pulmonal hypertensjon: Pro-BNP 

• Differensialdiagnose: Mistanke om sarkoidose: ACE. 

• Differensialdiagnose: Vaskulitt: ANCA, kryoglobuliner, elektroforese, kryofibrinogen 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer


• Differensialdiagnose: IgG4 relatert sykdom: IgG4 og IgG 

Antinukleære antistoff (ANA) er ofte tilstede og er markører, men ikke obligate for spesifikk 

diagnose. 

Subklasser av ANA Sykdoms-assosiasjon 

Anti-dobbeltkjedet (nativt) 
DNA (anti-Dna) SLE 

Anti-centromer (CENP) Systemisk sklerose, begrenset 
form (CREST) 

Anti-Sm (Smith) 
SLE 
 

Anti-RNP (U1RNP) MCTD 

Anti-SSA (Ro 52/60) Sjøgrens, SLE (særlig 
subakutt, kutan form) 

Anti-SSA (La) Sjøgrens, SLE (særlig 
subakutt, kutan form) 

Anti Scl70 (topoisomerase I) Systemisk sklerose, diffus 
form 

Anti-PMScl75/100 
Skleromyositt (overlapp 
systemisk sklerose og 
polymyositt) 

Anti-Jo-1 Antisyntetase syndrom 

ANA (Antinukleære antistoff) 

Auto-antistoffer rettet mot bestanddeler i cellekjernen (nukleus). ANA påvises ved de fleste systemiske 
(autoimmune) bindevevssykdommene. De produseres også ved andre tilstander og i lave titere hos 1 – 5% 
av friske, gjerne eldre personer. ANA kan også induseres av medikamenter. Hvilke strukturer i cellekjer-
nen antistoffet er rettet mot, avgjøres ved bestemmelse av subspesifisiteter (subklasser). Anti-ENA (ekstra-
herbare nukleære antistoff) omfatter en rekke ANA antistoffer som med spesielle metoder kan ekstraheres. 
ANA er positiv hos ca. 60% med juvenil artritt, særlig oligoartikulær JIA. 

Generelt vil en negativ ANA-test med stor sikkerhet utelukke flere typer systemiske bindevevssykdommer 
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slik som SLE og MCTD. Imidlertid ses inflammatorisk myositt, Sjøgrens syndrom og systemisk sklerose 
selv om ANA-testen er normal. Analyse av ekstraherbare antinukleære antistoff (ENA) er imidlertid positiv 
hos de aller fleste. 

Vennligst les mer om ANA tester i eget kapittel for bindevevssykdommer. 

En positiv ANA-test forekommer oftest i høye titere ved systemiske bindevevssykdommer som SLE og 
MCTD, men også ved andre autoimmune sykdommer som autoimmun hepatitt og thyreoiditt. En positiv 
ANA test bør derfor utredes med videre undersøkelser. 

Generelt kan en dele testmetodene inn i to hovedgrupper; de manuelle og de elektrokjemiske metodene. 
Blant de manuelle er immunfluorescens (IF)-testen oftest benyttet, mens ELISA (EliA er en variant) 
benyttes som elektrokjemisk metode. 

Metode Fordeler Ulemper 

IF-ANA 
Kostnadseffektiv, enkel å 
gjennomføre. Høy sensitivitet og 
spesifisitet 

Tidkrevende, subjektiv vurdering 
kan medføre falsk positive resultater. 
ENA-klassifisering er vanskelig. 
Kvalifisert personal er nødvendig. 

ELISA (EliA) 
Automatisert. Kvantifisering er 
mulig. Høy sensitivitet. Kan 
klassifisere antistoff 

Falsk positive forekommer. Kostbar. 
Krever rent antigen for analysene. 

DID Kostnadseffektiv. Svært spesifikk. 
Påviser multiple antistoff samtidig. 

Lav sensitivitet. Subjektiv  vurdering 
av resultatene. Trenger store volum 
av prototype-sera. 

CIE 
Kostnadseffektiv. Høy-spesifikk. 
Påviser multiple antistoff samtidig. 
Raskere enn dobbel diffusjon 

Moderat sensitiv. Subjektiv 
interpretasjon. Behøver store volum 
av sera. 

PHA Semikvantitativ. Høy-spesifikk Tidskrevende. Krever rent antigen. 

Western blot Mer sensitiv enn DID og CIE. 
Høy-spesifikk 

Kostbar. Tidskrevende. Påviser 
utelukkende lineære epitoper. 

Dot/Line blot Enkel å utføre. Høy-sensitiv og 
spesifikk. Kan automatiseres. 

Kvalitativ. Vanskelig å skille mellom 
de enkelte antistoff. 

MIA Påviser multiple antistoff samtidig. 
Kvantifisering mulig. Kostbar 

Flowcytometri Kostnadseffektiv. Automatisert. 
Høy-sensitiv Ett resultat av gangen 

Mikcro-array 

Påviser multiple antistoff samtidig. 
Automatisering mulig. Høy 
sensitivitet og spesifisitet. 
Kostnadseffektiv 

Begrenset tilgjengelighet 

Årsaker: 1-5 % av friske personer har ANA i lave titere, økende insidens med stigende alder. 
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Ofte brukes immunfluorescens (IF) som metode for screening av ANA. En negativ IF 

utelukker ikke alltid autoantistoff som Jo-1, SSA, RNA polymerase og PMScl. 

Videre bør man være oppmerksom på at noen ELISA-tester er forurenset, hvilket kan gi falske positive 
resultater. Ved myositt og ved systemisk sklerose kan immunologisk laboratorium utføre mer omfattende 
diagnose-spesifikke antistoffundersøkelser som er beskrevet under disse sykdommene. 

Medikamenter: Utløser lupus-lignende syndromer (hydralazin, prokainamid). Induserer ANA uten 
kliniske manifestasjoner (prokainamid, isoniazid, chlorpromazin. Forverrer SLE (sulfonamider, østrogen-
holdige p-piller). 

Inflammatoriske sykdommer: Glomerulonefritt, thyreoiditt, myastenia gravis, kronisk leversykdom, 
revmatiske sykdommer 

Infeksjonssykdommer: Akutt hepatitt, infeksiøs mononukleose (EBV) 

Maligne sykdommer: Leukemi. Generelt sett har ikke pasienter med cancer oftere ANA enn pasienter uten 
neoplastisk sykdom 

Utredning ved høy ANA: SR, CRP: hvite med differensial-telling, trombocytter, leverenzymer, kreatinin, 
TSH, anti-thyreo-mikrosom / thyreoglobulin, anti-mitokondrie -antistoff/IgM, anti-HBsAg, HAV, anti-
HBC total, RF, anti-CCP, kryoglobuliner, urin stiks og mikro. 

Subklasser av ANA (ekstraherbare nukleære antistoff/ENA og andre) 

• Anti-single stranded (denaturert) DNA: SLE, RA, autoimmun hepatitt, glomerulonefritt, pro-
cainamid. Friske (3,7%) 

• Anti-double stranded (nativt) DNA: SLE, RA, glomerulonefritt, mononukleose, sarkoidose 
(sjelden). Friske (0.3 %). 

Lupus-antistoff 
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37 år gammel mann med 
medikamentutløst lupus (TNF-hemmer 
på grunn av ulcerøs kolitt). Ofte påvises 
anti-histon antistoffer i blodet. 

• Anti-Sm: Nefritt 
• Anti-DNA: nefritt 
• Anti-C1q: Hypokomplementær urticaria (HUVS) 
• Anti-Histon: Medikamentutløst lupus 
• Anti-PCNA: Sjøgrens, hepatitt 
• SSA; Sjøgrens, hepatitt, myositt 
• SSB Sjøgrens, hepatitt 
• RNP: MCTD 
• NMO: Nevromyelitis optica 
• ANCA: Uspesifikk (dersom fravær av PR3 eller MPO: 

ANCA-vaskulitt) 

For klassifikasjonskriterier (EULAR/ARC 2019) inngår  Anti-Sm og Anti-dsDNA 

Illustrasjon: Quaresma MV, Bernardes Filho F, Oliveira FB, Pockstaller MP, Dias MF, Azulay DR – Anais 
brasileiros de dermatologia (2015 May-Jun). CC BY-NC 4.0 

MCTD-antistoff 

• Anti-RNP: MCTD eller SLE 

Anti-RNP inngår i alle klassifikasjonskriterier av MCTD 

Sjøgrens-antistoff 
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Ved Sjøgrens syndrom påvistes vanligvis 
høye verdier for SSA (Ro 52 og/eller 
Ro60) antistoff. Mange har også SSB. 

Systemisk sklerose. CENP, Scl 70 og 
RNA-polymerase III er typiske antistoff. 
PM-Scl 75/100 ved overlapp mot 
myositt. Termografi (ikke rutine) viser 
Raynauds fenomen, kapillaroskopi med 
megakapillær og økte forgreninger. 

Scientific Animations 

Illustrasjon: CC BY-SA (https://creativecommons.org 
/licenses/by-sa/4.0) 

• Anti-Ro (SSA): SLE, (MCTD), Subakutt kutan LE 
(SCLE). 

• Anti-La (SSB): SLE, MCTD, SCLE. SSA-antistoff 
forekommer selv om ANA ikke slår ut. 

SSA-antistoff (Ro 52 eller Ro 60) inngår i ACR/EULAR kriterier 2016 

Systemisk sklerose 

• Anti-centromer: / CENP: CREST (Systemisk sklerose 
begrenset form). 

• Anti-Scl 70 (topoisomerase I): Systemisk sklerose, diffus 
form). 

• RNA-polymerase-III: Systemisk sklerose, diffus form. 
Økt risk for renal krise (med alvorlig blodtrykksstigning 
og nyresvikt). 

• Fibrillarin-antistoff (se U3-RNP nedenfor). 
• Ku-antistoff: Uspesifikt antistoff som forekommer også 

ved flere andre autoimmune sykdommer som RA, sys-
temisk sklerose og myositt: 1 av 3 har overlapp syndrom (ofte med innslag av systemisk sklerose), 28% 
SLE, 4% dermatomyositt/-polymyositt (DM/PM), 14% Systemisk sklerose og 20% andre autoim-
mune sykdommer (Ho T, 2003). 

• PM-Scl 100 eller PM-Scl 75 indikerer sklero-myositt (myositt-overlapp: sjekk hudsymptomer, 
muskelkraft, atrofier og CK, EMG og MR av lårmuskler, Raynauds fenomen). PM-Scl 100 eller PM-
Scl 75 forekommer hos ca. 80% med sklero-myositt. 

• Th/To antistoff: Forekommer ved Systemisk sklerose, begrenset form. Antatt økt risiko for lunge-
manifestasjoner og pulmonal hypertensjon. 

• U3-RNP (fibrillarin-antistoff). Oftest ved diffus form av systemisk sklerose, men kan ses også ved 
primært Raynauds fenomen og ved SLE. Økt risk for pulmonal arteriell hypertensjon 
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Dermatomyositt, ofte med SSA og Mi-2 
antistoff 

For klassifikasjon ( EULAR/ACR 2013) inngår antistoffene: CENP, SScL70, RNA Polymerase III 

Illustrasjon: Chojnowski M, 2017. CC BY-NC-SA 4.0 

Myositt-antistoff 

• SRP (Signal recognition particle (SRP)-anti-
stoff): Myositt. Ofte akutt start med svelgebesvær (øsofa-
gus-affeksjon) og ikke alle responderer godt på 
behandlingen (se også IMNM (immunmediert nekrotis-
erende myopati) (Kao HA, 2004) 

• Mi-2 (anti-Nucleosome remodeling deacetyalse complex 
(NuRD)): Voksen og juvenil (hos barn) dermatomyositt 
(JDM). Forekommer hos 4-18% med myositt (totalt) og 
31% med dermatomyositt (Ghiradello A, 2004) 

• P-155/140 / TIF1-γ: (anti-Transcriptional intermediary 
factor 1 gamma). Assosiert med juvenil dermatomyositt og myopati med alvorlig hudaffeksjon hos 
voksne. Økt forekomst av kreft hos voksne (Muro Y, 2012). Juvenil DM med kalsinose 

• SAE (anti-Small ubiquitin-like modifier activating enzyme). Voksne med dermatomyositt 
• MDA-5 / Anti-CADM-140: (anti-Melanoma differentiation-associated gene 5). MDA-5 syndromet, 

amyopatisk dermatomyositt, ofte med alvorlig lunge-affeksjon 
• TIF1Υ / P-155/140 cancer assosiert myopati / dermatomyositt 
• NXP-2 (anti-nukleært matriks protein): cancer assosiert myopati / dermatomyositt (Fierotino DF, 

2013) 
• HMGCR (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A reduktase): Statin-(kolesterolsenkende medika-

ment) utløst myopati (men kan foreligge uten statin-bruk. Da assosiert med høy CK). Også assosiert 
med IMNM (immunmediert nekrotiserende myopati). Litt økt kreftrisiko tilsier generell under-
søkelse 

• Jo-1 (histidyl-antistoff): vanligste antistoff ved antisyntetase syndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + 
antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds 
fenomen.) 

• PL-7 (Theronyl-antistoff): antisyntetase syndrom 
• PL-12 (Alanyl-antistoff):  antisyntetase syndrom 
• EJ (Glyceryl-antistoff): antisyntetase syndrom 
• OJ (Isoleucyl-antistoff):  antisyntetase syndrom 
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• KS (Asparaginyl-antistoff):antisyntetase syndrom 
• Ha-YRS (Tyrosyl-antistoff): antisyntetase syndrom 
• Zo (Phenylalanyl-antistoff): antisyntetase syndrom 
• SSA antistoff (som ved Sjøgrens syndrom og SLE) forekommer også ved (dermato-) myositt og anti-

syntetase syndromet 
• 5-NT1A (anti-cytosolic 5′-nucleotidase 1A ) kan foreligge ved Inklusjonslegeme-myositt (Pluk H, 

2013) 
• anti-Ku: Uspesifikt antistoff som forekommer også ved flere andre autoimmune sykdommer som 

RA, systemisk sklerose, myositt og overlappsyndromer (Hoa S, 2016) 

For klassifikasjonskriterier (ACR/EULAR 2017) : CK (kreatin kinase) eller LD (laktat dehydro-

genase) eller ASAT/ALAT. Anti-Jo-1 antistoff. 

Illustrasjon: Nguyen H, Le C, Nguyen H (2010). CC BY 2.0 

• Blodprøvers betydning for differensialdiagnoser er beskrevet i eget kapittel. 

Urinprøver 

Urinprøver er viktige ved undersøkelse av systemiske bindevevssykdommer. Urin stiks skal omfatte måling 
av erytrocytter (eller hemoglobin), protein, leukocytter, nitritt, glukose og PH. Ved aktuelle forandringer 
kan mengden proteinuri kvantiteres og protein/kreatinin eller albumin/kreatinin ratio beregnes. Under 
mikroskopi vurderes om celle-sylindre foreligger. 

Diagnosen nefritt baseres på proteinuri (> 0,5 g i spot-urin), høy protein/kreatinin ratio eller 

> 3+ ved stiks), urin mikro med cellesylindre (røde blodlegemer, hyaline, kornede eller bland-

ede), leukocyturi og hematuri (> 5 per synsfelt) eller dysmorfe erytrocytter (skyldes kon-

sentrasjon i tubuli), nedsatt GFR og hypertensjon. Ved Lupus-nefritt har nesten 100 % har 

proteinuri, hvorav 45-65% har nefrotisk syndrom. Mikroskopisk hematuri kan påvises hos 

80%. Biopsi er avgjørende for å fastslå alvorlighet og prognose ved nefritt 

• Vennligst les mer om urinundersøkelser i eget kapittel 
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Systemisk sklerose med alvorlige 
organ-manifestasjoner hos en 59 år 
gammel mann: basal lungeaffeksjon 
(UIP/honeycombing), pleuravæske, luft 
i øsofagus og perikardvæske. 

Bildediagnostikk 

Systemisk sklerose, myositt, antisyntetase syndromet og Sjø-
grens syndrom medfører ofte lungemanifestasjoner. Lungevevet 
vurderes best med HRCT som benytter mindre stråling enn 
konvensjonelle CT-undersøkelser. Ved oppfølging vurderes om 
lungefunksjonstester (LFT) kan erstatte gjentatte CT-under-
søkelser for å redusere strålebelastningen. Dersom tumorer eller 
embolier ønskes vurdert må konvensjonell CT gjøres med 
tilsvarende protokoll. 

Ved svelgebesvær som ofte ses ved systemisk sklerose og ulike 
typer myositt, er dynamisk røntgen øsofagus aktuelt for å påvise 
eventuell øsofagusdysmotilitet. 

Illustrasjon: Jang KM, Lee KS, Lee SJ, Kim EA, Kim TS, Han 
D, Shim YM (2002). CC BY-NC 3.0 

• Vennligst se oversikt over bildediagnostikk som er samlet i et eget kapittel. 

Organspesifikke vevsprøver 

Ved mistanke om SLE kan biopsi fra hud og nyrer vise tegn på sykdomstypiske immunkompleksnedslag. 
Hudbiopsi bør tas fra ikke-sol-eksponert område. Immunhistologisk undersøkelse gjøres på preparater lagt 
i saltvann (ikke formalin). 

Biopsi fra spyttkjertler gjøres hovedsakelig for å diagnostisere Sjøgrens syndrom. For å definere sialoadenitt 
ved leppebiopsi kreves lymfocytt-infiltrasjon av betydelig grad med foci, evt. atrofi og destruksjon av 
kjertelelementer (Fokus score minst 1,0 hvor fokus defineres som ansamling av minst 50 mononukleære 
celler). Ultralyd kan også benyttes. 

Differensialdiagnostisk kan biopsi fra store spyttkjertler også være aktuelt ved tumorer, for eksempel for å 
avdekke IgG4 relatert sykdom. En må imidlertid være klar over risiko for fisteldannelse. 

Nyrebiopsi. Biopsi-materialet legges på formalin for lysmikroskopi og immunfluorescens. I til-

legg legges vev på 2% glutaraldehyd for elektronmikroskopi. 

Tolkning av nyrebiopsi: Ved nyrebiopsi diagnostiseres nefritt og alvorlighetsgraden 
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av denne. Dermed kan resultatet av nyrebiopsi bidra med informasjon om behan-
dlingsbehov og prognose. 

-Halvmånedannelse er synonymt med ekstrakapillær proliferasjon. Cellene kommer fra det 

parietale epitel av Bowmans kapsel. 

-Fibrinoid er et ekstracelluIært inflammatorisk eksudat (fibrin, serumproteiner, 
immun-aggregater og ekstracellulære matriks-proteiner som for eksempel 
fibronektin). 

-Nekrose er neutrofile infiltrater med karyorrhexis (fragmenter av cellekjerner), fibrin eksu-

dater og diskontinuiteter i basalmembranen. 

-Hematoksylin-legemer er dannet av degenerert materiale fra cellekjernen. Sees hos bare 25 

%, men er diagnostisk for SLE. 

 

Ved nyrebiopsi bør det skilles mellom: 

• Aktive lesjoner (glomerulær celleproliferasjon, leukocytt-eksudasjon, 

• Fibrinoid nekrose, hyalin avleiring, cellulære halvmåner og interstitiell inflammasjon). 

• Kroniske forandringer (glomerulær sklerose, fibrose halvmåner, tubulær atrofi og inter-

stitiell fibrose). 

Ved nyrebiopsi bør følgende has i mente: Hvis biopsien viser mindre grad av aktive lesjoner 

og samtidig akutt tubulo-interstitiell nefritt, må andre årsaker til nyresvikt enn SLE under-

søkes. 

Dårligst nyreprognose foreligger ved kroniske lesjoner. Funnene må tolkes i lys av hvor mange glomeruli 
som er funnet. Hvis 10 glomeruli gjenfinnes, er det en 35 % sjanse for at ingen affiserte glomeruli påvises, 
forutsatt at 10 % av alle er angrepet. Hvis man finner 20 glomeruli, er sjansen for å miste fokale forandringer 
redusert til 12%. 

Mange nefritt-pasienter har både proksimal og distal tubulus dysfunksjon. Segmentale forandringer betyr 
at bare en del av glomerulus er affisert og at heller ikke alle glomeruli har forandringer. Ved fokal nefritt er 
mindre enn 50% av glomeruli affisert. Hvis > 50% er angrepne, betegnes det som diffus. 
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Ved nyrebiopsi overvåkes pasienten i 24 timer på grunn av blødningsfare. Transistent hematuri sees hos 
60-80%. Blødninger hos ca. 2%, hvorav mindre enn 50% trenger inngrep for å stanse blødning. 

Ved immunhistokjemiske undersøkelser er det en tommelfingerregel at nedslag av flere typer IgG, C3 og 
C3 er LN inntil det motsatte er bevist. 

• Vennligst les mer om nyrebiopsi under kapittelet om SLE. 

Lunger 

Interstitielle pneumonier i vevsprøver og bildediagnostikk 

Type Interstitiell 
inflammasjon Fibroblast proliferasjon Intraalveol. 

Makrofager 

CT-lunger: 
Bikake 
forandring 

UIP (Usual interstitial p) Minimal Uttalt ev. fokal Flekket 

DIP (Deskvamativ 
interstitial pneumoni) Minimal Ingen Diffus Ingen 

DAD (Diffus alveolar 
damage) Minimal Diffus Ingen Ingen 

LIP (Lymfocytær interst. 
pneumoni) Uttalt Ingen Minimalt ev. 

NSIP (non-spesific interst. 
pneumoni) Uttalt ev. Flekket Sjelden 

• Vennligst les mer om lunge-manifestasjoner ved revmatiske sykdommer i eget kapittel. 
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Normale kapillærer; U-formede, parallelle, slanke. 

44. 

KAPILLÆRMIKROSKOPI, KAPILLAROSKOPI 
(REV 026) 

Kapillaroskopi ved bindevevssykdommer 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 026 

Kapillaroskopi anvendes for å studere forandringer i kapillærene i neglesengene på fingre. Forstyrrelser i 
mikrosirkulasjonen kan ses i tidlig sykdomsfase ved flere revmatiske sykdommer. 

Et klart patologisk kapillær-mønster med megakapillærer, blødninger og kraftig forgrenede 

årer ses oftest ved systemisk sklerose og inngår i klassifikasjonskriteriene for denne sykdom-

men (van den Hoogen, 2013). Forandringer i enkelt-kapillærer er imidlertid ikke spesifikke og 

må tolkes sammen med andre undersøkelsesfunn og spesifikk anamnese. 

Illustrasjon: Chojnowski MM, Felis-Giemza A, Ole-
sińska M – Reumatologia (2016). CC BY-NC-SA 
4.0 

Kroppens minste blodårer, kapillærene, lar seg ikke 
visualisere med konvensjonell bildediagnostikk. 
Kapillaroskopi er en non-invasiv og rask metode 
uten forventede komplikasjoner. Eneste kon-
traindikasjon er allergi mot nøtteolje, sedertre-olje 
eller andre oljer som brukes i prosedyren. Under-
søkelsen kan påvise strukturelle forandringer i kapil-
lærene og metoden kan ha stor diagnostisk verdi. 

Kapillaroskopi kan utføres med oftalmoskop, mikroskop, stereomikroskop, dermatoskop, men 

i revmatologi brukes vanligst digitalt video-kapillaroskop som kobles til en PC. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930146/
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4918046_RU-54-27669-g002&query=nailfold%20capillaroscopy&it=xg&req=4&npos=59
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4918046_RU-54-27669-g002&query=nailfold%20capillaroscopy&it=xg&req=4&npos=59
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Patologisk kapillaroskopi med megakapillærer og 
multiple blødninger slik en ofte ser ved systemisk 
sklerose. Computerbasert bilde sammensatt av 
enkeltbilder. 

Systemisk sklerose: Tidlige (A), Aktive (B) og sene 
forandringer (C, D). 

Også computerbasert kapillaroskop er tilgjengelig. Computer programmer for automatisk evaluering 
basert på maskinlæring / kunstig intelligens er også mulig (Berks M, 2016). 

Digitale bilder har flere fordeler. De gir forstørrelse 200-300 ganger, noe som i større grad gjør det mulig å 
oppdage tidlige forandringer. I tillegg kan en lagre bilder for senere kontroller. 

Illustrasjon: Etehad Tavakol M, Fatemi A, Kar-
balaie A, Emrani Z, Erlandsson BE – BioMed 
research international (2015). CC BY 3.0 

Indikasjon for kapillaroskopi er først og fremst 
utredning av Raynauds fenomen (Cutolo M, 
2005).  Ved primært Raynauds fenomen ses nor-
male funn. Ved Raynauds fenomen sekundært til 
systemisk bindevevssykdom kan en se patologiske forandringer som megakapillærer, mikroblødninger, 
redusert kapillærtetthet, forstyrret arkitektur og neo-angiogenese. Ved tidlig systemisk sklerose korrelerer 
kapillærmikroskopisk progresjon med risiko for utvikling av manifest sykdom (Zumstein Camargo C, 
2019). 

Andre indikasjoner for kapillaroskopi er utredning av pasienter med spørsmål om systemisk bindevevssyk-
dom. Ved systemisk sklerose, MCTD, dermatomyositt, SLE, Sjøgren syndrom, antifosfolipid syndrom  kan 
en se patologi ved kapillaroskopi. Videre kan en benytte kapillaroskopi for oppfølging av vaskulopati hos 
pasienter med systemisk sklerose. 

Fem praktiske tips for kapillaroskopi 

1. Romtemperatur rundt 22 grader Celsius. 
Pasienten bør akklimatisere seg innendørs 
minst 15 minutter før undersøkelsen og helst 
ikke ha drukket kaffe eller røkt siste 4 timer for 
å unngå vasokonstriksjon. 

2. Undersøk finger 2.-5. på begge hender. Huden 
er mest transparent på finger 4.-5., og foran-
dringer sees hyppigst i 4. finger. Ekskluder fin-
gre hvor neglesengen er skadet. 

3. For å optimalisere innsynet brukes noen 
dråper olje på neglesengen (planteolje, for eksempel foretrekkes sedertreolje eller nøtte-olje) 

4. Hold proben stødig over neglesengen og unngå for mye trykk. For mye trykk vil kunne hemme 
blodgjennom-strømningen i kapillærene og gi opphav til feiltolkning som kapillærtap 

5. Visualisering kan reduseres ved tykk hud, manikyr, økt pigmentering, skade etc. 

Illustrasjon: Chojnowski MM, Felis-Giemza A, Olesińska M – Reumatologia (2016). CC BY-NC-SA 4.0 
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Beskrivelse ved kapillaroskopi 

Kapillær tetthet (definert ved antall kapillærer i den distale rekken pr 1mm): Normal 7-17 /mm. 

Avaskulære områder? Tap av kapillærtetthet? 

Morfologi: Lumen: Normalt 8-10 pm (efferent / utadgående kar) og 10-14 pm (efferent). 

Megakapillær har større eller lik 50 pm i diameter. 

Arkitektur: Kryssende eller kapillærer  med torkvering? Buskete “bushy” kapillærer? Neo-

angiogenese? 

Ekstrakapillære forandringer: Mikroblødninger? Ødem? 

Ved systemisk sklerose kan en se ulike mønstre 

1. Tidlig sklerodermi mønster: Normal kapillærtetthet, bevart arkitektur, få megakapil-

lærer og få mikroblødninger 

2. Aktivt sklerodermi mønster: Moderat redusert kapillærtetthet, flere megakapillærer og 

mikroblødninger, lett forstyrret arkitektur 

3. Sent sklerodermi mønster: Betydelig tap av kapillærtetthet med avaskulære områder, 

forstyrret arkitektur, få eller ingen megakapillærer eller mikroblødninger? 

Litteratur 

• Mahnaz Etehad Tavakol, 2015 
• Dolezalova, P, 2003 (Barn) 
• Maurizio Cutolo et al ” Atlas of capillaroscopy in rheumatic diseases” 2010 

KAPILLAROSKOPI  |  314

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4569783/
https://ard.bmj.com/content/62/5/444


Proteinuri skummer og er uklar (A, B). Normal 
urin til sammenligning. I dette tilfellet forelå 
glomerulonefritt med nefrotisk syndrom, ikke 
forårsaket systemisk lupus, men av syfilis hos 
en 21 år gammel mann. 

45. 

URIN UNDERSØKELSER VED SYSTEMISK 
BINDEVEVSSYKDOMMER OG VASKULITT 
(REV 027) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 027 

Definisjon 

Urinprøver er nødvendig ved undersøkelse ved kartleg-
ging av nyre-manifestasjoner og en del av sykdomsak-
tiviteten ved systemiske bindevevssykdommer og 
vaskulitt-sykdommer, særlig ANCA-vaskulitter. 

Urin stiks skal omfatte måling av erytrocytter (eller 
hemoglobin), protein, leukocytter, nitritt, glukose og 
PH. Ved aktuelle forandringer kan mengden protein-
uri kvantiteres og protein/kreatinin eller albumin/kreatinin ratio beregnes. Under mikroskopi vurderes om 
celle-sylindre foreligger. 

Illustrasjon: Dantas M, Barros Silva GE, Moysés-Neto M – Clinical kidney journal (2013). CC BY-NC 4.0 

Tre indikasjoner for strimmeltesting og eventuell mikroskopi av urin: 

1. Mistanke om eller oppfølging av symptomer og situasjoner som taler for urinveisinfek-

sjon 

2. Mistanke om eller oppfølging av ikke-infeksiøs nyresykdom, enten primært eller 

sekundært til systemsykdommer som revmatiske lidelser, hypertensjon, preeklampsi/

eklampsi eller legemiddelbivirkninger 

3. Mistanke om eller oppfølging av postrenal sykdom 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4400472_sft01801&query=proteinuria&it=xg&req=4&npos=22
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 European Confederation of Laboratory Medicine (ECLM) (Scand J Clin Lab Invest Suppl. 

2000;231:1-86) 

Urin Stiks 

Proteinuri 

Proteinuri gjenspeiler nyrenes tapte evne til å holde tilbake protein når glomerulær sykdom eller skade 
påvirker permeabiliteten. Ved betydelig proteinuri synker albumin i serum og ødemer oppstår. 

Nefritt-diagnosen kan baseres på proteinuri (> 0,5 g i spot urin), høy protein/kreatinin ratio 

eller > 3+ ved stiks), urin mikro med cellesylindre (røde blodlegemer, hyaline, kornede eller 

blandede), leukocyturi og hematuri (> 5 per synsfelt) eller dysmorfe erytrocytter (skyldes 

konsentrasjon i tubuli), nedsatt GFR og hypertensjon. 

Ved Lupus-nefritt har nesten 100 % har proteinuri, hvorav 45-65% har nefrotisk syndrom. 

Mikroskopisk hematuri kan påvises hos 80%. Biopsi er avgjørende for å fastslå alvorlighet og 

prognose ved nefritt 

ANCA-vaskulitt kan ha lavgradig erytrocyturi som eneste tegn på nefritt i tidlige stadier. 

Amyloidose medfører nesten alltid proteinuri 

Nefrotisk syndrom 

Ved et nefrotisk syndrom er mengden proteinuri 3,5 g/d eller mer ved kvantitering av urin. 

I tillegg er albumin i serum lavt, kolesterol høyt, ødemer påvises og lipider skilles ut via urinen. 

Årsaken er nesten alltid glomerulær nyresykdom. Nefrotisk syndrom øker risiko for trom-

boembolisk sykdom. 

Hematuri 
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Hematuri er asymptomatisk men påvises ved urin-stiks eller mikroskopi. Hematuri ses vanligvis ved nefritt 
betinget i systemisk lupus (SLE), eller vaskulitt, oftest mikroskopisk polyangiitt (MPA) eller granulomatøs 
polyangiitt (GPA). Imidlertid er det en rekke differensialdiagnoser å ta hensyn til som kreft i urinveiene, 
nefrolitiasis, skade, prostatitt og lett-blødende slimhinner ved amyloidose. 

Leukocytturi 

Ved pyelonefritt forventes økte mengder leukocytter i urin (pyuri). Steril pyuri forkommer ved tubuloint-
erstitiell nefritt, enten årsaken er Sjøgrens syndrom, medikamenter eller nyre-tuberkulose. Ved mikroskopi 
utelukkes forurensning i prøven (se nedenfor). 

Urinmikroskopi 

Urinmikroskopi kan hjelpe klinikeren å skille mellom glomerulær og post-glomerulær hematuri, påvise 
akutt nyreskade tidligere enn ved hjelp av kreatinin-stigning og påvise et nefritt-lignende bilde hvor 
igangsetting av adekvat behandling haster. 

Ved urinmikroskopi kan man avgjøre om en urinprøve er forurenset eller ikke. Urinprøver kan forurenses 
under prøvetaking ved at vaginal utflod og hudflora blandes i urinen dersom prosedyrer med vaskeprøve og 
midtstråleurin ikke følges. Noen setter derfor tilstedeværelse av fem eller flere epitelceller (fra genitaliene) 
ved mikroskopi med forstørrelse 40 ganger som tegn på forurensning og sender da ikke prøven til mikrobi-
ologisk dyrking, men angir at den er forurenset og anbefaler ny og korrekt prøvetaking (Andersen H, 2014). 

Celle-sylindre dannes i nyre-tubuli 

• Hyaline sylindre er fysiologisk 

• Leukocytt-sylindre tyder på infeksjon eller interstitiell nefritt, 

• Erytrocytt-sylindre ses ved blødning i nyreparenkymet ved glomerulonefritt eller 

vaskulitt. 

• Lipid-dråper kan ses ved nefrotisk syndrom («Malteser-kors» i polarisert lys). 

Når urin-undersøkelse gir mistanke om nefritt, vurderes alltid indikasjonen for nyrebiopsi. 

Litteratur 

Andersen H, 2014 (Tidsskr nor legefor) 

317  |  URINUNDERSØKELSER VED SYSTEMISKE BINDEVEVSSYKDOMMER OG VASKULITT

https://tidsskriftet.no/2014/09/kronikk/urinmikroskopi-et-viktig-diagnostisk-verktoy
https://tidsskriftet.no/2014/09/kronikk/urinmikroskopi-et-viktig-diagnostisk-verktoy


Foto: PxHere. CC0 

17 år gammel mann med APS. To uker ødemer i 
underekstremiteter og dyspne. Lupus 
antikoagulant og kardiolipin IgG antistoff 
positive. Dyp venetrombose i v. femoralis. 
Lungeemboli i a.pulmonalis til ve. nedre 
lungelapp (A) og normalisering under terapi (B). 

46. 

BINDEVEVSSYKDOMMER MED BEHOV 
FOR ØYEBLIKKELIG HJELP. AKUTTE 
TILSTANDER (REV 029, REV 045) 

Øyvind Palm 

Læringsmål  REV 029,  REV 045 (vaskulitt) 

Definisjon 

Enkelte systemiske bindevevssykdommer kan 

utvikle seg raskt og med alvorlige organkomp-

likasjoner, slik at øyeblikkelig hjelp er påkrevet. 

Antifosfolipid syndrom (APS) 

Antifosfolipid syndrom kjennetegnes ved tromboem-
bolier (akutt cerebralt slag, myokardinfarkt, retinal 
vaskulær trombose, pulmonal emboli, spontan-
aborter) 

• Transvers myelitt (se SLE nedenfor) 
• NMO (nevromyelitis optica (se SLE nedenfor) 
• Vennligst se også katastrofalt antifosfolipid syn-

drom (CAPS) nedenfor 

Illustrasjon: Gu KM, Shin JW, Park IW – Tuberculo-
sis and respiratory diseases (2014). CC BY-NC 3.0 

• Les også om APLS i eget kapittel om sykdommen 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
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https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4286787_trd-77-274-g003&query=antiphospholipid%20syndrome%20embolism&it=xg&req=4&npos=5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


MR viser akutt hjerneinfarkt. CAPS hos 36 år 
gammel kvinne. Behandlet med eculizumab. 

Kvinne 44 år gammel innlagt med akutt 
lungesvikt ved antisyntetase syndrom med 
anti-Jo antistoff. I dette tilfellet var tilstanden 
relatert til et akutt T-celle lymfom. 

Katastrofalt APS (CAPS) 

CAPS er livstruende med akutt svikt i flere organer 

Illustrasjon: Strakhan M, Hurtado-Sbordoni M, Galeas 
N, Bakirhan K, Alexis K, Elrafei T – Case reports in 
hematology (2014). CC BY 3.0 

• Vennligst les om CAPS i eget kapittel 

Antisyntetase syndrom 

Det mest alvorlige med antisyntetase syndrom er rask 
utvikling av lungesvikt. 

Illustrasjon: Aqeel M, MD,1 Batdorf B, Olteanu H, 
Patel JJ, 2017. CC BY 3.0 

• Vennligst les om antisyntetase syndromet i eget 
kapittel 

Makrofag 
aktiveringssyndrom 
(MAS/HLH) 

Makrofag aktiveringssyndrom er en alvorlig komplikasjon som ses ved aktive revmatiske sykdommer 

• Systemisk lupus erythematosus (SLE) 
• Juvenil SLE 
• Systemisk juvenil artritt 
• Stills sykdom hos voksne 

MAS kan trigges av infeksjon (Epstein Barr-virus med flere) 

• Vennligst les om MAS i eget kapittel. 
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Patologisk EKG (sinus bradykardi, lave T-bølger etc. 
ved akutt hypokalemisk periodisk paralyse og 
Sjøgrens syndrom. 47 år gammel kvinne med RA, 
Sjøgrens og renal tubulær acidose. 

Transvers myelitt (A) + nevromyelitis optica: Devic 
syndrom hos en 28 år gammel nigeriansk kvinne 
med antifosfolipid syndrom. Quadriplegi initialt, 
men bedring under immunsuppressiv terapi. 

Sjøgrens syndrom 

Hypokalemisk paralyse er en akuttmedisinsk kom-
plikasjon 

• Lammelser forårsaket av for lite kalium 
• Kalium intravenøst og intensiv oppfølging 

nødvendig 

Vennligst les om Sjøgrens syndrom i eget kapittel 

Illustrasjon: Dormohammadi Toosi T, Naderi N, Movassaghi S, Seradj MH, Khalvat A, Shahbazi F – 
Oxford medical case reports (2014). CC BY-NC 4.0 

Systemisk lupus (SLE) 

SLE med høy sykdomsaktivitet kan medføre 
akuttmedisinske komplikasjoner. 

• Lungeblødning, pneumonitt, ARDS 
• Perikarditt ev. med perikard-tamponade, 

myokarditt, endokarditt 
• NMO: nevromyelitis Optica 
• Kramper, psykose, encefalopati 
• Transvers myelitt medfører akutt 

nerveskader. NMO + transvers myelitt = 
Devic syndrom 

◦ Hurtig utredning med MR-under-
søkelser, Spinalvæske og nevrologisk 
vurdering er essensielt 

• Akutt glomerulonefritt, hypertensiv krise 
• Akutt pankreatitt 
• Infeksjon/sepsis 

Illustrasjon: Komolafe MA, Komolafe EO, Sunmonu TA, Olateju SO, Asaleye CM, Adesina OA, Badmus 
SA – Journal of medical case reports (2008). CC BY 2.0 

• Vennligst les om SLE i eget kapittel 
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Nyrebiopsi viser nekrose ved skleroderma renal 
krise. Denne 45 år gamle kvinnen med Slc 70 
positiv, systemisk sklerose fikk uheldigvis 
prednisolon 40 mg/d noen uker i forveien. 

Systemisk sklerose 

Ved systemisk sklerose, særlig innen de første to syk-
domsårene ved diffus kutan form ses akutte komp-
likasjoner. 

• Renal-krise /malign hypertensjon 
• Digital iskemi. 
• GAVE med gastral blødning 
• Tarmperforasjon 
• Høyresidig hjertesvikt (dekompensert pul-

monal  hypertensjon) 

Illustrasjon: Cisse MM, Seck SM, Oumar DA, Fall K, 
Lemrabott AT, Diallo M, Faye M, Faye M, Niang A, 
Diouf B  (2015). CC BY 2.0 

• Vennligst les om systemisk sklerose i eget kapittel 

Oversikt over akutte situasjoner ved systemiske bindevevssykdommer (Vymetal J, 2016) 

SLE 

Kramper, psykose, encefalopati, perikarditt, myokarditt, 
endokarditt, pneumonitt, ARDS, akutt 
glomerulonefritt, hypertensiv krise, akutt pankreatitt, 
infeksjon/sepsis 

Antifosfolipid syndrom 
Akutt cerebralt slag, myokardinfarkt, retinal vaskulær 
trombose, pulmonal emboli, spontanabort, katastrofalt 
antifosfolipid syndrom (CAPS) 

Systemisk sklerose 
Renal krise, høyresidig hjertesvikt (dekompensert 
pulmonal  hypertensjon), digital iskemi. GAVE med 
gastral blødning 

Antisyntetase syndrom og dermatomyositt Akutt lungesykdom, respirasjonssvikt 

Pyogen myositt Sepsis 

Litteratur 

Slobodin G, 2006 

Manfredi A, 2019 (lunge-manifestasjon) 

Ferreira M, 2018 (MAS ved SLE) 
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• Akuttmedisinske tilstander i generell revmatologi er omtalt under eget kapittel 
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Et utvalg av organer som angripes ved systemiske 
bindevevssykdommer. 

47. 

ORGANMANIFESTASJONER VED 
SYSTEMISKE BINDEVEVSSYKDOMMER 
(REV 030) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 030 

Systemiske bindevevssykdommer kjen-

netegnes ved at de er systemsykdommer 

der mange organer angripes. Illustrasjon: 

Wikipedia   CC BY-SA 4.0. 

De vanligste organ-manifestasjonene ved sys-
temiske bindevevssykdommer er: 

Ledd 

• SLE (artralgi, artritt) 
• Antifosfolipid syndrom (AplS) 
• Sjøgrens syndrom (artralgi, artritt) 
• MCTD (artralgi, artritt) 
• Systemisk sklerose (kontrakturer, særlig fingerledd) 

Vennligst les om artritt ved systemiske bindevevssykdommer i eget kapittel 

Muskler 

• Myositt (redusert styrke) 
• Dermatomyositt (Kalsinose) 
• MCTD (lavgradig myositt) 
• Sjøgrens syndrom (lavgradig myositt) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://en.wikipedia.org/wiki/Interoception#/media/File:Interoception_and_the_body.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Hud 

• Systemisk sklerose (Sklerodaktyli, “puffy hands”, digitale ulcera, kalsinose, teleangiektasier) 
• SLE (Sommerfugl-eksantem, generelt eksantem, petekkier ved trombocytopeni, vaskulitt) 
• Dermatomyositt (Gottrons, V- og Sjal-tegn, heliotropt eksem, kalsinose) 
• Antifosfolipid syndrom (marmorering) 
• Sjøgrens syndrom (petekkier, tørr hud, (sol-) eksem) 
• MCTD (eksem, “puffy hands”, sklerodaktyli) 

Vennligst les om hud-manifestasjoner ved revmatiske sykdommer i eget kapittel 

Øyne /munn 

• Sjøgrens syndrom (sicca) 
• Systemisk sklerose (sicca, redusert gapeevne, karpemunn) 
• SLE (sicca, munnsår) 

Vennligst les om øyet ved revmatiske sykdommer i eget kapittel 

Hjerte 

• SLE (perikarditt, endokarditt) 
• Systemisk sklerose (Pulmonal hypertensjon, myokard fibrose) 
• Myositt (Myokarditt) 
• Antifosfolipid syndrom (myokardinfarkt) 
• MCTD (pulmonal hypertensjon (PAH)) 

Vennligst les om hjertet og revmatisk sykdom i eget kapittel 

Lunger 

• Systemisk sklerose (interstitiell lungesykdom) 
• SLE (pleuritt, pneumonitt, lungeblødning) 
• Myositt/dermatomyositt (antisyntetase syndrom) 
• Sjøgrens syndrom (lymfycytisk interstitiell pneumoni (LIP)) 
• Antifosfolipid syndrom (pulmonal emboli, lungeblødning) 

Vennligst les om lunger og revmatisk sykdom i eget kapittel 

Nyrer 

• SLE (glomerulonefritt) 
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• Systemisk sklerose (renal krise) 
• Sjøgrens syndrom (interstitiell nefritt, renal tubulær acidose) 
• Antifosfolipid syndrom (emboli med nekroser) 

Vennligst les om nyrer og revmatisk sykdom i eget kapittel 

GI-trakt 

• Systemisk sklerose (gastro-øsofageal refluks, inkontinens, Bakteriell overvekst, motilitetsforstyrrelser) 
• Antifosfolipid syndrom (tromboemboli med tarmnekrose) 

Mer om gastrointestinale manifestasjoner i eget kapittel 

Blodårer 

• Antifosfolipid syndrom (tromboembolier) 
• Systemisk sklerose (digitale ulcera, nekroser) 
• SLE (vaskulitt) 
• Sjøgrens syndrom (Purpura) 

Vaskulitter er omtalt i en egen del av boken 

Nervesystem 

• SLE (CNS, perifer nevropati) 
• Antifosfolipid syndrom (slag) 
• Sjøgrens syndrom (polynevropati) 

Vennligst se også nervesystemet og revmatisk sykdom i eget kapittel 

• Eget kapittel om organ-undersøkelser ved systemiske bindevevssykdommer 
• Akutte bindevevssykdommer med behov for øyeblikkelig hjelp 
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48. 

NYOPPSTÅTTE BINDEVEVSSYKDOMMER. 
BEHANDLING OG BEHANDLINGSMÅL REV 
032 

Tidlig systemisk bindevevssykdom 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 032 

De første symptomer på systemisk bindevevssykdom er  alltid vanskelig å gjenkjennes. Likevel kan debut-
symptomer kan være første karakteristisk trekk i den spesifikke diagnosen eller diffuse tegn på en systemsyk-
dom, som subfebrilitet (37,5-37,9 grader), lav feber (vanligvis under 38-38,5 grader), artralgi eller eksem. 
Anamnese ved systemiske bindevevssykdommer er omtalt i eget kapittel. 

Tidlige suspekte symptomer og undersøkelsesfunn kan også skyldes lignende sykdom eller immunologiske 
fenomener ved infeksjon, malignitet, metabolsk sykdom og andre, slik at differensialdiagnoser alltid er vik-
tige. Blant bindevevssykdommene er SLE, systemisk sklerose og antisyntetase syndromet viktige diagnoser 
å stille tidligst mulig i forløpet siden forløpene kan progrediere raskt og alvorlig (vennligst se også akutte 
bindevevssykdommer med behov for øyeblikkelig hjelp i eget kapittel). Vennligst les også om undersøkelser 
ved systemiske bindevevssykdommer. 

Når systemisk bindevevssykdom er ny-diagnostisert, er neste oppgave å sette mål for 

behandlingen (“treat to target”).  Disse kan innebære å reversere eller stanse progredierende 

organ-manifestasjoner, systemisk inflammasjon, bedre spesifikke symptomer eller trappe 

ned supplerende behandling med kortikosteroider. Behandlingsmål og faglige anbefalinger 

diskuteres alltid med pasienten etter at adekvat informasjon er gitt. Skriftlig medikament-

informasjon for eksempel fra Norsk Revmatologisk Forening kan være en del av dette. 

Deretter planlegges behandlingen og oppfølgingen. Man tar utgangspunkt i generelle behan-

dlingsretningslinjer og individuell tilpasning. I den sammenheng tas hensyn til den individu-

elle pasientens alder, vekt, komorbiditet, annen medikasjon og ønsker, inklusiv mulighet for 

svangerskap. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/


Livedo retikularis kan være tidlig 
symptom på SLE, særlig ved sekundært 
antifosfolipid syndrom. Ses også ved 
Sneddon syndrom og DADA2. 

Udifferensiert systemisk bindevevssykdom 

De første symptomer på systemisk bindevevssykdom kan være umulig å innordne en spesifikk diagnose før 
det har gått opptil et par år. Etter ett års tid vil mange være klassifisert som RA, SLE, systemisk sklerose eller 
myositt. Udifferensierte tilfeller vil deretter ofte forbli udifferensierte (Wiliams KH, 1999). Noen (6-34%) 
forblir udefinerte. Planlegging og oppstart av behandling, samt oppfølging retter seg etter den diagnosen 
tilstanden ligner mest på. 

• Vennligst les mer om udifferensiert systemisk bindevevssykdom beskrevet i et eget kapittel. 

Tidlig systemisk lupus erythematosus (SLE) 

Tidlig SLE er viktig å gjenkjenne fordi tidlig behandling hindrer potensielt varige, alvorlige skader. Påvirket 
allmenntilstand (slapp, redusert appetitt, nattesvette, vekttap), multiple antistoff (ANA, DNA, Sm, C1q) 
og en eller flere av de punktene nedenfor (Mok CC, 2018)  er suspekt på SLE eller nært forestående syk-
domsutbrudd. 

Anamnese på tidlig SLE i voksen alder: kvinne, alder <45 år, 
anamnese på “vokse-smerter” som barn, anamnese på 
medikamentallergier, anamnese på “epilepsi” som barn. 

• Alopeci 
• Uforklart postpartum feber 
• Residiverende spontanaborter 
• Livedo reticularis ved legeundersøkelsen 
• Tegn på samtidig affeksjon av flere organsystemer 
• Uforklart lymfopeni 
• Positiv immunfluorescens test i hudbiopsi 
• Høy SR, men normal CRP 
• Leukopeni, Anemi, Trombocytopeni 
• Uforklart lave komplement- C3 og/eller C4 nivå 
• Ingen erosiv artritt til tross for artritt i ≥2 år 

Illustrasjon: Sajjan VV, Lunge S, Swamy MB, Pandit AM 
(2015). CC BY -NC-SA 3.0 

Diagnose og differensialdiagnoser ved tidlig SLE 
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Veldefinerte bindevevssykdommer som må vurderes i prosessen med differensialdiagnose inkluderer: 

• Systemisk lupus erythematosus (SLE) 
• Myositt, dermatomyositt, antisyntetase syndrom 
• Sjøgrens syndrom 
• Systemisk sklerose / sklerodermi 
• MCTD 
• Udifferensiert systemisk bindevevssykdom 
• Revmatoid artritt (RA) 
• Autoimmun thyreoiditt 
• Primær biliær kolangitt 
• Autoimmun hepatitt 
• Inflammatoriske tarmsykdom (IBD: ulcerøs kolitt, Crohns) 
• Infeksjoner 
• Malignitet 

Vennligst se også eget kapittel om differensialdiagnoser og tilsvarende for artralgi og artritt 

Behandling av tidlig SLE 

Dersom det foreligger tegn til progredierende organ-manifestasjoner er mer spesifikk, immunsuppressiv 
behandling indisert. Behandlingsmålet inkluderer å lindre, reversere eller stanse symptomer og organ-man-
ifestasjoner. 

• Smertestillende midler som paracetamol og ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner (NSAIDs) 
som ibuprofen for muskel- og skjelettsymptomer . 

• Lokalbehandling med kortikosteroider (kremer eller gel som har betennelsesdempende virkning). 
• Hydroksyklorokin (Plaquenil) vurderes startet i hvert tilfelle fordi medikamentet kan dempe syk-

domsutvikling, redusere progresjon og bedre prognosen. Effekten er best på milde manifestasjoner. 

For symptomer som ikke reagerer på disse medikamentene, kan kortikosteroider i korte perioder med 
systemisk inflammasjon brukes. Høye doser kortikosteroider, andre immunsuppressiva (DMARDs) som 
metotreksat eller azathioprin (Imurel), JAK-hemmere (utprøvende behandling), cytotoksiske midler som 
cyklofosfamid (Sendoxan) eller biologiske legemidler brukes nesten aldri før tilstanden er mer spesifisert 
eller ved organmanifestasjoner. 

• Vennligst les mer om SLE i eget kapittel blant annet med lenker til retningslinjer for behandling 
• SLE som debuterer i barnealder (juvenil lupus) er også omtalt i eget kapittel. 
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Kapillaroskopi er ofte tydelig patologisk ved 
tidlig systemisk sklerose. 

Hovne “puffy” fingre og Raynauds fenomen ved 
tidlig systemisk sklerose. 

Tidlig systemisk sklerose (SSc) 

Systemisk sklerose kan være vanskelig å diagnostisere i 
tidlig stadium, før de karakteristiske sykdomstegnene 
er manifestert. Data fra Canada viser diagnostisk 
forsinkelse fra debut av Raynauds fenomen på 6,1 år og 
på 2,7 år fra andre symptomer på SSc (Walker UA, 
Tyndall A, Ann Rheum Dis, 2007). Illustrasjon: Cho-
jnowski MM, Felis-Giemza A, Olesińska M – Reuma-
tologia (2016). CC BY-NC-SA 4.0 

«Very early SSc» 

Tidlige symptomer på systemisk sklerose som inngår i kriterier for tidlig Ssc: 

• Raynauds fenomen 

• «Puffy» / hovne fingre 

• Typiske antistoff (Scl 70, CENP) 

• Kapillaroskopi viser mikrovaskulær patologi 

 Avouac J, Fransen J, ARD 2010 

Supplerende Utredning ved mistanke om tidlig 
SSc 

• Spesifikke antistoff, inklusiv anti-polymerase III 
• HRCT lunger 
• Rtg. øsofagus eller manometri (dysmotilitet?) 
• Lungefunksjons-tester 
• EKG og ultralyd hjerte / ekkokardiografi (årlig 

for å utelukke PAH) 

Illustrasjon: Romanowska-Próchnicka K, Walczyk M 
, Olesińska M, 2016. CC BY-NC-SA 4.0 

Oppfølging av «Very early SSc» 
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Ikke alle med «Very early SSc» utvikler typisk SSc. En studie av 66 pasienter viste utvikling til SSc hos 32% 
etter 31 måneders oppfølging. Kapillaroskopisk megakapillærer var en risikofaktor (Vasile M, 2018;. Cutolo 
M,  2010) 

Differensialdiagnoser ved tidlig SSc 

MCTD, udifferensiert systemisk bindevevssykdom (UCTD), primært Raynauds syndrom 

• Capillary leak syndrome: Primært kapillært lekkasje syndrom (uten annen sykdom) 
• Allergisk reaksjon 
• Eosinofil myositt 
• Hypokomplementær vaskulitt / Urtikariell vaskulitt 
• Lipødem (fettansamlinger) 
• Lymfeødem 
• Nyresvikt (Akutt) 
• RS3PE 

Capillar Leak Syndrome 

Diffus form av SSc kan også debutere med diffuse ødemer som del av et capillar leak syndrome. Årsaken 
antas å være et samspill mellom immunsystemet og mikrovaskulære strukturer der Transforming Growth 
Factor-beta (TGF-beta) og Vascular Endothelia Growth Factor (VEGF) medvirker til økt vaskulær perme-
abilitet og ekstravasering. Ødemer omfatter fingre (puffy fingers), lunger (mattglass) og hjertemuskulatur 
(MR-undersøkelse). (Bruni C, Frontiers in Immunology, 2018). Noen pasienter merker også subkutane 
ødemer for eksempel i ansiktet. 

Litteratur 

• Medin Jl, 2016 (tidlig vs etablert lupus) 
• Melissaropoulos K, 2019 (tidlig systemisk sklerose) 
• Antunes M, 2018 (udifferensiert bindevevssykdom) 
• Bermann JR, HSS physicians (udifferensierte) 
• Alarcon GS.  2000 (UCTD) 
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49. 

BEHANDLINGSPRINSIPPER OG 
BEHANDLINGS-RETNINGSLINJER VED 
BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 033) 

Behandlingsprinsipper ved bindevevssykdommer 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 033 

Behandlingsprinsipper 

Initiering av behandling og tilhørende oppfølging ved inflammatoriske systemisk bindevevssykdommer 
krever flere forutsetninger: 

Forutsetninger for behandlingsstart av inflammatoriske bindevevssykdommer 

• Ansvarlig lege må ha erfaring med disse sykdommene 

• Ingen tilfeller er like, heller ikke innen samme diagnose. Persontilpasset behandling er 

helt avgjørende for et godt resultat. Det krevet at en kjenner organfunksjoner, inflam-

masjonstegn, symptomer og erfaring med tidligere behandling.. 

• Hver pasient skal informeres om sykdommen og grunnlaget for anbefalt behandling. 

Skriftlig informasjon om legemiddel er vanligvis å anbefale, gjerne via Norsk Revma-

tologisk Forenings informasjonsark om medikamenter. 

• For geriatriske pasienter og ved svangerskap er spesielle forholdsregler essensielle. 

• Dersom en anbefaler medikamenter utenfor godkjent indikasjon kreves spesiell opp-

merksomhet. 

• Behandlingsmålet må være klart definert (“Treat To Target”) 

Behandlingen bygger først og fremst på evidens baserte data (kunnskapsoppsummering, metaanalyser, 
store randomiserte, kontrollerte studer), men på grunn av sykdommenes sjeldenheten, må en iblant også 
inkludere tiltak basert på erfaring og i blant utprøvende behandling. En må da være klar over at kon-

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/


klusjonene ikke er like sikre (vennligst se kapittel om Forskningspublikasjoner). Behandlingen kombinerer 
ikke-farmakologiske tiltak og legemidler  (kortikosteroider, DMARDs, biologiske legemidler og 
utprøvende behandling). Ikke-farmakologisk kan pasienter ha behov for hjelpemidler for å mestre hverda-
gen bedre, for eksempel tilrettelegging ved tap av muskelkraft (myositt), redusert bevegelighet i bindevev 
(systemisk sklerose) eller ledd (SLE). Det kan også være nødvendig med oksygentilskudd ved betydelige 
lunge-manifestasjoner. Rehabilitering ved hjerte- og lunge-manifestasjoner og tilpasset fysisk trening ved 
myositt er også aktuelle eksempler. 

Det finnes mange medikamenter som brukes enten alene eller i kombinasjon innenfor eller utenfor god-
kjente behandlingsindikasjoner. Den farmakologiske behandlingen av systemiske bindevevssykdommer 
kan deles inn i 

• Symptomatisk behandling (kunstig tårevæske ved Sjøgrens) 
• Smertelindring 
• Sykdomsdempende medikasjon for å redusere inflammasjonen 
• Kortikosteroider 
• Immunsuppressive DMARDs (azathioprin, metotreksat, mykofenolat, andre) 
• Biologiske legemidler 
• Antimalaria-midler (Plaquenil) 
• Kalsiumblokker 
• Pumonal hypertensjon-medikamenter 
• Anti-fibrotiske legemidler (utprøvende behandling) 

Retningslinjer for behandling av systemiske 
bindevevssykdommer 

Systematisk oppbygging av medisinsk kunnskap over de siste 5-6 tiår har bidratt betydelig til at alvorlige 
revmatiske sykdommer diagnostiseres tidligere og behandles mer effektivt. Behandlingen av inflamma-
toriske revmatiske sykdommer skal derfor bygge på evidensbasert medisinske metoder så langt som mulig. 
Slike retningslinjer baseres på resultater av randomiserte kliniske studier, andre publiserte vitenskapelig 
baserte undersøkelser og ekspert-gruppers uttalelser (Boudou Retlas KD, 2015). Retningslinjerer evaluert 
og sammenfattet i sykdomsspesifikke behandlingsretningslinjer både på internasjonalt og nasjonalt. 
Nasjonale veiledere og nasjonale retningslinjer utarbeides av Helsedirektoratet (helsenorge.no). I Norge 
finnes likevel mange regionale og overregionale faglige veiledere, retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer. 
Eksempler på slike er veileder fra Norsk Revmatologisk Forening som inneholder prosedyrer. 

Bruk av retningslinjer i klinisk praksis har likevel flere ulemper og skal håndteres etter kloke valg. 

• Vennligst les mer om fordeler og ulemper ved retningslinjer i eget kapittel. 
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Behandlingen følger i utgangspunktet internasjonalt publiserte retningslinjer og behandlinger og nasjonale 
veiledere (se nedenfor). 

EULAR -anbefalinger (Europeiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift) 

ACR -anbefalinger (Amerikanske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift) 

BSR-anbefalinger (Britiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift) 

Norsk Revmatologisk Forening (NFR): Nasjonal veileder/prosedyrer 

• SLE 
• Systemisk sklerose 
• Sjøgrens syndrom 
• Myositt 

Behandlingsretningslinjer for artritt er omtalt i eget kapittel 

Behandling basert på resultater av randomiserte kontrollerte studier (RCTs) foretrekkes. For enkelte behan-
dlings-indikasjoner innen de systemiske bindevevssykdommene foreligger ikke aktuell publisert litteratur. 
Grunnlaget for behandlingen baseres da på rapporterte resultater fra enkelte lignende tilfeller (case series, 
case reports) og i samråd med erfarne kolleger. 

• Dersom en velger behandling utenfor godkjent indikasjon / utprøvende behandling gjelder egne 
anbefalinger som er referert i eget kapittel. 

Det er også viktig å ta hensyn til pasientens alder (barn med revmatisk sykdom eller geriatrisk pasient), 
annen medikasjon (interaksjoner.no), komorbiditet og situasjon (svangerskap og revmatisk sykdom). 

Målstyrt behandling («Treat to Target») innebærer at man før behandlingen setter seg et mål for hva en 
ønsker oppnå med behandlingen av den systemiske bindevevssykdommen. Det er før behandlingsstart da 
nødvendig å notere verdier på variabler som en vil følge opp. Nærmere informasjon finnes i de ulike behan-
dlingsanbefalingene. 

Oppfølging av immundempende behandling gjøres vanligvis av revmatolog i samarbeid med fastlege og 
følger prinsipper som er beskrevet i kapittelet om Utredning, behandling og oppfølging av revmatiske syk-
dommer. 

Ikke alle pasienter  responderer som forventet på behandlingen. Behandlingssvikt (non-respons) har ulike 
årsaker og er beskrevet i eget kapittel. 
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50. 

ANTIFOSFOLIPID SYNDROM (APS) OG 
KATASTROFALT APS, APLS, CAPS (REV 
021, REV 029, REV 031, REV 032 ) 

Antifosfolipid syndrom 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Kjennetegn på antifosfolipid syndrom 

Sykehistorie med minst en tromboembolisk hendelse og/eller residiverende spontanaborter 

Forhøyet lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff  eller β-2 antistoff i to eller flere prøver over 

tid. Høyest risiko når alle tre antistoff foreligger i høye titere (trippel positiv). 

Katastrofalt antifosfolipid antistoff syndrom (CAPS) omfatter flere organsystemer og er en 

livstruende tilstand. 

ICD-10 D68.8 

Læringsmål REV 021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612551
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer


Livedo retikularis forekommer blant 
friske, ved antifosfolipid syndrom, 
Sneddon syndrom, juvenil PAN / 
DADA2 og polyarteritis nodosa. 

Definisjon 

Antifosfolipid syndrom (APS) medfører venøse og arterielle trom-
boser og komplikasjoner i svangerskap (spontanaborter, dødfød-
sler, premature fødsler) ved tilstedeværelse av antifosfolipid 
antistoffer (APL: lupus antikoagulant, anti-kardiolipin eller anti-
beta2 glykoprotein-1 antistoffer). APS er en primær autoimmun 
sykdom (primær APS) eller kan påvises hos pasienter med annen 
autoimmun sykdom, vanligst ved systemisk lupus erythematosus 
(SLE) i form av sekundært APS. 

Sub-grupper av APS er katastrofalt APS (CAPS) som progredierer 
over timer-dager og omfatter flere organer (vennligst les om CAPS 
nedenfor i dette kapittelet), mikroangiopatisk og seronegativ APS 
(Gomez-Puerta JA, 2014). 

Illustrasjon: Sajjan VV, Lunge S, Swamy MB, Pandit AM – Indian 
dermatology online journal (2015 Sep-Oct). CC BY -NC-SA 3.0 

Patogenese 

Skyldes tilstedeværelse av antistoffer i serum rettet mot negativt ladede fosfolipider. Fosfolipider finnes 
på nesten alle cellemembraner. Anti-kardiolipin antistoff synes å være rettet mot det antikoagulerende 
plasmaproteinet Beta-2-glykoprotein. 

Epidemiologi 

En studie fra Rochester, USA viste årlig insidens 2,1/100.000 og prevalens 50/100.000. SLE forelå hos 18% 
(sekundært APS)  (Duarte-Garcia A, 2019).  Fordelingen mellom kvinner og menn var 5:1 ved APS totalt, 
3,5:1 i primært APS og 7:1 ved SLE-assosiasjon (sekundært APS, se nedenfor). 

APS-antistoff påvises hos ca. 13% med slag, 11% med myokardinfarkt, 9,5% med dyp venetrombose og 6% 
med svangerskapskomplikasjoner (Gomez-Puerta J, Cervera R, 2014). 

Sekundært APS: Sekundært antifosfolipid antistoff syndrom ses ved autoimmune sykdommer, hovedsake-
lig SLE der APS ble beskrevet først (Huges GR, 1983). 

• SLE, ca. 40% har APS antistoff, ikke alle får tromboembolier, men sekundært APS ses også ved infek-
sjoner, malignitet, medikamenter og diverse. 
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• Infeksjoner assosiert med antifosfolipid antistoffer: Lues, HIV, Epstein-Barr virus, Borreliose, TBC, 
febris rheumatica, Malaria, Hepatitt-C 

• Malignitet og antifosfolipid antistoffer: Det er meget tvilsomt om aPL opptrer generelt hyppigere 
ved cancer. Rapportert ved både solide tumorer og hematologiske neoplasmer 

• Medikamenter og antifosfolipid antistoffer: Prokainamid, orale prevensjonsmidler 
• Diverse tilstander hvor aPL kan forekomme: 

◦ CAPS (Katastrofalt antifosfolipid syndrom) multiple arterielle tromboser i flere organsystem 
samtidig. Meget alvorlig med opp mot 50 % letalitet. 
▪ Vennligst les mer nedenfor i dette kapittelet 

◦ Temporalis arteritt, systemisk sklerose, Sjøgrens syndrom , polymyositt/dermatomyositt ,RA, 
Behcets, PAN, MPA 

◦ Diabetes, dialyse, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, thyreoiditt. 
◦ Sneddons syndrom som består av multiple cerebrovaskulære katastrofer, hypertensjon og 

utbredt livedo reticularis. 
◦ Evans syndrom utgjøres av trombocytopeni og hemolytisk anemi. Noen av disse pasientene har 

aPL. 
◦ Budd-Chiaris syndrom gir abdominalsmerte, ascites og leversvikt på grunn av tromboser i por-

talvenen og  levervenene. 
◦ HELLP syndrom: hemolyse, forhøyde leverenzymer, trombocytopeni og aPL 
◦ Kan debutere under svangerskap. 

Sykdomsmanifestasjoner 

Tromboser og embolier 

Dyp venetrombose er den vanligste manifestasjonen ved antifosfolipid syndrom. Trom-

bosene kan ramme arterier og vener av alle størrelser. De venøse trombosene er hyppigst 

lokalisert til underekstremitetene og ikke sjelden ledsaget av pulmonale embolier. 

Andre lokalisasjoner er nyrer, binyrer, lever, portvene (Budd-Chiaris syndrom), vena cava inferior, arm-
vener (subclavia, axillaris) og cerebral sinus (Biggioggero M, Meroini PL, 2010). Arterielle tromboser kan 
gi apopleksi, TIA og myokardinfarkt  som de tre vanligste arterielle manifestasjoner. Arterie-okklusjoner i 
ekstremiteter, nyrer, aortabuen, abdominalt og til hud bidrar til ulike symptomer som klaudikasjon, hyper-
toni, postprandiale abdominale smerter (abdominal angina) og ulike kutane manifestasjoner (beskrevet 
nedenfor) (Cervera R, 2002). Illustrasjon: Illustrasjon: Sahin M, Oguz A, Tuzun D, Boysan SN, Mese B, 
Sahin H, Gul K – Case reports in endocrinology (2015). CC BY 3.0. 
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Ultralyd viser trombose i vena femoralis ved 
antifosfolipid syndrom. I dette tilfellet forelå 
også hyposirkulasjon og svikt i binyrene 
hos en 34 år gammel mann. 

Aborter og andre komplikasjoner i svangerskap 

Svangerskaps-komplikasjoner er karakteristisk for APS. 
Vanligst er tidlig og sent fostertap og premature fødsler. 
Pre-eklampsi, eklampsi, HELLP syndrom og placenta-rup-
tur forekommer også. I EURO-fosfolipid-prosjektet som 
begynte i 1999 og ble publisert i 2002 ble 1000 uselekterte 
pasienter med APS evaluert. Tidlig-fødsler forelå hos 
72,3%, intrauterin vekthemming hos 51,1% som indikerer 
høyere risiko enn for SLE (Cervera R, 2002). Disse his-
toriske data viser komplikasjonsraten den gang. Imidlertid 
har behandling og oppfølging endret seg betydelig i etter-
tid, slik at bedre resultater ved oppfølging oppnås nå. 
Alvorlige komplikasjoner i svangerskap ved primært og sekundært APS har likevel alvorlige komplikasjoner 
i 20-30% av tilfellene (Schreiber K,  2019) og må alltid følges opp som risikosvangerskap. 

APS sees hos opp mot 30 % av SLE pasientene. Hos disse er frekvensen av residiverende aborter 38-59 % 
mot 16-20 % ved SLE uten slike antistoffer. Abortene utvikles hyppigst under 1. og 2. trimester, mens gra-
viditeter hos SLE pasienter med aPL som når 3. trimester har høy insidens av preeklampsi, intrauterin veks-
themming og prematuritet. Av pasienter med residiverende aborter uten SLE, har 10-15 % aPL antistoffer. 

• Vennligst se også info fra NKSR 

Kutane manifestasjoner 

Kutane manifestasjoner sees hos opp mot 50 % av pasientene og opptrer ved sykdomsstart 

hos 30 %. Livedo reticularis representerer den hyppigste kutane lesjonen, særlig blant kvin-

ner og sees som et fiolett og retikulært utslett. 

Noen mener livedo reticularis oftest forekommer hos pasienter med cerebrale og okulære arterielle manifes-
tasjoner. Livedo reticularis skal ikke forveksles med cutis marmorata som likner, men opptrer som et gener-
alisert utslett og ikke relatert til sykdom. Overfladisk tromboflebitt er sjelden (<2%). 

Nyre-manifestasjoner 

Nyrene kan angripes med trombotisk mikroangiopati, nyrevenetrombose, nyreinfarkt, nyrearteriestenose, 
malign hypertensjon. 

Lunger 
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Lungeblødning (kapillaritt) er en sjelden komplikasjon. 

Lungeemboli må alltid tas i betrakting ved dyspne. 

Revmatiske symptomer 

Leddsmerter ses hos ca. 10%, men er vanligere når APS er sekundært til SLE (artralgi hos ca. 30%). Artritt 
ses hos ca. 3% med primært APS, men hos 30% ved assosiert SLE. 

Laboratoriediagnostikk av APS          

Trombocytopeni vanlig, men er oftest moderat (75-100 000). Leukopeni ses hos ca. 2%, vanligere ved sam-
tidig SLE (14%). Også hemolytisk anemi er sjelden (<2%) ved primær APS. 

Immunologiske prøver 

• Lupus antikoagulant (Hematologisk laboratorium) er forhøyet 
• Anti-kardiolipin IgG og IgM, hvorav signifikant forhøyet IgG tillegges mer vekt enn IgM. 
• Anti-B2 glykoprotein 1, IgG og IgM. 
• Antistoffene må påvises 2 ganger med 12 ukers intervall 
• D-dimer er økt ved trombose, emboli og DIC (> 0,4 ug/ml) 

Klassifikasjonskriterier 

De mest brukte kriterier (Sydney-kriteriene publisert 2006; Miyakis S, 2006). Disse krever 

minst ett klinisk funn (1-3) i kombinasjon med laboratorie-kriterier: 

1. Vaskulær trombose 

1. En eller flere episoder med arterielle eller venøse  eller små tromboser i hvilket 

som helst vev eller organ. Tromboser må påvises objektivt validerte ved kriterier. 

Ved histopatologisk påvist trombose skal det ikke foreligge tegn til inflam-

masjon i blodåreveggen. 

2. Svangerskapskomplikasjoner 
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1. Uforklart foster-død en eller flere ganger av morfologisk normalt foster (ultralyd 

eller direkte undersøkelse) i svangerskaps-uke 10 eller senere eller 

2. En eller flere uforklarte premature fødsler av morfologisk normale nyfødte før 

svangerskapsuke 34 på grunn av 1) eklampsi eller alvorlig pre-eklampsi definert 

etter gjeldende standard, eller 2) påvist placenta-insuffisiens eller 

3. Tre eller flere uforklarte spontanaborter fortløpende før 10. svangerskapsuke 

uten at materne anatomiske eller hormonale unormale forhold foreligger. Kro-

mosomale maternale eller paternale defekter skal ikke foreligge. 

Laboratorie-kriterier 

1. Lupus antikoagulant i plasma ved to eller flere anledninger med minst 12 ukers avstand 

(men innen 5 år). 

2. Anti-kardiolipin antistoff IgG eller IgM i serum eller plasma i signifikant titer (ELISA >40 

GPL eller MPL eller >99 persentil) ved minst 12 ukers avstand (men innen 5 år). 

3. Anti-beta2-glykoprotein IgG eller IgM i serum eller plasma (ELISA: i titer >99% persen-

til) ved to eller flere anledninger med minst 12 ukers avstand (men innen 5 år). 

Generelt om Trombosehemmende medikamenter 

Acetylsalicylsyre (ASA) 

Acetylsalicylsyre (ASA) hemmer syntesen av tromboksan gjennom hemming av cyklooksygenase I 
(COX-1). Gir moderat hemming av trombocyttaggregasjonen (platehemmer). 

Heparin 

Heparin øker antitrombins inaktivering av faktor Xa og trombin. Hemmer altså koagulasjon. Antidot er 
protamin. Monitoreres med APTT eller ACT. Dosering: ved DVT gis initialt 150 IE/kg, deretter 400 IE/
kg i døgnet. Som tromboseprofylakse 70 IE/kg x 1-2 per døgn. 

Lavmolekylært heparin 

Lavmolekylært heparin / (Fragmin, Klexane) har samme virkningsmåte som Heparin, men har lengre 
virkningstid og gir sjeldnere trombocytopeni og osteoporose. Monitoreres ikke. Dosering 200 IE/kg/døgn 
– ved tromboseprofylakse 100 IE/kg/døgn. 

Marevan (warfarin) 
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Warfarin er en K-vitaminantagonist som hemmer dannelsen av koagulasjonsfaktorene II, VII, IX, X, samt 
protein C og S. Startdose 7,5-10 mg daglig i 2-3 dager. Monitoreres med TT eller INR. 

-Økt respons på Marevan kan forårsakes av endogene faktorer som bloddyskrasier, kreft, koronarsykdom, 
diare, feber, leverdysfunksjon og hypertyreose. Eksogene faktorer, som dårlig ernæring, kan også gi økt war-
farin respons. 

-Redusert warfarin respons sees ved ødem, hyperlipidemi, hypotyreose, nefrotisk syndrom og eksogene fak-
torer som medikamenter og økt Vit K tilførsel. 

DOAK 

Direkte virkende antikoagulantia (DOAK): Apiksaban og rivaroksaban hemmer koagulasjonsfaktor Xa 
direkte og hemmer omdannelsen av faktor II (protrombin) til faktor IIa (trombin). 

Dabigatran etexilate hemmer trombin direkte og hindrer omdannelsen av fibrinogen til fibrin (Helsebib-
lioteket ). DOAK skal brukes ikke ved aPLs (særlig ikke hvis trippel-positiv for antistoffene) fordi effekten 
på tromboemboli har vist seg utilstrekkelig (Tektonidou MD, 2019). 

Streptokinase 

Streptokinase danner et kompleks med plasminogen og plasmin og gir økning av plasmin som bryter ned 
fibrin. 

Behandling av APS 

Det er essensielt å redusere risiko for tromboembolier. Supplerende risikofaktorer som hypertensjon, hyper-
lipidemi, høy homocystein korrigeres. Røking og bruk av østrogenholdige orale prevensjonsmidler unngås 
(genstagen p-piller kan brukes). 

Behandlingen bygger på anbefalinger publisert av EULAR i 2019 (Tektonidou MG, 2019). 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: Tektonidou, MG, 2019 

Retningslinjene omfatter APL -positive individer: lupus antikoagulant, kardiolipin- og/eller beta2-glyko-
protein antistoffer. 

Høy-risiko profil inkluderer røkere, hyperlipidemi, hypertoni, diabetes etc. 

Primær tromboseprofylakse 
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1. Asymptomatiske APL bærere med høy risk APL profil: ASA 75-100mg/d 

2.Pasienter med SLE uten tidligere tromboser eller svangerskaps-komplikasjoner: 

A. Ved høy-risiko APL profil: Profylakse med ASA 75-100mg/d 

B. Ved lav-risiko vurderes profylakse med ASA 75-100mg/d 

3. Blant ikke-gravide med tidligere svangerskaps-komplikasjoner (med eller uten SLE) anbefales ASA 
75-100mg/d profylaktisk etter adekvat vurdering av risk/nytte. 

Sekundær trombe-profylakse ved APS 

4. Blant pasienter med sikkert APS og første venøse trombose: 

A. Behandling med Marevan og INR 2–3 anbefales 

B. Rivaroxaban (et DOAK) bør ikke brukes ved trippel positiv APL antistoff på grunn av risiko for 
nye tromboser.  DOAK kan vurderes hvis INR-målet ikke er mulig å oppnå til tross for god medika-
mentoppfølging eller ved kontra-indikasjoner for Marevan (allergi, intoleranse). 

C. Blant pasienter med spontan første venøse trombose bør lang tids behandling anti-koagulasjon 
gjennomføres. 

D. Blant pasienter med provosert første venetrombose (risiko-adferd) bør behandlingen kontinueres 
med samme varighet som for dem uten APS og i henhold til internasjonale retningslinjer. Lengre 
antikoagulasjon kan vurderes blant pasienter med høy-risiko APL profil eller andre risiko-faktorer 
for ny trombose. 

5. Hos pasienter med sikkert APS og tilbakevendende venøse tromboser til tross for behandling med Mare-
van og INR 2-3: 

A. Undersøk compliance/etterlevelse for behandlingen, vurder pasientopplæring og hyppige INR 
målinger. 

B. Hvis behandlingsmålet på INR 2-3 var oppnådd, vurder å legge til ASA 75-100mg/d eller skifte 
til lavmolekylært heparin. 

6. Pasienter med sikker APS og første arterielle trombose: 

A. Behandling med Marevan er anbefalt fremfor bare lavmolekylært heparin. 

B. Behandling med Marevan med INR 2-3 eller INR 3-4 er anbefalt, avhengig av individuell risik for 
blødning og tilbakevendende trombose. Behandling med Marevan med INR 2-3 i kombinasjon med 
ASA 75-100mg/d kan også vurderes. 
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C. Rivaroxaban (et DOAK) bør ikke brukes av pasienter som er trippel positive for APL og har hatt 
arterielle episoder. Basert på nåværende kunnskap anbefalers ikke DOAK hos pasienter med sikkert 
APS og arterielle episoder på grunn av høy risiko for residiverende trombose. 

7. Blant pasienter med tilbakevendende arterielle tromboser til tross for adekvat behandling med Marevan, 
etter evaluering av andre årsaker og økning av INR til 3-4, kan supplering med ASA 75-100mg/d eller over-
gang til lavmolekylært heparin vurderes. 

Obstetrisk APS 

8. Blant kvinner med en høy-risiko APL profil, men uten anamnestisk trombose eller svangerskaps-komp-
likasjoner (med- eller uten SLE) vurderes behandling med ASA 75-100mg/d under svangerskap. 

9. Blant kvinner med APS relaterte svangerskaps-komplikasjoner, men uten tidligere tromboser (med- eller 
uten SLE): 

A. Dersom tidligere ≥3 tilbakevendende spontanaborter gis kombinasjonsbehandling med lavdose ASA og 
heparin i profylaktisk dose gjennom svangerskap. 

B. Ved tidligere tidlig-fødsel før svangerskapsuke 34 på grunn av eklampsi, alvorlig preeklampsi eller påvist 
placenta-insuffisiens anbefales profylaktisk behandling med ASA 75-100mg/d alene eller i kombinasjon 
med lavmolekylært heparin, basert på individuell risikoprofil. 

C. Hvis obstetrisk APS ikke helt oppfylles, slik som ved to spontanaborter før svangerskapsuke 10 eller fød-
sel ≥ uke 34 på grunn av alvorlig pre-eklampsi eller eklampsi kan behandling med ASA alene eller i kombi-
nasjon med lavmolekylært heparin vurderes basert på inidividuell risikoprofil. 

D. Obstetrisk APS behandlet profylaktisk med lavmolekylært heparin i svangerskap bør vurderes kontin-
uert i 6 uker post-partum for å redusere risiko for martern trombose. 

10. Blant kvinner som fyller kriteriene for obstetrisk APS med tilbakevendende svangerskaps-komp-
likasjoner tross kombinasjonsbehandling med ASA og lavmolekylært heparin i profylaktiske doser vurderes 
høyere heparin-dose opp mot terapeutiske doser eller supplement med hydroksyklorokin (Plaquenil) eller 
lav-dose prednisolon i første trimester. Intravenøs immunglobulin kan vurderes i svært utvalgte tilfeller. 

11. Hos kvinner med tidligere trombotisk APS anbefales en kombinasjon av ASA og lavmolekylært heparin 
i terapeutiske doser i svangerskap. 

• Se info også om antikoagulantia, og om antifosfolipid syndrom fra NKSR 

CAPS 

A. Umiddelbar behandling av infeksjoner hos alle APL-positive individer og minimaliser avbrudd i 
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Slag hos en tidligere frisk 36 år gammel 
kvinne med CAPS. Behandlet med 
eculizumab. ANA negativ, men tydelig 
forhøyet lupus antikoagulant. 

antikoagulasjons-behandling eller for lav INR hos pasienter med trombotisk APS for å hindre utvikling av 
CAPS. 

B. Som første-linje behandling ved CAPS anbefales en kombinasjon med glukokortikoid, heparin og plas-
maferese eller intravenøs immunglobuliner fremfor ett enkelt medikament eller andre medikament-kombi-
nasjoner. I tillegg bør alle utløsende faktorer som infeksjoner, gangren eller malignitet behandles. 

Blant pasienter med refraktært CAPS kan B-celle hemming (rituksimab) eller komplement-hemmer 
(eculizumab) vurderes. 

Prognose 

Mortaliteten er økt når SLE er assosiert med APS (Cervera R, 2002). En retrospektiv studie viste at 8 års 
overlevelse ved SLE uten APS var 98% sammenlignet med 75% ved SLE med sekundært APS og 83% ved 
primært APS (Reshetniak TM, Survival.. 2003). Vanligste dødsårsaker er alvorlige tromboembolier (slag, 
myokardinfarkt, lungeemboli) eller CAPS (Cervera R, 2002). 

Katastrofalt antifosfolipid syndrom (CAPS) 

Definisjon av CAPS 

Livstruende komplikasjon av APS der flere organer angripes 
samtidig. Histologis ses okklusjoner i multiple små blodårer 
(trombotisk storm).  Forekommer i ca 1% ved APS (Cervera R, 
Font J, Gomez-Puerta JA, Espinosa G,, 2005). Illustrasjon: 
Strakhan M, Hurtado-Sbordoni M, Galeas N, Bakirhan K, 
Alexis K, Elrafei T – Case reports in hematology (2014). CC 
BY 3.0 

Diagnose av CAPS 

Det er essensielt å ekskludere andre sykdommer og syndromer som angriper flere organer samtidig. 
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Differensialdiagnoser for CAPS (Kazzaz, NM, 2016) 

CAPS TTP-HUS DIC HELLP SRC HIT 

Mikrovaskulær 
trombose + + + + + – 

Makrovaskulær 
trombose + – – + – + 

Blødning – – + +/- – – 

Multiorgansvikt ++ +/- +/- +/- – – 

Nyresvikt +/- ++ – +/- ++ – 

Redusert 
mentalt +/- +/- – +/- – – 

Lungesykdom 
(ARDS) ++/- – +/- +/- – – 

Hjertesykdom 
(Infarkt, svikt) +/- – – – – – 

Svangerskap +/- – +/- + – – 

Infeksjon +/- +/- +/- – – – 

Malignitet +/- – +/- – – – 

Hemolytisk 
anemi +/- ++ +/- + + – 

Schistocytter +/- ++ +/- + + – 

Trombocytopeni +/- ++ + + +/- ++ 

Forlenget PTT +/- – + – – – 

Fibrinogen Normal Normal ↓ Normal Normal Normal 

Leverenzymer ↑ Normal Normal ↑↑ Normal Normal 

APL (>40 U/
ml) ++ – – – – – 

ADAMTS13 Normal ↓↓↓ ↓ Normal Normal Normal 

Anti-PF4 – – – – – ++ 

Klassifikasjonskriterier for CAPS 

Preliminære klassifikasjonskriterier for CAPS (Cervera R, 2005) 
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1. Påvist affeksjon av tre eller flere organer, organsystemer eller vev (oftest okkluderte 

blodårer og nyre-manifestasjon/alvorlig hypertoni) 

2. Utvikling av manifestasjoner samtidig eller i løpet av en uke 

3. Histologisk okklusjon i små blodkar i minst ett organ eller vev 

4. Laboratorieprøver: Lupus antikoagulant, og/eller anti-kardiolipin antistoff (hvis ikke 

kjent APS skal positive prøver foreligge ved to anledninger med minst 6 ukers intervall) 

Sikker CAPS: Aller fire kriterier 

Sannsynlig CAPS: 

• Alle fire kriterier, bortsett fra at bare to organer/organsystemer/vev affiseres. 

• Alle fire kriterier, bortsett fra at laboratorieprøvene ikke er bekreftet etter minst 6 uker 

(grunnet ikke testet før eller død) 

• 1, 2 og 4 

• 1,3 og 4 og utvikling av en tredje manifestasjon etter mer en en uke, men mindre enn 

en måned, til tross for antikoagulasjon. 

Behandling av CAPS 

Vennligst se behandling av APS ovenfor 
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Antisyntetase syndrom 
med 
lunge-manifestasjoner i 
ulike stadier. Med tidlig 
diagnose og riktig 
behandling kan tilstanden 
reverseres. 

51. 

ANTISYNTETASE SYNDROM (ASS) (REV 
021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på antisyntetase syndrom 

Progredierende dyspne og tørrhoste med bilaterale, basale lunge-infiltrater på HRCT 

Artritt (moderat eller fraværende) 

Mekaniker-fingre (ved nærmere inspeksjon) 

Antistoff er obligat, oftest anti-Jo-1, anti-PL 7 eller anti-PL-12 

Myositt er ofte lavgradig (lett forhøyet CK i blod) eller fraværende 

ICD-10 M35.8 + J99.1 

Læringsmål REV 021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032 

Definisjon 

Antisyntetase syndromet (ASS) er en undergruppe 
myositt som manifesterer seg med interstitiell 
lungesykdom, myositt og artritt. Initialt kan også 
feber og kutane manifestasjoner ses. Antistoff i 
blod er høy-spesifikke og inkluderer vanligst anti-
Jo-1, noe sjeldnere anti-PL- 7 eller PL-12. Andre 
spesifikt assosierte antistoff er sjeldne (se neden-
for). Anti- SSA (Ro 52 eller Ro60) i lave – moderate titere forekommer hos ca. 50% (Cavagna L, 2015). 
Illustrasjon: Maturu VN, Lakshman A, Bal A, Dhir V, Sharma A, Garg M, Saikia B, Agarwal R – Lung 
India : official organ of Indian Chest Society (2016), CC BY-NC-SA 3.0 
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Patogenese 

Utløsende sykdomsårsak (etiologi) er ukjent, men som ved andre autoimmune sykdommer foreligger 
redusert evne til å tolerere egne proteiner/vev. I patogenesen spiller aminoacyl transfer RNA (tRNA) syn-
tetaser  en viktig rolle. Dette er en gruppe intracellulære enzymer som katalyserer tilheftingen av aminosyrer 
til deres transfer RNA og er essensielle i protein-syntesen. 

Det finnes en spesifikk aminoacyl  tRNA syntetase for hver aminosyre og antistoffene som ses ved ASS (a-
Jo-1, a-PL-7, a-PL12 med flere) angriper unike syntetaser (se antistoff nedenfor). 

Man antar at vevsskader kan fri-sette aminoacyl tRNA fra skadede celler som trigger en kaskade av 
immunreaksjoner. En direkte patogenetisk betydning av ASS antistoffene er likevel ikke påvist. 

Genetikk og miljøfaktorer 

ASS debuterer hos genetisk disponerte personer. HLA DRB1*03:01 forekommer blant  73% av 
amerikanske pasienter av europeiske avstamning, sammenlignet med 23% hos friske kontroll-personer 
(O’Hanlon TP, 2006). 

De kliniske fenotypene / kliniske uttrykksformene kan korrelere med miljø-påvirkning som omfatter anti-
gener via luftveiene: tobakk, vaskemidler (aerosoler, spray), ekskrementer fra fugler, og luft-forurensning. 

CD4 T-celler som er reaktive mot aminoacyl tRNA og anti-Ji-1 antistoff er funnet i bronkial væske ved 
ASS, noe som også styrker muligheten for at lungene er utgangspunktet for sykdommen (Galindo-Feria 
AS, 2020). 

Epidemiologi 

ASS utgjør opptil 30% av all polymyositt og dermatomyositt. Forekomsten i den generelle befolkningen er 
ukjent. 
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Antistoff ved ASS («Myositt-spesifikke antistoff») 

25-30 % av alle pasienter med inflammatorisk myopati/ myositt har anti-syntetase antistof-

fer 

• Jo 1 er rettet mot histidyl tRNA syntetase 

• PL7 mot threonyl tRNA syntetase (Obs! sklerodaktyli, gjerne mild myopati) 

• PL12 mot ananyl tRNA syntetase 

• OJ mot isoleucyl tRNA syntetase 

• EJ mot glycyl tRNA syntetase 

• KS mot asparaginyl tRNA syntetase (Obs! cancer, kan ha ILD alene) 

• Zo mot fenylalanin tRNA syntetase 

Symptomer 

Sykdomsdebut er ofte hurtig med påvirket allmenntilstand i form av feber, nattesvette og vekttap. 
Lungesymptomer kan progrediere raskt eller langsomt. Raynauds fenomen og artritt er også vanlig. 

Interstitiell lungesykdom 

Interstitiell lungesykdom (ILD) er den mest karakteristiske og alvorligste manifestasjon ved ASS. ILD er 
også den vanligste dødsårsaken. Radiologiske funn og lungefunksjonstester indikerer vanligvis mer alvorlig 
ILD enn ved andre former for myositt. 

Utviklingen av ILD er variabel. Omtrent 50% har gradvis progressiv dyspne og tørrhoste, mens den andre 
halvpart har akutt debut (Tillie-Leblond I, Wislez M, Valeyre D, Crestani B, Rabbat A,, 2008). I den andre 
enden av spekteret ses noen som oppdages tilfeldig og har nesten ingen progresjon. 

Kliniske karakteristika ved antisyntetase syndrom 

• Artritt. Tre typer: ikke-usurerende med subluksasjon av tomler, ikke-usurende 

småledds-artritt, destruktiv leddsykdom 

• Interstitiell lungesykdom (ILD): Mattglass, NSIP-lignende tidlig i forløpet, UIP-lignende 
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senere ved terapi-resistens 

◦ Debut av ILD kan være fra asymptomatisk med et tilfeldig funn ved CT av lunger 

til raskt økende respirasjonssvikt innen noen uker til subklinisk (påvises ved CT 

thoraks). 

• Feber 

• Raynauds fenomen 

• Mekanikerhånd 

• Sicca symptomer (ofte SSA/anti-Ro antistoffer; som ved Sjøgrens) 

• Myositt trenger ikke være fremtredende eller påvisbar 

Lungefunksjonstester 

Lungefunksjonstester viser et restriktivt mønster med nedsatt total lungekapasitet (TLC) <80% av forven-
tet. Gassdiffusjon (DLCO) og funksjonell vital kapasitet (FVC) som ofte følges opp i klinisk praksis er 
tilsvarende redusert. Både DLCO og FVC korrelerer vanligvis med utbredelsen av ILD slik en ser den ved 
HRCT (Andersson H, 2016). 

Bronkial skyllevæske (BAL) 

Bronkoskopi med bronkial skyllevæske (lavage / BAL) og transbronkial biopsi er invasive undersøkelser 
som vanligvis ikke er nødvendig ved ASS. Indikasjon foreligger likevel hvis diagnosen er usikker og særlig 
ved mistanke om infeksjon, hypersensitivitetspneumoni eller andre differensialdiagnoser. Ved BAL kan 
lungelegen vurdere parametere som gjenspeiler den inflammatoriske aktiviteten i lungene. I tillegg tas sekret 
til dyrkning for å utelukke infeksjon (differensialdiagnose). 

Muskel-skjelett manifestasjoner 
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MR av lårmuskler ved antisyntetase syndrom. 
Ødem. 

Kvinne 44 år gammel med hoste og 
progredierende dyspne. anti-PL7 positiv 
(myositt-spesifikke antistoff). 
Mekanikerhender ved antisyntetase 
syndrom. 

Muskel 

Omtrent en av fire pasienter har få eller ingen tegn til 
myopati (hypomyopatiske, amyopatiske). Kreatinin 
kinase (CK) kan være moderat forhøyet eller normal 
(Cavagna L, 2017). 

Elektromyografi (EMG) kan brukes for å styrke mis-
tanken om inflammatorisk myopati, men skiller ikke 
fra poly- eller dermatomyositt. I praksis er MR av lår-
muskler mer nyttig (se bildediagnostikk nedenfor). 

Illustrasjon: Andersson H, Kirkhus, E Garen T, Walle-
Hansen T, Merckoll,E, Molberg Ø, 2017. Arthritis Res 
Ther. CC BY 4.0 

Ledd 

Artralgi og artritt i flere ledd, oftest symmetrisk  ses hos over 50%. De med anti-Jo-1 antistoff er mest utsatt 
(Cavagna L 2019). Erosiv artritt ses hos 15-20% av tilfellene. Der polyartritt ses tidlig i sykdomsforløpet 
foreligger da revmafaktorer og anti-CCP antistoff (Gonzalez-Gay MA, 2018); (Cavagna L, 2010). 

Hud-manifestasjoner 

De mest typiske hud-manifestasjonene (16-21%) er 
mekaniker-hender  som representerer fissurer, hyperkera-
totiske og erythematøse forandringer, som ligner hender 
til mekanikere som belaster hendene fysisk i sitt arbeid. 
Lokaliseringen er typisk på laterale sider av fingre og tom-
mel og vanligvis ikke i håndflater eller på håndrygg 
(Hervier B, 2013). Illustrasjon: De Langhe E, Lenaerts J, 
Bossuyt X, Westhovens R, Wuyts WA – Journal of med-
ical case reports (2015). CC BY4.0. 

“Hikers feet” beskrives som “mekanikerhender” på føtter 
med hyperkeratose på tær (Trallero-Araguas E, 2016). 
Hudforandringer som er klassiske for dermatomyositt ses hos ca. 20%, mens mer enn 50% har Raynauds 
fenomen. 

Malignitet 
Dermatomyositt er assosiert med kreft hos voksne og det er case-rapporter på malignitet også ved ASS. I en 
større kohorte fant en imidlertid ikke økt malignitet ved ASS sammenlignet med den generelle befolknin-
gen (Pinal-Fernandez I, 2017). Noen pasienter, særlig ved dermatomyositt-lignende forløp eller suspekte 
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symptomer anbefales likevel malignitet-screening. 

Klassifikasjonskriterier 

Sammenligning av to sett foreslåtte kriterier (Marco JL, 2020) 

Absolutt krav: Forekomst av anti-tRNA syntetase antistoff 

Connors GR, 2010 Solomon J, 2011 

Antisyntetase antistoff pluss ett eller flere av følgende: 

Antisyntetase antistoff pluss to major kriterier eller ett 
major- og to minor kriterier 

Major kriterier: 

–Myositt ved Bohan og Peter kriterier (Bohan A, Peter 
JB. Polymyositis, 1975..) -Myositt ved Bohan og Peter kriterier (se myositt) 

–ILD uten annen forklaring eller årsak -ILD uten annen forklaring eller årsak 

–Artritt 

-Uforklart, vedvarende feber 

-Raynauds fenomen 

Minor kriterier: 

-Mekanikerhender (hud) -Artritt 

-Raynauds fenomen 

-Mekanikerhender 

Utredning 

Laboratorieprøver 

Celletellinger, senkningsreaksjon (SR), CRP, CK, LD, ASAT, ALAT, kreatinin, eGFR, troponiner. 

Immunologiske prøver 

ANA, ENA med subgrupper, myositt-spesifikke antistoff inklusive anti-Jo-1, anti-PL-7 og anti-PL-12. 
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Alvorlig lunge-manifestasjon (Røntgen og CT) 
ved innleggelse til høyre og utskrivning til 
venstre hos en 72 år gammel kvinne med 
antisyntetase syndrom. 

Pulmonal hypertensjon ved ASS. Perikardvæske 
(a), pleuravæske og utvidet arteria pulmonalis 
(b). 

Bildediagnostikk 

HRCT av lunger er essensiell for vurdering av lunge-
manifestasjoner ved diagnose og i forløpet.  Nesten alle 
(78-100%) klassifiseres som non-spesifikk interstitiell 
pneumoni (NSIP) eller organiserende pneumoni (OP). 
Fibrose og bikake-mønster forenelig med usual intersti-
tiell sykdom (UIP) kan utvikle seg i forløpet (Waseda Y, 
2016). 

Illustrasjon: Naiti T, Resp Med Care Rep, 2017. CC 
BY-NC-ND 4.0 

Det anbefales at alle med ASS undersøkes med HRCT 
og lungefunksjons-tester ved diagnose. Også under-
søkelser i forløpet er viktig fordi 67% som initialt var 
uten ILD kan utvikle lunge-manifestasjonen i forløpet 
(Cavagna L, 2015). 

MR-undersøkelser av lårmuskler kan vise ødem 
forenelig med myositt og bidra til å lokalisere steder 
egnet for biopsi. Muskelødem er imidlertid ikke spesifikk for inflammatorisk myopati og ses også ved rab-
domyolyse og muskeldystrofi. Ved sykdomsdebut ses ofte også noe fasciitt. 

Røntgen øsofagus med kontrastmiddel under svelgeakt kan vise om dysmotilitet foreligger. 

 

Ekkokardiografi og pulmonal hypertensjon 

Ekkokardiografi kan gi mistanke om pulmonal hyper-
tensjon som påvises (ved høyresidig hjertekateter) hos 
7,9% av pasientene med ASS. Årsaken er vanligvis 
lungesykdommen ILD, men pulmonal hypertensjon er 
likevel er uavhengig risikofaktor for alvorlig sykdoms-
forløp (Hervier B, 2013). 

Illustrasjon: Maturu VN, Lakshman A, Bal A, Dhir V, 
Sharma A, Garg M, Saikia B, Agarwal R – Lung India 
: official organ of Indian Chest Society (2016 Jan-Feb). 
CC BY-NC-SA 3.0 
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Vevsprøver 

Muskelbiopsi er ikke alltid nødvendig for å stille diagnosen. Imidlertid vil biopsi utelukke lignende til-
stander med uspesifikke antistoff-utslag og muskel-manifestasjoner. Dette kan gjelde polymyositt. 

Biopsi ved ASS viser perifascikulær nekrose slik som ved dermatomyositt. Andre funn omfatter nekroser i 
myofibre utover de perifascikulære områder, samt perimyseal monocellulær celleinfiltrasjon  (med opphop-
ning av lymfocytter: B og CD4+ celler). Endomysiale mononukleære infiltrasjoner i ikke-nekrotiske fibre 
som ses ved polymyositt og inklusjonslegeme-myositt er ikke vanlig. 

Neglefold-kapillaroskopi 

Kapillaroskopi kan vise periungale teleangiektasier og abnorme neglesengskapillærer. Forandringene er van-
ligst hos ASS pasienter med Raynauds fenomen. 

6-minutters gangtest 

Testen forutsetter at pasienten kan gå minst 6 minutter. Avstanden som tilbakelegges måles og brukes til 
senere sammenligning. Resultatet preges av en kombinasjon av hjerte- og lungekapasitet, ledd og muskelaf-
feksjon. 

Differensialdiagnoser 

Mange med ASS blir initialt feildiagnostisert som revmatoid artritt (RA). Dette gjelder særlig når ASS er 
assosiert med RF eller a-CCP antistoff. 

Uspesifikke utslag i ASS antistoff ved polymyositt eller sarkoidose kan også forveksles med ASS. Fordi anti-
SSA antistoff forekommer er også Sjøgrens syndrom og SLE differensialdiagnoser. 

Lunge-manifestasjoner blir ofte også feil oppfattet som infeksjoner eller idiopatisk lungefibrose. 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 
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Behandling 

Sykdomsforløpet ved ASS er individuelt og behandlingen må tilpasses den enkeltes sykdoms-manifes-
tasjoner (persontilpasset behandling), sykdomsforløp, komorbiditet og toleranse. Likevel er noen råd uni-
verselle. Blant andre non-farmakologiske tiltak er fysikalsk behandling, egentrening og i noen tilfeller er 
lunge-rehabilitering aktuelt 

Før en begynner bør en sette mål som skal nås hvis behandlingen virker etter hensikten (“treat to target”). 
Målet baseres på reduksjon av sykdomsaktivitet og individuelle manifestasjoner. 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 

bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. 

Valg av medikamenter kan være vanskelig fordi det foreligger relativ få gode studier og ingen medikamenter 
er spesifikt godkjent for ASS. Dette krever ekstra god pasientinformasjon og oppfølging i henhold 
til utprøvende behandling. 

En deler strategien inn i induksjonsbehandling som skal stanse progresjon og redusere inflammasjon, samt 
en vedlikeholdsbehandling som skal hindre residiv. 

Induksjonsbehandling 

Kortikosteroider er viktige i de fleste tilfeller, særlig ved ILD. Dosen baseres på sykdommens alvorlighets-
grad. Ved akutt eller raskt progredierende ILD kan en velge prednisolon 1mg/kg/dag eller metylpred-
nisolon (SoluMedrol) 1000mg/d tre dager på rad (Mimori T, 2012). Lavere doser er aktuelt i mildere 
sykdomsforløp. Ved ASS assosiert ILD begynnes oftest samtidig med et steroid-sparende DMARD. 

DMARDs. Mykofenolat (CellCept), azathioprin (Imurel) eller cyklofosfamid (Sendoxan) har alle vanligvis 
effekt, men mykofenolat ser ut til å ha minst forventede bivirkninger (Huapaya JA, 2019). Calcineurin-
hemmere (takrolimus eller ciclosporin) vurderes i behandlingsrefraktære tilfeller (Labirua-Iturburu A, 
2013). I utgangspunktet foretrekkes takrolimus på grunn av bedre effekt og mindre risiko for bivirkninger 
(Witt LJ, 2016). 

Biologisk behandling med rituksimab har vist å kunne bedre og stabilisere ILD ved ASS. Pasienter med syk-
domsforløp på under ett år, eksaserbasjoner og de med SSA antistoff ser ut til å respondere best på behan-
dlingen (Sem M,  2009; Bauhammer J, 2016). Imidlertid må en ta hensyn til økt infeksjonsrisiko som være 
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en begrensning i noen tilfeller. Vaksinasjon (influensa, pneumokokker) og profylaktisk behandling mot 
pneumocystis er aktuelt). 

I behandlingsrefraktære, alvorlige, progredierende tilfeller kan lungetransplantasjon vurderes (Mimori T, 
2012). 

Vedlikeholdsbehandling 

DMARDs. I milde eller moderate tilfeller med myositt velges ofte metotreksat (15-20mg/uke), azathioprin 
(150mg/d) eller mykofenolat 100-1500 mg to ganger i døgnet) (McGrath ER, 2018). Metotreksat unngås 
imidlertid ofte ved ILD siden lungebivirkning forekommer (pneumonitt, sjelden) og da kan være vanskelig 
å skille fra sykdomsprogresjon. 

Rituksimab. Ved alvorligere sykdomsforløp kan mer aggressiv vedlikeholdsbehandling være nødvendig med 
calcineurin-hemmere eller rituksimab, sjelden cyklofosfamid. Intravenøs immunglobulin brukes i sjeldne, 
behandlingsrefraktære tilfeller eller der annen medikasjon ikke kan brukes (Oddis CV, 2018). 

Oppfølging 

Behandlingen bør ha spesiell fokus på å redusere lunge-infiltrater ved NSIP type. I oppfølgingen gjøres 
blant annet lungefunksjons-tester , 6-minutters gangtest, HRCT av lunger. Ved mistanke om pulmonal 
hypertensjon er ekkokardiografi aktuelt. Muskelstyrken kan vurderes med standardiserte målinger i regi av 
fysioterapeut. 

Prognose 

Ved ASS vil en ha størst fokus på å hindre alvorlig progredierende lungesykdom (ILD). En må ved økende 
dyspne og hoste likevel ikke glemme at pasientene er mottakelige for luftveisinfeksjoner som er hyppige og 
alvorlige (blant annet ved svelge-besvær og aspirasjon). Dessuten kan progredierende muskulær affeksjon 
også medføre økende pustebesvær. 

I en kohorte på 202 pasienter med ASS med anti-Jo-1 antistoff var 5-års overlevelse 90%, 10 års overlevelse 
70%. Pasienter uten dette antistoffet hadde mer alvorlig prognose med 5-års overlevelse på 75% og 10 års 
overlevelse 47% . Vanligste dødsårsak var lungefibrose (Aggarwal R, 2014). 

Retningslinjer, anbefalinger, prosedyrer 

Lundberg IE, 2017: EULAR Klassifikasjon av myositt 

Revmatologisk forening/Legeforeningen 2020 
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Eosinofil fasciitt hos en 52 år gammel 
mann. Uvanlig nok forelå 
parasitt-infeksjon 3 uker i forkant. 

52. 

EOSINOFIL FASCIITT (SHULMANS 
SYNDROM) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på eosinofil fasciitt 

Lokalisert stram, varm, erythematøs hud, oftest bilateralt på underarmer og/eller legger. 

Fortykket hud med inndragninger. 

Blodprøve med forhøyet eosinofile leukocytter. 

MR viser fortykket muskelfascie. 

Diagnosen sikres ved (dyp) biopsi av muskelfascie. 

Læringsmål: Ikke definert 

ICD-10 M35.4 

Definisjon 

Eosinofil fasciitt er en sjelden fibroserende sykdom med diffus 
inflammasjon i muskelfascier (fasciitt), eosinofili i blodprøver. 
Senkningsreaksjonen (SR) oftest forhøyet. Antinukleære anti-
stoff (ANA) er fraværende. Sykdommen er ikke assosiert med 
Raynauds fenomen eller øsofagus-affeksjon. Neglesen-
gsmikroskopi / kapillaroskopi viser normale forhold. Illus-
trasjon: Oliveira M, Patinha F, Marinho A – Reumatologia 
(2016). CC BY -NC-SA 4.0 
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Historie 

Lawrence Shulman (1919- 2009), Baltimore, beskrev syndromet i 1974 (Shulman LE, 1974). 

Patogenese 

Initialt er de dype fasciene ødematøse og infiltrert av lymfocytter (plasmaceller og eosinofile). Senere avleires 
kollagen i huden som blir fortykket og sklerotisk. Deponering av immunglobuliner, evt. komplement, kan 
av og til påvises. Eosinofil fasciitt er i noen tilfeller assosiert med malign sykdom. 

Epidemiologi 

Voksne kvinner affiseres 1,3-2,1 vanligere enn menn. Gjennomsnittsalder ved debut er 47–57 år (Wright 
NA, 2016). Sykdommen forekommer også blant barn. Ved debut før 7 års alder, øker risikoen for utvikling 
av persisterende kutan fibrose (Farrington ML, 1993). 

Symptomer 

Ofte meget akutt start, gjerne etter fysisk aktivitet. Nattesvette og feber kan forekomme. Artritt hos opptil 
40 %. Indre organer angripes ikke. Initialt merkes hevelse og stivhet, evt. erythem over en eller flere muskler 
eller sener i armer eller ben. Perifere ødemer i underekstremiteter. 

Forandringene i huden er symmetriske hos 95% og blir etter hvert indurerte. De kan beskrives som pseudo-
cellulitt eller peau d’orange (appelsinhud). Ekstremitetene oftest affisert (88 %). 

“Groove sign” er en lineær fordypning som følger veners forløp, særlig synlig når affisert ekstremitet 
eleveres. Årsaken er retraksjon av huden ved fibrose i underliggende muskelfascie (Fruchter R, 2017). 

Kontrakturer i ledd utvikles hos ca. 50% (Wright NA, 2016). 

Smerte kan utløses ved kontraksjon av affisert muskelgruppe. Symmetrisk affeksjon hos 95 %. Charcots 
deformiteter i ledd er beskrevet. 

Illustrasjon: Sasaki K, Popat U, Jain P, Kadia T, Patel K, Patel K, Jain N, Takahashi K, Young K, Miranda 
RN, Oo TH, Lu H, Pemmaraju N – Clinical case reports (2016). CC BY-NC-ND 4.0 
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Eosinofil fasciitt hos 51 år gammel mann. 
Histologi (a+d), subkutane inndragninger/ 
peau d’orange (b). Groove sign (c). I dette 
tilfelle forelå samtidig aplastisk 
anemi–paroksysmal nocturnal 
hemoglobinuri syndrom (AA‐PNH). 

19 år gammel kvinne med Eosinofil fasciitt 
med eosinofile lymfocytter i fettvev og 
subkutant vev. Debut med store ødemer i 
begge underekstremiteter. 

Laboratorieprøver 

Eosinofili i blodet (før behandlingsstart) ses hos opp til over 
80%. Senkningsreaksjonen (SR) og CRP er oftest noe 
forhøyet. Polyklonal hyper-gammaglobulinemi ses hos ca. 
en av tre, sjeldnere monoklonal manifestasjon. Antinuk-
leære antistoff (ANA) er fraværende. Kreatin kinase (CK) 
er ikke vesentlig forhøyet. 

Bildediagnostikk 

MR-undersøkelse av affisert område forventes å vise tegn til 
fasciitt med ødem i muskelfascier. Vær oppmerksom på at 
også myositt i aktiv fase kan medføre inflammasjons-tegn i fascien. 

Biopsi 

Biopsi viser fasciitt med eosinofili, lymfocytter og plasma-
celler ev. vaskulitt i fasciens små kar. Deponering av immun-
globuliner kan av og til påvises. 

Illustrasjon: Lee HS, Chang SJ, Kang MS, Yoon CS, Kim 
KW, Sohn MH, Kim KE – Allergy, asthma & immunology 
research (2013). CC BY-NC 3.0 

Diagnostiske kriterier 
(Foreslåtte) 

1. Major-kriterier 

(a) Symmetrisk eller asymmetrisk, diffus (på ekstremiteter, truncus og abdomen) eller lokalis-

ert (på ekstremiteter), hevelse, indurasjon og fortykkelse i huden og subcutant vev 

(b) Åpen biopsi av klinisk affisert hud som viser fortykkelse i muskelfascie  med økt konsen-

trasjon av lymfocytter og makrofager med eller uten eosinofile. 
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Systemisk sklerose (a), eosinofil fasciitt 
(b). 

2. Minor-kriterier 

(a) Perifer eosinofili > 0.5 × 109/L 

(b) Serum hyper-gammaglobulinemi > 1.5 g/L 

(c) Muskel svakhet og/eller økt aldolase i serum 

(d) “Groove sign” og/eller peau d’orange -tegn i huden 

(e) T2-vektet MR-undersøkelse med økt signal i muskel-fascier 

3. Eksklusjonskriterier 

(a) Diagnostisert systemisk sklerose 

Pinal-Fernandez I, 2014 

Differensialdiagnoser 

Viktigste differensialdiagnose er systemisk sklerose (vennligst 
se tabellen nedenfor). Eosinofil fasciitt må ikke forveksles 
med Eosinofili-Myalgi syndrom som skyldes inntak av 
tryptofan, Hypereosinofilt Syndrom som mangler affeksjon 
av bevegelsesapparatet eller Systemisk sklerose. Fasciitt ses 
også ved myositt, særlig i tidlig sykdomsfase. Eosinofil fasciitt 
kan koeksistere med polycytemia vera. 

Illustrasjon: Ghosh S, Jain VK – Indian journal of dermatol-
ogy (2013). CC BY-NC-SA 3.0 
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Forskjell på eosinofil fasciitt og systemisk sklerose (Daniel R. Mazori1, 2017) 

Esosinofil fasciitt Systemisk sklerose 

Anamnese 

–Raynauds fenomen Typisk fraværende Forekommer hos nesten alle 

-Ekstra-kutane manifestasjon 
Ledd-kontrakturer (>50%), benigne 
eller maligne hematologiske 
tilstander 

Mulig kardiopulmonale, renale og 
gastrointestinale. Ledd-kontrakturer 
forekommer 

Klinisk undersøkelse 

-Fortykket hud på ekstremiteter 
bilateralt Foreligger Foreligger 

-Pseudo-cellulitt- eller peau 
d’orange-tegn Karakteristisk Fraværende 

-“Groove sign” Karakteristisk Fraværende 

-Samtidig plakk-morfea Påvist hos 29-41% Fraværende 

–Kapillaroskopi patologisk Fraværende Forekommer hos nesten alle 

-Digitale sår/ulcerasjoner Fraværende Kan forekomme 

Laboratorieprøver 

-Perifer eosinofili Ses hos 58-85% Fraværende 

-Hypergammaglobulinemi Ses hos 35-46% Fraværende 

-Monoklonal gammopati Ses hos 16% Fraværende 

-Antinukleære antistoff (ANA) Typisk negativ Positiv 

Histopatologi Muskelfascier alltid, hud og 
subkutant kan forekomme Dermis og subkutant fett 

Behandling 

-Systemiske kortikosteroider Første linje terapi 
Skal unngås, eller doser <15 mg/d 
om nødvendig (øker risk for renal 
krise) 

Behandling 

De fleste responderer på tidlig behandling, mens behandlingsstart senere enn 6 måneder øker risikoen for 
dårligere effekt (Lebeaux D, 2012). 

Kortikosteroider. Mange har behov for perorale kortikosteroider (yngre pasienter har ofte dårlig respons). 
Initial dosering 40-60mg/d er foreslått (Lakhanpal S, 1988). 

DMARDS. De fleste vil ha behov for kombinasjon med steroidsparende medikasjon (DMARDs). 
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Vanligste kombinasjon er med metotreksat som kan øke remisjonsraten fra 30 til 64%. Andre DMARDs 
har mindre forventet effekt (Wright NA, 2016). Alternativer er mykofenolat, ciclosporin, dapson og aza-
thioprin (Imurel). 

Biologiske legemidler. Effekt av biologisk behandling, som utprøvende medikasjon, med TNF-hemmer, rit-
uksimab og tocilizumab er rapportert  i enkelte tilfeller. 

Prognose 

Spontan remisjon rapportert. 85% utvikler kontrakturer. Eosinofil fasciitt er i noen tilfeller assosiert med 
malign blodsykdom, sjeldnere annen malignitet. 

Litteratur 

• Daniel R. Mazori1, 2017 
• Hironobu I, 2019 
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Inklusjonslegeme myositt med 
muskelatrofi i underarm og quadricps. 
Vakuoler i biopsi. Slik distal myopati kan 
feiltolkes klinisk som motor-nevrom 
sykdom (ALS). 

53. 

INKLUSJONSLEGEME MYOSITT (IBM) (REV 
021) 

Inklusjonslegememyositt 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på inklusjonslegeme myositt 

Alder over 45 år ved debut, langsom sykdomsprogresjon, moderat forhøyet CK i blodet. 

Muskelatrofi, også distalt i underarmer, hender og legger. 

Manglende behandlingsrespons på kortikosteroider. 

Ingen tilgjengelige antistoff (cN1A er under utprøving). 

Diagnosen sikres ved muskelbiopsi (og elektronmikroskopi). 

Læringsmål: REV 021 

ICD-10 M60.8 

Definisjon 

Inklusjonslegeme-myositt (IBM) er en langsomt pro-
gredierende inflammatorisk myopati av ukjent årsak som patol-
ogisk karakteriseres av inflammasjon, inklusjons-legemer og 
vakuoler. IBM skilles fra polymyositt, dermatomyositt og andre 
myositter. Illustrasjon: Turner MR, Talbot K – Practical neu-
rology (2013). CC BY-NC 3.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617832
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3664389_practneurol-2013-000557f04&query=inclusion%20body%20myositis&it=xg&req=4&npos=6
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3664389_practneurol-2013-000557f04&query=inclusion%20body%20myositis&it=xg&req=4&npos=6
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Historie 

IBM ble beskrevet som egen sykdom først i 1978 (Carpenter, S., Karpati, G., Heller, I. & Eisen, A. Inclu-
sion body myositis: a distinct variety of idiopathic inflammatory myopathy. Neurology 28, 8–17, 1978). 
Til sammenligning ble polymyositt beskrevet i 1887 (Unverricht, H. Polymyositis acuta progressiva. Z. 
Klin.Med. 12, 533–549, 1887) og dermatomyositt utskilt som subgruppe i 1891 (Uverricht, H. Dermato-
myositis acuta. Dtsch. Med. Wochenschr. 17, 41–44, 1891). 

Patogenese 

Det sees en beskjeden grad av endomyseal inflammasjon hvor celleinfiltratet består av CD8+ cytotoksiske 
T-celler. Disse invaderer i særlig grad non-nekrotiske fibre. Omkring 25 % av de mononukleære cellene som 
omgir eller invaderer non-nekrotiske fibre, består av makrofager, mens av de mononukleære cellene som 
invaderer nekrotiske fibre, utgjør makrofagene 80 %. Ragged-red fibres, som tyder på mitokondrieskade, 
sees i nesten alle muskelbiopsier. Filamenter sees i både cytoplasma og i nukleus. Disse tubulo-filamentose 
strukturene som i lysmikroskopi opptrer som inklusjoner, viser seg ved elektronmikroskopi å bestå av 
parede heliske filamenter, svært likt det man ser ved Alzheimers sykdom. Ved elektronmikroskopi ses også 
mikrotubulære filamenter i inklusjonene. Disse farges ved Kongo rødt, thioflavin og krystallfiolett som 
alle indikerer amyloidose (beta amyloid protein). Fiberatrofi av begge typer kan påvises. Muskelfibrene 
inneholder hos de fleste irregulære vakuoler (80 %) i varierende størrelse som ofte inneholder amyloid. 
Vakuoliserte fibre er oftest ikke invadert av lymfocytter. Vakuoler kan imidlertid påvises ved en rekke andre 
muskelsykdommer. Rimmed vacuoles betyr at vakuolen er begrenset av en tykk vegg (emerin og lamin 
NC). 

Autoimmunitet 

I muskelbiopsi finner en ved IBM høye utslag i biomarkører for T-celle autoimmunitet, faktisk mer enn 
i andre former for myositt. Dette gjelder blant annet CD8+ cytotoksiske T celler, relaterte kemokiner og 
cytokiner. 
Nyere data viser at IBM føyer seg inn i rekken myositter som kan karakteriseres ved antistoffer ved påvisning 
av det sirkulerende IBM antistoffet anti-cN1A. I tillegg har hel-genom screening studier (GWAS) vist at 
IBM ikke skyldes en uidentifisert arvelig gen-mutasjon (Britson, K. A. 2018). 

Klassifikasjon 

Inklusjonslegememyositt kan deles inn i sporadisk IBM (sIBM), familiær IBM (fIBM) og hereditær IBM 
(hIBM). sIBM er den vanligste muskelsykdommen hos personer over 50 år (minimums insidens er 0,6 hos 
menn og 0,7 hos menn per år per 100 000). Den kan opptre med andre revmatiske sykdommer som sys-

IBM  |  364

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11926-018-0738-0


temisk sklerose, Sjøgrens syndrom, dermatomyositt, SLE og revmatoid artritt. Den familiære formen er lik 
den sporadiske bortsett fra familiær forekomst. hIBM kalles også “Distal myopati med rimmed vacuoles”. 

Den hereditære formen begynner ofte i yngre alder. I motsetning til sIBM sees det ved hIBM ingen positiv 
Kongo rød farging og ingen lymfocyttinfiltrasjon ved biopsi. hIBM er en heterogen gruppe som omfatter 
bl.a. autosomalt recessive former som hIBM hos persiske jøder, japansk hereditær distal myopati og autoso-
malt dominante former som Welanders distale myopati (svensker) og finsk tibial muskulær dystrofi. hIBM 
skal mistenkes hos yngre individer med progredierende distal muskelaffeksjon hvor quadriceps først affis-
eres sent i sykdomsforløpet (eller aldri). Som oftest autosomal recessiv (mutasjon av GNE- genet på kro-
mosom 9), men finnes også i en sjelden autosomal dominant form. For resten av dette kapitlet omtales 
imidlertid kun sIBM. 

Epidemiologi 

Menn angripes hyppigere enn kvinner (3 : 2). Alder 50-70 år er vanligste alder for debut (Molberg Ø, 
2016). Den hereditære formen debuterer i 20-30 årene. Prevalens og insidens er i mange studier sannsyn-
ligvis underestimert på grunn av feildiagnostisering. En norsk populasjonsbasert studie fant relativt høy 
forekomst med prevalens 3,3/100.000 (Dobloug GC, 2014). 

Symptomer 

sIBM utvikles ekstremt langsomt, uten smerter og gjennomsnittlig tid fra symptomstart til diagnose er 5-6 
år (Dobloug GC, 2014). 

Sykdommen starter nesten alltid i underekstremitetene. Første symptom kan være tendens 

til å falle fremover pga. manglende evne til å kontrahere quadriceps (vastus betydelig mer 

enn rectus femoris). Ofte asymmetri. 

Distal muskulatur er hyppig affisert (finger-fleksorer og gastrocnemius) og proksimal som 

quadriceps. Ganske typisk er atrofi av volare underarm sammen med svakhet i finger-flek-

sorer (spesielt flexor digitorum profundus). Finger-ekstensorer spares ofte. 

Dysfagi sees hos 60 %. I noen tilfeller ses også crikofaryngeal sfinkter dysfunksjon. Redusert 

svelgefunksjon øker risiko for aspirasjon og aspirasjonspneumoni. Nedsatt næringsinntak og 

vekttap kan også være et problem. 
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Inklusjonslegememyositt. Rimmed vacuoles 
/ inklusjonslegemer (piler). 

Svakhet i ansiktsmuskulatur kan forekomme rundt orbicularis oculi. Affeksjon av m. deltoideus forekom-
mer nesten ikke. Ledsagende polynevropati er hyppig. 

Klinisk undersøkelse 

IBM har klassiske kjennetegn, men krever en systematisk vurdering. 

Typisk svekkes muskler som kontrollerer finger-fleksjonen (gripeevnen), kne-ekstensjon og ankel dorsal-
fleksjon. I motsetning til mange andre myopatier angripes i mindre grad muskler som styrer skulder- 
og hofte abduksjon, samt hofte-fleksjon. Ofte benevnes manifestasjonene som distal, selv om håndens 
egentlige distale muskler som m. interossei, tenar- og hypotenar  vanligvis spares ved IBM. 

Laboratorieprøver 

SR oftest normal. CK forøket til 2-5 ganger øvre normal 
verdi. 

Immunologiske 
undersøkelser 

Ingen antistoffer er tilgjengelig for rutine-testing (pr 
2020). Anti-cytosolic 5′-nucleotidase 1A (cN1A) har i en 
studie vist sensitivitet (evne til å fange opp IBM) på 50% 
(Felice KJ, 2018). 

Vevsprøver (kardinalfunn) 

• Vakuoler (“rimmed vacuoles”) 
• Endomyseal inflammasjon 
• Intracellulære amyloid-depoter 
• Tubulofilamenter 

Vær oppmerksom på at IBM ikke er den eneste tilstanden som presentere “rimmed vacuoles” i biopsi. 
Ved klinisk mistanke må genetiske ikke-inflammatoriske tilstander (hIBM) utelukkes. Illustrasjon: Malik 
A, Hayat G, Kalia JS, Guzman MA – Frontiers in neurology (2016). CC BY  4.0 
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Inklusjonslegeme myositt. Fettinfiltrasjon 
(øvre bilder) og muskelødem (nedre bilder) i 
anteriore muskelgrupper. 

Bildediagnostikk 

MR av muskulatur kan til en viss grad brukes til å skille 
mellom IBM og muskel-dystrofi. Hvis forandringene bare 
sees ved bruk av T2-STIR, tyder dette på IBM – ikke dys-
trofi. Ved MR vil ofte fett-infiltrasjon være mer uttalt enn 
inflammasjon. De hyppigst affiserte muskelgruppene er 
fleksor digitorum profundus, anteriore muskler i proksi-
male underekstremiteter og mediale deler av gastrocne-
mius på leggen. Hos pasienter med påfallende atrofi av m. 
quadriceps, men klinisk bare litt redusert kne-ekstensjon, 
kan forklaringen være at m. rectus femoris spares ofte i 
tidlige sykdomsfaser. Illustrasjon: Machado P, Brady S, 
Hanna MG – Current opinion in rheumatology (2013). 
CC BY-3.0 

Ultralyd-undersøkelse av muskulatur kan vise samme 
fordeling av atrofi som ved MR. 

Barium kontrastmiddel ved røntgen vil avsløre at dysfunksjonen først og fremst rammer øvre del av spis-
erøret. 

• Vennligst les mer om diagnostikk av bindevevssykdommer i eget kapittel 

Diagnostiske kriterier 

Adaptert etter “The ENMC IBM research diagnostic criteria 2011″ (Rose MR. 2011) 
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Klinikk og laboratorium Klassifikasjon Patologiske funn 

Varighet > 12 måneder 

Alder ved debut > 45år 

Kne-ekstensjon svakere enn hofte-fleksjon og/
eller finger fleksjon svakhet > skulder abduksjon 
svakhet 

CK ikke høyere enn 15× øvre referanse-grense 

Klinikk‐patologisk 
definert IBM 

Alle de følgende: 

Endomyseal inflammatoriske infiltrater 

Rimmed vacuoles (inklusjonslegemer) 

Protein akkumulering a eller 15‐ to 
18‐nm filamenter 

Varighet > 12 måneder 

Alder ved debut > 45år 

Kne-ekstensjon svakere enn hofte-fleksjon og/
eller finger fleksjon svakhet > skulder abduksjon 
svakhet 

CK ikke høyere enn 15× øvre referanse-grense 

Sannsynlig / mulig 
IBM 

 

En eller flere, men ikke alle av de føl-
gende: 

Endomyseal inflammatoriske infiltrater 

Rimmed vacuoles (inklusjonslegemer) 

Protein akkumulering a eller 15‐ to 
18‐nm filamenter 

 

 

a amyloid eller andre protein akkumuleringer ved etablert metode (for eksempel for amyloid Kongo rødt, 
krystall fiolett, thioflavin T/S, for andre proteiner p62, SMI‐31, TDP‐43). 

Differensialdiagnoser 

• Annen myositt 
• non-inflammatorisk myopati 
• Nevrologisk sykdom 

Behandling 

Standard for de fleste pasienter er non-farmakologiske tiltak. Disse omfatter fysioterapi, ergoterapi, egen-
trening, pasientinformasjon for å redusere risiko for fall og skader, samt psykologisk støtte. Ved dysfagi vur-
deres behov for faryngo-øsofagal dilatasjon eller criko-faryngeal myotomi (Oh TH, 2008). 

Det er ikke rutine å forskrive immunsuppressiv medikasjon som i beste fall gir en kortvarig effekt, selv om 
CK i blodprøver faller. Noen forsøker likevel Prednisolon ev. kombinert med metotreksat i en begrenset 
periode for å se om konkrete behandlingsmål som bedret kraft i standardiserte målinger, mestring av 
konkrete fysiske oppgaver og lignende likevel kan nås i enkelte tilfeller. 
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Generelt responderer IBM dårlig på steroider (40% responderer, men da ofte kortvarig). Noen kan ha for-
bigående effekt av i.v. gammaglobulin (Oktagam), særlig overfor dysfagi (Dobloug C, 2012) 

Prognose 

IBM er en progressiv sykdom som ofte medfører  betydelig invaliditet på sikt (opptil 80% blir 
rullestolavhengige). Noen deler forløpet inn i tre varianter: raskt progredierende type, fokal asymmetrisk 
og sIBM assosiert med systemisk bindevevssykdom (best utfall). Gjennomsnittlig ser en at pasientene fra 
symptom-debut klarer seg uten gang-hjelpemidler i 7,5-10 år. Deretter brukes for eksempel staver eller 
stokk og etter 13-15 ås rullestol (Greenberg SA, 2019). 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

Lundberg IE, 2017: EULAR Klassifikasjon av myositt 

Revmatologisk forening/Legeforeningen 2020 

Litteratur 

Greenberg SA, 2019 

Naddaf E, 2018 

Hilton-Jones , 2016 

Dobloug GC, 2015 
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54. 

KIKUCHI FUJIMOTOS SYKDOM (KFS, 
HISTIOCYTISK NEKROTISERENDE 
LYMFADENITT) (REV 030) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Kikuchi Fujimotos sykdom 

Kikutchi-Fujimoto sykdom (KFS) er en benign, nekrotiserende lymfadenopati . 

Hovne lymfeknuter på halsen hos unge kvinner er typisk. 

KFS kan forekomme ved SLE 

REV 030, Ikke spesifisert 

ICD-10: I88.1 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615582


Kikuchi Fusjimoto sykdom med hovne 
lymfeknuter på halsen hos en 28 år 
gammel kvinne med feber i 6 uker. 
Forskyvelige lymfeknuter med største 
diameter 2,5 x 2 cm. Ikke samtidig SLE i 
dette tilfellet, men påvist kronisk 
autoimmun thyreoiditt (Hashimotos). 

Definisjon 

Kikutchi-Fujimoto sykdom (KFS) er en sjelden, benign, 
nekrotiserende lymfadenopati (sykdom i lymfeknuter), 
oftest på halsen hos unge kvinner. Histologi (vevsunder-
søkelse ved biopsi) skiller fra kreft: histiocytisk nekrotis-
erende. Ukjent årsak. Sykdommen er i noen tilfeller 
assosiert med Systemisk lupus erythematosus (SLE). 

Foto: Khadanga S, Sen R, Thatoi PK, Mohanty R, Mishra 
KB, Karuna T – Journal of global infectious diseases 
(2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Forekomst 

De fleste med KFS (> 70%) er unge kvinner,  men sykdom-
men kan også affisere menn. Typisk under 40 års alder ved 
debut (70% < 30 år) , men rapportert mellom 6 – 80 års alder. Gjennomsnittlig alder ved debut er 30 år. 

Alle etniske befolkningsgrupper kan få KFS, men hyppigst i Asia (Mrowka-Kata K, 2013). 

Sykdommen er i blant assosiert med systemiske bindevevssykdommer, særlig systemisk 

lupus (Baenas DF, 2016). 
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Kikuchi Fusjimoto med hud-manifestasjon 
(xeromatøs type). 31 år gammel kvinne 
med eksem i 3 uker, feber og hovne 
lymfeknuter på halsen i 2 uker. 
Biopsiverifisert diagnose. 

Symptomer 

Alle har lymfadenopati (cervikalt). Hudforandringer med 
xanthomer forekommer (foto: Resende C, Araújo C, 
Duarte Mda L, Vieira AP, Brito C – Anais brasileiros de der-
matologia (2015 Mar-Apr). CC BY-NC 3.0. 

Mer sjelden: sår hals, nattesvette, myalgi, utslett, frysninger, 
feber, splenomegali, pancytopeni. 

Kan sees sammen med inflammatoriske sykdommer (særlig 
SLE) og virale sykdommer, 

Laboratorieprøver 

Mange har normale blodprøver. Lavt antall hvite blodlege-
mer (Leukopeni, hos 20-32%, Blodsenkningsreaksjon (SR) 
over 60 mm hos 40 – 70%, anemi hos 23%). 

Bildediagnostikk 

CT undersøkelse av hovne lymfeknuter viser perinodulær 
infiltrasjon (81%), homogent kontrastopptak (83%). 

Biopsi 

Biopsi er avgjørende for diagnosen. Tynn nål kan brukes. Immunhistokjemi: CD68 T-lymfocytter påvises. 
Histiocytisk nekrotiserende. Fravær av neutrofile i ”nekrotiserende fase” skiller fra SLE. 

Differensialdiagnoser 

• SLE (ANA forventes markert positiv ved aktiv SLE-sykdom med lymfeknutehevelser) 
• Histiocytose 
•  Infeksjon 

◦ EBV (Mononukleose) 
◦ Cytomegalo virus 
◦ HIV 
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◦ Toksoplasmose 
◦ Cat scratch disease 
◦ Tuberkulose (Tbc) 

• Kawasaki vaskulitt hos barn 
• Hodgkins lymfom (diagnose ved lymfeknutebiopsi) 

Behandling 

Ingen spesifikk terapi. Ved alvorlige symptomer kan kortikosteroider (Prednisolon) være nyttige. NSAIDs 
ved smerter. 

Prognose 

Selvbegrensende hos > 60 %, oftest innen 1-4 måneder. Kontroller for å utelukke SLE-utvikling etter noen 
år. 

Litteratur 

• Alnes M, 2020 
• Mauleom C, 2012 (Mimicking kutan SLE) 
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55. 

MCTD MIXED CONNECTIVE TISSUE 
DISEASE – BLANDET 
BINDEVEVSSYKDOM (REV 021) 

MCTD, Blandet bindevevssykdom 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på MCTD 

Raynauds fenomen, hovne (“puffy”) fingre er tidlige symptomer. 

Overlappende symptomer med andre bindevevssykdommer som lavgradig myositt, sklerodaktyli 

(systemisk sklerose) og eksantem (SLE) er også typisk. 

ANA er oftest positiv og sub-gruppen RNP er obligatorisk 

 

Læringsmål REV 021 

ICD-10: M35.1 

MCTD er en sjelden autoimmune bindevevssykdom med prevalens på rundt 4 per 100.000 

og insidens fra 1,8 – 0,2 per 100.000 per år. MCTD rammer kvinner 3-6 ganger oftere. Gjen-

nomsnittsalderen for å få MCTD diagnose er mellom 30-40 år. 

De aller fleste pasientene som har fått MCTD diagnose utvikler ikke en annen systemisk 

bindevevssykdom. I en nylig publisert norsk oppfølgingsstudie var det kun 9,5% (14/147) som 

utviklet en annen systemisk bindevevssykdom. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617648


MCTD: Puffy hands. 

Det finnes fire kriteria for MCTD. Alarcon-Segovia og Kasukawa kriteriene brukes mest i 

kliniske studier. Sharps modifiserte kriteriesett er for komplisert for klinisk bruk og Kahns kri-

teria har vært svært lite brukt. 

MCTD er assosiert til risiko allelene; DRB1*04:01 og HLA B*08 og skiller seg fra systemisk 

lupus erythematosus, systemisk sklerose og inflammatoriske myositter.   Høytitrete antistof-

fer rettet mot 70 kDa antigenet i U1-nukleære ribonukleoprotein-partikkelen (U1 snRNP) i 

perifert blod, sammen med en rekke spesifikke kliniske funn, er nødvendig for diagnostiser-

ing av MCTD. 

De spesifikke kliniske symptomer og funn for MCTD er trefasiske Raynauds fenomen, diffust 

håndødem (“puffy hands”), myositt, leukopeni, spiserørs dysmotilitet, pleuritt, perikarditt, 

interstitiell lungesykdom, og pulmonal hypertensjon. 

Definisjon 

Mixed connective tissue disease» (MCTD) er en sjelden sys-
temisk autoimmune bindevevssykdom. Dr. Gordon C Sharp 
lanserte konseptet MCTD, som har nå vedvart i nesten femti år 
(1). 

Høytitrete antistoffer rettet mot U1-nukleære ribonukleopro-
tein-partikkelen (U1 snRNP) i perifert blod sammen med en 
rekke kliniske funn, er nødvendig for diagnostisering av MCTD. 
MCTD diagnosen bør vurderes hos en pasient med anti-RNP 
antistoffer og som har trefasiske Raynauds fenomen, diffust 
håndødem (“puffy hands”), og har eller har hatt noe av følgende; artritt, myositt, leukopeni, spiserørs dys-
motilitet, pleuritt, perikarditt, interstitiell lungesykdom (ILD), eller pulmonal hypertensjon (PH). Ingen 
av disse kliniske funnene er eksklusive for MCTD (2). Sykdommen MCTD har kliniske trekk som kan 
ligne på andre autoimmun sykdommer som systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerose (SSc) 
og inflammatoriske myositter (polymyositt/dermatomyositt (PM/DM)) (2). Illustrasjon: Sen S, Sinhama-
hapatra P, Choudhury S, Gangopadhyay A, Bala S, Sircar G, Chatterjee G, Ghosh A – Indian journal of 
dermatology (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Det er ingen internasjonal enighet om hvordan, når og i hvem MCTD skal diagnostiseres. Det finnes fire 
kriterier for diagnostisering av MCTD. Disse ble opprinnelig presentert som diagnostiske og klassifikasjons 
kriterier. De er dels forskjellige og fanger de ikke helt de samme pasientene. Bare to av disse fire kriteriene 
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har blitt brukt jevnlig til forskningsformål: Alarcon-Segovia og Kasukawa-kriteriene (3, 4). Sharps modifis-
erte kriteriesett har ikke blitt brukt mye av flere årsaker, det mest åpenbare er deres kompleksitet og behovet 
for antistoff analyse som ikke lenger er i bruk (5). Kahn-kriteriene de ble opprinnelig presentert på fransk, 
og det faktum at de lignet et av de allerede publiserte kriteriesettene gjør at det er svært lite brukt (6). 

I en landsomfattende norsk kohortstudie, var prevalensen av MCTD lik på tvers av de tre kriteriene for 
MCTD, men Kahn kriteria var der ikke brukt pga. likhet med Alarcon-Segovia kriteria. Det store flertal-
let av pasientene i Norge (97%) oppfylte minst to av de tre MCTD-kriteriene og 75% oppfylte alle de tre 
anvendte kriteriene (7). Det var imidlertid forskjeller, spesielt i forhold til pasienter med ILD, der de ikke vil 
bli fanget opp av verken Alarcon-Segovia (eller Kahn) kriteria (Figur 1). 

 

 

Figur 1: Pasienter med MCTD som oppfyller; Kasukawa, Alarcon-Segovia og Sharp kriteriene. 

Data fra den landsdekkende norske MCTD-kohorten (n=147) (7). 

Epidemiologi 

Det er få epidemiologiske studier på MCTD.  MCTD er sjeldnest av de kjente systemiske autoimmune 
bindevevssykdommer, som SLE, SSc, PM/DM og primært Sjögrens syndrom (pSS). 

En nylig publisert studie fra Olmstad fylke (pop. 150.000) i delstaten Minnesota i USA, fant 50 pasienter 
på 30 år fra 1985 tom 2014 og ut fra det estimert annuell insidens på 1,9 per 100.000. (8). Prevalens av 
MCTD i en landsdekkende norsk tverrsnittsstudie, var på 3,8 per 100.000 i 2008.  Retrospektiv estimerte 
insidens var betydelig lavere på 2,1 (per million per år) (7). 
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MCTD har det felles med de andre autoimmun bindevevssykdommene, at sykdommen rammer kvinner 
hyppigere. Av de som får MCTD er 70-85% kvinner. I Norge var MCTD 3,3 ganger hyppigere hos kvinner 
(70%) og i Olmstad fylke (USA) var 5,3 flere kvinner (84%) som fikk MCTD diagnosen (7, 8). Sykdommen 
rammer alle aldersgrupper, det er svært sjelden at barn i førskolealder får diagnosen og aller fleste som får 
MCTD i ung alder får dette i ungdomsårene. Gjennomsnittsalderen for pasientene ved den første sykdoms 
manifestasjonen i Norge var 31,5 år, mens diagnosen MCTD var ved gjennomsnittsalderen 35 år, mens 
10% fikk diagnosen før de fylte 18 års alder (7). I Olmstad fylke, USA så man kun på de som fikk diagnosen 
etter 18 års alder og var gjennomsnittsalderen betydelig høyere på 48 år (8). 

Før trodde mange at de MCTD var et tidlig tegn på en annen systemisk bindevevssykdom og sykdommen 
ville deretter forandre seg til en av de andre tre andre sykdommene; SLE, SSc PM/DM. Nyere studier viser 
en annen virkelighet der aller fleste pasientene vedvarer som MCTD (9, 10). 

Genetikk 

HLA DRB1* 04:01 er hovedrisiko-allel for MCTD. MCTD er også assosiert til HLA-B* 08 (11-15). HLA-
profilene til MCTD på gruppenivå skiller seg tydelig fra HLA-profilene til etnisk matchede friske kon-
troller, og til pasienter med SLE, SSc og PM/DM. 

Patogenese 

Det er ukjent hvordan genetikk, med risikoallelene HLA B*08 og DRB1*04:01 bidrar til dannelse av 
anti-RNP autoantistoffer eller sykdomspatogenese. Det generelle scenariet for utvikling systemiske binde-
vevssykdommer, er at personer med predisponerende genetisk bakgrunn, utsettes for miljømessige risiko-
faktorer og deretter utvikler systemisk, kronisk immunaktivering. Denne hypotesen er også relevant for 
MCTD, men det foreligger foreløpig ingen konklusive data om risikofaktorer. 

Høye antistoff titer rettet mot U1-smånukleære ribonukleoprotein-partikkelen (U1 snRNP), på et tid-
spunkt, er nødvendig for diagnosen MCTD. Biokjemiske analyser har vist at anti-RNP-antistoffene binder 
tre U1-spesifikke proteiner A, C og 70 kDa i det makromolekylære U1-snRNP-komplekset. Tilgjengelige 
data indikerer at 70 kDa-antigenet er hovedmålet for serum-anti-RNP-antistoffer i MCTD (16-18) (Figur 
2). U1-snRNP komplekset inneholder mange andre antigener målrettet av CTD-assosierte auto-antistof-
fer, inkludert anti-Smith (Sm). 

Rollen til anti-RNP-antistoffene i patogenesen av MCTD forblir ukjent, men nylige data har forsterket 
forestillingen om at auto-antistoffproduksjon kan bli genetisk bestemt og drevet av distinkte undergrupper 
av HLA-begrensede T-celler. Dessverre er dataene motstridende. Hoffman (19) og Smolen og kolleger (20), 
rapporterte sammenheng mellom anti-RNP antistoff og vevstypen HLA-DR4 ved SLE, mens Olsen og 
kolleger fant ingen slik sammenheng (21). 
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Data fra HLA-transgene mus med MCTD-lignende sykdom antydet at anti-RNP-antistoffene kan være 
sykdomsfremkallende (21), men det er ingen data om dette hos mennesker. Så vidt vi vet er det ingen 
studier om den patogene rollen til anti-RNP antistoff ved andre autoimmune systemiske bindevevssyk-
dommer. 

 

 

Figur 2: U1-ribonukleoproteinkomplekset. Tilpasset fra Greidinger et al., Rheumatic Disease 

Clinics of North America, 2005. 

 

 

 

Symptomer 

Raynauds og “puffy hands” 

Raynauds fenomen (RP) ble først beskrevet av Dr. Maurice Raynaud i 1862 og forekommer i en primær 
og sekundær form (22). RP er anfallsvis tilstand indusert av lav temperatur med vanligvis tre faser: avblekn-
ing, cyanose og reaktiv hyperemi. Minst to av tre symptomer bor være til stede for det kan kalles Raynaud 
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fenomen. Symptomene kan bli sa uttalte at det minner om en kronisk cyanose. Sekundær RP er assosiert 
med; mekaniske, kjemiske eller strukturelle endringer i karveggene. Sekundær RP sees ved flere systemiske 
bindevevssykdommer, men er mest utbredt i SSc og MCTD (23). Overveldende flertall av pasienter med 
MCTD har RP.  I det landsdekkende norske kohorten (7) ble RP rapportert hos 99% av pasientene; 
sammenlignbar med tidligere studier (24-26). Det har blitt rapportert at pasienter med sekundær RP på 
grunn av SSc, MCTD og DM har karakteristiske strukturelle forandringer i negleseng-kapillærene (27-31). 
Dessverre har ikke negleseng-kapillaroskopi-mønstrene for de forskjellige CTD-ene blitt systematisk sam-
menlignet. Et større MCTD-kohort viste at 38% hadde scleroderma kapillaroskopi-mønster (32). 

Hovne hender/fingrer eller det som kalles “puffy hands” er blant de vanligste sykdoms man-

ifestasjonene. Mekanismene bak den symmetriske hevelsen i hånden er ikke tydelige, men 

tenosynovitt og / eller endotelcelledysfunksjon er foreslått (33). MCTD-kohortstudier har rap-

portert “puffy hands” hos 60-94% (24, 25, 34). 

Myositt 

Myositt er inkludert som et av hovedkriteriene i alle de fire kriteriesettene for MCTD. Tilgjengelige data 
indikerer at 35-79% av MCTD-pasienter vil utvikle tegn på myositt i løpet av sykdomsforløpet (7, 24-26, 
34-36). Det ser ut til at MCTD-assosiert muskelinvolvering har samme distribusjon som ved inflamma-
torisk myositt (PM/DM) men ser ut til å forårsake mindre permanent skade (37). Data om muskelhis-
tologi ved MCTD er begrenset, men histologisk er det funn forenlig med dermatomyositt (DM). I en stor 
europeisk myositt kohort (38) ble auto-antistoffer mot anti-U1snRNP antistoffer rapportert hos 6% (25/
417). Det ble ikke rapportert om noen av de anti-RNP-positive pasientene fikk diagnosen MCTD. De anti-
RNP positive pasientene i kohorten ble behandlet med gjennomsnittligere lavere steroiddose og så ut til å 
ha en bedre prognose angående muskelinvolvering en de øvrige pasientene. 

Artritt og artralgi 

Symptomer fra ledd er vanlig assosiert til MCTD (39), og artritt er inkludert i alle de fire MCTD kriteriene. 
Dessverre har man ingen gode studier på leddaffeksjon ved MCTD Det vanligste mønsteret for leddaffek-
sjon ser ut til å være polyartritt. I en studie fra 1977 ble destruktiv (erosiv) leddaffeksjon beskrevet i hele 53% 
av MCTD-tilfellene (40, 41). 

Interstitiell lungesykdom (ILD) 

ILD er en av de alvorligste sykdomskomplikasjonene ved MCTD  (25, 26, 42-46). Tverrsnittsdata her fra 
Norge viste at 52% av pasientene som ble undersøkt (n = 126) hadde unormale funn på høyoppløselig 
CT av lungene, oftest retikulære mønster forenlig med lungefibrose (35%). Lungefibrosen ble kvantifisert 
som lavgradig hos 7%, moderat hos 9% og høygradig hos 19% av pasientene. Fibrose var konsentrert i de 

379  |  MCTD



nedre delene av lungene og var ikke assosiert med pågående eller tidligere røyking. Pasienter med høygra-
dig lungefibrose hadde lavere lungefunksjonstestverdier, kortere seks minutters gangavstand, høyere gjen-
nomsnittlig NYHA funksjonsklasse og økt dødelighet. En nylig publisert retrospektiv kohortstudie av 39 
MCTD-pasienter sammenlignet baseline og oppfølging av lungefunksjons og HRCT-data over en tiårspe-
riode (47). Ved baseline hadde 51% av pasientene unormale lungefunksjonstesting. Forsert vital kapasitet 
(FVC) ble svakt redusert ved baseline (77% av forventet), men forble stabil etter 10 år. 

Lungehypertensjon (Pulmonary hypertension, PH) 

Pre-kapillær PH er en viktig årsak til sykelighet og dødelighet ved systemiske bindevevssykdommer spesielt 
ved SSc og MCTD (48). I henhold til de Europeiske retningslinjene fra 2015 fra European Society of 
Cardiology (ESC) og European Respiratory Society (ERS) (49), er pre-kapillær pulmonal hypertensjon 
definert som et gjennomsnittlig lungearterietrykk (mPAP) på 25 mm Hg eller mer i ro ved høyre side 
hjertekateterisering, sammenfallende med et lungeinnkiletrykk (PAWP) på 15 mm Hg eller mindre. Det er 
foreslått en ny definisjon på pulmonal hypertensjon som har en mer statistisk tilnærming. Frisk befolkning 
har mPAP på 14,0 ±3,3 mmHg og 97,5% av befolkning har mPAP < 20 mmHg. Det er derfor foreslått at 
mPAP >20 mmHg i ro foreslås som PH. Samtidig er det foreslått at lungekarmotstand (PVR) ?3 Wood 
med uendret definisjon på lungeinnkiletrykk (PAWP) ?15 mmHg (50). 

Ifølge den internasjonale klassifiseringen av pulmonal hypertensjon fra 2013 (51), hører pasienter med sys-
temisk bindevevssykdom og prekapillær PH til to hovedkategorier. Til de som har isolert pulmonal arteriell 
hypertensjon (PAH) (gruppe 1.4.1) eller PH assosiert med interstitial lungesykdom (PH-ILD) (gruppe 
3.2). 

Data om PH i MCTD er begrenset. Det nasjonale PAH-registeret i Storbritannia (med en befolkning på 
rundt 60 millioner) (52) inkluderte 36 MCTD-pasienter med PH, noe som indikerer en total MCTD-PH-
prevalens på 0,6 per million. 

Tre tidligere små oppfølgingsstudier med en enkelt senter kohort estimerte den totale frekvensen av PH i 
voksen MCTD til 23-24% (25, 26, 53). PH ser ut til å være hyppig (6-9%) i barne- og ungdoms kohort av 
MCTD (jMCTD) kohorter med ett senter (54, 55).  I den norske kohortstudien ble alle MCTD-pasien-
ter screenet ved studieregistrering ved ekkokardiografi, og pasienter som mistenkes å ha PH ble henvist til 
høyre hjertekateterisering. Etter påmelding ble pasientene fulgt gjennomsnittlig i 5,6 år. Ved baseline hadde 
2,0% av pasientene (3/147) PH. To ytterligere PH-pasienter ble identifisert under oppfølgingen, noe som 
ga en total PH-frekvens i kohorten på 3,4% (5/147). To av disse pasientene hadde PAH, og tre hadde PH-
ILD (56). En nylig publisert studie fra Ungarn rapporterte at 18% av MCTD-pasientene (50/280) utviklet 
PAH etter en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 14,5 år (32). Det er flere mulige årsaker til mye høyere 
PH-frekvens observert i denne studien. Det mest åpenbare er forskjellen i oppfølgingstid. En annen mulig 
forskjell er pasientutvalget: Den norske studien var populasjonsbasert, mens den ungarske kohorten ble 
avledet fra et stort CTD-senter (7, 32). 
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Det er ingen publiserte CTD-PAH-epidemiologiske studier fra Asia, men nyere data fra en japansk kohort-
studie med ett senter av 70 pasienter med PAH assosiert ved systemiske bindevevssykdommer (PAH-CTD) 
(57) viste at MCTD var som oftest assosieres med PAH (43%, 30/70), etterfulgt av SLE (29%, 20/70) og 
SSc (19%, 13/70). Dette i motsetning til studier fra Europa og USA der flertallet av pasientene med PAH-
CTD har SSc. For eksempel i den nasjonale britiske registerundersøkelsen som ble referert over, hadde 8% 
MCTD (36/429) (52).  I det amerikanske baserte REVEAL-prospektive PAH-registeret (register for å eval-
uere tidlig og langvarig PAH-administrasjon) hadde 9% MCTD (58). 

Hudmanifestasjoner og hårtap 

Affeksjon av hud er inkludert i kriteriene Sharp og Kasukawa  (3, 5). Det mangler data om utslett ved 
MCTD, men den langtidsstudie av Burdt og kolleger, beskrevet erythematøs hudutslett ved debut hos 
13% og kumulativt hos 53% av MCTD pasientene (25). Ungarsk kohortstudie av Hajas og kolleger rap-
porterte at kumulative 36% av pasientene utviklet affeksjon av hud. Dette inkluderte lysfølsomhet, utslett i 
kinn (malart utslett), telangiektasi eller hypo- og hyperpigmentering (32). I studien av Sullivan og kolleger 
hadde 29% malart utslett og 41% hadde alopeci (26). Interessant nok viste en liten patologistudie inkludert 
åtte pasienter med MCTD at epidermal patologi etterlignet den av subakutt kutan lupus erythematosus 
(SCLE), men en samtidig vaskulopati parallell med den som ble sett i DM skilte den fra SCLE (95). 

Definisjonen sklerodaktyli er sammensatt av det greske “skleros” som betyr hardt og “daktylos” som betyr 
finger eller tå.  I klassifikasjonen for systemisk sklerose er det nødvendig å ha forandringer proksimalt til 
proksimal interfalangeal (PIP) ledd for å klassifisere det som sklerodactyli ved systemisk sklerose (SSc) (59). 

Gastrointestinal affeksjon 

Tilgjengelige data indikerer at øsofageal dysmotilitet er vanlig i MCTD (7, 32, 60, 61).  Samlet sett ser det 
ut til at andre GI-komplikasjoner enn dysmotilitet av spiserøret er sjelden i MCTD. Det er isolerte rap-
porter om MCTD med autoimmun hepatitt (62-64), primær biliær kolangitt (PBC) (65), portalhyperten-
sjon (66), og proteintapende enteropati (67, 68). Angiodysplasi i magesekk (GAVE/’watermelon stomach’) 
som er en anerkjent komplikasjon av SSc (69), er svært sjelden og kun rapportert hos en MCTD-pasient 
(70). 

Hematologiske manifestasjoner 

Det foreligger ingen nyere data om hematologiske endringer i MCTD, men eldre studier indikerer at anemi 
og leukopeni er vanlig i løpet av sykdomsforløpet, mens trombocytopeni rapporteres å være sjelden (7, 24, 
25, 32). 

Nevrologiske manifestasjoner 

Kranial nevropati i form av trigeminus nevropati er den eneste nevrologiske komplikasjonen som inngår 
i MCTD kriteriene (71).  Sentralnervesystem komplikasjoner med nevropsykiatriske manifestasjoner som 
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ofte kan sees ved SLE ser ut til å være svært sjeldent ved MCTD (72). En undersøkelse fra Ungarn viste 
at sensorinevralt hørselstap var dobbelt så hyppig hos pasienter med MCTD sammenlignet med matchete 
friske kontroller (73), men man har ingen videre undersøkelser som har bekreftet dette. 

Nyreaffeksjon 

Nyreaffeksjon er ikke inkludert i noen av de fire kriteriene for MCTD. Samlet data fra flere studier indikerer 
at opptil en femtedel av MCTD-pasienter etter hvert vil utvikle nyreaffeksjon, son oftest et immunkom-
pleks nefropati og histologisk klassifisert som membranøs glomerulonefritt (34, 74). Det ser imidlertid ut til 
at nyremedvirkning ved MCTD stort sett er subklinisk, og har god prognose. I den norske MCTD kohort 
studie hadde mindre enn 3% mindre nyreaffeksjon i løpet av sykdommen (upubliserte data). I en ungarsk 
kohortstudie hadde 4% nyreaffeksjon. Av de med nyreaffeksjon hadde 27% (3/11) trombotisk trombocy-
topenisk purpura-assosiert nefropati, men de resterende 73% (8/11) hadde glomerulonefritt, de aller fleste 
ISN/RPS 2003 klasse II mesangial glomerulonefritt (7, 75). 

Behandling av MCTD 

Ingen randomiserte kontrollerte studier på behandling av MCTD er blitt utført. Valg av terapi ved MCTD 
er basert på kunnskap og erfaring fra behandling av andre relaterte systemiske bindevevssykdommer som 
SLE, SSc og inflammatorisk myositt (2). Det foreligger ingen responskriteria og ingen publiserte behan-
dlingsretningslinjer verken nasjonalt, eller internasjonalt. 

Iskemi. Symptomatisk behandling av Raynauds fenomen (RP), det vanligste symptomet på MCTD, består 
av generelle råd (holde i varmen, unngå skader, kutte ut røyking og redusere koffein bruk) (76). Behandling 
med orale kalsiumkanalblokkere reduserer total perifer motstand og øker perifer blodstrøm med effekter 
på RP (77). Nifedipin er ofte brukt, men andre dihydropyridin kalsiumkanalblokkere kan brukes, bl.a. 
amlodipin, felodipin, isradipin. Administrering av intravenøst prostaglandin, oftest iloprost, har doku-
mentert effekt på RP (76). Det er dokumentert en positiv effekt av nitroglyserin salva på RP, men for fleste 
andre intervensjoner er dokumentasjonene begrenset, motstridende eller ikke-eksisterende (22, 76). 

Behandlingen av iskemiske fingersår er utfordrende. Fra behandling av SSc vet vi at prostaglandin-
infusjoner (78), fosfodiesterase 5-hemmeren sildenafil (79, 80) og digital sympatektomi (81, 82) har effekter 
i den akutte fasen. I tillegg ser det ut til at subkutane, lokale doser av Botulinum Toksin A kan være effektive 
(83, 84). Oral bruk av endotelin-1 reseptor-hemmeren, bosentan, reduserer risikoen for nye digitale sår 
(85-87), men i likhet med de andre medisinene er det ikke blitt evaluert ved MCTD. 

Plaquenil. Det gamle anti-malaria medikamentet hydroksyklorokin (HCQ), er av mange ansett for å være 
den grunnleggende immunmodulerende behandlingen i MCTD, men i motsetning til SLE og pSS, er det 
ikke data som støtter denne oppfatningen (2). 

Kortikosteroider og DMARDs. Hos pasienter med pleuritt, perikarditt, artritt, myositt og / eller interstitial 
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lungesykdom (ILD), er per oral og/eller intravenøs kortikosteroider, fortsatt hjørnesteinen i terapien. Som 
ved behandling av andre systemisk bindevevssykdommer, brukes som oftest i kombinasjoner. Vanlige 
brukte andrelinje steroidbesparende behandlinger (DMARDs) i MCTD inkluderer; per oral eller sc. 
metotreksat, per oral azathioprin (AZA), mykofenolat mofetil (MMF), ciklosporin eller takrolimus. 
MCTD pasienter med alvorlige former av ILD kan også behandles med intravenøst evt. per oral cyklofos-
famid (2). 

Biologiske legemidler. Det er foreløpig liten erfaring med bruk av «biologisk» sykdomsmodifiserende 
medikamenter ved MCTD. Det er noen enkelte paisent-kasuistikker om vellykket behandling med B-celle 
deplusjonsterapi med rituksimab (88-94), hovedsakelig for behandlingsresistent artritt, myositt, trombo-
cytopeni og ILD. Det er kun svært få rapporter om MCTD pasienter behandlet med tumor nekrose fak-
tor alfa (TNF alfa) hemmere (95-97), muligens fordi de første rapportene indikerte alvorlige bivirkninger. 
Vi har likevel i vår egen sykehuspraksis noen få MCTD-pasienter med behandlingsresistent artritt som har 
blitt behandlet med vellykket anti-TNF alfa-behandling (upubliserte data) (2). 

PAH-behandling ved MCTD. Det er ingen spesifikke retningslinjer for behandling av pulmonal hyper-
tensjon (PH) assosiert med MCTD, og behandlingsalternativene er avledet fra studier av PAH-spesifikke 
terapier i idiopatisk PAH og PAH assosiert med SSc. Til slutt, i motsetning til SSc, er det rapporter om 
MCTD-pasienter med PAH som har svart på immunsuppressiv behandling alene (98). Hos de svært få 
pasienter med PAH som svarer på en vasodilatorisk behandling ved RHC (<5%), bør kalsiumkanalblokkere 
forsøkes (49). Pasienter med PAH assosiert til systemisk bindevevssykdom (CTD-PAH) blir noen ganger 
behandlet med antikoagulasjon, for å redusere risikoen for intrapulmonal trombose og tromboemboli, 
men antikoagulasjonsbehandlingen på denne indikasjonen er dårlig dokumentert (49, 99, 100). Pasienter 
med SSc-PAH har en høyere blødningsrisiko enn pasienter med idiopatisk PAH (99, 101, 102). Prospektive 
studier med undergruppeanalyse er nødvendige for å nøyaktig vurdere om økt blødningsrisiko oppveier 
den tilsynelatende fordelen med antikoagulasjon i disse pasientgruppene, men dette har vi ikke noen særlig 
informasjon om i de pasientene som har MCTD-PAH. 

Den mer spesifikke behandlingen av PAH består av per oral endotelin reseptorantagonister (ERA) (bosen-
tan, ambrisentan eller macitentan), per oral fosfodiesterase 5-hemmere (sildenafil, tadalafil eller vardenafil) 
og subcutan eller intravenøs prostanoider (epoprostenol, treprostinil, ilioprost) og inhalert iloprost (49, 
103-112). Nyere rapporter har vist at per oral selexipag, en selektiv prostacyklin-reseptor, medførte både 
isolert og i kombinasjon med annen PAH-behandling til betydelig redusert risikoen for død eller andre 
komplikasjon relatert til PH (113-115). Riociguat er en per oral guanylate cyclase (sGC) stimulator som gir 
økt produksjon av cGMP som er reseptor for nitrogenoksid (NO). Behandling av kronisk tromboembolisk 
pulmonal hypertensjon (CTEPH) er hovedindikasjonen. Det foreligger også dokumentasjon og indikasjon 
på behandling av PAH både som monoterapi eller i kombinasjon med endotelin-reseptorantagonist. 

Ved behandlingsresistente tilfeller kan kombinasjon av to til tre av disse behandlingsalternativene brukes. 
Det mest foretrukne terapeutiske alternativet er en oral behandling med endotelin reseptorantagonist 
(ERA) i kombinasjon med fosfodiesterase 5-hemmere (116). Intravenøs, inhalert eller subkutant admin-
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istrering av prostanoid behandling har flere bivirkninger og alvorlige ulemper men er best dokumentert hos 
pasienter i NYHA/WHO funksjonsklasse IV (49). 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 

Prognose ved MCTD 

Utfall / skade 

Vurderinger av utfall ved MCTD er sammensatt. Det foreligger ingen standardiserte utfalls- eller skademål 
for MCTD. Det er utfall i forhold til fenotypisk stabilitet av MCTD diagnosen. Det er også utfall assosiert 
til overlevelse og organskade. 

Dødelighet 

Kunnskap om dødelighet hos pasienter med MCTD er mangelfull og er basert på en håndfull små oppføl-
gingsstudier med kohorter bestående av 15-47 pasienter fra enkelsentra, med gjennomsnittlig observasjon-
stid mellom 5-17 år. Det foreligger to større kohortstudier med 147 og 280 pasienter. Dette utgjør til 
sammen ti studier (7, 25, 26, 32, 36, 56, 71, 117-120) som representerer totalt 644 MCTD pasienter hvorav 
knapt 10% hadde jMCTD. Disse studiene hadde totalt 77 dødsfall. Det er vanskelig å trekke meningsfylte 
konklusjoner fra disse studiene på grunn av heterogenitet og forskjellig oppfølgingstid og det faktum at det 
ikke var noen sammenligning med matchede kontroller fra den generelle populasjonen (2). Fem studier 
(25, 26, 32, 71, 119) med en tidsperiode lengre enn gjennomsnittet av 10 år (11-17 år) oppfølging, besto 
av totalt 406 pasienter og rapporterte 50 dødsfall som kumulativt ga en dødelighet på mellom 8 og 36% og 
gjennomsnittlig på rundt 12%, (25, 26, 32, 71, 119). Dødsårsakene i disse studiene var hovedsakelig relatert 
til PH og/eller ILD i tillegg til infeksjoner og malignitet. Hvis man ser isolert på de som hadde MCTD 
med debut i barns/ungdomsårene var dødelighetsraten rapportert til å være lavere, varierende mellom 2,8 
og 7,9%, ifølge en landsomfattende japansk studie og en litteraturgjennomgang av Michels (54, 118). 

Pulmonal hypertensjon (PH) var viktig dødsårsak i en norske landsomfattende studie ansvarlig for totalt 
25% (3/12) av alle dødsfall, etter en gjennomsnittlig oppfølging på 5,6 år (7, 56, 121). I en ungarsk regional 
kohortstudie hadde totalt 50 pasienter utviklet PAH etter gjennomsnittlig 14,5 år (± 3,7 år) fra diagnose. 
I tillegg ble PAH rapportert å være den viktigste dødsårsaken, og forårsaket 41% (9/22) av dødsfallene i 
kohorten (32). 

World Health Organization (WHO) funksjonelle klasse (WHO-FC) fortsatt en av de viktigste predik-
torene for overlevelse både ved diagnose og i oppfølging av PH  (49, 122-124). En tidligere studie fra 
amerikanske REVEAL PAH registret viste en markant lavere tre-års overlevelse av pasienter med nylig diag-
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nostisert SSc-assosiert PAH (51,2% ± 4,0%, n = 166) sammenlignet med pasienter med nylig diagnostisert 
annen (ikke-SSc) systemisk bindevevssykdom assosiert PAH, som også inkludert MCTD-tilfeller (76,4% 
± 4,6%, n = 88) (58). En nylig studie fra en stor prospektiv PH-database fra Storbritannia hadde som 
mål å studere de kliniske og hemodynamiske egenskapene og overlevelsen for PAH-pasienter inkludert 
de med systemiske bindevevssykdommer (CTD-PAH). Studien identifiserte totalt 342 CTD-PAH-pasien-
ter, hvorav 36 (11%) var anti-U1RNP-antistoff-positive (125). Pasienter med anti-U1-RNP antistoffer var 
gjennomsnittlig yngre og hadde mindre funksjonsnedsettelse enn de anti-U1RNP negative CTD-PAH 
pasientene. Dette slo også ut i en multivariabel analyse der ble anti-U1-RNP-positivitet assosiert med 
redusert dødelighet. 

Interstitiell lungesykdom (ILD) ser ut til å være vanlig ved MCTD. ILD har innvirkning på lungefunksjon, 
generell fysisk kapasitet og dødelighet (121). For tiden er det få pålitelige oppfølgingsdata om ILD i MCTD 
og utilstrekkelige data om prognostiske faktorer for utvikling av ILD og for progresjon av ILD (47). Etter et 
gjennomsnitt på 4,2 år oppfølging i den norske kohortstudien, var dødeligheten hos pasienter med normal 
HRCT 3,3%, sammenlignet med 20,8% (p <0,01) hos pasienter med alvorlig lungefibrose (120). Nylig fant 
vi ut at anti-SSA/Ro52-antistoffer er en mulig markør for lungefibrose ved MCTD (126). 

De aller fleste pasientene som har fått MCTD diagnose utvikler ikke en annen systemisk bindevevssykdom. 
Det har vært et dogma i revmatologien at mange har oppfattet MCTD som et steg i utvikling til andre sys-
temisk bindevevssykdommer som; SLE, SSc eller PM/DM.  I en oppfølging av den norske nasjonal MCTD 
kohorten med opprinnelig 147 pasienter var 11% (16/147) døde og kun 9,5% (14/147) utviklet annen sys-
temisk bindevevssykdom. Der var 2,0% (3/14) som utviklet systemisk sklerose, 4,1% (6/14) utviklet SLE, 
2,7% (4/14) revmatoid artritt og 0,7% (1/14) fikk diagnosen antisynthetase syndrom (7, 9). 

Litteratur 

Gunnarsson R, 2016 

Pepmueller PH , 2016 

Referanser: 

1. Sharp GC, Irvin WS, LaRoque RL, Velez C, Daly V, Kaiser AD, et al. Association of autoantibodies 
to different nuclear antigens with clinical patterns of rheumatic disease and responsiveness to ther-
apy. Journal of Clinical Investigation. 1971 Feb;50(2):350-9. PubMed PMID: 4992992. PMCID: 
291931. 

2. Gunnarsson R, Hetlevik SO, Lilleby V, Molberg O. Mixed connective tissue disease. Best practice & 
research Clinical rheumatology. 2016 Feb;30(1):95-111. PubMed PMID: 27421219. 

3. Kasukawa R, Tojo T, Miyawaki S, Yoshida H, Tanimoto K, Nobunaga M, et al. Prelimary Diagnos-

385  |  MCTD

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521694216000140?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139943/


tic Criteria for Classification of Mixed Connective Tissue Disease. In: Kasukawa R, Sharp GC, edi-
tors. Mixed connective tissue disease and anti-nuclear antibodies. Amsterdam: Elsevier Science Pub-
lishers B. V. (Biomedical Division); 1987. p. 41-7. 

4. Alarcón-Segovia D, Villarreal M. Classification and Diagnostic Criteria for Mixed Connective Tissue 
Disease. In: Kasukawa R, Sharp GC, editors. Mixed connective tissue disease and anti-nuclear anti-
bodies. Amsterdam: Elsvier Science Publishers B.V. (Biomedical Division); 1987. p. 33-40. 

5. Sharp GC. Diagnostic Criteria for Classification of MCTD. In: Kasukawa R, Sharp GC, editors. 
Mixed connective tissue disease and anti-nuclear antibodies. Amsterdam: Elsevier Science Publishers 
B.V. (Biomedical Division); 1987. p. 23-30. 

6. Kahn MF, Appelboom T. Syndrome de Sharp. In: Kahn MF, Peltier AP, Mayer O, Piette JC, editors. 
Les maladies systémiques. 3rd. Paris: Flammarion; 1991. p. 545-56. 

7. Gunnarsson R, Molberg O, Gilboe IM, Gran JT, Group PS. The prevalence and incidence of mixed 
connective tissue disease: a national multicentre survey of Norwegian patients. Annals of the 
Rheumatic Diseases. 2011 Jun;70(6):1047-51. PubMed PMID: 21398332. 

8. Ungprasert P, Crowson CS, Chowdhary VR, Ernste FC, Moder KG, Matteson EL. Epidemiology of 
Mixed Connective Tissue Disease, 1985-2014: A Population-Based Study. Arthritis care & research. 
2016 Dec;68(12):1843-8. PubMed PMID: 26946215. PMCID: PMC5426802. 

9. Reiseter S, Gunnarsson R, Corander J, Haydon J, Lund MB, Aalokken TM, et al. Disease evolution 
in mixed connective tissue disease: results from a long-term nationwide prospective cohort study. 
Arthritis Res Ther. 2017 Dec 21;19(1):284. PubMed PMID: 29268795. PMCID: PMC5740892. 

10. Hetlevik SO, Flato B, Rygg M, Nordal EB, Brunborg C, Hetland H, et al. Long-term outcome in 
juvenile-onset mixed connective tissue disease: a nationwide Norwegian study. Ann Rheum Dis. 
2016 Jun 9. PubMed PMID: 27283334. 

11. Flam ST, Gunnarsson R, Garen T, Norwegian MSG, Lie BA, Molberg O. The HLA profiles of 
mixed connective tissue disease differ distinctly from the profiles of clinically related connective tis-
sue diseases. Rheumatology (Oxford). 2015 Mar;54(3):528-35. PubMed PMID: 25187641. 

12. Black CM, Maddison PJ, Welsh KI, Bernstein R, Woodrow JC, Pereira RS. HLA and immunoglob-
ulin allotypes in mixed connective tissue disease. Arthritis and Rheumatism. 1988 Jan;31(1):131-4. 
PubMed PMID: 3345219. 

13. Ruuska P, Hameenkorpi R, Forsberg S, Julkunen H, Makitalo R, Ilonen J, et al. Differences in HLA 
antigens between patients with mixed connective tissue disease and systemic lupus erythematosus. 
Annals of the Rheumatic Diseases. 1992 Jan;51(1):52-5. PubMed PMID: ISI:A1992HC13500011. 

14. Kuwana M, Okano Y, Kaburaki J, Inoko H. Clinical correlations with HLA type in Japanese 
patients with connective tissue disease and anti–U1 small nuclear RNP antibodies. Arthritis & 
Rheumatism. 1996;39(6):938-42. 

15. Paradowska-Gorycka A, Stypińska B, Olesińska M, Felis-Giemza A, Mańczak M, Czuszynska Z, et al. 
Association of HLA-DRB1 alleles with susceptibility to mixed connective tissue disease in Polish 
patients. HLA. 2016;87(1):13-8. 

16. Greidinger EL, Hoffman RW. Autoantibodies in the pathogenesis of mixed connective tissue disease. 
Rheumatic Diseases Clinics of North America. 2005 Aug;31(3):437-50, vi. PubMed PMID: 

MCTD  |  386



16084317. 
17. Hoffman RW, Maldonado ME. Immune pathogenesis of Mixed Connective Tissue Disease: a short 

analytical review. Clinical immunology. 2008 Jul;128(1):8-17. PubMed PMID: 18439877. 
18. Nyman U, Lundberg I, Hedfors E, Pettersson I. Recombinant 70-Kd Protein Used for Determina-

tion of Autoantigenic Epitopes Recognized by Anti-Rnp Sera. Clinical and Experimental Immunol-
ogy. 1990 Jul;81(1):52-8. PubMed PMID: ISI:A1990DL46100009. 

19. Hoffman RW, Sharp GC, Deutscher SL. Analysis of anti–u1 RNA antibodies in patients with con-
nective tissue disease. Arthritis and Rheumatism. 1995;38(12):1837-44. 

20. Smolen JS, Klippel JH, Penner E, Reichlin M, Steinberg AD, Chused TM, et al. HLA-DR antigens 
in systemic lupus erythematosus: association with specificity of autoantibody responses to nuclear 
antigens. Ann Rheum Dis. 1987 Jun;46(6):457-62. PubMed PMID: 3498447. PMCID: 
Pmc1002164. 

21. Kattah NH, Kattah MG, Utz PJ. The U1-snRNP complex: structural properties relating to autoim-
mune pathogenesis in rheumatic diseases. Immunological reviews. 2010 Jan;233(1):126-45. PubMed 
PMID: 20192997. PMCID: PMC3074261. 

22. Wigley FM. Clinical practice. Raynaud’s Phenomenon. New England Journal of Medicine. 2002 
Sep 26;347(13):1001-8. PubMed PMID: 12324557. 

23. Grader-Beck T, Wigley FM. Raynaud’s phenomenon in mixed connective tissue disease. Rheumatic 
Diseases Clinics of North America. 2005 Aug;31(3):465-81, vi. PubMed PMID: 16084319. 

24. Lundberg I, Hedfors E. Clinical course of patients with anti-RNP antibodies. A prospective study of 
32 patients. The Journal of rheumatology. 1991 Oct;18(10):1511-9. PubMed PMID: 1765975. 

25. Burdt MA, Hoffman RW, Deutscher SL, Wang GS, Johnson JC, Sharp GC. Long-term outcome in 
mixed connective tissue disease: longitudinal clinical and serologic findings. Arthritis and Rheuma-
tism. 1999 May;42(5):899-909. PubMed PMID: 10323445. 

26. Sullivan WD, Hurst DJ, Harmon CE, Esther JH, Agia GA, Maltby JD, et al. A prospective evalua-
tion emphasizing pulmonary involvement in patients with mixed connective tissue disease. Medicine 
(Baltimore). 1984;63(2):92-107. 

27. Maricq HR, LeRoy EC, D’Angelo WA, Medsger TA, Rodnan GP, Sharp GC, et al. Diagnostic 
potential of in vivo capillary microscopy in scleroderma and related disorders. Arthritis and 
Rheumatism. 1980;23(2):183-9. 

28. Pavlov-Dolijanovic S, Damjanov NS, Stojanovic RM, Vujasinovic Stupar NZ, Stanisavljevic DM. 
Scleroderma pattern of nailfold capillary changes as predictive value for the development of a con-
nective tissue disease: a follow-up study of 3,029 patients with primary Raynaud’s phenomenon. 
Rheumatology International. 2011 Sep 8:1-7. PubMed PMID: 21901350. 

29. Mugii N, Hasegawa M, Matsushita T, Hamaguchi Y, Horie S, Yahata T, et al. Association between 
nail-fold capillary findings and disease activity in dermatomyositis. Rheumatology. 2011 June 1, 
2011;50(6):1091-8. 

30. Ganczarczyk ML, Lee P, Armstrong SK. Nailfold capillary microscopy in polymyositis and dermato-
myositis. Arthritis and Rheumatism. 1988;31(1):116-9. 

31. Olesinska M, Czuszynska Z, Felis-Giemza A, Walkiewicz-Pielaszek K, Więsik-Szewczyk E, Wierzba 

387  |  MCTD



K, et al. Clinical course and nailfold capillaroscopy patterns of 69 patients with mixed connective tis-
sue disease (MCTD). EULAR Berlin2012. 

32. Hajas A, Szodoray P, Nakken B, Gaal J, Zöld E, Laczik R, et al. Clinical Course, Prognosis, and 
Causes of Death in Mixed Connective Tissue Disease. The Journal of Rheumatology. 2013 May 1, 
2013. 

33. Aringer M, Smolen JS. Mixed connective tissue disease: what is behind the curtain? BestPrac-
tResClinRheumatol. 2007;21(6):1037-49. 

34. Kitridou RC, Akmal M, Turkel SB, Ehresmann GR, Quismorio FP, Jr., Massry SG. Renal involve-
ment in mixed connective tissue disease: a longitudinal clinicopathologic study. Seminars in Arthritis 
and Rheumatism. 1986 Nov;16(2):135-45. PubMed PMID: 3563525. 

35. Sharp GC, Irvin WS, Tan EM, Gould RG, Holman HR. Mixed connective tissue disease–an appar-
ently distinct rheumatic disease syndrome associated with a specific antibody to an extractable 
nuclear antigen (ENA). American Journal of Medicine. 1972 Feb;52(2):148-59. PubMed PMID: 
4621694. 

36. Bennett RM, O’Connell DJ. Mixed connective tisssue disease: a clinicopathologic study of 20 cases. 
Seminars in Arthritis and Rheumatism. 1980;10(1):25-51. 

37. Lundberg I, Nennesmo I, Hedfors E. A clinical, serological, and histopathological study of myositis 
patients with and without anti-RNP antibodies. Seminars in Arthritis and Rheumatism. 1992 
Oct;22(2):127-38. PubMed PMID: ISI:A1992JT72800006. 

38. Brouwer R, Hengstman GJ, Vree Egberts W, Ehrfeld H, Bozic B, Ghirardello A, et al. Autoantibody 
profiles in the sera of European patients with myositis. Ann Rheum Dis. 2001 Feb;60(2):116-23. 
PubMed PMID: 11156543. PMCID: PMC1753477. 

39. Pope JE. Other manifestations of mixed connective tissue disease. Rheumatic Diseases Clinics of 
North America. 2005 Aug;31(3):519-33, vii. PubMed PMID: 16084323. 

40. Udoff EJ, Genant HK, Kozin F, Ginsberg M. Mixed connective tissue disease: the spectrum of radi-
ographic manifestations. Radiology. 1977 Sep;124(3):613-8. PubMed PMID: 302009. 

41. Tehranzadeh J, Ashikyan O, Dascalos J, Dennehey C. MRI of large intraosseous lesions in patients 
with inflammatory arthritis. AJR American journal of roentgenology. 2004 Nov;183(5):1453-63. 
PubMed PMID: 15505320. 

42. Aalokken TM, Lilleby V, Soyseth V, Mynarek G, Pripp AH, Johansen B, et al. Chest abnormalities 
in juvenile-onset mixed connective tissue disease: assessment with high-resolution computed tomog-
raphy and pulmonary function tests. Acta radiologica. 2009 May;50(4):430-6. PubMed PMID: 
19277918. 

43. Kozuka T, Johkoh T, Honda O, Mihara N, Koyama M, Tomiyama N, et al. Pulmonary involvement 
in mixed connective tissue disease: high-resolution CT findings in 41 patients. Journal of Thoracic 
Imaging. 2001 Apr;16(2):94-8. PubMed PMID: 11292211. 

44. Prakash UBS. Lungs in mixed connective tissue disease. Journal of Thoracic Imaging. 
1992;7(2):55-61. PubMed PMID: 1992163942. 

45. Saito Y, Terada M, Takada T, Ishida T, Moriyama H, Ooi H, et al. Pulmonary involvement in mixed 
connective tissue disease: comparison with other collagen vascular diseases using high resolution CT. 

MCTD  |  388



J Comput Assist Tomogr. 2002;26(3):349-57. 
46. Wiener-Kronish JP, Solinger AM, Warnock ML, Churg A, Ordonez N, Golden JA. Severe pul-

monary involvement in mixed connective tissue disease. American Review of Respiratory Disease. 
1981 Oct;124(4):499-503. PubMed PMID: 7294510. 

47. Kawano-Dourado L, Baldi BG, Kay FU, Dias OM, Gripp TE, Gomes PS, et al. Pulmonary involve-
ment in long-term mixed connective tissue disease: functional trends and image findings after 10 
years. Clin Exp Rheumatol. 2015 Mar-Apr;33(2):234-40. PubMed PMID: 25896472. 

48. Lefèvre G, Dauchet L, Hachulla E, Montani D, Sobanski V, Lambert M, et al. Survival and Prognos-
tic Factors in Systemic Sclerosis–Associated Pulmonary Hypertension: A Systematic Review and 
Meta-Analysis. Arthritis & Rheumatism. 2013;65(9):2412-23. 

49. Galie N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for 
the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and 
Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the Euro-
pean Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital 
Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart 
J. 2016 Jan 1;37(1):67-119. PubMed PMID: 26320113. 

50. Simonneau G, Montani D, Celermajer DS, Denton CP, Gatzoulis MA, Krowka M, et al. Haemody-
namic definitions and updated clinical classification of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2019 
Jan;53(1). PubMed PMID: 30545968. PMCID: PMC6351336 non-financial support from Acte-
lion Pharmaceuticals, Bayer Healthcare, Merck and GSK, outside the submitted work. Conflict of 
interest: D. Montani reports grants, personal fees and non-financial support from Actelion Pharma-
ceuticals, Bayer Healthcare, Merck and GSK, outside the submitted work. Conflict of interest: D.S. 
Celermajer is an investigator on two clinical trials sponsored by Actelion. Conflict of interest: C.P. 
Denton reports grants and personal fees from Actelion and Roche, grants from GSK, and personal 
fees from Bayer and Boehringer Ingelheim, during the conduct of the study; grants and personal fees 
from Inventiva and CSL Behring, and personal fees from Leadiant, outside the submitted work. 
Conflict of interest: M.A. Gatzoulis reports personal fees for steering committee membership from 
Actelion Pharmaceuticals, and grants from Actelion Global, Pfizer and GSK, during the conduct of 
the study. Conflict of interest: M. Krowka is a steering committee member for PORTICO (Maciten-
tan for Portopulmonary Hypertension Study), which is sponsored by Actelion, outside the submit-
ted work. Conflict of interest: P.G. Williams received personal fees for advisory board meetings from 
Aspen SA and GSK, outside the submitted work. Conflict of interest: R. Souza reports lecture and 
consultancy fees from Actelion, Bayer, GSK and Pfizer, outside the submitted work. 

51. Simonneau G, Gatzoulis MA, Adatia I, Celermajer D, Denton C, Ghofrani A, et al. Updated Clini-
cal Classification of Pulmonary Hypertension. J Am Coll Cardiol. 2013 12/24/;62(25, Supple-
ment):D34-D41. PubMed PMID: 24355639. 

52. Condliffe R, Kiely DG, Peacock AJ, Corris PA, Gibbs JS, Vrapi F, et al. Connective tissue disease-
associated pulmonary arterial hypertension in the modern treatment era. Am J Respir Crit Care 
Med. 2009;179(2):151-7. 

53. Alpert MA, Goldberg SH, Singsen BH, Durham JB, Sharp GC, Ahmad M, et al. Cardiovascular 

389  |  MCTD



manifestations of mixed connective tissue disease in adults. Circulation. 1983 Dec;68(6):1182-93. 
PubMed PMID: 6640871. 

54. Kotajima L, Aotsuka S, Sumiya M, Yokohari R, Tojo T, Kasukawa R. Clinical features of patients 
with juvenile onset mixed connective tissue disease: analysis of data collected in a nationwide collabo-
rative study in Japan. The Journal of rheumatology. 1996;23(6):1088-94. 

55. Mier RJ, Shishov M, Higgins GC, Rennebohm RM, Wortmann DW, Jerath R, et al. Pediatric-onset 
mixed connective tissue disease. Rheumatic Diseases Clinics of North America. 2005;31(3):483-96, 
vii. 

56. Gunnarsson R, Andreassen AK, Molberg O, Lexberg AS, Time K, Dhainaut AS, et al. Prevalence of 
pulmonary hypertension in an unselected, mixed connective tissue disease cohort: results of a nation-
wide, Norwegian cross-sectional multicentre study and review of current literature. Rheumatology 
(Oxford). 2013 Jul;52(7):1208-13. PubMed PMID: 23407386. 

57. Shirai Y, Yasuoka H, Okano Y, Takeuchi T, Satoh T, Kuwana M. Clinical characteristics and survival 
of Japanese patients with connective tissue disease and pulmonary arterial hypertension: a single-cen-
tre cohort. Rheumatology (Oxford). 2012 Oct;51(10):1846-54. PubMed PMID: 22740623. 

58. Chung L, Farber HW, Benza R, Miller DP, Parsons L, Hassoun PM, et al. Unique predictors of mor-
tality in patients with pulmonary arterial hypertension associated with systemic sclerosis in the 
REVEAL registry. Chest. 2014 Dec;146(6):1494-504. PubMed PMID: 24992469. PMCID: 
PMC4251613. 

59. van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, Johnson SR, Baron M, Tyndall A, et al. 2013 classification 
criteria for systemic sclerosis: an American College of Rheumatology/European League against 
Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum. 2013 Nov;65(11):2737-47. PubMed PMID: 
24122180. PMCID: 3930146. 

60. Ling TC, Johnston BT. Esophageal investigations in connective tissue disease: which tests are most 
appropriate? Journal of Clinical Gastroenterology. 2001;32(1):33-6. 

61. Lapadula G, Muolo P, Semeraro F, Covelli M, Brindicci D, Cuccorese G, et al. Esophageal motility 
disorders in the rheumatic diseases: a review of 150 patients. Clinical and Experimental Rheumatol-
ogy. 1994 Sep-Oct;12(5):515-21. PubMed PMID: 7842532. 

62. Matsumoto T, Kobayashi S, Shimizu H, Nakajima M, Watanabe S, Kitami N, et al. The liver in colla-
gen diseases: pathologic study of 160 cases with particular reference to hepatic arteritis, primary bil-
iary cirrhosis, autoimmune hepatitis and nodular regenerative hyperplasia of the liver. Liver. 2000 
Oct;20(5):366-73. PubMed PMID: 11092254. 

63. Galvan VG, Oltra MR, Rueda D, Esteban MJ, Redon J. Severe acute hepatitis related to hydroxy-
chloroquine in a woman with mixed connective tissue disease. Clinical Rheumatology. 2007 
Jun;26(6):971-2. PubMed PMID: ISI:000246178800026. 

64. Inoue K, Okajima T, Tanaka E, Ando B, Takeshita M, Masuda A, et al. A case of Graves’ disease asso-
ciated with autoimmune hepatitis and mixed connective tissue disease. Endocrine journal. 1999 
Feb;46(1):173-7. PubMed PMID: 10426583. 

65. James O, Macklon AF, Watson AJ. Primary biliary cirrhosis–a revised clinical spectrum. Lancet. 
1981 Jun 13;1(8233):1278-81. PubMed PMID: 6112603. 

MCTD  |  390



66. Hirasaki S, Koide N, Ogawa H, Wada T, Sato A, Ujike K, et al. Mixed connective tissue disease asso-
ciated with idiopathic portal hypertension and chronic thyroiditis. Journal of gastroenterology. 1997 
Dec;32(6):808-11. PubMed PMID: 9430021. 

67. Furuya T, Suzuki T, Onoda N, Tamura K, Sato K, Demura H, et al. Mixed connective tissue disease 
associated with protein losing enteropathy: successful treatment with intravenous cyclophosphamide 
therapy. Internal Medicine. 1992 Dec;31(12):1359-62. PubMed PMID: 1300171. 

68. Chao CT, Lai CY, Chang PL, Wu HS, Wu VC, Wang WJ. Mixed connective tissue disease with pro-
tein-losing enteropathy: discussion of the treatment strategy. Journal of Clinical Rheumatology. 
2011 Aug;17(5):286-7. PubMed PMID: 21778905. 

69. Hung EW, Mayes MD, Sharif R, Assassi S, Machicao VI, Hosing C, et al. Gastric antral vascular 
ectasia and its clinical correlates in patients with early diffuse systemic sclerosis in the SCOT trial. J 
Rheumatol. 2013 Apr;40(4):455-60. PubMed PMID: 23418384. PMCID: Pmc3652008. 

70. Liberski SM, McGarrity TJ, Hartle RJ, Varano V, Reynolds D. The watermelon stomach: long-term 
outcome in patients treated with Nd:YAG laser therapy. Gastrointestinal Endoscopy. 1994 Sep-
Oct;40(5):584-7. PubMed PMID: 7988823. 

71. Nimelstein SH, Brody S, McShane D, Holman HR. Mixed connective tissue disease: a subsequent 
evaluation of the original 25 patients. Medicine. 1980 Jul;59(4):239-48. PubMed PMID: 6967141. 

72. Nowicka-Sauer K, Czuszynska Z, Majkowicz M, Smolenska Z, Jarmoszewicz K, Olesinska M, et al. 
Neuropsychological assessment in mixed connective tissue disease: comparison with systemic lupus 
erythematosus. Lupus. 2012 Aug;21(9):927-33. PubMed PMID: 22433916. 

73. Hajas A, Szodoray P, Barath S, Sipka S, Rezes S, Zeher M, et al. Sensorineural hearing loss in patients 
with mixed connective tissue disease: immunological markers and cytokine levels. The Journal of 
rheumatology. 2009 Sep;36(9):1930-6. PubMed PMID: 19684145. 

74. Kobayashi S, Nagase M, Kimura M, Ohyama K, Ikeya M, Honda N. Renal involvement in mixed 
connective tissue disease. Report of 5 cases. American Journal of Nephrology. 1985;5(4):282-9. 
PubMed PMID: 2931986. 

75. Weening JJ, D’Agati VD, Schwartz MM, Seshan SV, Alpers CE, Appel GB, et al. The Classification 
of Glomerulonephritis in Systemic Lupus Erythematosus Revisited. Journal of the American Society 
of Nephrology. 2004 February 1, 2004;15(2):241-50. 

76. Huisstede BM, Hoogvliet P, Paulis WD, van Middelkoop M, Hausman M, Coert JH, et al. Effective-
ness of interventions for secondary Raynaud’s phenomenon: a systematic review. Archives of physi-
cal medicine and rehabilitation. 2011 Jul;92(7):1166-80. PubMed PMID: 21704799. 

77. Thompson AE, Pope JE. Calcium channel blockers for primary Raynaud’s phenomenon: a meta-
analysis. Rheumatology. 2005 Feb;44(2):145-50. PubMed PMID: 15546967. 

78. Pope J, Fenlon D, Thompson A, Shea B, Furst D, Wells George A, et al. Iloprost and cisaprost for 
Raynaud’s phenomenon in progressive systemic sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 
[Internet]. 1998; (2). Available from: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/
articles/CD000953/frame.html 

391  |  MCTD

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000953/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000953/frame.html


http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/14651858.CD000953/asset/
CD000953.pdf?v=1&t=h2ecjz47&s=0fa330397734390707e50b598c19a138d8578510. 

79. Brueckner CS, Becker MO, Kroencke T, Huscher D, Scherer HU, Worm M, et al. Effect of sildenafil 
on digital ulcers in systemic sclerosis: analysis from a single centre pilot study. Annals of the 
Rheumatic Diseases. 2010 August 1, 2010;69(8):1475-8. 

80. Moinzadeh P, Hunzelmann N, Krieg T. Combination therapy with an endothelin-1 receptor antag-
onist (bosentan) and a phosphodiesterase V inhibitor (sildenafil) for the management of severe digi-
tal ulcerations in systemic sclerosis. J Am Acad Dermatol. 2011 Sep;65(3):e102-4. PubMed PMID: 
21839301. 

81. Hartzell TL, Makhni EC, Sampson C. Long-term results of periarterial sympathectomy. The Journal 
of hand surgery. 2009 Oct;34(8):1454-60. PubMed PMID: 19683883. 

82. Wasserman A, Brahn E. Systemic sclerosis: Bilateral improvement of Raynaud’s phenomenon with 
unilateral digital sympathectomy. Seminars in Arthritis and Rheumatism. 2010;40(2):137-46. 

83. Iorio ML, Masden DL, Higgins JP. Botulinum toxin A treatment of Raynaud’s phenomenon: a 
review. Semin Arthritis Rheum. 2012 Feb;41(4):599-603. PubMed PMID: 21868066. 

84. Neumeister MW. The role of botulinum toxin in vasospastic disorders of the hand. Hand clinics. 
2015 Feb;31(1):23-37. PubMed PMID: 25455354. 

85. Dhillon S. Bosentan a review of its use in the management of digital ulcers associated with systemic 
sclerosis. Drugs. 2009;69(14):2005-24. PubMed PMID: ISI:000270768600010. 

86. Korn JH, Mayes M, Matucci Cerinic M, Rainisio M, Pope J, Hachulla E, et al. Digital ulcers in sys-
temic sclerosis: prevention by treatment with bosentan, an oral endothelin receptor antagonist. 
Arthritis and Rheumatism. 2004 Dec;50(12):3985-93. PubMed PMID: 15593188. 

87. Tsifetaki N, Botzoris V, Alamanos Y, Argyriou E, Zioga A, Drosos AA. Bosentan for digital ulcers in 
patients with systemic sclerosis: a prospective 3-year followup study. The Journal of rheumatology. 
2009 Jul;36(7):1550-2. PubMed PMID: 19567637. 

88. Dunkley L, Green M, Gough A. Comment on: a case of Raynaud’s phenomenon in mixed connec-
tive tissue disease responding to Rituximab therapy response. Rheumatology. 2007 
Oct;46(10):1628-9. PubMed PMID: 17766999. 

89. Haroon M, O’Gradaigh D, Foley-Nolan D. A case of Raynaud’s phenomenon in mixed connective 
tissue disease responding to rituximab therapy. Rheumatology. 2007 Apr;46(4):718-9. PubMed 
PMID: 17289791. 

90. Rudolph SE, Kouba M, Hrdlicka P. [Severe corticoid-refractory autoimmune thrombocytopenia 
associated with mixed connective tissue disease (Sharp’s syndrome). Treatment with rituximab]. 
Deutsche Medizinische Wochenschrift. 2009 Sep;134(36):1734-8. PubMed PMID: 19718594. 

91. Vela P, Sivera F, Batlle-Gualda E, Mayor M, García-Manzanares A, Pascual E. Severe ischemia follow-
ing treatment with rituximab in a patient with mixed connective tissue disease: an unusual complica-
tion. Lupus. 2010 July 1, 2010;19(8):1005-6. 

92. Gunnarsson R, Gilboe I-M, Garen T, Molberg Ø. [1928] Evaluating the Therapeutic Effects of B 
Cell Depletion Therapy with Rituximab in a Longitudinal Cohort of Mixed Connective Tissue Dis-

MCTD  |  392

http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/14651858.CD000953/asset/CD000953.pdf?v=1&t=h2ecjz47&s=0fa330397734390707e50b598c19a138d8578510
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/14651858.CD000953/asset/CD000953.pdf?v=1&t=h2ecjz47&s=0fa330397734390707e50b598c19a138d8578510


ease Patients. American College of Rheumatology The 76th 2012 Annual Scientific Meeting; Nov 
9-14, 2012; Washington D.C. USA: Arthritis & Rheumatism; 2012. p. S1-S1216. 

93. Pascual M, Narváez J, Espi GA, Recalde MLd, Zacarias A, Alegre JJ. [277] Rituximab in Refractory 
Mixed Connective Tissue Disease: An Observational Study. American College of Rheumatology 
The 79th 2015 Annual Scientific Meeting; November 7-11, 2015; San Francisco, USA: Arthritis & 
Rheumatology; 2015. 

94. Jansson AF, Sengler C, Kuemmerle-Deschner J, Gruhn B, Kranz AB, Lehmann H, et al. B cell deple-
tion for autoimmune diseases in paediatric patients. Clinical Rheumatology. 2011 Jan;30(1):87-97. 
PubMed PMID: 21120559. 

95. Richez C, Blanco P, Dumoulin C, Schaeverbeke T. Lupus erythematosus manifestations exacerbated 
by etanercept therapy in a patient with mixed connective tissue disease. Clinical and Experimental 
Rheumatology. 2005;23(2):273. 

96. Costa MF, Said NR, Zimmermann B. Drug-induced lupus due to anti-tumor necrosis factor alpha 
agents. Seminars in Arthritis and Rheumatism. 2008;37(6):381-7. 

97. Christopher-Stine L, Wigley F. Tumor necrosis factor-alpha antagonists induce lupus-like syndrome 
in patients with scleroderma overlap/mixed connective tissue disease. The Journal of rheumatology. 
2003;30(12):2725-7. 

98. Jais X, Launay D, Yaici A, Le Pavec J, Tcherakian C, Sitbon O, et al. Immunosuppressive therapy in 
lupus- and mixed connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension: a retrospec-
tive analysis of twenty-three cases. Arthritis Rheum. 2008 Feb;58(2):521-31. PubMed PMID: 
18240255. 

99. Roldan T, Landzberg MJ, Deicicchi DJ, Atay JK, Waxman AB. Anticoagulation in patients with 
pulmonary arterial hypertension: An update on current knowledge. The Journal of Heart and Lung 
Transplantation. 2015 Oct 9. PubMed PMID: 26527532. 

100. Ezedunukwe IR, Enuh H, Nfonoyim J, Enuh CU. Anticoagulation therapy versus placebo for pul-
monary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 3;6:Cd010695. PubMed PMID: 
24887213. 

101. Nikpour M, Stevens W, Proudman SM, Buchbinder R, Prior D, Zochling J, et al. Should patients 
with systemic sclerosis-related pulmonary arterial hypertension be anticoagulated? Internal Medicine 
Journal. 2013;43(5):599-603. 

102. Henkens IR, Hazenoot T, Boonstra A, Huisman MV, Vonk-Noordegraaf A. Major bleeding with 
vitamin K antagonist anticoagulants in pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2013 
Apr;41(4):872-8. PubMed PMID: 22936704. 

103. Rubin LJ, Badesch DB, Barst RJ, Galiè N, Black CM, Keogh A, et al. Bosentan Therapy for Pul-
monary Arterial Hypertension. New England Journal of Medicine. 2002 Mar 21;346(12):896-903. 
PubMed PMID: 11907289. 

104. Galie N, Badesch D, Oudiz R, Simonneau G, McGoon MD, Keogh AM, et al. Ambrisentan therapy 
for pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol. 2005 Aug 2;46(3):529-35. PubMed PMID: 
16053970. 

105. Galiè N, Ghofrani HA, Torbicki A, Barst RJ, Rubin LJ, Badesch D, et al. Sildenafil Citrate Therapy 

393  |  MCTD



for Pulmonary Arterial Hypertension. New England Journal of Medicine. 2005 Nov 
17;353(20):2148-57. PubMed PMID: 16291984. 

106. Caravita S, Wu SC, Secchi MB, Dadone V, Bencini C, Pierini S. Long-term effects of intermittent 
Iloprost infusion on pulmonary arterial pressure in connective tissue disease. European journal of 
internal medicine. 2011 Oct;22(5):518-21. PubMed PMID: 21925064. 

107. Jing Z-C, Yu Z-X, Shen J-Y, Wu B-X, Xu K-F, Zhu X-Y, et al. Vardenafil in Pulmonary Arterial 
Hypertension. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2011 2011/06/
15;183(12):1723-9. PubMed PMID: 21471085. 

108. Klinger JR. Tadalafil for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Expert Review of Respi-
ratory Medicine. 2011 2011/06/01;5(3):315-28. 

109. Galiè N, Corris PA, Frost A, Girgis RE, Granton J, Jing ZC, et al. Updated Treatment Algorithm of 
Pulmonary Arterial Hypertension. J Am Coll Cardiol. 2013 Dec 24;62(25_S):D60-72. PubMed 
PMID: 24355643. 

110. Granton J, Mercier O, De Perrot M. Management of Severe Pulmonary Arterial Hypertension. 
Semin Respir Crit Care Med. 2013 // 

13.09.2013;34(05):700-13. PubMed PMID: 101055S00331356460. 

111. Humbert M. Current Challenges in Pulmonary Hypertension. Semin Respir Crit Care Med. 2013 
// 

13.09.2013;34(05):549-50. PubMed PMID: 101055S00331356495. 

112. Pulido T, Adzerikho I, Channick RN, Delcroix M, Galiè N, Ghofrani H-A, et al. Macitentan and 
Morbidity and Mortality in Pulmonary Arterial Hypertension. New England Journal of Medicine. 
2013 Aug 29;369(9):809-18. PubMed PMID: 23984728. 

113. Simonneau G, Torbicki A, Hoeper MM, Delcroix M, Karlócai K, Galiè N, et al. Selexipag: an oral, 
selective prostacyclin receptor agonist for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Euro-
pean Respiratory Journal. 2012 October 1, 2012;40(4):874-80. PubMed PMID: 22362844. 

114. Sharma K. Selexipag for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension. Expert Rev Respir 
Med. 2015 Nov 15. PubMed PMID: 26567613. 

115. Sitbon O, Channick R, Chin KM, Frey A, Gaine S, Galiè N, et al. Selexipag for the Treatment of 
Pulmonary Arterial Hypertension. New England Journal of Medicine. 2015;373(26):2522-33. 
PubMed PMID: 26699168. 

116. Hassoun PM, Zamanian RT, Damico R, Lechtzin N, Khair R, Kolb TM, et al. Ambrisentan and 
Tadalafil Up-front Combination Therapy in Scleroderma-associated Pulmonary Arterial Hyperten-
sion. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2015 2015/11/
01;192(9):1102-10. 

117. Grant KD, Adams LE, Hess EV. Mixed connective tissue disease – a subset with sequential clinical 
and laboratory features. The Journal of rheumatology. 1981 Jul-Aug;8(4):587-98. PubMed PMID: 

MCTD  |  394



6975376. 
118. Michels H. Course of mixed connective tissue disease in children. Annals of Medicine. 1997 

Oct;29(5):359-64. PubMed PMID: 9453280. 
119. Piirainen HI. Patients with arthritis and anti-U1-RNP antibodies: a 10-year follow-up. British Jour-

nal of Rheumatology. 1990 Oct;29(5):345-8. PubMed PMID: 2224402. 
120. Singsen BH, Bernstein BH, Kornreich HK, King KK, Hanson V, Tan EM. Mixed connective tissue 

disease in childhood. A clinical and serologic survey. Journal of Pediatrics. 1977 Jun;90(6):893-900. 
PubMed PMID: 300795. 

121. Gunnarsson R, Aalokken TM, Molberg O, Lund MB, Mynarek GK, Lexberg AS, et al. Prevalence 
and severity of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a nationwide, cross-sec-
tional study. Annals of the Rheumatic Diseases. 2012 Dec;71(12):1966-72. PubMed PMID: 
22550317. 

122. Barst RJ, Chung L, Zamanian RT, Turner M, McGoon MD. Functional class improvement and 
3-year survival outcomes in patients with pulmonary arterial hypertension in the REVEAL Registry. 
Chest. 2013 Jul;144(1):160-8. PubMed PMID: 23429998. 

123. Nickel N, Golpon H, Greer M, Knudsen L, Olsson K, Westerkamp V, et al. The prognostic impact 
of follow-up assessments in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J. 
2012 Mar;39(3):589-96. PubMed PMID: 21885392. 

124. Farber HW, Miller DP, Poms AD, Badesch DB, Frost AE, Muros-Le Rouzic E, et al. FIve-year out-
comes of patients enrolled in the reveal registry. Chest. 2015;148(4):1043-54. 

125. Sobanski V, Giovannelli J, Lynch BM, Schreiber BE, Nihtyanova SI, Harvey J, et al. Characteristics 
and survival of patients with anti-U1RNP antibodies in connective tissue disease associated pul-
monary arterial hypertension. Arthritis & Rheumatology. 2015:n/a-n/a. 

126. Gunnarsson R, El-Hage F, Aaløkken TM, Reiseter S, Lund MB, Garen T, et al. Associations 
between anti-Ro52 antibodies and lung fibrosis in mixed connective tissue disease. Rheumatology 
(Oxford). 2015 August 28, 2015. PubMed PMID: 26320136. 

395  |  MCTD



56. 

MYOSITT. POLYMYOSITT OG 
DERMATOMYOSITT (REV 021) 

Myositt (Dermatomyositt og Polymyositt) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på inflammatorisk polymyositt og dermatomyositt 

Progredierende svakhet i proksimale muskler (lår, overarmer) 

Vedvarende økt CK i blodet 

Noen med utslag i myosittspesifikke antistoff 

MR av lårmuskler viser bilaterale muskelødem 

Dermatomyositt (DM) med typiske hud-forandringer 

Non-inflammatorisk myopati og inklusjonslegeme myositt utelukkes 

Diagnosen sikres ved biopsi fra affisert muskulatur 

 ICD10: M33.1 (Dermatomyositt), M33.2 (Polymyositt). J99.1 Lungemanifestasjon ved bindevevssyk-
dom; G72.0 Legemiddelindusert myositt/myopati; G72.8 Kreft-assosiert (annen) myopati 

Læringsmål REV 021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032 

 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617634
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Dermatomyositt. 
1) V-tegn på 
thoraks 2) 
Mekanikerhender 
3) Gottrons 
papler  over MCP, 
PIP og DIP-ledd 
4) Sjal-tegn over 
nakke og skuldre 

Illustrasjon: Mervi U, Indian J Derm, 2012. CC-BY-NC-SA 3.0 

Definisjon 

Myositt er en gruppe revmatiske systemsykdommer som karakteriseres av betennelse og nekrose i 
tverrstripet muskulatur, men også andre organer kan være affisert (hud, lunge, hjerte og ledd). Syk-
dommene deles vanligvis inn i 5 grupper utenom overlapp-syndromer. 

• Polymyositt (PM) 
• Dermatomyositt (DM) (muskel- og hud-affeksjon) 
• Immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM), inklusiv statin-indusert myopati deles inn i tre 

grupper: 

1. anti-HMGCA positiv type (ofte statin-relatert) 
2. anti- SRP postiv type 
3. Antistoff negativ type 

• Cancer-assosiert myositt (CAM) (ledsages som oftest av hudaffeksjon) 
• Inklusjonslegememyositt (IBM) 

I tillegg kommer sjeldne undergrupper (andre, se sist i kapittelet) 

Sykdomsårsaker 

Årsak er til største del ukjent, men der IMNM kan trigges av statiner. Ingen familiær aggregasjon. 
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Epidemiologi 

Prevalens 8-18/100 000, insidens 0,5-8 /mill./år. Hyppigst affiseres personer i 40-50 års alderen. Kvinner / 
Menn 2:1 (Dobloug G, 2013). 

Sykdomsmanifestasjoner / Kliniske kjennetegn 

Allmenn-symptomer 

Sykdomsfølelse, lett feber og vekttap forekommer. Mange har artralgier, særlig tidlig i sykdomsforløpet. 

Muskler 

• Muskelsymptomene utvikler seg langsomt, aldri i løpet av dager. 

• Symmetrisk kraftsvekkelse i proksimale muskler er typisk, med unntak av inklusjon-

slegeme myositt (IBM) som har mer distal affeksjon. 

• Hoftesvakheten (gangfunksjon) debuterer nesten alltid før affeksjonen av skulder-

buen. 

• Oftest er smerten beskjeden og stivhet lite uttalt. 

• Nakke-fleksorer kan angripes og uttalt svakhet medføre gi “drop-head” (differensial-

diagnoser: amyloidose, nevrologiske sykdommer) 

• Affeksjon av nasofaryngeale muskler kan gi nasal tale, heshet og nese-regurgitasjon, 

men er sjeldent. Ubehandlet vil myositt over tid medføre muskelatrofi. Ikke myotoni 

eller myasteni. Dysfagi skyldes affeksjon av tverrstripet muskulatur i farynks og øvre 

øsofagus. 

Hud 

Når myositt er ledsaget av typiske hudforandringer, klassifiseres tilstanden som dermatomyositt (DM). 

• Gottrons tegn er erythem som sees på hendenes dorsale side, særlig over MCP og PIP 

leddene som rød-lilla forandringer, men kan også sees over albuer, knær. 

• Gottrons papler er papulært erythematøst utslett, oftest over MCP-ledd. 
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• V-tegn er et erythematøst, solsensitivt utslett på ansikt, hals og fremre bryst. 

• Sjal (Shawl) -tegn betegner utslett på skuldre og øvre del av ryggen. 

• Holster-tegn  er et rødt-lilla, retikulært lateralt på kne og lår 

• Poikiloderma består av teleangiektasier, hudatrofi og hypo- og hyper- pigmentering 

og inngår i Sjal-tegn, V-tegn og Holster-tegn 

• Mekaniker-hender (maskinist-hånd) er flassende, sprekk-dannelser på fingertupper, 

spesielt på radialsiden av pekefingre og på tommel. Dette sees oftest ved antisynte-

tase syndrom (ASS, se nedenfor), men forekommer enkelte ganger hos pasienter med 

DM. 

Hud-symptomene følger ofte myositt-aktiviteten, men kan også debutere måneder etter muskel-affeksjo-
nen. 

Dermatomyositt uten tegn til muskel-manifestasjon forekommer og betegnes som amyotrofisk eller sine 
myositis. 

Muskelsvakhet, økte muskelenzymer og typiske histologiske dermatomyositt-forandringer uten hud-symp-
tomer forekommer og betegnes sine dermatitsis 

Sjeldne hud-symptomer 

• Subkutant ødem (uten proteinuri, lavt albumin eller andre tegn på nefritt) er assosiert med  alvorlig 
sykdom. Ødem er vanligst ved juvenil dermatomyositt (JDM) og utvikles ofte før muskel-manifes-
tasjonene. 

• Nekrotiserende ulcera (vaskulitt sår) signaliserer alvorlig sykdom og kan sees ved anti-MDA5 posi-
tivitet (MDA5 syndromet; vennligst se nedenfor) og ved ko-eksisterende malignitet (9). 

• Hos 30-60 % sees negleseng forandringer med hypertrofi av kutikkelen (mellom neglen og huden) og 
små hemoragiske infarkter. 

• Pannikulitt (fettvevsnekrose), vaskulitt sår og alopeci. 
• Lipodystrofi kan utvikles som en komplikasjon til dermatomyositt og tolkes ofte feilaktig som 

lokalisert muskelatrofi. Andre eksempler på årsaker til lipodystrofi er steroidinjeksjoner, HIV infek-
sjon, insulinresistens, polycystisk ovarie-syndrom og systemisk lupus erythematosus (SLE). 

Interstitiell lungesykdom (ILD) 

Fortetninger i lungevevet påvises spesielt hos myositt pasienter med anti-MDA5- (avsnitt nedenfor) og anti-
syntetase antistoff (vennligst se antisyntetase syndromet i eget kapittel) med en total prevalens ved myositt 
på ca. 30 %. (Lilleker JB, 2017; Tansley SL, 2013). 
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Vanligste lungesymptom er dyspné og tørrhoste. 

Lungefunksjonstester viser et restriktivt mønster med redusert gassdiffusjons-kapasitet 

(DLCO), 

HRCT thoraks viser vanligvis et mønster som ved non-spesifikk interstitiell pneumoni (NSIP), 

med mattglassfortetninger (ground glass). Mindre vanlig er «usual interstitial pneumonia» 

(UIP) med utseende av «bikake mønster» (4). UIP er irreversibel og medfører den dårligste 

prognosen. 

Lunge-manifestasjonene kan kompliseres ved pulmonal hypertensjon, sjeldnere pneumo-

mediastinum. ILD er sammen med malignitet og infeksjoner vanligste årsak til redusert over-

levelse ved myositt (Marie I, 2001; Yamasaki Y, 2011). 

Kardialt 

Der er beskrevet hjerte-affeksjon ved myositt mellom 9-72 % (Zhang L, 2012). Denne er ikke sjelden sub-
klinisk og omfavner myokarditt, arytmier, hjertesvikt og økt aterosklerose tendens (Schwartz T, 2016) 

Artritt/artralgier 

Artritt forekommer ofte blant pasienter med anti-MDA5 positivitet og antisyntetase syndrom (ASS, se eget 
kapittel). Ved fravær av anti-CCP antistoff er artrittene med myositt vanligvis ikke erosive. Ved ASS med 
artritt ses anti-CCP hos ca. 1/3 av (Meyer A, 2015). 

Utredning av myositter 

Myositter representerer en sjelden og heterogen sykdomsgruppe der differensialdiagnostikk mot andre 
ikke-inflammatoriske muskelsykdommer kan være vanskelig. Samarbeid mellom andre spesialister som 
nevrolog, endokrinolog, spesialist i biokjemi og patolog blir derfor viktig i utredningen. Oftest vil revma-
tologer ha ansvar for myosittene, nevrologer for de non- inflammatoriske myopatiene (muskeldystrofier 
med flere). 

Anamnese: Familie anamnese. Hvilke symptomer dominerer: svakhet, smerte eller stivhet?

Når oppstår symptomene; I hvile, under eller etter fysisk anstrengelse? Debut alder? Hvor 
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raskt har symptomene utviklet seg? Medikament forbruk (statiner, andre)? Symptomer på 

andre systemiske bindevevssykdommer? 

Muskelsymptomer: Distribusjon; proksimal / distal, symmetrisk / asymmetrisk? Hypertrofi / 

atrofi? (Hypertrofi ses hos noen pasienter med muskeldystrofi). Fascikulasjoner? (Ses ved 

nevromuskulære tilstander) 

Laboratorieprøver 

Muskelenzymer; CK, LD, ASAT. Disse er vanligvis forhøyet, men ikke nødvendigvis. Noen ganger finner 
man normal CK med moderat forhøyet LD. CK stammer fra muskelcellenes cytoplasma (sarkoplasma), 
og mesteparten utgjøres av isoenzymet CK MM. Nivået av CK ligger oftest mellom 2-20 ganger øvre nor-
malverdi. CK- forhøyelse sees også ved mange andre tilstander som traume, eksessivt muskelarbeid, infek-
sjoner, toksisk påvirkning og muskeldystrofier. Hos ca. 0,7% friske er CK idiopatisk forhøyet (Lilleng H, 
2011). 

Troponin I, troponin T, myoglobin i urin; Troponin I er en mer følsom markør for hjerteaffeksjon enn Tro-
ponin T. Vær oppmerksom på at Troponin T kan øke ved myositt, også uten sikker hjertemuskelaffeksjon. 

SR, CRP, hvite, differensialtelling, kreatinin, Na, K, Ca, PTH, TSH, T4, s-cortisol, 

ANA, myosittspesifikke-  og assosierte antistoffer; vennligst se immunologiske undersøkelser nedenfor: 

Immunologiske undersøkelser 

Myositt spesifikke antistoffer (MSA) er antistoffer som nesten utelukkende sees ved inflammatoriske 
myopatier. Dette til forskjell fra myositt-assosierte auto-antistoffer som sees også ved andre systemiske 
bindevevssykdommer. MSA har de siste 20-årene bidratt betydelig til diagnostikk, utredning og behandling 
av myositt. En oversikt av disse sees i Tabell 1 

Tabell 1. Oversikt over myositt spesifikke antistoff 
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Antistoff Forekomst Kliniske kjennetegn 

Antisyntetase-antistoff 

Antisyntetase syndrom; Myositt 
(PM eller DM), ILD, artritt, 
Raynauds, mekaniker hender og 
feber 

-Anti-Jo-1 20% Antisyntetase-syndrom 

-Anti-PL-7 5-10% Antisyntetase-syndrom 

-Anti-PL-12 <5% Antisyntetase-syndrom 

-Anti-EJ 5-10% Antisyntetase-syndrom 

-Anti OJ <5% Antisyntetase-syndrom 

-Anti KS <5% Antisyntetase-syndrom 

-Anti-Zo <1% Antisyntetase-syndrom 

-Anti YRS <1% Antisyntetase-syndrom 

Immunmediert myopati (IMNM) 

-Anti-SRP 5-10% Nekrotiserende myopati, høy CK, 
«hissig», hjerte 

-Anti-HmG-CoA reduktase 5-10% Nekrotiserende myopati med høy 
CK, statin bruk 

Dermatomyositt 

Anti-Mi2 5-10% blant dermatomyositt (DM) Typiske hudforandringer 

Anti-TIF1gamma 20% blant DM Assosiert med malignitet 

Anti-NXP2 25 (hos DM og Juvenil DM) Assosiert med malignitet. Hos JDM; 
assosiert med kalsinose 

Anti-MDA5 
Amyopatisk DM; Alvorlig ILD, 
ulcerasjoner, mekaniker hender, 
pannikulitt. (MDA5-syndromet) 

Anti-SAE 5% blant DM Hissig hudaffeksjon, dysfagi. Ikke 
relatert til malignitet 

Spesielle myositt-undergrupper 

Antisyntetase syndrom, ASS 

Alle myositter med antisyntetase antistoffer (oftest anti-Jo-1, anti-PL7 eller anti-PL12) har høy forekomst 
av interstitiell lungesykdom. Opptil 30% av alle med polymyositt eller dermatomyositt kan defineres som 
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Orbital myositt med lite ødem i ve 
øye. Venstre n. abducens parese hos 

ASS (Klassisk triade med ILD, myositt og ofte artritt, kan utvikles over tid. I tillegg har mange Raynauds 
fenomen, mekanikerhender (sprekkdannelse på fingre) og feber (Cavagna L, 2015). 

• Vennligst les om ASS i eget kapittel. 

Orbital/okulær myositt 

Øye-manifestasjon i form av orbital myositt kan gi periorbital 
smerte, diplopi og hevelse av øyelokk. Diagnose ved MR-under-
søkelse og biopsi. Oppfølging hos øyelege. Illustrasjon: Albu CV 
et al, Curr Health Science J, 2013. CC BY-NC-SA 4.0 

Immunmediert nekrotiserende 
myopati (IMNM) 

Tre typer: HMGCA- positiv, SRP-postiv og antistoff-negativ type. En forventer at pasienter med anti-
HmGCoA-reduktase (HMGCA) eller SRP -antistoffene har immunmediert nekrotiserende myopati 
(IMNM) med «hissig» myositt, betydelig muskelsvakhet inklusive dysfagi og høy CK. Hjerteaffeksjon kan 
forekomme, spesielt ved anti-SRP, mer sjelden er lunge-manifestasjoner. Histologisk sees nekrose nesten 
uten inflammatoriske infiltrater (liknende bilde kan også sees ved cancer assosiert myopati). 

Anti-HmGCoA reduktase er assosiert med statin-bruk (kolesterol-senkende), men kan også forekomme 
uten bruk av dette. 

En vurder behandling for anti-SRP positiv myositt med steroider og rituksimab, for anti-HmGCoA-reduk-
tase med IVIG i monoterapi (Pinal-Fernandez I, 2018). 

IMNM er generelt ikke assosiert med malignitet. 

• Vennligst les også om statin-myopati i eget kapittel 

Cancer-assosiert myositt 

Anti-TIF1γ og anti-NXP2 antistoffene sees ved dermatomyositt og er assosiert med koeksisterende malig-
nitet (Fiorentino DF,  2013). Anti-NXP2 kan også påvises hos juvenil dermatomyositt uten å være malig-
nitet-assosiert, men er da vanligvis assosiert til kalsinose dannelse. DM har økt insidens av malignitet når 
sykdommen begynner i voksen alder sammenlignet med PM og forekomst av kreft sees 3 år før og etter 
debut av DM symptomer (Dobloug GC, 2016). 
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Illustrasjon: MDA5 syndrom. 

Internasjonale retningslinjer anbefaler årlig malignitet-screening over 3-5 år fra DM diagnose 

hos voksne pasienter. Andre risikofaktorer for malignitet er høy alder, mannlig kjønn og 

dysfagi (Lu X, 2014). 

Bryst-, gyn-, GI- og lungecancer er de cancer typer som er hyppigst forekommende ved can-

cer assosiert myositt (Yang , 2017). 

Anti-MDA5 -syndromet 

Pasienter med anti-MDA5 antistoff har ikke særlig aktiv 
myositt, men kan ha betydelig hud-affeksjon inklusive nekro-
tiske sår. Flere av disse pasientene utvikler «rapid progressive 
lung disease» som kan være meget alvorlig og vanskelig å 
behandle. Utvikling av pneumo-mediastinum sees ikke 
sjeldent og er et dårlig prognostisk tegn. Behandlingsalterna-
tiver i tillegg til steroider er rituksimab, cyclofosfamid, 
takrolimus og plasmaferese. Illustrasjon: Porronchi P et al, 
Clin. Mol. Allergy CMA, 2015. CC-BY 4.0 

Inklusjonslegeme myositt 

Inklusjonslegeme myositt (IBM) skiller seg mest ut fra de andre; Dobbelt så hyppig hos menn, debuterer 
vanligvis etter 50 års alder og er mer langsomt progredierende. Pasienter med IBM kan ha affeksjon av distal 
muskulatur (finger-fleksorer, tibialis anterior) med asymmetrisk distribusjon. Mange har affeksjon av svel-
gmuskulatur, men ikke ILD. Svarer dessverre dårlig på immunsuppressiv behandling. 

• IBM er nærmere beskrevet i eget kapittel. 
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MR av lårmuskler: Myositt med økt 
T1-signal forenelig med ødem og 
inflammasjon. 

Bildediagnostikk 

MR-undersøkelse 

Oftest undersøkes lår-muskulatur hvor det er størst sjanse for å 
se forandringer; 

Muskel og fascie-ødem taler for inflammasjon, fett-infiltrasjon 
og atrofi mer for kroniske forandringer. Ødem og fett-infil-
trasjon er ikke spesifikt for myositt, men sees også ved andre til-
stander, spesielt muskeldystrofier. MR av muskulatur brukes 
også til å lokalisere egnet sted for biopsi, siden muskel-inflam-
masjonen ofte har flekkvis distribusjon. Illustrasjon: Kalli-
abakos D, Pappas A, Lagoudianakis E, Papadima A, Chrysikos 
J, Basagiannis C, Tsakoumagou M, Skanelli Y, Manouras A – 
Cases journal (2008). CC BY 2.0 

CT-undersøkelser 

HRCT lunger tas for å utelukke lungeaffeksjon, konvensjonell CT-undersøkelse dersom en vurderer om 
malignitet kan foreligge. Ved lunge-manifestasjon viser HRCT initialt et NSIP mønster, oftest lokalisert 
dorso-basalt bilateralt. Senere i forløpet kan fibrose og et UIP mønster forekomme. 

• Vennligst les om lungesykdom i eget kapittel. 

Røntgen 

Røntgen øsofagus med svelging av barium kontrastmiddel kartlegger dysfunksjon ved svelging. Affeksjon 
av svelg muskulatur er ikke uvanlig ved myositt og er et dårlig prognostisk tegn med aggressiv myositt og 
assosiert med malignitet (Lu X,  2014). Det foreligger også økt risiko for aspirasjon og pneumoni. Dys-
motilitet og svelgevansker  kan på sikt medføre alvorlig vekttap, slik at pasienten må ha næringsinntak via 
sonde eller PEG. 

PET/CT 

PET/CT kan vurderes for  utelukke tegn til malignitet, særlig ved dermatomyositt hos voksne 

Test av muskelstyrke 

Standardiserte tester er viktige verktøy i oppfølging av pasienter, særlig for å vurdere behandlingseffekt og 
om behandlingsmål oppnås. Fysioterapeuter tester både direkte muskelstyrke og utholdenhet. Til test av 
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myositt pasienter er der utviklet to tester; Muskelstyrke ad modum Kendall og FI2 test  (Alexanderson H, 
2006; Kendall HO, Kendall FP, Wadsworth GE. Muscles : testing and function. 2nd ed. ed. Baltimore: 
Williams and Wilkins; 1971). 

EMG 

Elektromyografi (EMG) kan skille mellom nevrogen og muskulær skade. Blant annet måles insersjons-
aktivitet som er elektrisk aktivitet utløst av selve nålestikket. Dette er redusert ved muskelcelletap og økt 
ved denervasjons-myopati, inflammasjon og metabolske prosesser. Abnorm spontan depolarisering er alltid 
et tegn på patologi. Ved myositt ses polyfasiske motor unit potentials (MUP), «sharp waves» og repetitive 
utladinger. Bruk av EMG i utredningen har avtatt og ofte erstattet av de andre metodene. 

Muskelbiopsi 

Biopsi forventes å vise inflammasjon og nekrose og skiller oftest mellom polymyositt, dermatomyositt og 
inklusjonslegeme myositt. 

Perimyseal inflammasjon. Dermatomyositt (DM) kjennetegnes ved en perimyseal inflam-

masjon (se foto) med hovedsakelig CD4+ lymfocytter mellom celler og muskelfascikler. Ved 

DM er perifasciculær atrofi (kapillærtap og ischemisk skade), redusert kapillartetthet og 

“membrane-attack-complex” deponering typiske funn. Illustrasjon nedenfor: perimyseal 

inflammasjon: Karri SB, Kannan MA, Rajashekhar L, Uppin MS, Challa S – Annals of Indian 

Academy of Neurology (2015 Apr-Jun). CC BY-NC-SA 3.0. 

Endomyseal inflammasjon. Ved polymyositt (PM) sees fortrinnsvis endomyseal inflammasjon 

(opphopning av lymfocytter som omgir og invaderer non-nekrotiske fibre, hovedsakelig 

CD8+ cytotoksiske celler). Illustrasjon nedenfor: endomyseal inflammasjon: Malik A, Hayat G, 

Kalia JS, Guzman MA – Frontiers in neurology (2016). CC BY 4.0 
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Histologi ved dermatomyositt: 
Perivaskulær og perimyseal 
inflammasjon. 

Polymyositt med endomyseal 
inflammasjon (piler). 

Ved antisyntetase syndrom finner man deponering av C5b-9 
komplekser og inklusjoner av myofilament. Forandringene er 
lokalisert som ved DM, perifascikulært (Stenzel W, 2015). 
ASS er beskrevet i eget kapittel. 

Inklusjonslegeme myositt (IBM) har som PM perimyseal 
inflammasjon med CD4+ lymfocytter, i tillegg til ragged red 
fibers som tyder på mitokondrieskade. Filamenter opptrer 
både i cytoplasma og i nukleus, sees i mikroskopi som 
inklusjoner. Elektronmikroskopisk finner man mikrotubulære filamenter som ved farging med Kongo rødt 
indikerer Beta amyloid protein. Det sees også vakuoler med amyloid innhold (rimmed vacuoles= vakuoler 
som er begrenset av en tykk vegg) (IBM er omtalt i eget kapittel). 

Lungefunksjonstester 

Opptil 2/3 av myositt-pasientene har pulmonal affeksjon med 
interstitielle forandringer. Symptomene kan være subkliniske 
og derfor viktig å vurdere med hensyn på progresjon. Med 
lungefunksjons-tester med vurdering av FVC og FEV i tillegg 
til gassdiffusjon, DLCO, får man en tilstrekkelig oppfatning 
om lungefunksjonen. Det bør initialt og ved mistanke om pro-
gresjon også utføres HRCT thoraks. 

• Vennligst les om lungefunksjonstester i eget kapittel 

Malignitet utredning 

Siden myositt (spesielt DM hos voksne) har økt risiko for bakenforliggende kreftsykdom er det indisert 
med malignitet utredning. CT -thoraks/abdomen/bekken, alternativt PET-CT, i tillegg til mammografi og 
gynekologisk undersøkelse er anbefalt. Hemofec. Ev benmargsbiopsi og mage-tarm endoskopi. De vanlig-
ste tumorene assosiert med myositt er ovarial- bryst-,  lunge-, tarmkreft og lymfom (Dobloug GC, 2015). 

• Vennligst les om malignitet ved revmatiske sykdommer i eget kapittel 

Diagnostiske kriterier/klassifikasjons kriterier 

I 1975 publiserte Bohan og Peter (Bohan A, 1975) diagnostiske kriterier for myositt; 
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*Forutsetter at andre årsaker til myopati er ekskludert 

• 1. Symmetrisk proksimal muskelsvakhet 
• 2. Forhøyde muskelenzymer i serum (CK, aldolase, ASAT, ALAT, LD) 
• 3. EMG med polyfasiske MUP, ”sharp waves” og repetitive utladninger 
• 4. Muskelbiopsi; Degenerasjon, regenerasjon, nekrose, fagocytose og interstitielle mononukleære 

infiltrater 
• 5. Typiske eksantem (som heliotropt eksantem, Gottrons tegn/papler) 

• For å stille diagnosen DM må kriterium 5 være til stede 

• Mulig PM/DM = 2 kriterier 
• Trolig PM/DM = 3 kriterier 
• Definitiv PM/DM = 4 kriterier 

* Kriteriene forutsetter at andre årsaker til myopati er ekskludert. 

Klassifikasjonskriterier EULAR/ACR 2017 

Bohan og Peter kriteriene brukes til viss del fortsatt, men der det i 2017 ble publisert nye klassifikasjons kri-
terier  (Lundberg IE, 2017). 

Kriteriene deles opp i om det foreligger muskelbiopsi eller ikke. Poeng score på >9 viser høy sannsynlighet 
for myositt og kriteriene går deretter videre for å klassifisere undergrupper; 

Kriteriene summerer score som bygger på følgende parametere med eller uten muskelbiopsi tilgjengelig 

Kalkulator for EULAR/ACR kriterier, vennligst se her 

(PM=polymyositt, IMNM=immunmediert nekrotiserende myopati, ADM=amyopatisk dermatomyositt, 
DM=dermatomyositt, JDM=juvenil dermatomyositt). (Tillatelse for bruk av tabell og figur fra I Lund-
berg) 

Med disse kriteriene oppnås en sensitivitet og spesifisitet på 90 %. 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 
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Behandling 

Behandling er individuelt tilpasset styres av flere faktorer: 

1. Grad av muskelaffeksjon 
2. Hvilke organ som er affisert 
3. Myositt spesifikke antistoff 
4. Alder og ev komorbiditet 
5. Myositt type 

Det eksisterer meget få behandlingsstudier ved myositt. 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 

bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. Tilsvarende 

om behandling utenfor godkjent indikasjon / utprøvende behandling. 

Steroider med Prednisolon Dosering er individuell. 0,75mg-1mg/kg i nedtrapping har vært  vanlig første-
hånds valg ved myositt behandling. 

DMARDS. Samtidig behandling med steroider og steroidsparende middel (DMARDs) som metotreksat 
ev azathioprin er vanlig. 

Biologisk. En randomisert placebokontrollert studie med biologisk legemiddel i form av rituksimab hos 
behandlingsrefraktære myosittpasienter viste at 83 % av pasientene nådde «definition of improvement» 
(Oddis CV, 2013). Rituksimab ser også ut til å være effektiv ved myositt assosiert ILD (Andersson H, 2015). 

Annet: I enkelte tilfeller, særlig ved immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM) er det aktuelt å vur-
dere bruk av immunglobuliner intravenøst (Allenbach Y, 2018). 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

Lundberg IE, 2017: EULAR Klassifikasjon av myositt 

Allenbach Y, 2018; ENMC anbefalinger for IMNM 
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Revmatologisk forening/Legeforeningen 2020 

Prognose 

1/3 del av myositt pasientene har monofasisk sykdomsforløp, 1/3 har polyfasisk sykdomsforløp og den siste 
1/3 del har et kronisk forløp (30). Overlevelse er avhengig av alder, diagnostisk «delay », ev malignitet, og 
ILD. 5-års overlevelse er ca. 95%, 10-års overlevelse 90 % (Danieli MG, 2014). 

I listen nedenfor er lenker til kapitler der andre myopatier er beskrevet: 

1.  Antisyntetase syndrom 
2. Inklusjonslegeme myositt (IBM) 
3. Non-inflammatoriske myopatier ( Infeksiøs myositt, toksisk myopati, sekundær myopati til systemisk 

sykdom,  muskeldystrofier. kongenitale myopatier, metabolske myopatier, mitokondrie myopatier. 
Idiopatiske myopatier. 

4. Juvenil dermatomyositt 

Litteratur 

Schmidt J, 2018 

Betterige Z, 2015 (myositt-spesifikke antistoff) 
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57. 

SYSTEMISK LUPUS ERYTEMATOSUS (SLE) 
(REV 021) 

Systemisk lupus erythematosus 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på systemisk lupus (SLE) 

Klinisk sykdomsbilde og antistoff er essensielle. Noen pasienter har et mildt sykdomsforløp uten 

skader på inder organer, mens andre preges av skade på ledd, hud, blodceller, nervesystem, 

hjerte, lunger og nyrer. 

Forekomst av antinukleære antistoff (ANA) påvises alltid ved aktiv sykdom. Spesifikke under-

grupper omfatter anti-DNA, anti-Sm, anti-c1q, SSA og SSB. 

Urinprøve er obligatorisk for å vurdere tegn til nyre-manifestasjon 

Immunkomplekser i biopsi (hud, nyre) styrker diagnosen. 

Læringsmål REV 021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032 

ICD-10: M32.8; M32.1 SLE med organ-affeksjon (N08.5* nyre; I32.8* perikarditt, J99.1* lunge); 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617630
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617629
https://finnkode.ehelse.no/contentpages/ICD10SysDel/Kapittel_XIII_2595816.html#2618293
https://finnkode.ehelse.no/contentpages/ICD10SysDel/Kapittel_XIII_2595816.html#2615215
https://finnkode.ehelse.no/contentpages/ICD10SysDel/Kapittel_XIII_2595816.html#2616063


Systemisk lupus erythematosus (SLE) med lett 
sommerfugl-eksantem (begge kinn) hos et barn 
(Juvenil lupus). 

Definisjon 

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en prototype 
på autoimmun sykdom der eget immunsystem blir for 
aktivt og ved en feil angriper mange av kroppens egne 
organer. Sykdommen debuterer oftest blant barn og 
unge voksne og over 90% er kvinner. 

Typiske symptomer er sykdomsfølelse, utslett og 
artritt. Blodprøver viser betydelige immunologiske 
forstyrrelser, og produksjonen av auto-antistoffer er 
særlig uttalt. Sykdomsforløpet varierer over tid hos den 
enkelte og fra pasient til pasient. 

SLE er uansett en potensielt alvorlig sykdom med sta-
tistisk økt dødelighet, selv om prognosen er blitt veldig 
mye bedre de siste årene. Illustrasjon: Chiewchengchol 
D, Murphy R, Edwards SW, Beresford MW – Pedi-
atric rheumatology online journal (2015). CC BY-4.0 

Historie 

SLE ble først beskrevet som hudsykdom av Cazenave i 1851. Definert som systemsykdom i 1872 av Kaposi 
(Moritz Kaposi. 1837-1902. Hudlege i Wien, født i Ungarn som Moritz Kohn) som også beskrev som-
merfugl-eksantemet (Smith CD, 1988) 

Epidemiologi 

SLE forekommer omtrent ti ganger hyppigere blant kvinner enn menn. Sorte amerikanere er ca. dobbelt så 
hyppig angrepet som kaukasiere, og asiater har ca. 30% økt risiko sammenlignet med kaukasiere  (Somers 
EC, 2014).  Disse utsatte etnisiteter har tidligere sykdomsdebut og mer alvorlig forløp (Lim SS, Arthritis 
Rheum 2009). Aldersklassen med fertile kvinner i 25-34 års alder er særlig utsatt. SLE oppstår før voksen 
alder hos 20-30% og da oftest i tenårene. Sjeldne genetisk varianter kan begynne tidligere.  SLE debuterer 
sjelden etter 50 års alder. 

Årlig insidens i Norge/Oslo er i en polulasjonsbasert studie beregnet til 3,0/100 000 og prevalens til 51.8/
100.000  (Lerang K, 2012). En dansk populasjons-studie viste insidens på 2,35/100.000 og prevalens 45,2/
100.000 (Hermansen M, 2016). 
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Patogenese 

Sykdomsårsaken er ikke klarlagt, men multiple gener, epigenetikk, hormoner og immunopatologiske 
mekanismer er involvert. 

I sykdomsutviklingen skjer et tap av immunologisk toleranse for eget vev. Immunsystemet begynner å pro-
dusere antistoff som er rettet mot ulike nukleære egne proteiner / antigen. Antistoffene kan indusere dan-
nelsen av immunkomplekser som i neste trinn bidrar til organskade via komplement. 

Ved aktiv SLE har pasientene ofte lavere verdier av komplement-faktorene C3 og C4 enn normalt. En tror 
at dette kan skyldes at aktivitet i sykdommen fører til økt komplement-aktivering og økt forbruk av de 
enkelte komplement-faktorene. 

Det er flere årsaker som driver den ugunstige produksjonen av antistoff. En sentral mekanisme er at økt 
celle-død (apoptose) bringer intracellulære autoantigener  (nukleosomer med flere) ut i ekstracellulært 
miljø. Apoptose i en celle induseres ofte ved at Fas reseptor (også kalt “døds-reseptor”) på overflaten av 
cellen bindes til sin ligand Fas (FasL). Samtidig foreligger redusert evne til å fjerne slikt apoptotisk celle-
materiale som gjenkjennes av autoreaktive celler (Gatto M, 2013). Ved SLE er det påvist økte mengder 
apoptotiske celler i perifert blod. Hvis slike celler med tiden isteden destrueres ukontrollert, kan intracel-
lulære antigener frigis. Mot slike antigener er det ikke utviklet immunologisk toleranse. På denne måten 
kan autoimmunitet induseres. Videre er det påvist økte mengder oppløselig fas hos 60 % av SLE-pasientene. 
Dette kan forstyrre destruksjonen av aktiverte T-Iymfocytter. Man skal også merke seg at auto-antistoffene 
ved SLE er rettet mot proteiner som eksponeres under apoptose (i nukleære blebs/bobler). Videre kan for 
eksempel UV-B stråler gi apoptose av keratinocytter som ved tilstedeværelse av anti-SSA (anti-Ro) antistoff 
kan føre til fotosensitivt utslett. 

Grunnleggende immunologiske prosesser er beskrevet i eget kapittel om immunsystemet. 

Genetikk 

Genetisk disposisjon er medvirkende årsaksforhold til SLE. Økt konkordanse på 20-40% ses hos monozy-
gote tvillinger og opphopning av SLE og auto-antistoffer blant førstegradsslektninger (2-5%). 

Det er en høyere forekomst av genene som koder for HLA klasse II variantene DR3 og DR15 hos SLE 
pasienter enn i normalbefolkningen. Insidens av SLE er økt ved enkelte medfødte komplement-mangler av 
den klassiske aktiverings-veien (C1q, C1r og C1s, C4 og C2 mangel) som skyldes defekt i enkelt-gener og 
medfører redusert evne til å fjerne apoptotisk materiale. Også genetisk interferonopati, mangel på prolidase 
og PKCδ er gen-defekter som forårsaker SLE. Mutasjon i DNASE1L3 medfører ugunstig opphopning av 
DNA. Disse tilfellene debuterer tidlig og forløper alvorlig. 
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De ulike bakenforliggende gendefektene og forskjellige sykdomsforløpene viser at SLE ikke er en ensartet 
sykdom (Rivas-Larrauri F, 2016). 

Symptomer 

SLE kjennetegnes av individuelle, ulike sykdomsforløp. Autoimmun skade på hud, slimhinner, ledd, indre 
organer, blod- og nervesystem skjer i ulik grad, men akkumulerer skade og organsvikt over tid (Dörner T, 
2019). 

Tidlige symptomer (presentasjon i primærhelsetjenesten) 

Påvirket allmenntilstand: (Utmattelse/fatigue, Redusert appetitt, Vekttap og Influensa-lig-

nende slapphet) 

Samtidig kan mer typiske sykdomstrekk ses (Mok CC. 2014): 

• Artralgi (ny-oppstått, ofte fingerledd). 

• Artritt (ofte symmetrisk i små-ledd/fingre, som ved tidlig revmatoid artritt (RA)). 

• Utslett i ansikt (sommerfugl-utbredelse). 

• Fotosensitivitet (markert utslett av lys og sol-eksponering). 

• Munnsår. 

• Pleuritt / pleurale smerter (smerter i thoraks ved dyp inspirasjon). 

• Raynauds fenomen 

Senere i sykdomsforløpet ses mer alvorlige manifestasjoner (spesialisthelsetjen-

esten) 

• Glomerulonefritt (raskt progredierende). 

• Alvorlige cytopenier (hemolytisk anemi, leukopeni eller trombocytopeni). 

• Pleuravæske. 

• Lungeblødning (diffus alveolær). 

• Perikarditt og perikardvæske, ev med perikard-tamponade. 

• Nevropsykiatriske symptomer (psykose, epileptiske kramper) 

• Avaskulære skjelettnekroser 
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Chilblain lupus med eksantem og sår på fingre 
hos en 13 år gammel jente med lupus. Debut med 
rødlige, hovne hudlesjoner på pekefingre, etter 
hvert på andre fingre, håndflater og føtter.. 

Kliniske sykdomsmanifestasjoner 

Hud og hår 

Alopesi med flekkvis håravfall (alopecia areata) eller diffust hårtap til sammen hos 27-64%. Alopeci inngår i 
klassifikasjonskriteriene. 

Hudaffeksjon ses initialt hos 20-25%, i løpet av sykdommen hos 70% (Sontheimer RD 1996). Akutt og 
sub-akutt hud-lupus, samt diskoid lupus omfattes av klassifikasjonskriteriene. 

Sommerfugl-eksantem «Butterfly-rash» hos 10-50%, Soleksem 40% (særlig ved SSA/SSB antistoff i høye 
titre), Purpura 15%, Diskoid lupus 10-12%, Urtikaria 8%, Andre typer dermatitt (bulløse former, urtikariell 
vaskulitt, papulo-nodulær form, erythema annulare) 

SLE-varianter med dominerende 
hudmanifestasjoner (kutan LE) 

Det er ikke avklart om disse representerer egne syk-
dommer eller subgrupper av SLE. Ved de fleste vari-
antene er sollys antatt å være av etiopatogenetisk 
betydning. Det har praktisk betydning at lesjoner kan 
induseres av sollys også hos personer som ikke angir 
fotosensitivitet. En annen viktig årsak er røyking. Ved 
kutan lupus er antallet røkere høyere enn i befolknin-
gen ellers. Hos pasienter som røyker, vil 40 % respon-
dere på behandling med hydroksyklorokin 
(Plaquenil), mens over 90 % av ikke-røykere respon-
derer. En mulig forklaring er at nikotin inhiberer 
lysosomal akkumulering av hydroksyklorokin og dermed hindrer virkningen. Illustrasjon: Bansal S, Goel A 
– Indian dermatology online journal (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Diskoid Lupus Erythematosus (DLE): Kun hudaffeksjon uten tegn til andre organmanifestasjoner. 

Chilblain LE: DLE-liknende plakk på dorsale og laterale deler av hender, føtter, ører, nese, albu eller knær. 
Noduli.  Hypergammaglobulinemi og revmatoide faktorer kan påvises hos noen. Debuterer gjerne i kulde-
perioder. Ved lokalisasjon til fotsålene er det en viss risiko for nekroser. Ved opptreden av Chilblain lupus 
som eneste manifestasjon, er risikoen for å utvikle SLE omkring 18 % (Whitman PA, 2020). 

LE profundus: Lupus pannikulitt som er en variant av Kutan LE. Noduli. Ofte DLE. 
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Subakutt kutan lupus hos kvinne. Lesjonene 
begynner ofte som små plakk eller papler og 
brer seg utover. Annulær, polycyklisk eller 
psoriasiforme, ikke arrdannende, men kan 
etterlate pigmentforandringer. Typisk på 
soleksponerte områder utenom ansikt og 
hodebunn. 

Orale sår i ganen er den mest 
spesifikke lokaliseringen ved oral 
SLE. 

Hypertrofisk LE: Indurerte og hyperkeratotiske plakk. 
Ofte også DLE. 

Kronisk granulomatøs sykdom: Hereditær, residiv-
erende infeksjoner 

Neonatal SLE: Svært mange har dermatitt. Mor med 
SSA/B (Ro/La) antistoff i høye titere. (Vennligst se 
mer nedenfor under Svangerskap) 

SCLE (Subakutt Kutan LE): Karakteriseres av kutane 
lesjoner, sicca-symptomer og ofte uttalt fotosensi-
tivitet. Primært en sykdom som rammer kaukasiske 
kvinner. Aldersdebut gjerne i 50-års-alderen. Utslettet 
er ofte polycyklisk, retikuIært og lokalisert til skuldre, 
posteriore deler av armene, øvre brystregion og rygg, 
samt nakke. Hyppig med sentral hypopigmentering. 
Forhøyet SR og ofte leukopeni. Sjelden med affeksjon av indre organer. ANA hos 75-80 %, anti-SSA (Ro) 
40-100 % som avspeiler Sjøgren-komponenten. Anti-SSB (La) 12-42 %, RF 33 %. De histo-patologiske 
forandringene likner DLE uten hyperkeratose eller follikulær plugging. Behandling: hydroksyklorokin og 
solbeskyttelse (Jore S, 1997). Illustrasjon: Grönhagen CM, Nyberg F – Indian dermatology online journal 
(2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Livedo retikularis: Ses oftest ved antifosfolipid syndrom. 

Hudbiopsi (stansebiopsi): til lmmunfluorescens undersøkelse: Hvis 
biopsi er tatt fra Iys-eksponert område er den positiv (nedslag av lg 
og komplement i den dermo-epiteliale overgangssonen) hos 90%, 
men mange falske positive. Tatt fra ikke-soleksponert område 
(Lupus band test) er testen mindre sensitiv, men mer spesifikk for 
diagnosen SLE. Ved Diskoid lupus (DLE) påvises ikke nedslag i uaff-
isert hud. 

Slimhinner 

Ulcera i munn (foto ovenfor) og slimhinner. Orale sår inngår i klas-
sifikasjonskriteriene. Sekundært Sjøgrens syndrom medfører daglig 
tørrhet i øyne og munn, oftest etter flere års sykdomsforløp. Illus-
trasjon: Uva L, Miguel D, Pinheiro C, Freitas JP, Marques Gomes 
M, Filipe P – Autoimmune diseases (2012). CC BY-3.0 
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Artritt ved SLE “Rhupus” er overlapp mot 
revmatoid artritt (RA). 60 år gammel kvinne med 
alvorlig anti-Dna og anti fosfolipid antistoff positiv 
SLE med perikarditt og lymfopeni. Samtidig 
usurerende anti-CCP og RF positiv revmatoid 
artritt 

SLE med “shrinking lung syndrom” høyre lunge 
der mellomgulvet står høyt. 

Bevegelsesapparatet 

• Artralgier hos nesten alle 
• Non-erosiv artritt og tenosynovitt hos noen. 

Artritt inngår i klassifikasjonskriteriene. 
• Erosiv polyartritt (“Rhupus-artritt”) sjelden 

(foto ovenfor). Ofte anti-CCP antistoff. 
• Jaccoud deformiteter i føtter/hender (likner 

RA) hos 10 %. Svekket sene-apparat med til 
dels betydelige feilstillinger i fingre, ankler og 
føtter, men fravær av usurerende skjelettskader 
ved bildediagnostikk. 

• Aseptisk bennekrose (hofter, skuldre) 
◦ Kan også ses sekundært til høye doser 

kortikosteroider 
• Subklinisk myositt ikke uvanlig, myalgi hos de 

fleste av disse. Lett CK forøkelse. 

Illustrasjon: Ikeda K, Sanayama Y, Makita S, Hosokawa J, Yamagata M, Nakagomi D, Takabayashi K, Naka-
jima H – Clinical & developmental immunology (2013). CC BY-3.0 

Pulmonale manifestasjoner 

• Pleuraaffeksjon med eller uten væske (55 %) 
• Akutt pneumonitt (ikke infeksjon) 
• Kronisk diffus interstitiell lungesykdom 

(sjelden) 
• Pulmonal hypertensjon (sjelden) 
• Pulmonal hemoragi (diffus, alveolær lungeblød-

ning) 
• «Shrinking lung syndrome» (foto ovenfor: 

diafragmadysfunksjon med høystand av 
diafragma) 

• Lungeemboli (ved sekundært antifosfolipid syn-
drom) 

Illustrasjon: Guleria VS, Singh PK, Saxena P, Subra-
manian S – Lung India : official organ of Indian 
Chest Society (2014). CC BY-NC-SA 3.0 
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Kardiale manifestasjoner 

• Perikarditt (klinisk 29 %, ved EKKO 37 %, ved autopsi 66 %). 
• Tachykardi uten feber (vanlig). 
• Kardiomyopati. 
• Endokarditt (Libman-Sachs 13-65 %, bakteriell 2 %). 
• Myokarditt (ved EKKO 2 %). 
• Koronar arteritt (8 %, høy mortalitet) 
• Pulmonal hypertensjon (økt trykk i høyre atrium og lungearterien): 4% ved SLE, referanse: Parabu A, 

2009) 

Kardiovaskulære sykdommer ved SLE 

Mortaliteten ved SLE er bifasisk. I tidlig sykdomsfase dør pasientene av sykdomsrelaterte årsaker, senere av 
terapi-relaterte årsaker. Av de tidlige dødsårsakene inntar akutt myokardinfarkt en sentral plass. Hjertein-
farkt påvises ved EKG, samt stigning av CK-MB og cTnl (Troponin som er spesifikt for myokardskade). 
Relativ risiko for myokardinfarkt ved SLE er 5 – 50. Hos mange pasienter kan plakk-dannelse i koronarkar 
påvises forut for myokardinfarkt. Ultralyd av carotis- og femoralis-arteriene kan diagnostisere plakk og 
økt intima-media fortykkelse som risikofaktorer for ateromatose sykdom. Årsaker til økt risiko for atero-
matose er bl.a. dyslipidemi og hypertensjon og insulinresistens sekundært til nyresykdom. 

Renale manifestasjoner 

Nyre-manifestasjoner ved SLE må undersøkes anamnestisk, klinisk, ved prøver fra urin, blod og ved behov 
også fra vev (nyre-biopsi). Pasienter med Lupus-nefritt har statistisk sett mindre utslett, artritt og Ray-
nauds-fenomener, men oftere alopesi og orale ulcera. Proteinuri (>0,5g/L ) og biopsi-funn (nefritt klasse 
III/IV og klasse II/V) inngår i klassifikasjonskriteriene. 

Av alle SLE-pasienter har 16 % nefritt ved sykdomsdebut. Komplikasjonen utvikles oftest innen de tre 
første sykdomsårene. Klinisk vil 30-50 % ha nyre-affeksjon etter 5 år. Ved autopsi eller ved elektron-
mikroskopi har omtrent alle forandringer i glomeruli. 

Diagnosen Lupus-nefritt baseres på proteinuri (> 0,5 g i spot urin, høy protein/kreatinin ratio eller > 3+ 
ved stiks), urin mikro med cellesylindre (røde blodlegemer, hyaline, kornede eller blandede) og hematuri (> 
5 per synsfelt) eller dysmorfe erytrocytter (skyldes konsentrasjon i tubuli), nedsatt GFR og hypertensjon. 
Nesten 100 % har proteinuri, hvorav 45-65% har nefrotisk syndrom. Mikroskopisk hematuri kan påvises 
hos 80% (Norby GE, 2010). 

Klinisk domineres Lupus-nefritt av proteinuri og nefrotisk syndrom. Nefrotisk syndrom kan kompliseres 
med akselerert aterosklerose, venøs trombose og trombose av vena cava. 
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Glomerulus ved lupus nefritt: a+ d er normal 
kontroll. b+e er klasse III, c+ f er klasse IV. 
Biopsi-materiale d, e og f er behandlet med 
immunhistokjemi i form av proliferating cell 
nuclear antigen (PCNA) 

Anti-trombin skilles ut sammen med albumin slik at proteinuri gir økt risiko for venøse trom-

boser. 

Tap av immunglobuliner ved proteinuri kan gi økt infeksjonsrisiko. 

Typen og graden av nyre-affeksjonen bør oftest bestemmes histologisk ved nyrebiopsi. 

Hydroksyklorokin (Plaquenil) bør ikke brukes ved nefrotisk syndrom. 

Akutt nyresvikt ved SLE er ofte relatert til mikrotromber i renale kapillærer ved TTP / HUS, trombose i 
nyrearterier og vener ved samtidig antifosfolipid antistoff syndrom (sekundært ApLs) eller akutt interstitiell 
nefritt med immunkomplekser langs den tubulære basalmembranen (Joseph RE, 2001) 

Funn ved nyrebiopsi 

Det hyppigste funnet er hyper-cellularitet (fra celler i glomeruli som endotel, epitel og mesangiale celler). 
Wire-loop ytrer seg som eosinofil fortykkelse av glomerulus basalmembran. Halvmånedannelse er syn-
onymt med ekstrakapillær proliferasjon. Cellene kommer fra det parietale epitel av Bowmans kapsel. Fib-
rinoid er et ekstracelluIært inflammatorisk eksudat (fibrin, serumproteiner, immunaggregater og 
ekstra-cellulære matriksproteiner som for eksempel fibronektin). Nekrose er neutrofile infiltrater med 
karyorrhexis (fragmenter av cellekjerner), fibrin eksudater og diskontinuiteter i basalmembranen. Hema-
toksylin-legemer er dannet av degenerert materiale fra cellekjernen. Sees hos bare 25 %, men er diagnostisk 
for SLE. 

Ved nyrebiopsi bør det skilles mellom aktive lesjoner (glomerulær celleproliferasjon, leukocytt-eksudasjon, 
fibrinoid nekrose, hyalin avleiring, cellulære halvmåner og interstitiell inflammasjon). Kroniske foran-
dringer (glomerulær sklerose, fibrose halvmåner, tubulær atrofi og interstitiell fibrose). 

Illustrasjon: Bollain-Y-Goytia JJ, González-Castañeda 
M, Torres-Del-Muro F, Daza-Benitez L, Zapata-Bena-
vides P, Rodríguez-Padilla C, Avalos-Díaz E, Herrera-
Esparza R – Indian journal of nephrology (2011). CC 
BY-NC-SA 3.0 

Ved nyrebiopsi bør følgende has i mente: 

• Hvis biopsien viser mindre grad av aktive 
lesjoner og samtidig akutt tubulo-interstitiell 
nefritt, må andre årsaker til nyresvikt enn SLE 
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undersøkes. 
• Dårligst nyreprognose foreligger ved kroniske lesjoner. 
• Funnene må tolkes i lys av hvor mange glomeruli som er funnet. Hvis 10 glomeruli gjenfinnes, er det 

en 35 % sjanse for at ingen affiserte glomeruli påvises, forutsatt at 10 % av alle er angrepet. Hvis man 
finner 20 glomeruli, er sjansen for å miste fokale forandringer redusert til 12%. 

• Mange nefrittpasienter har både proksimal og distal tubulus dysfunksjon. 
• Segmentale forandringer betyr at bare en del av glomerulus er affisert og at heller ikke alle glomeruli 

har forandringer. Ved fokal nefritt er mindre enn 50% av glomeruli affisert. Hvis > 50% er angrepne, 
betegnes det som diffus. 

• Hematoksylin-legemer er dannet av degenerert materiale fra cellekjernen. Sees hos bare 25 %, men er 
diagnostisk for SLE. 

• Etter nyrebiopsi overvåkes pasienten i 24 timer på grunn av blødningsfare. Transistent hematuri sees 
hos 60-80%. Blødninger hos ca. 2%, hvorav mindre enn 50% trenger inngrep for å stanse blødning. 

• Ved immunhistokjemiske undersøkelser er det en tommelfingerregel at nedslag av flere typer Ig, C3 
og C3 er LN inntil det motsatte er bevist. 

Klassifisering av nefritt (International sosciety of nefrology (2003) 

Histologisk klassifisering Histologiske funn Kliniske kjennetegn 

Klasse I 

Minimal mesangial LN. Det sees 
normale glomeruli ved 
lysmikroskopi med mesangiale 
(mesangial-cellene er karenes 
støtteceller) depoter ved 
immunfluorescens 

Minimale, ikke indikasjon for 
biopsi 

Klasse II Mesangial proliferative LN. 
Mesangial hypercellularitet. 

Hematuri, lavgradig proteinuri; 
nyresvikt, nefrotisk syndrom er 
uventet 

Klasse III 
Fokal LN. Rammer <50% av 
glomeruli. Celleproliferasjon, 
lymfocyttinfiltrater, halvmåner. 

Hematuri, proteinuri, nyresvikt. 
Nefrotisk syndrom er ikke uvanlig. 

Klasse IV Diffus LN. Rammer >50% av 
glomeruli. 

Hematuri, proteinuri, nyresvikt. 
Nefrotisk syndrom er ikke uvanlig. 

Klasse V 

Membranøs LN. Gir ofte nefrotisk 
syndrom. Hematuri sjelden. Evt. 
hypertensjon. Behandles ofte med 
Ciclosporin A. Man ser ofte 
kombinasjon av klasse V og III, 
samt klasse V og IV. 

Proteinuri, ofte nefrotisk syndrom;. 
Hematuri forekommer. Nyresvikt 
er uvanlig. hematuri mulig; 
Vanligvis  ikke nyresvikt 

Klasse VI Avansert sklerotisk LN. 90% eller 
flere av glomeruli er skleroserte. 

Nyresvikt. Proteinuri og hematuri 
er vanligvis tilstede. 

Weening JJ . J Am Soc Nephrol 2004. Almaani S, Meara A, 2017 
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Retikulo-endoteliale manifestasjoner 

Lymfadenopati (50 %). Splenomegali (15-20 %). Tymomer 

Cytopeni 

Cytopenier (mer under laboratorieprøver nedenfor). Inngår i klassifikasjonskriteriene. 

Vaskulært 

Kutan vaskulitt på fingre (pulpa/neglesenger) og albuer. Raynauds fenomen (5-26 %, særlig ved anti RNP 
positivitet). Residiverende tromboflebitt. Arterielle/venøse tromboser (antifosfolipid antistoff) 

Gastrointestinale manifestasjoner 

Peritonitt. Pankreatitt. Lupoid hepatitt. Vanligste årsaker til forhøyde leverenzymer ved SLE er imidlertid 
medikamenter som azathioprin og NSAIDs 

Øyet 

Retinaforandringer vanlige (eksudater og blødninger). Akutt sentralvene / arterietrombose 

Nevropsykiatrisk lupus 

ACR har definert nevropsykiatrisk lupus til å omfatte 19 ulike manifestasjoner (ACR, 1999): 

-CNS: Aseptisk meningitt, cerebrovaskulær sykdom, demyeliniserende syndrom, hodepine (inkludert 
migrene og benign intrakranial hypertensjon), bevegelses sykdom (chorea), myelopati, krampe-tilstander, 
akutt forvirring, angstlidelser, kognitiv dysfunksjon, depresjonstilstander, psykose 
-Perifere nervesystem: Akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulitt (Guillain-Barre syndrom), 
autonome tilstander, mononeuropati singel-/multipleks, myastenia gravis, nevropati, pleksus sykdom, 
polynevropati. 

Manifestasjonene er ikke spesifikke for SLE og har ofte en annen årsak. Data tyder på at bare ca. 30% skyldes 
lupus (Hanly JG, 2020).  Nevropsykiatrisk lupus opptrer oftest tidlig i sykdomsforløpet, samtidig med 
andre tydelige manifestasjoner og karakteristiske antistoff i blodet. 

Sentralnervesystemet (CNS) 
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MR. Transvers myelitt ved SLE. 65 år gammel 
kvinne med “late-onset SLE”. Progressivt tap 
av  muskelkraft i underekstremiteter, 
manglende kontroll over urin- og avføring og 
parestesier. MR med økt gadolinium-opptak i 
thoracal ryggmarg. Blodprøver med lymfopeni, 
dna og lupus antikoagulant-antistoff. 

Patologisk foreligger som oftest mikro-tromboser (hos 
37-55 %), cerebrale insulter eller vaskulitt. Blandings-
former er vanligst. Illustrasjon: Almoallim H, Bukhari 
M, Alwafi L, Wali G – Annals of Saudi medicine (2009 
Mar-Apr). CC BY-2.0 

• Nevropsykiatrisk (fordeling: Over 50% har hode-
pine 24%. Vaskulær sykdom 15%. “Mood disor-
ders” 17%. Kognitive utfall 11% (sannsynligvis 
høyere). Kramper 8%, angst 4%, akutt konfusjon 
4%). Psykiatrisk (alle typer).  Psykoser forekom-
mer hos 2-8% av pasientene og er da ofte debut-
symptom. De fleste går i full remisjon. Hos de 
med psykose utvikles dette oftest (hos > 80%) i 
løpet av første sykdomsår 

• Nevrologisk: meningeal, cerebellar, spinal, per-
ifer, cerebral, alle typer 

• Sekundær CNS:  uremi, hypertensjon, infeksjon, 
koagulopati, kortikosteroider og andre medika-
menter 

• Ved apopleksi er 90% ischemiske og bare 10% hemoragiske. 
• Transvers myelitt (MR-bilde ovenfor) er en svært alvorlig komplikasjon som raskt medfører pareser 

og paraplegi. 
◦ Devics syndrom består av opticus-nevritt og transvers myelitt. 

• Sinusvenetrombose medfører: 
◦ Hodepine, papilleødem, fokale nevrologiske symptomer, evt. epilepsi. Diagnosen stilles ved 

cerebral MR kombinert med venøs MR-angiografi. Man bør i slike tilfeller utelukke andre 
årsaker til trombose som mangel på protein C, protein S og antitrombin III, aktivert protein C 
resistens, antifosfolipid syndrom, bruk av orale prevensjonsmidler og hyper-homocysteinemi. 
Litteratur: Sanna. J Rheumatology 2003; 985-92; Pego-Reigosa & Isenberg. Rheumatology 2008; 
47:1498-1502) 

Utredning av CNS manifestasjon: EEG patologisk hos nesten 80 % av pasienter med sentralnervøs SLE. 
Ellers utredes det med SPECT (dynamisk hjerne-scintigrafi), MR-undersøkelser, eventuelt MR-angiografi, 
Doppler-undersøkelse av halskar og PET/CT av hjerne og ryggmarg. Analyse av spinalvæske og nevrop-
sykologisk testing. 

Ved affeksjon av CNS foreligger oftest aktiv SLE sykdom. Mange pasienter har auto-antistoffer som fos-
folipid antistoffer (kardiolipin, beta-2-glykoprotein og Lupus antikoagulant) og anti-ribosomalt P. 
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Medikamentutløst lupus (TNF-hemmer) hos en 
70 år gammel kvinne. Bedring etter en måned 
etter seponering og lav dose kortikosteroid. 

Fatigue 

Et betydelig problem ved SLE er fatigue som noe forenklet kan forstås som en blanding av utmattelse 
og tretthet. Graden av fatigue er ikke korrelert til sykdomsaktivitet, men kan ha delvis sammenheng med 
smerte, depresjon og psykososiale forhold. Fatigue regnes ikke som CNS-manifestasjon ved SLE. 

Medikament-indusert SLE 

Ofte foreligger kutane lesjoner (kutan vaskulitt 10 %), 
mens alvorlige organmanifestasjoner er sjelden. Pol-
yartralgi eller artritt ses hos nesten alle, Minocyklin-
indusert lupus er et eksempel som sees i forbindelse 
med tetracyklin-behandling av akutt acne vulgaris. 
Ofte påvises forhøyde leverenzymer, ANA hos 80 %, 
Histon-antistoff regnes som relativt typisk, ds DNA 16 
%,  pANCA (ikke PR3 eller MPO-ANCA) 65 %, 
hyper-gammaglobulinemi 60 %. Remisjon etter 
seponering er hovedregelen, men kan to måneder. Illus-
trasjon: Dalle Vedove C, Simon JC, Girolomoni G – 
Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 
= Journal of the German Society of Dermatology : 
JDDG (2012). CC BY 2,5 

Laboratorieprøver 

Anemi er vanlig og oftest multifaktoriell. Kan forår-
sakes av jernmangel, inflammasjon, hemolyse og ery-
thropoietin-mangel (nyreaffeksjon). Følgende tyder på 
hemolyse: økt bilirubin, retikulocytter og LD, samt nedsatt haptoglobin. Direkte Coombs påviser antistof-
fer p5 celleoverflaten. 

Leukopeni kan opptre som isolert lymfocytopeni og/eller granulocytopeni (aktivitetstegn). 

Trombocytopeni: Cellene produseres av mega-karyocytter, og produksjonen påvirkes av thrombopoietin. 
Levetiden er omkring 10 dager, og destruksjonen skjer hovedsakelig i milt og lever. Trombocytopeni ved 
SLE er vanlig, men blødning er en sjeldenhet. Der er to typer trombocytopeni; En som følger sykdom-
saktiviteten og ofte vil kreve avansert behandling. Den andre typen er moderat, og det er ofte ikke behov 
for behandling. Ved SLE og trombocytopeni skal man være oppmerksom på bakenforliggende årsaker som 
stuvnings-milt, disseminert intravaskulær koagulasjon (infeksjon), hemolytisk uremisk syndrom, mega-
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loblast-anemi, medikamenter, trombotisk-trombocytopenisk purpura og Evans syndrom (trombocytopeni 
og autoimmun hemolytisk anemi). 

Senkningsreaksjon (SR): forhøyet hos 90 % ved aktiv sykdom. 

Polyklonal hyper-gammaglobulinemi påvist ved serum elektroforese. Høyt nivå av gammaglobulinemi kor-
relerer med SR, men ikke med CRP. 

C-reaktivt protein (CRP): oftest normal hvis ikke infeksjon. SLE-relatert aktiv perifer artritt eller serositt 
(pleuritt eller perikarditt) kan likevel øke SR. 

Komplement kan være redusert (CH50, C3 og C4) med økte mengder splittprodukter (C3d og c-aktiver-
ingsprodukt) og TCC (terminalt komplement kompleks) 

Immunologiske undersøkelser 

ANA er påvisbar hos over 90 % (høy sensitivitet), men sees ved en rekke andre tilstander og blant friske (lav 
spesifisitet). 

Anti-ds (nativt) DNA: Immun-fluorescens/Critidia lucillae test meget spesifikk for SLE, men sensitiviteten 
er uakseptabel. lav (20 %). ELISA påvisning mindre spesifikt. Positiv hos 45 %. Anti-ds DNA negative har 
sjelden nyreaffeksjon. 

Andre antistoffer ved SLE: anti-Sm (Smith) (sensitivitet 10 %, men høy spesifisitet). anti-ss (denaturert) 
DNA.  anti-RNP (vurder også MCTD). anti-SSA/SSB (vurder subakutt kutan lupus og Sjøgrens syn-
drom). Revmatoide Faktorer (RF): Hvis også positiv anti-CCP vurder “rhupus” (overlapp mot RA). Anti-
kromatin antistoffer er et samlenavn for anti-nukleosom, anti-ds DNA og anti-histon antistoffer 

Antifosfolipid antistoffer (30 %) (Lupus antikoagulant, Anti-kardiolipin, anti-(beta-2-glykoprotein): Vur-
der om antifosfolipid syndrom (ApLs) foreligger (tromboembolier eller spontanaborter). 

Gammel tommelfingerregel: jo flere ANA subtyper, jo mer sannsynlig foreligger SLE 

Bildediagnostikk 

Ledd, skjelett og sener: Ultralyd, MR, røntgen eller CT 

Lunger: Røntgen eller CT 
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Hjerte: Ultralyd/ekkokardiografi, MR 

Muskulatur: MR (lårmuskler) 

• Vennligst les generelt om bildediagnostikk ved bindevevssykdommer i eget kapittel 

Diagnose 

SLE-diagnosen kan være vanskelig på grunn av heterogene symptomer. Noen pasienter debuterer med 
generelle manifestasjoner, mens andre har sykdomsstart med affeksjon av bare et organavsnitt, for eksempel 
isolert trombocytopeni. En tredje gruppe debuterer med multiorgan-sykdom. 

Det finnes ikke diagnostiske kriterier for SLE. Diagnosen stilles ved hjelp av pasientens sykehistorie, påvis-
ning av auto-antistoffer og eventuelt biopsier. Det minnes om at klassifikasjonskriterier først og fremst er 
konstruert med tanke på vitenskapelig bruk. Ved SLE vil ofte klassifikasjonskriteriene først tilfredsstilles 
noe ut i sykdomsforløpet. Det er all grunn til å mistenke SLE ved debut av manifestasjoner som nefritt + 
Anti ds DNA eller ved isolert trombocytopeni + positiv ANA. 
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Klassifikasjonskriterier 
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2019 EULAR/ACR klassifikasjons-kriterier (Aringer M, 2019) 

1. Alle skal ha ANA  i blodprøve) med titer-utslag på minst 80. 
2. Total-score på minst 10 kreves for SLE, kalkuler nedenfor: 

Manifestasjoner 

Nefritt (nyrebetennelse)   
Score 

Klasse III/IV (alvorlig nefritt) 10 

Klasse II/V 8 

Proteinuri >0,5g/d 4 

Antistoff: 

Sm eller DsDNA 6 

Serositt 

Perikarditt (Akutt) 6 

Perikardvæske / Pleuravæske økt 5 

Hud og slimhinner 

Akutt kutan lupus (ACLE) 6 

Subakutt kutan eller diskoid lupus 4 

Orale sår 2 

Alopeci (uten arr) 2 

CNS (Sentralnervesystemet) 

Epilepsi-lignende kramper 5 

Psykose 3 

Delir (forstyrret bevissthet) 2 

Ledd 

Artritt 6 

Blodprøver 

Hemolyse 4 

Trombocytopeni 4 

Leukopeni 3 

Komplement C3 og C4 lave 4 

Komplement C3 eller C4 lave 3 

Annet 

Uforklart feber 2 
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Neonatal lupus. 

Antifosfolipid antistoff (lupus antikoagulant, kardiolipin eller 
β2-glykoprotein) 2 

Differensialdiagnoser 

• Artritt: RA, psoriasis-artritt 
• Bennekroser: kortikosteroider 
• CNS: tumor, infeksjon, iskemi/tromboemboli, posterior reversible encephalopathy syndrome 

(PRES) 
• Cytopeni: medikament-indusert, sykdom i benmarg (alle tre celle-rekker) 
• Fatigue: infeksjon, hypothyreose, hyper-parathyreoidisme depresjon, kronisk tretthetssyndrom (CFS, 

ME). 
• Feber: Opportunistisk- eller trope-infeksjon. Sweets syndrom, autoinflammatorisk sykdom, Adult 

Stills. 
• Hjertet/perikard: hjerteinfarkt, infeksiøs endokarditt / perikarditt 
• Hud: roseacea, dermatomyositt, hypersensitivitets-reaksjon, Sweets syndrom 
• Lunge/Pleura: lungeemboli, infeksjon, kardial svikt 
• Lymfeknuter, splenomegali: Infeksjoner, lymfom, leukemi 
• Munnsår: Behcets, metotreksat-bivirkning, mykose 
• Nyrer: infeksjon, ANCA.-vaskulitt 
• Tromboemboli: Primært anti-fosfolipid syndrom, Leiden-mutasjon, mangel på protein S eller pro-

tein C. Myksom, endokarditt. 

Svangerskap ved SLE 

De fleste som får SLE er kvinner i fertil alder. Evnen til 
å bli gravid er vanligvis ikke svekket. Det er imidlertid 
viktig at svangerskap ved SLE planlegges. Medika-
menter må ikke være skadelig for fosteret og sykdom-
men bør ha vært i remisjon i minst 6 måneder før 
konsepsjon. En  reduserer da faren for aktiv SLE under 
svangerskap og ugunstig svangerskapsutfall. Av samme 
grunn bør en være forsiktig med å endre velfungerende 
medikamenter før eller under et svangerskap forutsatt 
at medikamentene ikke er skadelige. Vær oppmerksom 
på at både hydroksyklorokin (Plaquenil) vanligvis med 
fordel brukes i svangerskap og under amming. Illus-
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Neonatal lupus hos spebarn med marmorert 
eksantem. 

trasjon: Friedman D, Duncanson Lj, Glickstein J, Buyon J – Images in paediatric cardiology (2003). CC 
BY-NC-SA 3.0. 

Sykdomsaktiviteten under og etter svangerskap påvirkes vanligvis  lite, noe som innebærer at ustabile eller 
stabile sykdomsforløp forventes å fortsette. Likevel er den gravide i en sårbar situasjon med færre muligheter 
for bruk av potente medikamenter dersom sykdommen forverres. 

Forekomsten av spontanabort, dødfødsler, redusert fostervekst, for tidlige fødsler og preeklampsi er likevel 
økt ved SLE sammenlignet med svangerskap blant friske kvinner. Mest utsatt er dem som har en viss syk-
domsaktivitet før og under graviditeten, særlig nyre-manifestasjon/nefritt eller ved antifosfolipid antistoffer 
eller et etablert  antifosfolipid syndrom (ApLs). 

Resultatene av svangerskapene er blitt mye bedre de senere år på bakgrunn av planlegging av svangerskap, 
bedre behandling og tett tverrfaglig oppfølging under hele svangerskapet. Det er dermed ikke lenger vanlig 
å advare mot svangerskap ved SLE. 

Blant teratogene medikamenter(stor risiko for fosterskader) som ikke skal brukes i svangerskap er cyklo-
fosfamid (Sendoxan), mykofenolat (CellCept), metotreksat, leflunomid, (Arava) og angiotensin-converting 
enzym (ACE) hemmere / angiotensin reseptor blokkere (se mer i eget kapittel om svangerskap og revmatisk 
sykdom). Kortikosteroider i høye doser kan medføre intrauterin veksthemming av fosteret og for tidlig fød-
sel. 

Kongenital hjerteblokk. SLE-pasienter med SSA eller 
SSB antistoff, særlig høye titere har 1-2% risiko for fos-
tre med  hjerteblokk. Utviklingen skjer mellom 
svangerskapsuke 16 og 26. Det anbefales derfor 
regelmessig kontroll av fosterhjerte-frekvensen i denne 
perioden (noen anbefaler disse kontrollene avsluttet 
etter uke 24 Andreoli L, 2017; Samaritano LR, 2020). 
Kontrollene kan ofte gjennomføres av fastlege eller 
jordmor. Ved for lav hjertefrekvens, henvises til foster-
medisinsk ekspertise. I enkelte tilfeller kan det være 
nødvendig med implantering av pacemaker hos det 
nyfødte barnet. Neonatal lupus omfatter også 
utvikling av forbigående lupus-lignende eksantem hos den nyfødte., som kan være kombinert med anemi, 
cytopeni og hepato-splenomegali som oppstår innen 2 måneder post partum. Barn som får lysbehandling 
er spesielt utsatt for eksantem (illustrasjoner). Illustrasjon: Trevisan F, Cunha PR, Pinto CA, Cattete FG – 
Anais brasileiros de dermatologia (2013 May-Jun). CC BY-NC 3.0 

Preeklampsi. Gravide med SLE har økt risiko for preeklampsi. En gir derfor ofte forebyggende behandling 
med acetylsalisylsyre (ASA) i lav dose (75-150mg/d) fra svangerskapsuke 12. En ASA-dose på 75mg/dag 
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kan kontinueres gjennom hele svangerskapet, mens ASA-doser over 100mg/d ofte avsluttes i svangerskap-
suke 36 (eller ca. 3 uker før forventet fødsel) (veileder Norsk Gynekologisk Forening, 2020). 

Tromboemboli-profylakse. Dersom det foreligger (sekundært) antifosfolipid syndrom er risikoen for trom-
boembolier økt, særlig i svangerskap og ved fødsel. Det er da ofte indikasjon for lavmolekylært heparin for 
eksempel Fragmin 5000IE daglig i kombinasjon med ASA 75mg/dag. Lavmolekylært heparin alene i slik 
dose kan gis i hele svangerskapet og inntil 6 uker post-partum. I kombinasjon med ASA er det aktuelt å 
avslutte ASA 3 uker før forventet fødsel (veileder Norsk Gynekologisk Forening, 2020). Asymptomatiske 
bærere av antifosfolipid antistoffer (lupus antikoagulant, anti-kardiolipin, anti-beta2-glykoprotein) gis ofte 
ASA 75mg/dag forebyggende gjennom graviditeten (EULAR: Tektonidou, MG, 2019). 

Det er en økende bruk av assistert befruktning mot infertilitet. Blant kvinner med SLE foreligger en 
risiko for søkt sykdomsaktivitet og residiv etter hormonal ovulasjon-stimulering (Orquevaux P, 2017). En 
fraråder likevel ikke alle med SLE, men gjør en individuell risikovurdering. Pasienter med aktiv SLE, alvorlig 
nyresvikt, dårlig kontrollert hypertensjon, alvorlig kardial valvulær- eller koronar-sykdom, tidligere trom-
boembolier eller ApLs bør avstå fra slik hormonbasert assistert befruktning (Andreoli L, 2017). Dersom 
det foreligger ApL antistoff, men ikke forekomst av tromboembolier kan forebyggende behandling med 
acetylsalisylsyre og lavmolekylært heparin var aktuelt (Andreoli L, 2017). 

Riktig valg av anti-konsepsjon ved SLE er viktig. Østrogen-holdige p-piller som tidligere ble fraråde er 
undersøkt i en randomisert, dobbelblindet kontrollert studie. Østrogen-holdige kombinasjons-preparater 
viste ikke økt SLE-aktivitet, flere residiv eller tromboembolier etter 12 måneders bruk sammenlignet med 
placebo blant pasienter med stabil SLE og fravær av ApL antistoff (Petri M, 2005). Det er heller ikke funnet 
tilsvarende forskjeller sammenlignet med progesteron-piller (minipiller) i en annen studie (Sánchez-Guer-
rero J, 2005). Dersom p-piller ikke kan brukes, er intrauterin progesteron-holdig spiral er godt alternativ 
(Andreoli L, 2017) 

Gravide pasienter med SLE bør følges regelmessig opp i spesialisthelsetjenesten, selv om sykdommen er 
i en rolig/inaktiv fase. Det er en fordel med konsultasjoner hos revmatolog før svangerskap og regelmes-
sige kontroller under graviditeten, oftere ved ustabil eller aktiv sykdom. Også fødepoliklinikk bør følge opp 
regelmessig, særlig i siste trimester. Andre spesialister konsulteres ved behov avhengig av organ-manifes-
tasjoner (nefrolog, hematolog, kardiolog med flere). Disse kontrollene kommer i tillegg til rutine-oppføl-
ging i primærhelsetjenesten. 

Blant revmatologens oppgaver er å vurdere sykdomsaktivitet og organ-funksjon før, under og etter svanger-
skapet. Revmatologen gir også råd om SLE-behandlingen i svangerskap og ved ev. amming. Den kliniske 
undersøkelsen bør omfatte vurdering av ledd, hud og indre organer, blodtrykk, ev. ødemer og undersøkelse 
av blod og urin. Laboratorieprøvene bør omfatte hematologi, kreatinin eller eGFR og urin (proteiner, ery-
trocytter). Hvert trimester suppleres med komplement C3, C4 og anti-ds DNA. En revmatologisk kontroll 
bør også foretas 6-8 uker post partum. Det ses noe økt forekomst av sykdomsresidiv første året etter fødsel 
(Götestam Skorpen, C, 2017). 
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Trombocytopeni under graviditet er ikke sjelden ved SLE. Generelt aksepteres trombocytt-verdier ned mot 
50 uten spesielle tiltak, utover hyppige kontroller. Ved lavere verdier vurderes å gi Prednisolon 20-60 mg/
dag inntil trombocyttene er steget til 70. Azathioprin (Imurel) 1-2 mg/kg/dag forventes også ha effekt, men 
det er en latenstid på noen uker før virkningen inntreffer. Alternativer er immunglobuliner (IVIG) eller rit-
uksimab (i 2. eller 3. trimester) på streng indikasjon. Ved stabile trombocytt-verdier og fravær av blødninger 
er en tilbakeholden med medikamentell behandling. Vær oppmerksom på andre årsaker til trombocytopeni 
i svangerskap: Preeklampsi, HELLP syndrom (hemolyse, høye leverenzymer, lave trombocytt-tall), DIC 
(disseminert intravaskulær koagulasjon), TTP (trombotisk trombocytopenisk purpura), HUS (hemolytisk 
uremisk syndrom) (Haram K, 2003). 

• Medikamenter under graviditet er beskrevet i kapittelet om svangerskap ved revmatisk sykdom (REV 
078). 

• NKSR (Nasjonalt Kompetansesenter) 

Behandling 

Generelle tiltak: Sykdomsforløpet ved SLE er individuelt og behandlingen bør tilpasses den enkeltes syk-
domsmanifestasjoner, sykdomsforløp, komorbiditet og toleranse. Likevel er noen råd universelle. Før en 
begynner bør en sette mål som skal nås hvis  behandlingen virker etter hensikten (“treat to target”). Målet 
baseres på reduksjon av sykdomsaktivitet og individuelle manifestasjoner. Man kan ta utgangspunkt i 
enkelte individuelle manifestasjoner eller sykdomsaktivitet målt ved kompositt-score: BILAG (British Isles 
Lupus Assessment Group),  SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index). Behan-
dlingsmålet bør nås i løpet av 6-12 måneders induksjonsbehandling. Deretter begynner gjerne vedlikeholds-
behandlingen som bør opprettholdes 2-3 år eller lenger. Hydroksyklorokin (Plaquenil) er vanligvis det siste 
medikamentet som seponeres. 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 

bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. 

Sol-eksponering og spesielt solbrenthet bør unngås fordi sykdoms-aktiviteten kan øke, et residiv kan oppstå 
eller medikamentene bidrar til hudskader, inklusiv økt risk for hudkreft.  vi celleskader. Sørg for vitamin- D 
substitusjon. 

Infeksjoner øker risikoen for sykdomsaktivitet og bør unngås så langt som mulig. Forebyggende tiltak 
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som vaksiner (influensa, pneumokokker, papillomavirus, meningokokker, hepatitt) er viktig, men også å 
unngå å utsette seg for infeksjonsrisiko (backpacker i Asia, Afrika etc.). Kortikosteroider, særlig høye doser 
(>15mg/dag) øker infeksjons-risikoen og anvendes på strenge indikasjoner. Vurder nøye gevinsten av å 
behandle de mildeste sykdoms-manifestasjonene. Derom T-celler er lave med CD4 <200 μL bør en vurdere 
forebyggende antibiotika med cotrimazol (Bactrim). Ved betydelig neutropeni (<0,4-0,5 / ml) kan fore-
byggende mykose-behandling være aktuelt. I tillegg bør alltid infeksjoner behandles raskt med antibiotikum 
og Immunglobulin-substitusjon kan gis hvis IgG er < 4g/L. 

På lengre sikt foreligger økt risiko for aterosklerose. Presiser viktigheten av å unngå overvekt og røyking. 
Høyt kolesterol bør behandles. Statiner er første-valget. En bør tilstrebe å holde kolesterol i blodet godt 
under 5 mmol/l og/eller et LDL-nivå under 3 mmo1/L. Hydroksyklorokin kan også ha en gunstig effekt. 

De fleste pasientene behandles gjennom flere år med basisbehandling for å redusere frekvensen av residiv og 
eksaserbasjoner. 

Sykdomsdempende medikamenter 

Hydroksyklorokin. Alle pasienter bør i utgangpunktet behandles med hydroksyklorokin tabletter (Plaque-
nil). Det er vist at hydroksyklorokin ved SLE reduserer eksem, artritt, organskader, lipider, hyperglykemi, 
tromboser, arteriosklerose og infeksjons-risiko. Overlevelsen øker, sannsynligvis på grunn av effekten på 
lipider og glukose-metabolismen (Cairoli E, 2012; Petri M.  2011). En fryktet bivirkning er retinopati. 
Risiko er <1% de første fem år, <10% etter 10 år, men stiger så til 20% etter 20 års hydroksyklorokin-
bruk (Melles RB, 2016). Risikofaktorer utenom varigheten av behandlingen og totalt akkumulert dose er 
høy alder og redusert lever eller nyrefunksjon (Den amerikanske øyelegeforeningen anbefaler derfor doser 
under 5 mg/kg/dag og øyelege-kontroll adekvat årlig etter fem års bruk  (Melles RB, 2016). Andre begren-
sninger er tidlige opplevde alvorlige bivirkninger (CNS-manifestasjoner, eksantem, psoriasis, nedsatt syn 
eller hørsel). 

Kortikosteroider. De aller fleste trenger kortikosteroider, i alle fall det første året. Det er enighet om at 
en bør unngå lengere tids behandling på grunn av potensielle bivirkninger som infeksjoner, diabetes, 
katarakt, osteoporose, gastrointestinal blødning og aterosklerose. Praksis viser imidlertid at seponering av 
prednisolon 5mg/dag øker residiv-raten fire ganger. En må derfor vurdere indikasjonen for prednisolon og 
andre kortikosteroider nøye i hvert enkelt tilfelle (Math A, 2020). 
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Tabell. Behandling av SLE. Adaptert etterThomas Dörner, Richard Furie, 2019 

Generelle beskyttende tiltak er beskyttelse mot UV-stråling (sol-lys), behandle komorbidtet, kardiovaskulære 
risikofaktorer (hypertoni, hyperlipidemi, stanse røking) og beskytte mot osteoporose (D-vitamin). 

Sykdomsaktivitet 

Mild (40-50%) BILAG 
C, SLEDAI <6. 
Fatigue, utslett, diffus 
alopeci, myalgi, 
trombocytter 50-149 

Moderat (30-40%. 
BILAG 2B, SLEDAI 
6-12. Feber, utslett, 
kutan vaskulitt, nefritt, 
pleuritt, perikarditt, 
trombocytter 25-49 

Alvorlig (20%). BILAG A, 
SLEDAI >12. Alvorlig pleuritt eller 
perikarditt, psykose, nefritt eller 
myositt, trombocytter <24 

Ikke-livstruende 

-Muskel-skjelett 

-Mucocutant 

Induksjonsbehandling 
6-12 mnd 

NSAIDS eller COX-2 
hemmer 

Induksjonsbehandling 
6-12 mnd 

IV eller i.m. eller oral 
metylprednisolon 
<0,5mg(kg 

Induksjonsbehandling 

6-12 mnd. 

Prednisolon ≥ 0,5mg(kg 

og eller iv. metylpred-

nisolon (500mg x 3) 

Azathioprin 2-3mg/kg / 

dag eller mykofenolat 

2-3 g/dag eller iv. cyklo-

fosfamid 750mg 

 

Alvorlig eller 
livstruende 

-Hematologisk 

-kardiovaskulær 

-Respiratorisk 

-Serositt 

-Vaskulitt 

Induksjonsbehandling 
6-12 mnd 

Glukokortikoid < 20mg 
eller lokale kortikos-
teroider 

Induksjonsbehandling 
6-12 mnd 

Azathioprin 2-3mg/kg 

Metotreksat 10-25mg/
uke 

Vedlikeholdsbehandling 

Hydroksyklorokin 5mg/kg/dag 

Lav-dose 
kortikosteroider ≤ 
7,5mg/d, Lokale 
kortikosteroider 

Prednisolon ≤ 7,5mg/d, 

Azathioprin 50-100mg/dag 

eller metotreksat 10mg/uke 

eller mykofenolat 1g/dag 

Metotreksat 10mg/uke Belimumab  eller Rituksimab (utprøvende) 

Nefritt: Nyremanifestasjon er en vesentlig årsak til alvorlig sykdom og død ved SLE. Behandlingsmål 
omfatter å bedre overlevelse, opprettholde nyrefunksjonen over tid, unngå sykdomsresidiv og bedre 
livskvaliteten. Nyrebiopsi anbefales ved tegn på nyre-manifestasjon, slik som vedvarende proteinuri (≥0,5g/
24 timer) og/eller et uforklarlig fall i nyrefunksjonen (Fanouriakis A, 2020). 
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Tabell: Nefritt, foreslått klassifisering etter histologi og korresponderende 
behandling. Tilpasset etter Thomas Dörner, Richard Furie, 2019 

 

Alle klasser 
Hydroksyklorokin opp til 5 mg/kg 
dersom ikke kontra-indisert. 
Dosereduksjon ved kronisk nyresvikt 

Klasse I eller II 

Støtte-behandling 

Immunosuppressive medikamenter 
hvis protein >3 g/d 

Klasse III eller IV 

Induksjon 6-12 
mnd 

Kortikosteroider + 

cyklofosfamid eller 

Kortikosteroider + 

Mykofenolat 

Vedlikehold 

Kortikosteroider 
+ 

mykofenolat 
eller 

Kortikosteroider 
+ azathioprin 
2mg/kg 

Lav-dose pred-
nisolon 2,5-5mg 

Refraktære 
tilfeller 

Rituksimab 
eller 

Calcineurin 
hemmere 

Klasse V 

Anti-proteinuri og anti-hypertensiv behandling med 
angiotensin II reseptor blokkere og ACE-hemmere 

Induksjon: mykofenolat. 

Alternativ: ciklosporin eller takrolimus med eller uten 
mykofenolat 

Vedlikehold
Kontinuere eller 
legge til 
kalsium-inhibitor 
(lavest mulig 
dose) 

Klasse VI 

Støtte-behandling 

Immunsuppressiv behandling (ekstra-renal sykdom-
saktivitet) 

Halvmåne-glomerulonefritt 

Metylprednisolon, rituksimab eller 

Eculizumab 

(før 2020: plasmaferese) 

Tubulo-interstitielle 
lesjoner 

Rituksimab eller 

Abatacept 

Renale vaskulære lesjoner Trombotisk 
mikroangiopati 

Antikoagulasjon 
Rapamycin. plasmaferese eller 
eller metylprednisolon puls + 
eculizumab 

Podocytt-skade 

Abatacept eller 

Rituksimab eller 

Calcineurin-hemmer 
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Supplerende behandling 

Hypertensjon: Behandling av hypertensjon ved SLE er viktig for å bevare nyrefunksjonen og redusere risiko 
for kardiovaskulære komplikasjoner. Ved hypertoni eller vedvarende proteinuri brukes ACE hemmer, for 
eksempel Captopril 62,5 mg/d indisert eller enalapril (Renitec) med startdose 5 mg daglig, ev. med økn-
ing til 10-20 mg x 1-2.  Alternativt angiotensin II blokkere, for eksempel losartan (Cozaar). Man bør før 
behandlingen startes forsikre seg om at det ikke foreligger nyrearterie-stenose og at pasienten ikke er gravid. 
ACE-hemmere har vasodilaterende effekt på efferente arterioler og reduseres dermed det intra-glomerulære 
trykket og hemmer utviklingen av sklerose. Hvis det foreligger betydelig nedsatt nyrefunksjon (serum-krea-
tinin-nivå over 180 – 200 mikromol/L), må all behandling med ACE-hemmere kontrolleres med tanke på 
kreatinin-stigning. ACE-hemmere kan ved parenkymatøs nyresykdom og hypertensjon kombineres med 
kalsiumblokker, evt. også med diuretika. Foreligger samtidig hjertesvikt og hypertensjon bør behandling 
med kalsium-antagonister som amlodipin (Norvasc 5-10 mg x 1) overveies. 

Aterosklerose: Det foreligger økt risiko for utvikling av aterosklerose. Utredning som bør gjøres er blod-
prøver med totalkolesterol, HDL-kolesterol, triglyserider tatt fastende. LDL-kolesterol. Behandlingsmålet 
er å redusere risikoen for hjertekarsykdom ved å senke konsentrasjonen av kolesterol og/eller triglyserid, og 
hvis mulig øke konsentrasjonen av HDL (lavt HDL forhindrer normal fjernelse av kolesterol fra karveg-
gen). Kolesterol holdes under 5,0 mmo1/1 og LDL-kolesterol under 3,0 mmo1/1) eller lavest mulig. Riktig 
kosthold, mosjon og røykestopp. 

Osteoporose: Pasientene er utsatt på grunn av kortikosteroider i behandlingen, de bør unngå mye sol-lys 
(D-vitamin), forebyggende fysisk aktivitet kan være forhindret.  Måling av benmasse (BMD) ved dexa-scan-
ning tidlig i sykdomsforløpet anbefales hvis prednisolon eller annet kortikosterodi bruks, slik at en har en 
senere sammenligningsgrunnlag. Kontroll etter 2-3 år. Profylakse med kalsium (1000mg/d og D-vitamin 
(800IE/d) dersom behandling md kortikosterodier anbefales. Ved osteoporose vurderes om det er behov 
for bisfosfonater (oralt eller iv), teriparatide, denosumab eller raloxifen (ikke for pre-menopausale kvinner). 
Vennligst les om osteoporose i eget kapittel. 

Hjertesvikt: Først kompenseres svikten, dvs. perifert ødem og lungestuvning behandles. Så lenge det ikke 
foreligger klaffefeil, skal alle ha betablokkere som basisbehandling. I tillegg gis ACE-hemmer hvis det ikke 
foreligger nyrearteriestenose eller pasienten er en eldre kvinne med dehydrering. 

Hvis ACE-hemmer gir bivirkninger (særlig hoste), er Angiotensin II reseptor-hemmer (bindes selektivt til 
AT1 reseptorene) som Losartan (Cozaar 50 mg) alternativ. Spironolakton (Aldactone) er også et alterna-
tivt tillegg, men dosen skal vanligvis ikke overstige 25 mg per dag. Fare for hyperkalemi hos pasienter med 
nyresvikt, diabetes, eldre, progredierende hjertesvikt og de med risiko for dehydrering. 

Antikoagulasjonsbehandling: Salisylater (ASA) brukes forebyggende mot arterielle tromboser. Marevan/
heparin anvendes ved venøse tromboser. Marevan behandlingen monitorers ved INR (International Nor-
malized Rate). I INR inngår måling av protrombintid (koagulasjonstiden i sekunder etter tilsetting av 
vevstromboplastin) og er følsom for koagulasjonsfaktorene ll, VII og X. INR er ratioen mellom pasientens 
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tid og normalverdien. INR stiger altså med økende antikoagulasjonseffekt. Lav intensiv behandling er INR 
2,0-3,0, høy intensiv behandling tilsvarer INR 2,5-3,5. Ved INR 6-8 er blødningsrisikoen moderat, mens 
den er stor ved INR > 8. Direkte orale antikoagulantia, DOAC tabletter (Pradaxa, Xarelto, Eliquis), brukes 
generelt som forebyggende mot tromboemboli, men er ikke godkjent for bruk ved antifosfolipidsyndrom. 
Årsaken er at både studier og rapporter tyder på utilstrekkelig virkning ved antifosfolipidsyndrom, i det 
minste for “trippel positive tilfeller”  (referanse: Dufrost V, 2016 og Uthman I, 2019,  TRAS studien 
(rivaroxaban versus warfarin); Pengo V, 2018. Tilfeller med nye blodpropper under behandling med 
DOAC er kjent, også fra Norge (referanse: Johnsen SJA, 2018). Antikoagulasjonsbehandling i svangerskap 
er beskrevet ovenfor. 

Sentralnervesystemet (CNS): Behandlingen er ofte med puls cyclofosfamid i.v. (kortikosteroider – puls/
peroralt), men avhenger helt av alvorlighetsgraden. Følgende kan brukes som rettledende (Hanly JG, 2018): 

• -Hodepine, angst, mild depresjon, isolerte krampeanfall: symptomatisk behandling, evt. puls metyl-
prednisolon. 

• -Alvorlig progredierende diffus sykdom som konfusjonstilstander, psykose, koma: Metylprednisolon 
puls, immunsuppressiva og plasmaferese. 

• -Fokale manifestasjoner: Bestem antifosfolipid antistoffer, vurder kortikosteroider, cyklofosfamid og 
antikoagulantia. 

• -Kramper: Anti-epileptika, evt. immunsuppressiva. Ved svært alvorlig sykdom kan intra-tekal 
metotreksat (MTX) med deksametason og plasmaferese benyttes. 

• -Hydroksyklorokin bør vurderes midlertidig seponert på grunn av nedsettelse av “krampeterskel”. 
• -Ved akutt hjerneinfarkt konsulteres nevrolog straks for vurdering, eventuelt behandling med rekom-

binant vevsplasminogen aktivator (alteplase – Actilyse) hvis det er gått mindre enn 3 timer siden 
symptomdebut. 

Leukopeni: Kortikosteroider, immunsuppressiva, gammaglobulin. 

Trombocytopeni : -Perorale kortikosteroider initialt (1 mg/kg/dag). -Rituksimab. -Vurdere splenektomi 
hvis steroidsvikt eller høy vedlikeholdsdose. -Azathioprin eller mykofenolat. -Cyclofosfamid, ev. rituksimab 
(MabThera, Rixarthon). -Gammaglobulin (Oktagam 100-400 mg per kg). -Plasmaferese. -Andre cytosta-
tika/immunsuppressiva 
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Oppfølging 

Når en pasient er diagnostisert, informert og behandlingen påbegynt, begynner en lang 

oppfølging. Det er tre overordnede aspekter: 

1. Utelukke tegn til livstruende manifestasjoner 

2. Ingen infeksjonstegn 

3. Fravær av sykdomsaktivitet klinisk og i blod og urin 

I tillegg bør en forsikre seg om at pasienten bruker medikamentene som forskrevet (behan-

dlingssvikt) og at bivirkninger er fraværende. 

Følg pasienten opp hos fastlege og spesialist til sammen med kontroller hver 1-3 måned ved 

aktiv sykdom og hver 3-6 måned ved stabil tilstand. 

Utenom klinisk vurdering er blod- og urinprøver aktuelt: hemoglobin, trombocytter, leuko-

cytter med diff.telling, nyre- og leverfunksjons-tester, CRP og SR. Urin stiks for å utelukke 

proteiner og/eller erytrocytt-urin (nefritt). For å vurdere ev. sykdomsaktivitet tas anti-DNA 

og komplement-faktorer (C3 og C4) inntil et par ganger i året. Lipid-profil og glukose  måles i 

blant, særlig hvis behandlingen er intensivert og inkluderer kortikosteroider. 

Mok CC, 2018 

Prognose 

Mortalitet er redusert fra ca. 50% i løpet av 5 år i før-kortikosteroid-tiden (1940-årene) til en overlevelse nå 
hos 85-95% etter 15 år (Tektonidou MG, 2017). En norsk studie viste 5-års overlevelse på 98% og 10 års 
overlevelse  95% med standard mortalitetsrate (SMR) på 1,5. Dødsårsakene var relatert til SLE hos 21% og 
fordelte seg likt mellom infeksjoner, hjerte-kar sykdommer og malignitet (Garen T, 2018). 

Tidlig død skyldes ofte sykdomsrelaterte forhold, mens død senere i sykdomsforløpet hyppig er forårsaket 
av terapi-komplikasjoner. Dette gjelder bl.a. senfølger av langvarig og ofte høy-dosert kortikosteroid-behan-
dling. Når det gjelder sykdomsrelaterte dødsårsaker dominerer nefritt, sentralnervøs sykdom og infeksjoner 
tidlig i sykdommen, mens hjertesykdom og cerebrovaskulære årsaker overtar i senere sykdomsfaser. 

Jo flere eksaserbasjoner, desto høyere mortalitet. Dårlig prognose ved: Alvorlig nefritt, hypertensjon, trom-
bocytopeni, pulmonal affeksjon, sentralnervesystem-affeksjon og debutalder over 50 år (sjelden). Enkelte 
med SLE får varig nyresvikt og behov for transplantasjon. Det er vist like gode resultater som hos non-dia-
betikere, selv om subklinisk sykdomsresidiv i nyrer ses hos over 50% (Norby GE, 2009). 
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Sannsynligvis er total-forekomsten av maligne sykdommer ved SLE ikke vesentlig økt, men det har vært rap-
portert økt insidens av cancer cervicis uteri og Hodgkins sykdom. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: Fanpouirakis A, 2019 (Management 2019) 

EULAR: Fanouriakis A, 2020 (management lupus-nefritt) 

EULAR: Andreoli L, 2017 (assistert befruktning) 

EULAR: Götestam Skorpen, 2015 (medikamenter ved svangerskap og amming) 

ACR (svangerskap): Samaritano LR, 2020 

ACR: Hahn BH, 2012 (Lupus nefritt) 

Britisk: Gordon C, 2018 (Management) 

Norsk revmatologisk forening/legeforeningen (veileder) 

Litteratur 

• Thomas Dörner, Richard Furie, Lancet 2019 
• Mok CC, 2018 
• Norby GE, 2010 (Lupus nefritt) 
• Skomsvoll JF, 2007 (Svangerskap) 
• Hanly G, 2018 (CNS-lupus) 

SLE  |  438

https://ard.bmj.com/content/78/6/736
https://ard.bmj.com/content/79/6/713
https://ard.bmj.com/content/76/3/476
https://ard.bmj.com/content/75/5/795
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/art.41191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3437757/
https://academic.oup.com/rheumatology/article/57/1/e1/4318863
https://norskrevmatologi.no/index.php?action=showtopic&topic=wKtNKyqB
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30546-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30546-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30546-X/fulltext
https://www.hkmj.org/abstracts/v24n5/501.htm
https://tidsskriftet.no/2010/06/oversiktsartikkel/lupusnefritt-diagnostikk-og-behandling
https://tidsskriftet.no/2007/03/oversiktsartikkel/systemisk-lupus-erythematosus-og-svangerskap
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.40591


Sjøgrens syndrom. Kronisk tørre øyne er et 
kardinal-symptom. Schirmers test. 

58. 

SJØGRENS SYNDROM (REV 021) 

Sjøgrens syndrom 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjenntegn på Sjøgrens syndrom 

Daglig tørrhet i øyne (xeroftalmi) og i munn (xerostomi) med eller uten hovne parotis-kjertler. 

Markert forhøyet SSA (ev også SSB) antistoff hos de fleste. IgG (og SR) ofte polyklonalt forhøyet. 

Biopsi av små spyttkjertler fra underleppen kan viser typiske lymfocytt-infiltrater. 

Lymfom-risiko i løpet av livet er ca. 10%. Lymfopeni og lave komplement C3 og/eller C4 er risiko-

faktorer. 

 

Læringsmål REV 021, REV 023, REV 031, REV 032 

ICD-10. M35.0 (Sjøgrens); R68.2 Tørr munn 

Definisjon 

Sjøgrens sykdom er en systemisk revmatisk binde-
vevssykdom som karakteriseres av inflammasjon med 
lymfocytt-infiltrasjon og påfølgende destruksjon av 
eksokrint glandel-vev. Dysfunksjon medfører tørre 
slimhinner i øyne, munn og underliv. Karakteristisk 
er også tretthet og leddsmerter og autoantistoff (Gran JT, 1990). Indre organer angripes hos ca. 25%, hvo-
rav non-Hodgkins lymfom generelt er av størst betydning, forutsatt at pasientene fyller US/EU kriterier for 
Sjøgren-diagnosen. Sykdommen omtales også som autoimmun eksokrinopati. I noen tilfeller medfører syk-

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2181722/


dommen tørrhet i nesten hele kroppen og omtales da også som sicca syndrom. Sicca er latin for tørr eller 
tørst. 

Illustrasjon: Gomes Pde S, Juodzbalys G, Fernandes MH, Guobis Z – Journal of oral & maxillofacial 
research (2012). CC BY-NC-ND 3.0. 

Historie 

Henrik S. C. Sjögren (1899-1989) som var svensk oftalmolog beskrev sykdommen («Keratokonjunktivitis 
sicca») i 1933 blant 19 kvinnelige pasienter med tørre øyne og munn, hvorav 2/3 også hadde artritt (Sjogren 
H, 1971). Tilfeller var imidlertid beskrevet allerede på 1800-tallet (W. Hadden, On dry mouth or suppres-
sion of the salivary and buccal secretions, Trans. Clin. Soc. Lond. 21 (1888) 176–179). Sjøgrens sykdom 
ble tidligereomtalt som en benign for for lupus med et mildere sykdomsforløp enn de andre systemiske 
bindevevssykdommene (J.M. Heaton, Sjogren’s syndrome and systemic lupus erythematosus, Br. Med. J. 
1 (1959) 466–469). Nyere data viser imidlertid at pasientene har betydelig påvirket livskvalitet (Rusten S, 
2017). 

Sekundært Sjøgrens syndrom 

Ved sekundært Sjøgrens syndrom som foreligger samtidig en annen inflammatorisk autoimmun sykdom 
(Theander E, 2008). Sekundært Sjøgrens syndrom forekommer hos omkring 20% med revmatoid artritt 
(RA) og systemisk lupus erythematosus (SLE). Tilstanden er heller ikke uvanlig ved systemisk sklerose. Hos 
90 % utvikles RA/SLE først. 

Epidemiologi 

Sjøgrens syndrom er beskrevet blant alle raser. Prevalens i befolkningen fra 0,05-1 % (Göransson LG, 2011). 
Sannsynligvis uttalt underdiagnostisering. Prevalens av Sjøgrens syndrom blant pasienter med sicca-symp-
tomer 5-15 %. Aldersfordeling: Vanligst diagnostiseres sykdommen i 40-55 års alder. Debut før 31 års alder 
hos 15%. Rapportert også hos barn (3-9 år) i form av juvenilt Sjøgrens syndrom. Kjønns-ratio: Kvinner 
dominerer (10-20:1). 

Genetikk 

Primært Sjøgrens syndrom er assosiert med HLA DR3, DQ1 og DQ2, mens Sjøgrens syndrom sekundært 
til RA er koblet med HLA DR 4. Sjøgren sekundært til SLE er assosiert med HLA DR2, DR3. Familiær 
aggregasjon kanskje 5 %. 
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Patogenese 

Sykdomsutviklingen er sannsynligvis multifaktoriell. I spyttkjertlene dominerer CD4+ T-hjelper celler, 
men sykdommen ses på som en B-lymfocyttdrevet autoimmun sykdom. Noen av B-cellene i vevet pro-
duserer autoantistoff. Kjertelvevet destrueres gjennom cellemedierte mekanismer, produksjon av autoan-
tistoff som interfererer med muskarin reseptorer, sekresjon av metalloproteinaser som forstyrrer 
interaksjonen mellom celler og ekstracellulær matriks, samt sekresjon av cytokiner. Interferonsystemet er 
aktivert, og B-celle aktiverende faktor (BAFF) er oppregulert ved Sjögrens syndrom, noe som kan tenkes å 
hemme apoptose av autoreaktive B-celler (Mavragani CP, 2013). 

Det karakteristiske histologiske bildet er en progressiv fokal infiltrasjon av mononukleære lymfoide celler 
som fortrenger kjertelepitelet (lymfoepitelial lesjon). 

Mus infisert med retrovirus utvikler Sjøgren-liknende sykdom. En ny interesse for mulig assosiasjon med 
Epstein-Barr foreligger etter at deler av virus (miR-146a og BART155) er funnet i kjertelbiopsier, og det er 
holdepunkter for at ekstracellulært miRNAs kan stimulere det innate immunsystemet (Luo X, 2013). 

AQP5 i epitelceller i spyttkjertler kan være mål for den autoimmune prosessen (Matsozaki T, 2012), B-lym-
focytt-infiltrasjon i spyttkjertler kan medføre epitelcelle apoptose (Varin M-M, 2012). 

Sykdomsmanifestasjoner /Kliniske 
uttrykksformer 

Hovedmanifestasjonene er tretthet, artralgier, øyesymptomer og munntørrhet. 

Tretthet: Ofte er utmattelse uttalt og dominerende og oppleves ofte som økt søvnbehov. Symptomet er 
meget behandlingsresistent. Ingen medikamenter har vist sikker effekt. Tilpasset fysisk aktivitet og trenging 
anbefales. Hyppige oppvåkninger for a urinere på grunn av høyt væskeinntak og sekundær fibromyalgi kan 
bidra til tretthet. 

Artralgier: Leddsmerter ses hos minst 78 %, men ledd-deformiteter og artritt forekommer sjelden. Omkring 
1/5 har samtidig fibromyalgi. 

Øyne: Øyemanifestasjoner opptrer som følelse av tørrhet (Xeroftalmi), rusk, irritasjon, tilbakevendende 
betennelser og gjenklistring om morgenen. Initialt kan økt tåreflom ses (Paradoksal xeroftalmi). Keratitt 
med “dry spots” som er punktformede defekter på sklera der hornhinnen blir dårlig dekket av tårefilmen. 

Schirmers test: Tåreproduksjonen testes med Schirmers test. Sannsynlig patologisk < 10 mm/
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Sjøgrens syndrom med uttalt tørre 
munnslimhinner (cheilitt, glossitt og stomatitt). 

5 min: sikker patologisk < 5mm i minst ett øye). 

-Tear Break up Time: Her måles tiden det tar for tårefilmen oppløses. (patologisk < 10 sek.). 

Rose Bengal farging og van Bijsterveld score: måler skade på cornea («Dry spots»). 

Illustrasjon: Błochowiak K, Olewicz-Gawlik A, 
Polańska A, Nowak-Gabryel M, Kocięcki J, Wit-
manowski H, Sokalski J – Postȩpy dermatologii i aler-
gologii (2016). CC BY-NC-SA 4.0 

Munntørrhet: Munntørrhet (Xerostomi) er tilstede hos 
98 %. Økt karies, særlig omkring tannhalsen. Proteser 
kan løsne. Oral candidiasis hos opp til 75 %. 

Sialometri: Spyttfunksjonen testes med ustimulert sialometri. Pasienten har ikke spist eller 

drukket på minst 60 minutter. Spyttmengden som naturlig kommer i munnen samles over 

15 minutter. Totalt 1,5ml eller mer er normalt. Testen krever godt samarbeid med pasienten. 

Svelging av spytt medfører for lave verdier. 

Genitalier: I genitalier sees vaginal sicca og moniliasis (candida). 

Huden: Huden er ofte plagsom tørr (xeroderma). Palpabel purpura gir lesjoner hos 10%, oftest på under-
ekstremitetene, gjerne utløst av fysisk aktivitet. Purpura kan etterlate kosmetisk skjemmende hyperpig-
mentering (hemosiderin, jern). 

Raynauds fenomen: Raynauds fenomener forekommer hos 10-20 %. Vær da spesielt oppmerksom på over-
lapp med systemisk sklerose. Leukocytoklastisk vaskulitt er rapportert. 

Renal Tubulær Acidose: Renal Tubulær Acidose kan foreligger hos 25-35 % og innebærer manglende 
evne til å surgjøre urinen. Oftest dreier det seg om en ukomplett type uten syre-base endringer i perifert 
blod. Residiverende nyresten og kalkutfelling i nyrene ses sjelden. Renal tubulær acidose undersøkes ved 
Furosemid-test. Bestem pH i morgenurin og blod, samt kreatinin og kalium. Gi 40 mg furosemid per os. 
Alle urinporsjoner de etterfølgende 6 timene analyseres for pH, kalium og kreatinin. Hos friske faller pH til 
under 5,3, og kalium-utskillelsen øker. Ved Renal Tubulær Acidose surgjøres ikke urin. Dersom en vanlig 
stiks viser sur urin (pH), er det ikke nødvendig med denne utredningen. Testen er tidkrevende og er nå mer 
og mer erstattet av citrat/kreatinin ratio. 
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Cystitt: Interstitiell cystitt (dysuri) forekommer hos 7%. 

Gastrointestinale manifestasjoner: Gastrointestinale manifestasjoner av ulik art observeres ofte. Disse 
fordeler seg slik: 

• Kronisk atrofisk gastritt (70 %) 
• Gastrittplager (35-55 %) 
• Hepatitt (kronisk, autoimmun) (> 10 %) 
• Pankreatitt (subklinisk)  (25 %) 
• Pernisiøs anemi med rhagader 
• Primær biliær cirrhose (10-15 %) 
• Watermelon stomach (Gastrisk Antral Vaskulær Ektasi, GAVE : Obs! overlapp med systemisk 

sklerose) 
• Øsofagusdysfunksjon (41 %) (Obs! overlapp med systemisk sklerose) 

Nevrologisk: Nevrologiske manifestasjoner forekommer hos opp til 7-8 %. Symptomer og MR-foran-
dringer kan ligne MS 

Fordelingen av nevrologiske manifestasjoner: 

• Ataksi: sensorisk (39%) 
• Mononevritis multipleks (12%) som oftest er sensorisk og sakte progredierende. 
• Myelitt (longitudinell) er sjelden (assosiert med antistoffer mot aquaporin-4) 
• Nevropati: 

◦ Smertefull sensorisk (20%) 
◦ Trigeminus nevropati (17%) 

• Opticus nevritt (isolert) (4%) 
• Polynevropati: Multifokal og progredierende (10-40%) 

Pulmonalt 

-Diffus interstitiell lungesykdom med tørrhoste og dyspné hos opptil 25 % (Palm O, 2013). 

-Residiverende bronkitter og pneumonier samt pulmonal fibrose kan være følgetilstander. 

-En ikke sjelden interstitiell lungesykdom er Lymfoid interstitiell pneumoni (LIP) som er karakterisert ved 
diffus hyperplasi av bronkialt assosiert vev, progressiv hoste og dyspné. Fem års mortalitet er beskrevet 
å være hele 35-50 %, men dette gjelder trolig selekterte tilfeller. Omtrent 5 % transformeres til lymfom 
(Swigris JJ, 2002). 

• Vennligst les om lunger og revmatisk sykdom i eget kapittel 
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10 år gammel jente med juvenilt Sjøgrens 
syndrom. Hovne parotis-kjertler bilateralt som 
eneste kliniske symptom. Ultralyd (sort-hvitt) 
viser typiske sky-lignende hypo-ekkoiske 
områder i store spyttkjertler. Histologi med tette 
lymfocytt-infiltrater forenelig med Sjøgrens 
syndrom. 

Thyreoidea: Thyroiditt / hypothyreose forekommer hos omkring 12 %. 

Muskler: Myositt påvises hos 5 %. 

Juvenilt Sjøgrens syndrom 

Barn har få eller ingen symptomer, men hovne paro-
tis-kjertler, utslag i SSA/B antistoff og høy IgG er van-
lig. Typiske funn ved ultralyd, MR eller histologiske 
undersøkelser av spyttkjertler. 

Illustrasjon: Iro H, Zenk J – GMS current topics in 
otorhinolaryngology, head and neck surgery (2014), 
reproduced with the kind permission of Prof. 
Agaimy, Department of Pathology, and Erlangen, 
Germany. CC BY-NC-ND 3.0 

Laboratorieprøver 

• Blodsenkningsreaksjon (SR) er oftest forhøyet 
• CRP nesten alltid normal 
• Hyper-amylasemi hos 1/3 
• Leukopeni og trombocytopeni er sjelden 
• Leverenzymer er ofte lett forhøyde 
• Serum elektroforese viser ofte svær polyklonal 

hyper-gammaglobulinemi (IgG) 

Immunologiske undersøkelser 

• Revmatoide faktorer ses hos 70 – 90 % 
• Antinukleære antistoff (ANA) hos omkring 60 % 

◦ Subspesifisitetene anti-SSA (Ro) og anti-SSB (La) er relativt spesifikke for Sjøgrens syndrom 
◦ Det finnes to typer anti-SSA antistoff: 52 kDa og 60 kDa 
◦ Anti-Mitokondrie antistoff påvises hos 10 % og anti-parietal-celle antistoff hos 15 % 

• Anti-CCP antistoffer kan påvises hos 7,5 % av pasienter med Sjøgrens syndrom (Obs! sekundært til 
RA) 
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Bildediagnostikk 

Ultralyd av spyttkjertler (ultralyd av parotis ) kan påvise patologiske forandringer (11). Scintigrafi og sialo-
grafi benyttes sjelden. Pulmonale forandringer påvises ved CT. Kontroll av interstitielle funn gjøres ved 
HRCT. PET/CT brukes diagnostisk ved mistanke om lymfom eller annen kreft. 

Vevsprøver 

Forandringer ved biopsi av små spyttkjertler fra leppens innside (Lower Lip Biopsy), se mer neden-
for. Seleksjon av pasienter til vevsprøve: Minstekravet er redusert Schirmers test sammen med minst et 
annet tegn på eksokrin dysfunksjon (sialometri, parotitt, positiv Rose Bengal, nedsatt Tear Break-up time) 
eller symptomer sammen med anti-SSA/SSB antistoffer. 

Diagnose 

En generell klinisk undersøkelse bør omfatte inspeksjon av munnhule, auskultasjon av hjerte 

og lunger, palpasjon av abdomen, leddundersøkelse og palpasjon av glandelstasjoner. 

Det finnes flere diagnostiske kriterier, men uansett hvilke man velger å bruke, bør endelig diagnose samsvare 
med sykdomsdefinisjonen. Det er derfor rimelig å kreve at objektive tegn på eksokrin inflammasjon og/eller 
autoimmunitet skal kunne påvises. Dette innebærer at det skal påvises objektive tegn til nedsatt spytt- og/
eller tåreproduksjon, samt autoantistoffer og/eller positiv spyttkjertelbiopsi. 

For å definere sialadenitt ved leppebiopsi kreves lymfocyttinfiltrasjon av betydelig grad med foci, evt. atrofi 
og destruksjon av kjertelelementer (Fokus score minst 1,0 hvor fokus defineres som ansamling av minst 50 
mononukleære celler). Ultralyd kan også benyttes (Martel A, 2018). 

ACR/EULAR kriterier 2016 (Shiboski CH, 2016) 

Baseres på personer med tørrhet og/eller andre Sjøgren-suspekte symptomer* 
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Fokusskår (biopsi) minst =1 foci/4 kv.mm                       3 poeng 

Positiv anti-SSA (Ro) antistoff:                                        3 poeng 

Farge-skår/hornhinner minst 5 i minst ett øye 

(eller van Bijsterveld skår minst 4):                                  1 poeng 

Schirmers test 5mm/5 min eller lavere, minst ett øye:  1 poeng 

Ustimulert sialometri 0,1ml/min = 1,5ml/15min:               1 poeng 

• Minst 4 poeng=Sjøgrens syndrom 

• I praksis må enten anti-SSA eller positiv vevsprøve foreligge 

*Minst ett positivt svar på følgende 5 spørsmål: 

• Har du hatt daglig, vedvarende plagsomme tørre øyne i minst tre måneder? 

• Har du hatt gjentakende følelse av sand eller grus i øynene? 

• Bruker du kunstig tårevæske minst tre ganger daglig? 

• Har du hatt daglig følelse av tørr munn i minst tre måneder? 

• Må du ofte drikke for å svelge tørre matvarer? 

Eksklusjon: Tidligere stråleterapi mot hode/hals, Aktiv hepatitt C-infeksjon, AIDS-infeksjon, 

Sarkoidose, Amyloidose, Graft-versus Host Disease, IgG4-relatert sykdom 

Bruk av spesielle medikamenter, anti-kolinerge medikamenter, som forårsaker tørrhet skal 

stanses i god tid før måling av tåre- og spyttkjertel-funksjon 

Differensialdiagnoser 

• Aldersbetinget kjerteldegenerasjon 
• Amyloidose 
• Burning mouth syndrom 
• Diabetes mellitus 
• Hepatitt C 
• HIV-relatert diffus infiltrativ lymfocytose syndrom (DILS) 
• Hyperlipidemi, Type V 
• Hypothyreose 
• IgG4-relatert sykdom 
• Medikamenter som medfører tørrhet (oftest munntørrhet) og økt tretthet. Hyppigste årsak til 

SJØGRENS  |  446

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_therapy
http://bindevevssykdommer.no/opportunistiske-infeksjoner/hepatitt-c/
http://bindevevssykdommer.no/opportunistiske-infeksjoner/hiv-infeksjon/
http://bindevevssykdommer.no/sarkoidose/
http://bindevevssykdommer.no/amyloidose/
http://bindevevssykdommer.no/gvhd/
http://vaskulitt.no/?page_id=1823
https://en.wikipedia.org/wiki/Anticholinergic


munntørrhet 
• Sarkoidose 
• Stråle-skader (tidligere kreft-behandling) 
• Vitamin-A mangel (øyne) 

“Dry eyes and mouth syndrome”: En betegnelse som benyttes av noen for å beskrive pasienter med Sjøgren 
syndrom-liknende symptomer og funn, men med negativ biopsi. Noen av disse likner mer på Fibromyalgi. 
Noen har funnet anti-thyreoid peroksidase antistoffer (anti-TPO) hos 60% av slike pasienter. Spyttkjertel-
biopsi kan vise mild interstitiell inflammasjon. 

Naturlig forløp 

Sjøgrens sykdom progredierer vanligvis langsomt med økende tørrhetsplager over flere år. 

Skåring av sykdomsaktivitet 

• ESDAI (Legen fyller ut) 
• ESPRI (Pasienten skårer selv) 

Behandling 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 

bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. 

Behandlingsmålet ved Sjøgrens sykdom er vanligvis å lindre symptomene og redusere risiko for komp-
likasjoner. Kurativ behandling mangler. 

Tørre øyne: Profylaktisk og symptomatisk behandling med kunstige øyedråper (Viscotears, Oculec, Artelac 
med flere) bør brukes hyppig. Gel (Viscotears) brukes mest om kvelden. Øyedråper med antiflogistika 
(NSAIDs) bør ikke brukes lenger enn 2-4 uker for ikke å skade cornea. Plugging av tårekanalen kan 
forsøkes, men er sjelden vellykket på sikt. Ciclosporin øyedråper (Ikervis) har effekt hos enkelte og forskrives 
av øyelege initialt. 
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Tørr munn. For den reduserte spyttfunksjonen er følgende aktuelt: 

• God munnhygiene er viktig for a motvirke karies 
• Bruk fluortannpasta som ikke skummer (Zendium) 
• Stimuler spyttsekresjonen med sukkerfrie sugetabletter 
• Rengjøring av tenner og bruk av fluor etter hvert måltid 
• Unngå søtsaker 
• Drikke rikelig 
• Fast kontroll hos tannlege med interesse for Sjøgrens syndrom 

Dokumentert virkning av forebyggende behandling (for personer med mistenkt Sjøgrens sykdom under 
utvikling) foreligger ikke. 

Tørr hud kan behandles med fuktighetskremer 

Tørr skjede kan behandles med østrogenkrem. 

Pankreas-insuffisiens vurderes av gastroenterolog ved behov. Pankreas-enzymer (Creon) kan forsøkes. 

Systemisk behandling 

Forslagene er oppdatert etter EULAR, Ramos-Casals M, 2019 

Hydroksyklorokin (Plaquenil) forsøkes i blant ved: 1) Artritt/synovitt. 2) Diffust annulært erythem. 3) For 
å forebygge neonatal lupus i svangerskap blant SSA og/ eller SSB positive gravide. Effekt på tørrhet eller 
utmattelse/fatigue er ikke vist. 

Kortikosteroider. Kortikosteroider (Gc) som lavdose prednisolon – evt kortvarig høyere dose – kan 
forsøkes ved enkelte komplikasjoner: Akutte glandulære manifestasjoner forutsatt at andre årsaker er 
utelukket. Ved polyartritt / synovitt kan Gc brukes, ofte kombinert med HCQ. Diffust annulær erythem 
eller kutan vaskulitt kan være indikasjoner for glukokortikoid. Interstitiell lungesykdom (ILD). Nyreman-
ifestasjoner (tubulær eller glomerulær). Nevrologiske komplikasjoner som perifer nevritt eller CNS-affek-
sjon. Hematologiske manifestasjoner (trombocytopeni < 20.000 eller hemolytisk anemi). 

DMARDs (utenom hydroksyklorokin) velges i noen tilfeller. Indikasjoner: Artritt / synovitt. Kutan 
vaskulitt. Interstitiell lungesykdom. Nyre-manifestasjon (tubulær eller glomerulær). Nevrologisk: perifer 
nevritt eller CNS (cyklofosfamid). Hematologis: alvorlig anemi (cyklofosfamid). Hvis cyklofosfamid 
(Sendoxan) anvendes, mangedobles risikoen for lymfom-utvikling. 

Biologiske legemidler: Brukes (utenfor godkjent indikasjon) på enkelte indikasjoner: Glandel-manifes-
tasjon, alvorlig (rituksimab, belimumab). Polyartritt (rituksimab eller abatacept). Kutan vaskulitt, alvorlig 
(rituksimab). Interstitiell lungesykdom (ILD), alvorlig (rituksimab som alternativ til cyklofosfamid). Nyre, 
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alvorlig (rituksimab som alternativ til cyklofosfamid). Nevrologisk: perifer nevropati (rituksimab som alter-
nativ til DMARDs). CNS, alvorlig. Hematologisk: Hemolytisk anemi. 

Det er rapportert tilfeller der B-celle-hemmeren rituksimab (anti- CD20) har hatt effekt på symptomer, 
men en metaanalyse viste ikke virkning på spyttkjertel-funksjon, livskvalitet eller sykdomsaktivitet (Souza 
FB, 2016). 

TNF-hemmere har ingen etablert indikasjon ved Sjøgrens sykdom. 

Pilokarpin er en kolinerg agonist som stimulerer spyttsekresjon ved å binde seg til muskarin M2-reseptorer, 
noe som medfører kontraksjon av glatte muskelceller. Da mange pasienter har antistoffer mot muskarin 
M3-reseptor som kan tenkes a hemme spyttsekresjonen, kan agonister til muskarinreseptorer som 
pilokarpin (Salagen) 20 mg daglig og cevimelin (Evoax) tabletter forsøkes. Pilokarpin tabletter har i studier 
vist a kunne bedre både øye- og munnsymptomene. Ofte tar det opp til 2 måneder for bedring, og effekten 
sees bare så lenge pasienten anvender denne medikamentene. Bivirkninger er svette, hyppig vannlating, frys-
ninger, hjertebank og overproduksjon av spytt. Medikamentene skal ikke benyttes ved hjertesykdom. Sam-
let sett har få pasienter nytte av disse medikamentene. 

• Vennligst les generelt om behandling utenfor godkjent indikasjon i eget kapittel 

Kontroll og kreftrisiko 

Non-Hodgkins lymfom. Det er aktuelt å kontrollere risiko-pasienter årlig med tanke på utvikling av B-celle 
lymfom (non-Hodgkins). Kontroller kan utføres av revmatolog, andre spesialister eller fastleger. Lymfom 
lokaliseres bade intra- og ekstraglandulært. Omkring 50 % lokaliseres til spyttkjertlene, mens gastrointesti-
nalkanalen, lunger, hud, tymus og thyreoidea affiseres sjeldnere. MALT lymfom er vanligste form (Mucosa 
Assosiert Lymfoid vev (Tissue): MALT). Lymfom-utvikling forekommer 9-16 ganger hyppigere ved Sjø-
grens syndrom enn i normalbefolkningen (60% er diffuse store B-celle lymfom). Lymfom-utvikling kom-
mer når som heist i sykdomsforløpet. «Life time risk» er estimert til ca. 10%, forutsatt at de fyller US/EU 
kriterier for Sjøgren-diagnosen (Solans-Laque R, 2011). 

Risikofaktorer for lymfomutvikling: spyttkjertelhevelse som vedvarer eller øker, hudvaskulitter, komple-
mentforbruk (fall i C3 eller C4), lave lymfocytter, kryoglobulinemi, B-symptomer) 

Symptomer på lymfom 

• Vedvarende lokalisert hevelse oftest i spyttkjertel eller på hals, men også andre lokalisasjoner må vur-
deres. 

• Nattesvette, feber, vekttap og påvirket allmenntilstand 
• Fall i gammaglobulin, utvikling av monoklonalt protein, 
• Nyoppstått leukopeni (lymfopeni) 
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• Bortfall av tidligere autoantistoff 
• Andre prognostiske faktorer er 

◦ Gjennomgått parotitt, 
◦ Palpabel purpura 
◦ Lymfopeni ved diagnosetidspunkt. 
◦ Mulig økt risiko for lymfom hos de pasientene som i leppebiopsi far påvist ektopiske germinale 

sentre. 

Kontrollene bør omfatte: 

• Palpasjon av glandula parotis- og submandibularis, lymfeknuter på hals og i aksiller, lever og milt 
• Auskultasjon av lunger 
• Vurdering av ledd 
• Blodprøvekontroller (SR, Hb, Trombocytter, leukocytter med differensialtellinger, ASAT, ALAT, 

CK, IgG, C3, C4). 
• Urin stiks 

Prognose 

Sjøgren-symptomene er over tid assosiert med redusert livskvalitet (Enger TB, 2011). Resultater fra noen 
få studier kan tyde på klinisk bedring av kjertelfunksjonen over tid til tross for tiltakende fibrosering histol-
ogisk bedømt. Studier har ikke vist sikker økt dødelighet. 

Komplikasjoner i forløpet av Sjøgrens syndrom (Vivino FB, 2017) 

Oralt Okulært 

Økede karies Keratomalaci (hornhinne-smelting) 

Tap av tenner Hornhinne-ulcera 

Vekttap Bakteriell konjunktivitt 

Oral candida Bakteriell interstitiell keratitt 

Sialolithiasis Visus reduksjon 

Bakteriell sialoadenitt 

Søvn-problemer 

Fibromyalgi 
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Svangerskap ved Sjøgrens syndrom 

I svangerskap er det litt økt risiko for foster-tap og for tidlig fødsel (Ballester C, 2017). Det foreligger risiko 
for kongenital hjerteblokk hos foster hvis det påvises SSA antistoffer hos mor. Omkring 2 % av barn av 
SSA-positive Sjøgren-kvinner får medfødt hjerteblokk (assosiert med anti-Ro antistoff). Hos SSA positive 
mødre som har hatt svangerskap med kongenital hjerteblokk, utvikles samme lidelse hos 18-20% i senere 
svangerskap. Hos nyfødte av mødre med SSA eller SSB antistoff foreligger økt forekomst av kutan neonatal 
lupus, særlig blant dem som får lysbehandling ved neonatal ikterus. 

• Vennligst les mer om svangerskap ved revmatisk sykdom i eget kapittel og info fra NKSR 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: Ramos-Casals M, 2019 

Britiske: Price EJ, 2017 

Norsk Revmatologisk Forening / Legeforeningen 

Litteratur 

Jonsson R, 2018 

Vivino FB, 2017 
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59. 

SYSTEMISK SKLEROSE (SSC). 
SKLERODERMI (REV 021) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på systemisk sklerose 

 Raynauds fenomen med debut i voksen alder. 

Hovne fingre (“puffy hands”) ved debut, stramhet i huden, særlig på fingre (sklerodaktyli). 

Antistoff hos ca. 50%: CENP, Scl-70 og RNP-polymerase III, er karakteristiske, men foreligger ikke 

hos alle. 

Skleroderma renal krise, pulmonal hypertensjon og lunge-fibrose er alvorlige organmanifes-

tasjoner. 

Læringsmål REV 021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032 

ICD-10: M34.0 (diffus form), M34.1 (begrenset form/CREST). (J99.1*) Lungeaffeksjon† ; M34.9 Uspe-
sifisert systemisk sklerose 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617640
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617641
https://finnkode.ehelse.no/contentpages/ICD10SysDel/Kapittel_XIII_2595816.html#2616063
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617644
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617644


En 53 år gammel kvinne med stram, skinnende 
hud på hender, Raynauds og teleangiektasier 
og stramhet rundt munnen. Systemisk sklerose 
med sklerodaktyli distalt for MCP-ledd og 
“puffy hands/fingers”. Begrenset form. 

Definisjon 

Systemisk sklerose (Ssc) er en systemisk bindevevssyk-
dom som angriper små arterier, mikro-kar og binde-
vev.  Det angrepne vevet karakteriseres patologisk av 
fibrose og vaskulopati i hud og multiple indre organer. 
Til tross for bedre overlevelse, er sykdommen ofte fort-
satt er en betydelig utfordring både for pasienter og 
revmatologer. Systemisk sklerose deles i hovedgrup-
pene begrenset kutan form (begrenset Ssc) og  diffus 
kutan form (diffus Ssc). (Tyndall AJ,  Ann Rheum Dis 
2010). 

Behandling og oppfølging av pasienter med systemisk 
sklerose gjøres etter evidens-basert medisin, ret-
ningslinjer/ekspert-anbefalinger. Sykdommen for-
løper imidlertid individuelt svært ulikt, slik at persontilpasset oppfølging og behandling også er essensielt. 
Samarbeid med et adekvat spesialisert senter med godt kjennskap til sykdommen kan være viktig (Christo-
pher P Denton, Dinesh Khanna, Lancet 2017). 

Illustrasjon: Dixit S, J Med Case Rep, 2016. CC BY-4.0 

Historikk 

Legen Carlo Curzio fra Napoli beskrev i 1753 en 17 år gammel pike (Patrizia Galiera) hvis tilstand mest 
sannsynlig representerte SSc. Maurice Raynaud i 1863 og Jonathan Hutchinson i 1883 påpekte sam-
menhengen mellom Raynauds fenomen og skleroderma. Gintrac foreslo betegnelsen sclerodermie i 1847. 
CREST syndromet først beskrevet i 1910 (Thiberge-Weissenbachs syndrom). 

Epidemiologi 

Prevalens i sør-øst Norge er beregnet til  9,9/100.000 (begrenset form 6,9/100.000, diffus form 1,8/
100.000) med en gjennomsnittsalder ved debut på 47 år (Hoffmann-vold A-M, 2012). Insidens 2-19/
mill./år (7,4/mill i Norge). Blant nord-Amerikanske Choctaw-indianere 469/100.000. Fire ganger så 
mange kvinner som menn. Vanligst i 30-60 årene. Forekommer hos barn, men meget sjelden hos menn 
under 30 års alder. Familiær insidens 1,6 %. 

453  |  SYSTEMISK SKLEROSE

https://ard.bmj.com/content/69/10/1809
https://ard.bmj.com/content/69/10/1809
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30933-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30933-9/fulltext
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC5078903_13256_2016_1086_Fig6_HTML&query=systemic%20sclerosis%20hands&it=xg&req=4&npos=7
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://academic.oup.com/rheumatology/article/51/9/1600/1791059


Systemisk sklerose med inndragninger 
omkring munnen (karpemunn) og 
teleangiektasier hos en 58 år gammel kvinne 
med diffus kutan form. 

Etiologi 

Årsaksforhold: Usikre. Noen lokaliserte former assosiert med miljøgifter. 

Patogenese 

Tre abnormiteter kjennetegner SSc: 

1. Fibroblast dysfunksjon som fører til økt deponer-
ing av ekstracellulær matriks. 

2. Vaskulære forstyrrelser (vaskulopati) som gir 
vevshypoksi 

3. Immunrespons kjennetegnet ved endret T- og B-
Iymfocytt-funksjon og 
produksjon av auto-antistoffer. 

Sannsynligvis er den initiale hendelsen en endotel-skade 
som affiserer mikrokar og små muskulære arterier. Dette 
medfører tap av kapillærer (destruktiv vaskulopati) som 
ikke kompenseres på grunn av dysfunksjon av både 
angiogenese og vaskulogenese. 

Angiogenese er dannelse av nye kar ved såkalt “sprouting”-dannelse med utgangs-punkt i allerede eksis-
terende kar. 

Vaskulogenese er dannelse av nye kar ved sirkulerende progenitor-celler, altså uavhengig av allerede eksis-
terende kar. 

Imidlertid er de fleste pro-angiogenetiske faktorene oppregulert ved SSc (VEGF, vascular endothelial 
growth factor), men kan altså ikke oppveie økningen i angio-statiske faktorer. 

En alternativ teori er at kapillærtapet ikke skyldes redusert mengde dannelse av nye kar, men feil i mod-
ningen av disse. Hva som forårsaker den initiale endotelskaden er ukjent, men både infeksjoner, oksidativt 
stress, hypoksi, hyperlipidemi og inflammasjon trigger endotelceller. Hvilken rolle autoantistoffer som 
topoisomerase-1 (Slc-70) og anticentromer antistoffer (CENP) spiller for den tidlige inflammasjonen og 
påfølgende endotelskade, er ukjent. 

Endotelskaden medfører også vaskulær remodellering med hypertrofi av intima og media, samt fibrose av 
adventitia. Disse forandringene fører til tiltakende forsnevring av karlumen og obliterasjon (proliferativ 
vaskulopati). Den proliferative vaskulopatien medieres av en rekke molekyler som for eksempel økt produk-
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sjon av endotelin, redusert NO syntetase-produksjon og nedsatt frigjøring av prostacykliner. Kapillær-tapet 
gir kliniske symptomer som akrocyanose og digitale ulcera, mens vaskulær remodellering gir pulmonal 
arteriell hypertensjon og skleroderma nyrekrise. 

Økt fibrosering er selve kjennetegnet på SSc og består av en ukontrollert produksjon av kollagen og 
andre ekstra-cellulære matriks (ECM) proteiner av fibroblaster. Deponeringen av kollagene fibre skjer i 
den retikulære delen av dermis med avsmalning av den papillære delen. Tidlige hudforandringer er ødem, 
perivaskulære infiltrater og degenerering av kollagene fibre. De patologiske forandringene er imidlertid de 
samme for alle affiserte organer. Den akkumulerte mengden proteiner i ECM forstyrrer vevsarkitekturen 
og medfører dysfunksjon av dens funksjoner. De prolifererende fibroblastene finnes allerede i nærheten 
av endotelskaden, men i tillegg aktiveres og differensieres mesenkymale progenitor-celler, epitelceller og 
endotelceller til fibroblaster, hvilket forsterker den fibroserende prosessen. Fibroblastene transformeres så 
til myo-fibroblaster, som har kontraktile egenskaper, og er svært motstands-dyktige overfor apoptose. Det 
patologiske sluttresultatet er atrofi og hardhet (sklerose) av affisert vev. 

Illustrasjon: Sautereau N, Daumas A, Truillet R, Jouve E, Magalon J, Veran J, Casanova D, Frances Y, Mag-
alon G, Granel B – Plastic and reconstructive surgery. Global open (2016). CC BY-NC-ND 4.0 

Ulike typer systemisk skleroser 

Begrenset Kutan Systemisk Sklerose 

Hudaffeksjon distalt for albuer og knær, likevel forekommer ofte hudmanifestasjoner i ansikt 

og nakke, hyppig ILD (Interstitiell lungesykdom) og PAH (pulmonal hypertensjon). Nyreaf-

feksjon sjelden. Gjerne mangeårig Raynauds fenomen før utvikling av hudlesjoner). Vanligst 

antistoff er CENP (anti-centromer antistoff). 

CREST (Calcinosis/Kalsinose, Raynauds, Esophagus/Øsofagus-dysmotilitet, Sklerodaktyli og 

Teleangiektasier) er en form for begrenset SSc. 

 

Diffus kutan systemisk sklerose 
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Hudaffeksjon på ekstremiteter, truncus og ansikt, samt hyppige organmanifestasjoner. Van-

ligste antistoff er Scl-70 (topoisomerase). Risiko for hypertensiv renal krise og GAVE (gastric 

antrum vascular ectasia), særlig de første to årene fra sykdomsdebut. 

Systemisk sklerose sine skleroderma 

Typisk systemisk sklerose, men uten manifestasjoner i huden. Typisk hudaffeksjon tilkommer hos 60% i 
løpet av 0,5-7 år. Pasientene har ofte kliniske trekk som ved CREST syndrom. Disse pasientene kan utvikler 
pulmonal arteriell hypertensjon og asymptomatisk perikardsykdom. 

Forskjeller mellom begrenset kutan systemisk sklerose og diffus kutan systemisk sklerose (Tilpasset etter 
Hinchliff M, 2008) 

Kjennetegn Begrenset form Diffus form 

Fibrose i huden Fra distalt og opp til albuer og knær, 
kan affisere ansikt (rundt munnen) 

Områder også proksimalt for albuer 
og knær. Kan affisere truncus, hals 
og ansikt 

Typiske lunge-manifestasjoner Pulmonal arteriell hypertensjon 
(PAH) Interstitiell lungesykdom (ILD) 

Karakteristiske indre 
organ-manifestasjoner 

Alvorlig gastro-øsofageal refluks og 
Raynauds fenomen Skleroderma renal krise 

Kliniske funn 
Teleangiektasier, kutan kalsinose, 
sklerodaktyli, digitale iskemiske 
komplikasjoner (sår, nekroser) 

“Tendon friction rub” 
(sene-krepitasjoner), 
pigmentforandringer 

Skleromyositt. Skleroderma-myositt overlapp 

Dette er en egen sykdomsenhet. Hovedsymptomer er Raynauds, skleroderma-forandringer i hud i ansikt 
og på hender, artralgi eller arteritt, myositt og interstitiell lungesykdom. Andre organer angripes sjelden 
og forløpet er med godartet enn skleroderma diffus form. Påvisning av anti-PM Scl 75 eller 100 er typisk. 
Myokarditt, ofte asymptomatisk er ikke helt sjelden (18%) (Lilleeker JB, 2017). Behandlingen kan ved 
behandlingskrevende myositt bestå i lave doser prednisolon. Litteratur: Pope JE, 2002 

Barnetts klassifikasjon 

Noen foretrekker fremdeles Barnetts klassifikasjon 

• Type I: affeksjon av utelukkende fingre 
• Type II: affeksjonen rammer også underarmer 
• Type III: diffus affeksjon 
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Manifestasjoner 

Tidlig fase (første fem år) preges ved diffus form av raskt innsettende hudforandringer: ødem 

(“puffy hands”, dvs. diffus ødematøs hevelse), evt. pigmentendringer. Begynner gjerne dis-

talt i ekstremitetene for så å bre seg proksimalt. Huden føles stram. “Bowed fingers” (flek-

sjonskontraktur) et tidlig tegn. Med sklerodaktyli menes hudaffeksjon distalt for MCP-ledd. 

Begrenset for forutgås av Raynauds fenomen ofte med flere år. Mange med denne formen 

utvikler hud-forandringer begrenset til fingre og rundt munnen. 

Raynauds fenomener kan forutgår andre symptomer med år eller debutere samtidig med eller etter hud-
forandringene. Initialt sees den klassiske triaden med avbleking, cyanose og reaktiv hyperemi. Med tiden 
består ofte anfallene bare av cyanose (“blue attacks”), og til slutt preges tilstanden av kronisk akrocyanose. 

Allmenn-symptomer som tretthet og vekttap ledsager ofte. Artralgier og myalgier er vanlige. Digitale 
ulcera kan utvikles tidlig i sykdomsforløpet. Organmanifestasjonene som debuterer i senfasen (etter fem 
års sykdom) og preges av stabile hudforandringer (fibrose), lite uttalte allmennsymptomer, meget sjelden 
utvikling av nye organmanifestasjoner, men allerede eksisterende organangrep kan progrediere. Et unntak 
er pulmonal hypertensjon. 

Organmanifestasjoner 

Hud 

Affisert hos nær 100 %. Sclerodermi sine scleroderma er et unntak (ofte CREST- bilde med asymptomatisk 
perikard-sykdom), men de fleste av disse utvikler hudlesjoner etter hvert. Utbredelsen av hudforandringene 
kan registreres ved modifisert Rodnan hudscore (se figur). 
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Huden blir fortykket og stram, ofte med sprekk-dannelser 
og digitale ulcera. Områder med de- eller hyperpigmentering iakttas hyppig. 

Ved begrenset form kan pasienten ha Raynauds i mange år for huden affiseres. Ved diffus form utvikles Ray-
nauds like før, samtidig med eller like etter hudmanifestasjonene. Forekommer hos nesten alle pasienter. 
Klassisk Raynauds med avblekning, cyanose og reaktiv hyperemi ved temperaturfall. To av tre symptomer 
skal være til stede. I løpet av sykdommen inntreffer ofte en mer permanent kompromittering av mikrosirku-
lasjonen. Det kliniske bildet blir da mer lik akrocyanose. 

“Scleroderma neck sign” 

“Scleroderma neck sign” angir tilstedeværelsen av et stramt bånd over platysma ved hyperekstensjon av 
nakken. Forekommer ved diffus form og kan palperes hos over 90 %. 

Senere kan truncus affiseres (“Roman breastplate”) ved diffus form. 

Ved affeksjon av munn utvikles “Karpemunn”, ofte ved begrenset form. 

Tendon friction rub 

Tendon friction rub palperes som “kram snø” og signaliserer alvorlig sykdom. Forekommer oftest ved aktiv, 
diffus kutan sykdom. 
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Digital ulcer ved systemisk sklerose. Kan 
etterlate pitting scars. Det kan foreligge 
indikasjon for endotelin-1 antagonist 
(bosentan). 

Digitale ulcera 

Digitale ulcera gefineres gjerne som vevs-lesjoner som kan 
utvikles til nekrose og som involverer epidermis, dermis og 
subkutant vev. Ischemiske sår utvikles hos opptil 40 % av 
pasienter med SSc. De lokaliseres gjerne ved benete frem-
spring og ved endearterier (fingerpulpa), men kan også sees 
proksimalt og distalt på underekstremitetene langt fra benete 
fremspring. Hyppigst på andre og tredje finger. Opp mot 11 
% av slike ulcera ender med gangren eller amputasjon, og 
risikoen er størst for sår som varer lengre enn 6 måneder. 

Utvikling av skorper og fissurer skyldes dermal fibrose på 
områder der huden er tynn og atrofisk. Små overfladiske 
ulcerasjoner (1-4 mm) er oftest forårsaket av okklusjon av 
prekapillære arterioler. Dype sår på distale fingre og tær kommer som resultat av okklusjon av større kar eller 
sykdomsprosesser i kutane ekstremitetskar. Skarpt avgrensede ischemiske sår, ev. med tap av fingre eller tær, 
er også forårsaket av kar-okklusjon og ledsages gjerne av smerter (kritisk iskemi). Ved kritisk iskemi opptrer 
smerter, og proksimalt for det ischemiske omradet sees hyperemi. Illustrasjon: Aghaei M, Gharibdost F, 
Zayeni H, Akhlaghi M, Sedighi S, Rostamian AR, Aghdami N, Shojaa M – Indian dermatology online 
journal (2012). CC BY-NC-SA 3.0 

Pitting scars 

Pitting scars representerer vevstap og bør dermed ikke oppfattes som digitale ulcera. Lokaliseres til finger-
pulpa og på lateralsiden av fingrene. 

Sår som ikke tilheler kan skyldes andre forhold enn grunnsykdommen. Det er viktig å utelukke kalsinose, 
ateromatose, infeksjon, diabetisk angiopati og koagulopati (inklusiv antifosfolipid syndrom). I sistnevnte 
gruppe bør man også utelukke Faktor V Leiden mangel som er den mest vanlige koagulopati. Biopsi vil 
her vise fibrinnedslag, men ingen inflammasjon. Venøse leggsår må også utelukkes. Disse gir spreng og tyn-
gdefornemmelse i oppreist stilling, lokal kløe, parestesier og ikke sjelden nattlige kramper. Teleangiektasier, 
corona phlebectatica (vifte-formede teleangiektasier), brunlig hyperpigmentering og eksem er ikke uvan-
lig. Lipodermatosklerose kan utvikles etter noe tid. (Se også differensialdiagnoser nedenfor). Tegn til venøs 
insuffisiens med varicer sees ofte. 

Lunger 

Lungeaffeksjon opptrer både som en interstitiell og en vaskulær form. Førstnevnte benevnes oftest inter-
stitiell lunge-sykdom (ILD), selv om parenkymet representert ved alveolene ofte er angrepet. Symptomene 
preges av dyspné og hoste. Den raskeste utviklingen av ILD skjer de første 4 årene etter diagnosen. 

Pulmonal hypertensjon (PAH) 
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Den vaskulære formen opptrer som pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) og da oftest ikke ledsaget av 
vesentlig lungesykdom. 

En nedsatt DLCO (gass diffusjonskapasitet) ved lungefunksjonstester kan predikere utvikling av både ILD 
og PAH. DLCO eller karbon mono-oksid transfer faktor måler gassutvekslingen i nivå med den alveolære 
membranen og tilkjennegir dysfunksjon i overføringen av CO. Dysfunksjonen kan skyldes redusert alve-
olær overflate eller nedsatt membranfunksjon. En FVC/DLCO ratio > 1,4 peker mer i retning av PAH enn 
av ILD. 

• Vennligst les mer om PAH i eget kapittel 
• Lungefunksjonstester er også beskrevet i et eget kapittel 

Interstitiell lungesykdom (ILD) 

Interstitiell form (ILD ev fibroserende alveolitt) hvor den retikulære typen preges av fibrose og er lite tilgjen-
gelig for behandling utover lungetransplantasjon. Den inflammatoriske typen derimot kan respondere på 
immunsuppresjon. Imidlertid vil de hos de fleste pasientene være en blanding av fibrose og inflammasjon. 
Å avgjøre hvilke av de to prosessene som dominerer hos den enkelte pasient kan være avgjørende for valg av 
behandling. Histologisk er NSIP (non-specific interstitial pneumonia – homogene forandringer som affis-
erer alle lungepartier) den hyppigste typen ILD ved SSc, fulgt av UIP (usual interstitial pneumonia – deler 
av lungen affisert, ofte honeycombing). Kumulativ insidens av endestadium-sykdom ved ILD etter 5 år, 7 
år og 14 år er hhv 4%, 6% og 12 %. 

• Vennligst les om NSIP og UIP i eget kapittel om lungemanifestasjoner ved revmatisk sykdom 

HRCT 

High Resolution CT (høyoppløsnings CT) av lunger er den metoden som mest detaljert beskriver 
lungevevet og luftveiene. Metoden gir også mindre stråledose enn vanlig CT. Et infiltrat (“consolidation”) 
defineres her som utvisking av karstrukturer og luftveisvegger, hvilket skyldes at alveole-luften erstattes av 
væske og celler. Ved mattglass-fortetning (“ground glass opacities”) foreligger det ingen utvisking. Matt-
glass-forandringer skyldes fortetninger intra-alveolært og interstitielt. Arkitekturen er bevart. 

På et HRCT bilde skal man kunne skimte karstrukturene gjennom slike matte fortetninger. Dessverre er 
bare 20 % av slike forandringer reversible (resten er mikrofibrose). Bikake-forandringer (honeycombing) 
representerer endestadiet av en rekke lungesykdommer. Forandringene skyldes at intra-alveolære septa er 
fortykket, ødelagt eller anatomisk fortrengt. HRCT kan derfor anvendes for å beskrive de interstitielle 
forandringene nærmere. Imidlertid er ikke mattglass-forandringer alltid ensbetydende med pågående 
inflammasjon. 

• Vennligst les mer om bildediagnostikk ved bindevevssykdommer i eget kapittel 
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Stadium-inndeling av HRCT forandringer (a.m. Athol Wells, Brompton Hospital) 

• Utbredelse i lungevev omfatter < 20% mild sykdom 
• Utbredelse i lungevev > 20 % utbredt sykdom 
• Lungefunksjonstester 

◦ Intermediær:  FVC > 70 = mild sykdom 
◦ Alvorlig: FVC < 70 = utbredt sykdom 

Bronko-alveolær lavage (BAL) 

En bronko-alveolær lavage ved Ssc hvor neutrofile overstiger 2.7 x 100 000/ml eller eosinofile over 2.3 % 
taler for inflammasjon. Den diagnostiske verdi av BAL er imidlertid omstridt. Noen har funnet at eosinofil 
alveolitt har en dårligere prognose enn neutrofil alveolitt. 

• Vennligst les mer om BAL i kapittel om bronkoskopi 

Andre. Enkelte (ikke rutine) bruker også økt fibrillin-1 som et aktivitetstegn på alveolitt ved SSc. 
Også 18FDG PET/CT scan kan brukes for å skille mellom inflammasjon og fibrose. Denne  benytter seg av 
en isotop som ikke tas opp av fibroblaster. Positivt opptak tyder på inflammasjon i lungevev (tilstedeværelse 
av celler som metaboliserer glykose). Undersøkelsen er imidlertid ikke rutine. Transbronkial biopsi bør vur-
deres i tvilstilfeller. 

6-minutter gangtest 

Det kan være nyttig med bestemmelse av avstanden som tilbakelegges i løpet av 6 minutters gangtid som 
både er en prognostisk indikator og et egnet middel til å evaluere effekten av behandlingen. Testen forutset-
ter imidlertid normal gangfunksjon. Også hjertefunksjonen er avgjørende for resultatet. 

Nyrer og Nyrekrise (Scleroderma renal crisis, SRC) 

Nyrekrise (“Scleroderma renal crisis” – SRC) ses ved den diffuse formen (ytterst sjelden ved begrenset 
form) og karakteriseres av akutt stigning av blodtrykket (> 160/90), retinopati > grad Ill og raskt avtagende 
nyrefunksjon. SRC kan ledsages av alveolær kapillaritt (lungeblødning) og kalles da Pulmonalt-renalt syn-
drom. Slike pasienter er ofte normotensive. 

Klinisk ytrer SRC seg ved alvorlig hodepine, synsforstyrrelse eller encefalopati-symptomer. 

Kramper, økt tretthet, kvalme, konfusjon sees også. Over 90 % har hypertensjon, 30 % har 

diastolisk trykk > 120 mmHg. Av pasienter med SRC er omkring 10 % normotensive. Disse 

kan allikevel ha trykkstigning, men innenfor det vi oppfatter som normalverdier. 
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Scleroderma renal krise (SRC) sees nesten bare ved diffus type SSc (12-25%) og da oftest hos pasienter med 
anti-RNA polymerase III antistoffer (33% av dem med dette antistoffet). Omtrent 75% debuterer i løpet av 
de første fire sykdomsårene, men er også beskrevet (sjelden) etter 20 års sykdom. Som regel foreligger ingen 
forutgående hypertensjon.  Sjelden ved begrenset sykdom. 

lnitialt foreligger en endotelskade som gir fortykkelse og proliferasjon av intra-lobulære og arcuate kar. 
Dette resulterer i plate-aggregasjon, økt kollagen og fibrindeponering som ytterligere kompromitterer kar-
lumen. Resultat en nedsatt nyreperfusjon som gir hyperreninemi. Plasmarenin er forhøyet 10-100 x øvre 
normalverdi. Også serum Endothelin-1 stiger. 

Utenom anti-RNA polymerase III antistoffer som disponerende faktor er episoder er utløst av hjertesvikt 
(nedsatt nyreperfusjon), perikardvæske, arytmier, sepsis, dehydrering. Økt risiko ses også ved høydose pred-
nisolon (> 15 mg/d) siste 6 måneder. Palpabel «tendon friction rub» øker også risiko for SRC. 

Bruk av ciclosporin kan gi raskt innsettende nyresvikt som minner om SRC. Plasma-renin-nivå forut for 
nyresykdom sier intet om risiko for å utvikle SRC. 

Laboratorieprøver ofte redusert Hb med mikroangiopatisk hemolytisk anemi (normokrom anemi, schisto-
cytter, retikulocytose og trombocytopeni > 50 000) hos omkring halvparten. Proteinuri oftest < 2g/24t. 
Mikroskopisk hematuri og kornede sylindre. Serum-kreatinin stiger daglig, selv etter at BT er normalisert. 
Nyrebiopsi tas når BT og koagulasjonsstatus er normalisert. 

Hjertet 

Arytmier, perikarditt og cor pulmonale. Myokardial fibrose påvises hyppig hvis myokardbiopsi utføres. 

• Vennligst se også kapittel om Pulmonal hypertensjon 
• Hjertemanifestasjoner ved revmatiske sykdommer er også beskrevet i eget kapittel 

Gastro-intestinal-tractus 

Øsofagus-dysmotilitet av distale 2/3 med tilhørende svelgeproblemer, samt dyspepsi og refluks er meget 
vanlig (> 80 %). Diagnosen sikres med røntgenkontrast, manometri eller scintigrafi. Hovedsymptomet ved 
gastro-øsofageal refluks er bryst-brann som oppleves som et oppadstigende, sviende ubehag fra epigastriet 
opp mot sternum. Symptomene inntreffer som oftest få timer etter måltid og kan forverres ved fremover-
bøying eller ved horisontalt leie. Ved øsofagealt betingede svelgevansker kan også pasientene ha følelse av 
klump i halsen og smerter ved svelging. Ved alvorlig refluks kan Barretts øsofagus utvikles (dysplastiske 
slimhinneforandringer), hvorav 10 % overgår i adenokarsinom. 

Dysfagi kan imidlertid ha ulike årsaker. Ved forstyrrelse av den orale svelgfasen plages pasienten ofte av at 
maten samler seg i munn og gane, samt ved svakhet i tungen. Ved forstyrrelser i den faryngale fase beretter 
pasientene ofte om nasal regurgitering, hoste etter svelging og stadig gurglete stemme. 
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Gastroparese med forsinket tømming gir anoreksi, metthetsfølelse, kvalme og evt. oppkast. Malabsorpsjon 
(B12, Vit. D, Ca og kalorier) og kolon-sakkulasjoner (innsnevringer) sees. Nedsatt motilitet kan gi 
pseudoobstruksjon og bakteriell overvekst. Sjeldne manifestasjoner er “stagnant loop syndrome” og pneu-
matosis cystoides intestinalis. 

Watermelon stomach (GAVE — gastric antrum vascular ectasia) kan gi akutt blødningsanemi og skyldes 
teleangiektasier i gastrointestinalkanalen. 

Anorektal dysfunksjon forekommer hos 50-70 % og ytrer seg ved obstipasjon, prolaps og anal sfinkter-dys-
funksjon med fekal inkontinens.. 

Bakteriell overvekst diagnostiseres ved Glukose-pusteprøve. Pasienten drikker glukose, og man måler sa 
hydrogen (H) i utåndingsluften (kun bakterier kan produsere H). 

• Gastrointestinale manifestasjoner ved revmatiske sykdommer er beskrevet i eget kapittel 

Muskel/Skjelett 

Artralgier er vanlig. 

Myopati med lavgradig myositt ses hos 14 % (kommer både sent og tidlig i forløpet) og særlig hos menn 
med diffus type. Obs! for Scleroderma-polymyositt overlapp syndrom (Skleromyositt). Karforandringer i 
neglesenger. Svinn av fingerpulpa (“Tuft resorption”). 

Andre manifestasjoner 

Sekundært Sjøgrens syndrom, primær biliær kolangitt (PBC), autoimmun hemolytisk anemi og trigeminus 
nevralgi. “White matter hyperintense foci” kan ofte påvises ved MR-cerebri. 

Blodprøver 

Ofte foreligger normale inflammasjons-parametere. Ved forhøyet SR og CRP foreligger det ofte også 
myositt med utslag i kreatin-kinase (CK). Immunologiske prøver: Se nedenfor. 

Immunologiske undersøkelser 

• Antinukleære antistoff (ANA) positiv hos 25-60 %. 
• Subgruppene Anti-Scl 70 (Anti topoisomerase I) hos 20-70 % (oftest initialt) av de med diffus type 

(humant DNA topoisomerase I er et enzym involvert i oppløsningen av vridningsstresset under 
DNA replikasjons-transkripsjon og kondensering av kromatin). 

• Anti-centromer antistoff ses hos 40-75 % ved begrenset type (CREST). 
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• Anti-RNA polymerase II forekommer hos noen, hyppigst hos de som vil utvikle renal krise (SRC). 
Anti-topoisomerase II-alfa kan påvises hos over 75 % av pasienter med lokalisert skleroderma. Andre 
sjeldne auto-antistoffer er anti- Th/To (sensitivitet < 10 %), anti-U3RNP, U1RNP og anti-Ku. Opp 
mot 20% har primær biliær kolangitt (PBC) assosierte auto-antistoffer. 

Kapillaroskopi 

Et viktig hjelpemiddel i diagnostikken kan være kapillær-mikroskopi av neglesengene. Typisk vil disse vise 
dilaterte kapillærer, nedsatt tetthet av kapillærer, slyngede kapillære loops, avaskulære områder og «Bushy» 
fenomener (neo-angiogenese). Under kapillaroskopi kan det oppstå forbigående vasospasme i enkelte kapil-
lærer som kan forveksles med manglende kapillærer (“ghost capillaries”). 

• Tidlige forandringer: Mega-kapillærer med lekkasje av erytrocytter. 

• Aktivt stadium: Spontan-hemoragier 

• Sent stadium: Kapillærtap, busk-kapillærer, få makro-hemoragier 

• Vennligst les mer om kapillaroskopi i eget kapittel 

Diagnose 

Diagnosen Ssc stilles på typisk sykdomsbilde, hudbiopsi (sjelden nødvendig) og auto-antistoffer. 

Raynauds fenomener og typiske forandringer ved kapillaroskopi uten hudforandringer kalles Pre-sklero-
dermi. 

KLASSIFIKASJONSKRITERIER 

ACR-kriteriene for klassifikasjon krever enten proksimal skleroderma eller to av følgende: sklerodaktyli, 
digital iskemi eller pulmonal fibrose. 

Klassifikasjonskriterier. 2013 (van den Hoogen F) (minst 9 skår for diagnose): 

Score (vekting): 

• Sklerodaktyli på fingre og proksimalt for 
• MCP leddene (begge hender)                                           9 
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Lineær sklerodermi (coup de sabre). 

• Puffy fingre                                                                          2 eller 
• Sklerodaktyli av minst en hel finger distalt for MCP     4 (velg høyeste skår) 
• Ulcera på fingerpulpa                                                         2 eller 
• Pitting scars/arr/skorper på fingertupp                           3 (velg høyeste skår) 
• Telangiektasi                                                                        2 
• Kapillaroskopi patologisk                                                   2 
• Pulm hypertensjon eller/og interstitiell lungesykdom  2 
• Raynauds fenomen                                                             3 
• Antistoff relatert til systemisk sklerose: 
• (CENP, SScL70, RNA Polymerase III)                                3 

Differensialdiagnoser 

• “Puffy hands”: 
◦ Psoriasisartritt 
◦ MCTD 
◦ Amyloidose (ikke-inflammatorisk hovne hender 

og glatt hud) 
• Raynauds fenomen 

◦ Andre systemiske bindevevssykdommer, 
◦ Primær Raynauds 

• Fibrose: Andre fibrotiske tilstander 
◦ Lipodermatosklerose (pannikulitt subkutant i 

begge legger. Harde legger proksimalt for ankler. 
Eldre personer. Ukjent årsak) 

◦ Lokalisert sklerodermi 
◦ Nefrogen systemisk fibrose (NSF). Etter gadolinium i kontrastvæske. Hos pasienter med ned-

satt nyrefunksjon. 
◦ Mediastinal fibrose 
◦ Peyronies sykdom (fibromatose i penis) 
◦ Retroperitoneal fibrose og multifokal idiopatisk fibrosklerose (IgG4 relatert sykdom). 

• Lokalisert skleroderma 
◦  Morfea 
◦  Lineær sklerodermi (“coup de sabre”). Foto til høyre: Fain ET, Mannion M, Pope E, Young 

DW, Laxer RM, Cron RQ – Pediatric rheumatology online journal (2011). CC BY 2.0 
◦ Generalisert morfea 

• Nodulær sklerodermi 
◦ En meget sjelden tilstand som gir seg til kjenne ved multiple keloid-liknende lesjoner. Pasien-

tene har ofte artralgier, sklerodaktyli, Raynauds fenomen, digital pitting, kalsinose og lungesyk-
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dom. Mer sjelden er pulmonal arteriell hypertensjon, nyresykdom. SR ofte normal. 
• Kjemisk indusert sykdom 

◦ Kjemisk / medikament-induksjon ved vinylklorid, bleomycin, pentacozin, Vitamin B12, Vita-
min K, kokain, penicillamin, methyrsergid 

◦ SSc etter eksposisjon for silika (brukes i betong-produksjon) kalles Erasmus syndrom. 
◦ Acro-osteolyse kjennetegnes ved Raynauds fenomen og smertefull hevelse av de distale falan-

gene, samt subkutan kalsifikasjon, evt. sakroiliitt og assosiasjon til vinylklorid eksposisjon. 
◦ Toxic oil syndrome (inntak av rapsolje kontaminert av fenylamino propanediol). Epidemi i 

Spania i 1981. Ingen Raynauds, men ellers lik SSc. 
◦ Eosinofili myalgi syndrom: Inntak av 1-tryptofan. Epidemi i Mexico i 1989. Ingen Raynauds. 
◦ Nefrogen fibroserende syndrom: Gadolinium i kontrastvæske. Hos pasienter med nedsatt nyre-

funksjon. 
• Skleromyksødem 
• Buschkes syndrom (skleroderma adultorum) 

Carcinoid, fenylketonuri, kongenital porfyri, progeria (Werners syndrom), lichen sclerosus et atrophicus, 
Keloid morfea (irregulære smertefulle noduli). 

• Acrodermatitis chronica atrophicans (kronisk borreliose) 
• Lichen sclerosus et atrophicus (oftest middelaldrende kvinner, vanligst anogenitalt, kløe og svie) 
• Sekundær dermato-sklerose ved kronisk venøs insuffisiens 
• Mellorheostosis 
• Porfyria cutanea tarda 
• Huriez syndrom (palmoplantar karatodermi med sklerodaktyli) 
• Eosinofil fasciitt 
• Kronisk graft versus host disease (GVHD) 
• Arvelig progeroid sykdom (Werners syndrom) (tidlig alderdom, fugle-ansikt, tynne ben) 
• POEMS syndrom (polynevropati, organmegali, endokrinopati, monoklonal gammopati, hyperpig-

mentering og hudfortykkelse) 
• “Stiff skin syndrom”: Starter ofte i barne- og ungdomsårene. Ingen organaffeksjon. Histologi viser 

ingen inflammasjon. (Guiducci  S Rheumatology 2009) 

Behandling 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 
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bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. Tilsvarende 

om behandling utenfor godkjent indikasjon / utprøvende behandling. 

Behandlingen består av: 

1. Generelle tiltak for å forebygge progresjon og komplikasjoner 
2. Behandling av truende organ-komplikasjoner 
3. Immun-supprimerende medikamenter (i noen tilfeller) 

Generelle tiltak: Unngå infeksjon og forfrysning, bruk hansker (ev med varmetråder) og lue. Kalsium-
blokker (nifedipin -Adalat® Oros, amlodipin -Norvasc® ) ved Raynauds plagsomt fenomen (OBS! hypo-
toni). Vurder phosphodiesterase 5 hemmer (sildenafil), topisk nitrat (nitroglyserin salve), Ilomedin iv eller 
Botox injeksjoner. 

Digitale sår: varmehjelpemidler, kalsiumblokkere, phosphodiesterase 5 hemmer (sildenafil), topisk nitrat 
(nitroglyserin salve), Ilomedin iv eller Botox injeksjoner, endotelinreseptorantagonister (bosentan med 
flere). 

Ved lunge-inflammasjon vurderes DMARDs, ofte mykofenolat. 

Pulmonal hypertensjon: vennligst se eget kapittel om PAH 

Gastrointestinale manifestasjoner: Refluksøsofagitt behandles med syrepumpehemmeren esomeprazol 
(Nexium 20-40 mg/d). Medikamentet bindes i parietalcellen til H+, K+ ATPase molekylet som kalles syre-
pumpen). Viktig er også opphøyd hodeleie, inntak av store måltid midt på dagen, unngå måltider sent på 
kvelden. Ved strikturer bør kirurg konsulteres. GAVE, bakteriell overvekst, anal inkontinens, malabsorp-
sjon og pseudoobstruksjon behandles i samråd med eller etter anbefaling av gastroenterolog. 

Nyrekrise (SRC) 

ACE-inhibitorer blokkerer overgangen angiotensin I til angiotensin II. Angiotensin I og renin fortsetter å 
akkumuleres, men er ikke biologisk aktive. ACE-hemmere proteolyserer også bradykinin som er en viktig 
vasodilatator. ACE- hemmere kontinueres også under dialyse, selv i små doser. Gjelder også normotensive 
SRC. Målet er BT 120/70-80. Fortsett også etter normalisering av nyrefunksjon hvis BT må behandles. 
Vurder ikke transplantasjon for etter 18 måneder. 

HMAS (Høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte ) 
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• Vennligst se eget kapittel om HMAS 

Svangerskap ved SSc 

Svangerskap bør unngås ved alvorlig organmanifestasjon. Generelt vil i løpet av svangerskapet omtrent 25 
% blir bedre, 15 % verre, 60 % uendret. 35 % forverres post partum. Økt risiko for preeklampsi, prematu-
ritet og spontane aborter. Renal krise kan opptre når som helst, særlig ved diffus form og de første to årene 
fra diagnose. ACE-hemmere kan gi nyreskade på foster – særlig hvis de brukes i tredje trimester. Prøv andre 
antihypertensiva og kontroller fosteret for utvikling av oligohydramnion. Prognosen er relativt god slik at 
de fleste ikke trenger dialyse, forutsatt at diagnosen stilles, og behandlingen begynner tidlig. . 

• Generelt om svangerskap ved revmatisk sykdom i eget kapittel 
• Vennligst se også info fra NKSR 

Kontroll og oppfølging av SSc 

Regelmessig kontroll bør gjøres av følgende: 

• Hud-progresjon følges med Rodnan hudscore 
• Nyrefunksjonen ved kreatinin eller GFR 
• Ekkokardiografi med tanke på pulmonal arteriell hypertensjon. PRO-BNP (øker ved pulmonal 

hypertensjon) 
• Lunger: Ikke stol på pasientens angivelse av manglende funksjons-dyspné. Mange av disse pasientene 

er såpass funksjonshemmet at de ikke belaster og derved ikke merker en eventuell dyspné. 
◦ HRCT av lunger regelmessig i en begrenset periode for a avdekke ILD og lungecancer. Det er 

imidlertid holdepunkter for at pasienter med normal HRCT og normale lungefunksjonstester 
de første sykdomsårene har meget liten risiko for å utvikle ILD senere. Oppfølging av slike 
pasienter bør derfor baseres på klinikk alene. 

◦ Lungefunksjonstester kan delvis erstatte CT i forløpet. 
◦ 6-minutter gangtest 

Prognose 

Grunnsykdommen er årsak til 55% av alle dødsfall, hvorav 35% skyldes ILD, 26% PAH og 26% hjerteaffek-
sjon. Jo mer proksimal hudaffeksjon (diffus form), desto dårligere utfall. Ved sklerodaktyli alene er 10 års 
overlevelse 71 %, ved hudaffeksjon proksimalt for MCP 58% og ved engasjement av truncus 21 %. Utvikling 
av hudfortykkelse før opptreden av Raynauds fenomen indikerer alvorlig sykdom. Mangeårig Raynauds 
for hudmanifestasjoner kan tyde på benignt forløp. Hjerteaffeksjon signaliserer dårlig prognose. Nyre- og 
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lungeaffeksjon bidrar vesentlig til forverret prognose. Ved pulmonal arteriell hypertensjon og 6 minutters 
gangtest under 330 m er prognosen dårlig. Ved stigende Pro-BNP hos pasient med PAH er dødeligheten 
meget høy. 1, 2, 3 og 4 års overlevelse etter diagnosen PAH er 86, 59, 39 og 22%. 1, 3 og 5 års overlevelse ved 
SSc-ILD er 100, 90 og 77%. 

Tidligere studier har vist økt insidens av cancer i lunge, mamma og tunge, men det er satt spørsmål ved disse 
funnene i nylige undersøkelser. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: Kowal-Bielecka O, 2016 (management) 

EULAR/EUSTAR: Walker KM, 2011 (management) 

Kanada: Pope J, 2012 (Management) 

Norsk Revmatologisk forening / legeforeningen 

Litteratur 

Christopher P Denton, Dinesh Khanna, Lancet 2017 

Tyndall AJ,  Ann Rheum Dis 2010 

Hinchliff M, 2008 
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Kvinne 50 år med tørrhoste, dyspne, 
Lungefunksjon: DLCO 52% av forventet. SR 70, CRP 
57, ANA + uten sub-grupper. Raynauds. UCTD med 
lungeaffeksjon og ANA. 

60. 

UCTD - UDIFFERENSIERT SYSTEMISK 
BINDEVSSYKDOM. UNDIFFERENTIATED 
CONNECTIVE TISSUE DISEASE (REV 021) 

Udifferensiert bindevevssykdom UCTD 

Ragnar Gunnarsson and Jan Tore Gran 

Kjennetegn på UCTD 

UCTD er et samlebegrep for heterogen autoimmune tilstander, der videre klassifikasjon i 

etablerte systemiske bindevevssykdommer ikke er mulig. 

UCTD kan representere “tidlig”, “ufullstendig” eller “preklinisk” systemisk revmatisk sykdom. 

Fleste pasienter med «interstitial pneumonia with autoimmune features» (IPAF) vil også kunne 

defineres som UCTD. 

Omtrent 25% av pasienter med symptomer på systemisk bindevevssykdom klassifiseres som 

UCTD. Av disse utvikler ca. 1/3 på sikt en etablert systemisk bindevevssykdom. 

Læringsmål: REV 021 

ICD-10: M35.9 

Definisjon 

Udifferensiert systemisk bindevevssykdom, som 
ofte er forkortet på engelsk, UCTD, etter «undif-
ferentiated connective tissue disease». UCTD er 
ingen selvstendig sykdom. Betegnelsen UCTD 
brukes når man er sikker på at pasienten har en sys-
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temisk bindevevssykdom, men videre klassifikasjon i etablerte sykdommer foreløpig ikke er mulig. Diag-
nostikk av systemiske bindevevssykdommer kan være utfordrende, og et slikt fellesbegrep som UCTD kan 
være hensiktsmessig. Flere av de systemiske bindevevssykdommene kan dessuten bruke relativt lang tid på å 
utvikle et fullstendig sykdomsbilde og eventuelt tilfredsstille bestemte klassifikasjonskriterier. Illustrasjon: 
Lunardi F et al, Diagnostic Pathology, 2011. CC BY 2.0 

Viktigste symptomer og funn ved UCTD er; Raynauds fenomen, artritt, interstitiell lungesyk-

dom (ILD), pleuritt, perikarditt, sicca symptomer, perifer neuropati og hudutslett. 

Systemisk autoimmun bindevevssykdom kan identifiseres i opptil 30% av nylig diagnostiserte pasienter 
med interstitiell lungesykdom (ILD). Å skille ILD assosiert ved systemisk bindevevssykdom (CTD-ILD) 
fra en idiopatisk ILD som «idiopathic interstitial pneumonia» (IIP), spesielt idiopatisk lungefibrose (IPF), 
har prognostiske og behandlingsmessige konsekvenser. Pasienter med CTD-ILD har bedre prognose en 
IIP. «Interstitial pneumonia with autoimmune features» (IPAF) er en klassifisering eller diagnose av 
undergruppe av pasienter som ligger mellom IIP og CTD-ILD (1). Klassifikasjonskriteria for IPAF ble pre-
sentert i 2015, inkluderer pasienter med interstitiell lungesykdom (ILD) påvist ved høyoppløsnings com-
puter tomografi (HRCT) og/eller lungebiopsi og der andre alternative årsaker er blitt utelukket. Pasienten 
oppfyller ikke kriteriene for en definert systemisk bindevevssykdom (CTD), men fyller minst ett kriteria i 
minst to av tre følgende domener; klinisk, serologisk og morfologisk domen (2) og vil også kunne defineres 
som UCTD. 

Epidemiologi 

Enkelte pasienter forblir i kategorien UCTD, mens andre utvikler veldedefinert systemisk bindevevssyk-
dom, mens noen går i en spontan remisjon. Det har vært estimert at opp mot ¼ del av pasienter med 
symptomer på systemisk bindevevssykdom ikke kan klassifiseres til etablert systemisk bindevevssykdom og 
største del av disse pasientene forblir så til tross 5-10 års oppfølging. Forandringer i klassifikasjonskriteria 
på spesifikke autoimmune sykdommer i retning av økt sensitivitet tidlig i sykdommen, kan og vil sannsyn-
ligvis på sikt redusere de som per dags dato klassifiseres som UCTD. Tidligere studier har vist at i løpet av 
de første fem årene etter diagnosen vil 6-34 % utvikle definert bindevevssykdom, de aller fleste utvikler sys-
temisk lupus erythematosus (SLE) og primært Sjögrens syndrom. 

En eldre multisenter kohortstudie fra USA. publisert for nesten 40 år (1991) så på 213 pasienter med tidlig 
UCTD, med relativ kort sykdomsutvikling som var kortere en 1 år. Der ble det påvist at 2/3 del utviklet en 
spesifikk bindevevssykdom over 5 års oppfølging derav utviklet 8,5% SLE (3). Pasienter som er i økt risiko 
for å utvikle SLE var yngre, de som var av afroamerikansk herkomst; og de som hadde symptomer og funn 
som; hårtap, serositt, hudaffeksjon, og de som hadde auto-antistoffer inklusiv positiv ANA screening, anti-
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dsDNA eller anti-Sm antistoffer, komplement-forbruk, samt DAT/Coombs-positiv hemolytisk anemi. Det 
er også bekreftet i flere undersøkelser at risikoen for a utvikle SLE er størst hos de med flere autoantistoffer. 

I en nyere (2003) serie på 665 ungarske pasienter, initialt klassifisert som UCTD som ble fulgt i fem år. 
Utviklet ca. 1/3 del (34,5%) veldefinert autoimmune sykdom som; SLE, mixed connective tissue disease 
(MCTD), systemisk sklerose, Sjögrens syndrom, poly-/dermatomyositt, revmatoid artritt og systemisk 
vaskulitt. Nesten 2/3 av pasientene (65,4%) forble i UCTD-kategorien. Av de totalt 665 pasientene hadde 
12,3% tilbakegang av symptomene og pasientene ble oppfattet som friske (4). 

Behandling 

Per dags dato har man ingen gode studier på UCTD. Det foreligger bl.a. ingen randomisert studie på 
behandling av pasienter med UCTD. Årsaken til dette er åpenbart heterogenitet, der pasienter som ikke 
fyller klassifikasjonskriteria for bestemte systemiske bindevevssykdommer er som regel ekskludere fra 
studier. Ved nåværende klinisk praksis avhenger behandlingen av manifestasjoner som for eksempel; artritt, 
pleuritt, hemolytisk anemi og ILD. 

Oppfølging 

Pasienter med liten risiko for å utvikle systemisk bindevevssykdom er de som ikke har auto-antistoffer, eldre 
pasienter og de med lettere symptomer. Disse kan med fordel følges opp av primærhelsetjenesten og kan 
evt. henvises på nytt hvis det forekommer objektive symptomer eller funn som tyder på alvorlig utvikling. 
Der det er i hovedsak observasjon, men ingen immundempende behandling. 

Svangerskap 

Hos fertile kvinner med “tidlig”, “ufullstendig” eller “preklinisk” systemisk revmatisk sykdom må det på 
individuell basis må risiko for mor og foster vurderes under svangerskap og evt. utvikling til en annen 
autoimmune sykdom som SLE under svangerskap. En nylig italiensk studie så på forekomsten av 
preeklampsi, fostervekstavvik «fetal growth restriction» (FGR) av de som var for små for svangerskapsalder 
«small for gestational age» (SGA), hos pasienter med prekliniske revmatiske lidelser som ble sammenlignet 
med friske kontroller. Pasienter med UCTD hadde økt risiko for FGR, preeklampsi og SGA (5). 

Hos gravide kvinner med UCTD må det på individuell basis vurdere risiko for mor og foster under svanger-
skap. 

• Mer generell informasjon om svangerskap ved revmatiske sykdommer i eget kapittel om svangerskap 
• Vennligst se også info fra NKSR. 
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Granulomatose med polyangiitt 

PART IV 

VASKULITT (REV 034-052) 

Læringsmål for vaskulittsykdommer med lenker til 
de aktuelle kapitlene 

Granulomatose med polyangiitt. 

Helsedirektoratets læringsmål (Inflamma-
toriske systemisk vaskulittsykdommer) 

Denne delen inneholder følgende kapitler med 
lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i 
Revmatologi: 

REV 034 Polymyalgia revmatika, Takayasus 
arteritt, Kjempecellearteritt, Polymyalgia nodosa 
med flere 

• Ha god kunnskap om epidemiologi, patoge-
nese, kliniske manifestasjoner, genetikk, 
behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for sykdommene: 

◦ Polymyalgia revmatika 
◦ Takayasus sykdom 
◦ Kjempecellearteritt 
◦ Polyarteritis nodosa 
◦ Kawasakis syndrom 
◦ Granulomatøs Polyangitt (GPA) 
◦ Eosinofil Granulomatøs Polyangitt (EGPA) 
◦ Mikroskopisk Polyangiitt (MPA) 
◦ IgA vaskulitt (Henoch-Schönlein) 
◦ Kryoglobulin vaskulitt 
◦ Annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture med flere) 
◦ Mb. Behcets 
◦ Uspesifisert nekrotiserende vaskulitter 

Illustrasjon: Lima AM, Torraca Pde F, Rocha SP, Santiago CM, Ferraz FH – Anais brasileiros de dermatolo-
gia (2015 May-Jun). CC BY-NC 4.0 

REV 035 Immunkompleks vaskulitt (Goodpasture) 

• Ha kjennskap til epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, behandlingsalternativer, poten-
sielle komplikasjoner og prognose for annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4540521_abd-90-03-s1-0101-g01&query=wegeners%20granulomatosis&it=xg&req=4&npos=16
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4540521_abd-90-03-s1-0101-g01&query=wegeners%20granulomatosis&it=xg&req=4&npos=16
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REV 036 Klassifikasjon av vaskulittsykdommer 

• Ha god kunnskap om ulike undergrupper av vaskulittsykdommer basert på ulike klassifikasjonskri-
terier, herunder kliniske og immunologiske kjennetegn. 

REV 037 Klinisk undersøkelse 

• Beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som 
ledd, øye, hud og indre organer. 

REV 038 Differensialdiagnoser ved vaskulitt 

• Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple 
organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 039 Prioriteringer 

• Beherske identifiseringen av klinisk relevante problemstillinger og formulere en prioritering av disse, 
inkludert forklaringer/begrunnelse for valg ved systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 040 Utredning 

• Ha god kunnskap om metodene for utredning av systemiske vaskulittsykdommer, deres symptomer og 
organmanifestasjoner, herunder ved hjelp av: laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver og andre 
organspesifikke undersøkelses metoder. 

REV 041 Immunologiske teknikker og tolkning av prøveresultater 

• Kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver 
benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer. 

REV 042 Bildediagnostikk 

• Ha god kunnskap om egnede modaliteter for bildediagnostisk utredning av revmatisk sykdom: CT, 
MR, PET og andre modaliteter. 

REV 043 Ultralyd-undersøkelse av blodkar 

• Beherske grunnleggende teknikk og tolkning av funn ved UL-undersøkelse av kar. 

REV 044 Klassifikasjonskriterier. REV 091 Registre for kvalitetssikring og Forskningsregistre 

• Beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskri-
terier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre. 

REV 045 Akutte og livstruende vaskulitt-tilstander 
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• Selvstendig kunne gjenkjenne kliniske faresignaler og raskt prioritere riktig utredning og behandling 
ved akutte og livstruende tilstander hos pasienter med systemisk vaskulitt-sykdom. 

REV 046 Organmanifestasjoner ved vaskulitt 

• Ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for 
prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter. 

REV 047 Behandlingsstart og oppfølging 

• Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for systemiske vaskulittsykdommer, inkludert 
fastsetting av behandlingsmål og målstyring av behandlingen. 

REV 048 Evidensbasert og erfaringsbasert behandling 

• Ha god kunnskap om ulike evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak i systemiske vaskulittsykdom-
mer. 

REV 049 Kombinasjonsbehandlinger 

• Beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av syk-
domsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 050 Behandlingsstrategi 

• Beherske planlegging, gjennomføring og oppfølging av behandling ved vaskulittsykdommer. 

REV 051 Skåringssystemer for sykdomsaktivitet og organskade 

• Selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/
eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer. 

REV 052 Utprøvende behandling 

• Selvstendig kunne gjenkjenne pasienter med vaskulitt som ikke har respondert på konvensjonell behan-
dling og kunne ta del i behandlingen av disse, herunder ha kunnskap om behandling utenfor 
indikasjon. 

Diagnose-kapitler (Vaskulitt) 

75. ANCA – assosierte vaskulitter (AAV) 

76. Arteritis Temporalis (AT). Temporalis arteritt. Kjempecellearteritt (GCA) Non-kranial GCA (REV 
034) 

77. Behcets sykdom (REV 034) 

78. Cerebral Angiitt, Primær (PCNSV, PACNS) (REV 036, REV 197) 
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79. Cogans syndrom (REV 036) 

80. Eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA), Churg-Strauss vaskulitt (REV 034) 

81. Goodpasture syndrom (GPS) eller anti-glomerulær basalmembran (anti-GBM) sykdom (REV 034) 

82. Granulomatose med polyangiit (GPA) tidligere Wegeners granulomatose (REV 034) 

83. Hypersensitivitets- og Leukocytoklastisk vaskulitt (REV 036, REV 080) 

84. IgA vaskulitt, Henoch-Schönleins purpura hos voksne (REV 034) 

85. Kryoglobulin vaskulitt / syndrom (REV 034) 

86. Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (REV 034) 

87. Moyamoya (REV 036, REV 197) 

88. Pannikulitt (REV 036, REV 080) 

89. Periaortitt og inflammatorisk aortaaneurisme (REV 036, REV 039) 

90. Polyarteritis nodosa (PAN), Juvenil PAN, DADA2 (REV 034) 

91. Polymyalgia Revmatika (PMR) (REV 034) 

92. Takayasus Arteritt (TAK) (REV 034) 

93. Trombangitis Obliterans (Buergers / Bürger’s sykdom) (REV 036) 

94. VEXAS syndrom 
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Figur: iStock 

61. 

KLASSIFIKSASJON AV VASKULITTER REV 
036 

Læringsmål REV 036 

Klassifikasjon av Vaskulitt-sykdommer 

Vaskulitt er ikke alltid en sykdom (primær vaskulitt), 
men en klinisk manifestasjon som sees ved en rekke 
sykdommer. Noen av disse er revmatiske og klassifis-
eres under de Systemiske bindevevssykdommene. 
Vaskulitt sees også ved revmatoid artritt og en rekke 
non-revmatiske lidelser som for eksempel alvorlige 
infeksjonssykdommer og malignitet (sekundær 
vaskulitt). 

Fra 1990 er det utarbeidet amerikanske klassifikasjon-
skriterier for de enkelte sykdommene (ACR 1990). 

Vaskulitt-sykdommene kan deles inn i hoved-

grupper. Det vanligste er å klassifisere etter størrelsen på karene som affiseres eller etiologi. 

Oftest refereres til 2012 International Chapel Hill Consensus Cornference on Nomenclature of 

Vasculitides (Jenette JC, Clin Exp Nephrol, 2013) 

Vaskulitt i store kar 

Storkarsvaskulitt (> 150 mikrometer) involverer kar som ikke finnes i hud, som for eksempel Temporalis 
arteritt kjempecellearteritt. 

• Takayasus arteritt (TAK) 
• Temporalis arteritt (Kjempecellearteritt, GCA) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://link.springer.com/article/10.1007/s10157-013-0869-6


Vaskulitt i mellomstore kar 

Vaskulitt i mellomstore kar (50-150 mikrometer) affiserer arterioler kledd med glatte muskelceller. Den 
mest typiske kliniske presentasjonen er hudlesjoner med nekrotiske lesjoner, men livedo reticularis, subku-
tane noduli og digitale ulcera forekommer også. “Pauciimmun vaskulitt” affiserer kar av blandet størrelse. 

• Polyarteritis Nodosa (PAN) 
◦ Pauciimmun vaskulitt 

• Kawasakis sykdom (KD) 

Små-kar (oftest) 

Småkarsvaskulitt (<50 mikrometer) omfatter kapillærer, postkapillære vener og non-muskulære arterioler. 
Ved manifestasjoner i huden sees oftest palpabel purpura, mens petekkier, vesikler, pustler, urticaria og 
splinter hemoragier sees sjeldnere. 

Antineutrofil Cytoplasmatisk antistoff (ANCA) Assosiert Vaskulitt 

• Granulomatose med Polyangiitt (GPA). Tidligere kalt Wegeners Granulomatose (WG). Pauciimmun 
vaskulitt. 

• Mikroskopisk Polyangiitt (MPA). Pauciimmun vaskulitt 
• Eosinofil Granulomatose med Polyangiitt (EGPA). Tidligere kalt Churg-Strauss Vaskulitt (CSV). 

Pauciimmun vaskulitt 

Immunkompleks vaskulitt 

• Anti-glomerulær basalmembran (anti-GBM) vaskulitt sykdom (Goodpastures sykdom) 
• Kryoglobulinemisk vaskulitt (CV) 
• IGA-vaskulitt (IgAV, Henoch-Schönleins purpura) 
• Hypokomplementemisk Urtikariell vaskulitt (HUV, anti-C1q vaskulitt) 

Vaskulitt i små og store kar (Variable Vessel 
Vasculitis, VVV) 

• Behcets sykdom (BD) 
• Cogans syndrom (CS) 
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Vaskulitt i ett organ (Single Organ Vasculitis, SOV) 

• Kutan leukocytoklastisk vaskulitt / hypersensitivitetsvaskulitt 
• Kutan arteritt 
• Primær CNS vaskulitt 
• Isolert aortitt 
• Andre 

Vaskulitt assosiert med andre sykdommer 
(Sekundær vaskulitt) 

• Lupus vaskulitt 
• Revmatoid vaskulitt 
• Sarkoid vaskulitt 
• Andre 

Vaskulitt med sannsynlig kjent etiologi 

• Hepatitt C virus assosiert kryoglobulinemisk vaskulitt* 
• Hepatitt-B virus assosiert vaskulitt* 
• Syfilis assosiert vaskulitt* 
• Medikament-assosiert immunkompleks vaskulitt 
• Medikament-assosiert ANCA assosiert vaskulitt 
• Malignitet assosiert vaskulitt 
• Andre 

◦ *Andre Infeksjonsutløste vaskulitter: Streptokokker, stafylokokker, gonokokker, mykobakterier, 
CMV, herpes, varicella, parvovirus, rickettsia, hemoragisk feber, virus, Dengue feber, actino-
myces, aspergillus, coccidiose 

Registre 

En definert diagnose og klassifikasjon er oftest en forutsetning for å registrere i registre for kvalitetssikring 
eller forskning. 

KLASSIFIKSASJON AV VASKULITTER REV 036  |  480



Litteratur 

Jenette JC, Clin Exp Nephrol, 2013 (Chapel Hill Consensus Cornference on Nomenclature of Vasculi-
tides) 

481  |  KLASSIFIKSASJON AV VASKULITTER REV 036

https://link.springer.com/article/10.1007/s10157-013-0869-6


Illustrasjon: PxHere 

62. 

KLINISK UNDERSØKELSE VED VASKULITT. 
PLANLEGGING OG KLINISK UTFØRELSE 
(REV 037) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 037 

Definisjon 

‘Vaskulitt-sykdommer er systemsykdommer med inflammasjon der 
mange organer kan affiseres. Sykdomsbildet  kan i blant virke 
overveldende komplisert og krever en systematisk tilnærming. 

Metode 

Opptak av anamnese, gjennomføring av klinisk undersøkelse og 
rekvirering av supplerende undersøkelser gjøres etter en plan. En bør 
kartlegge symptomer på manifestasjoner i ulike organer og spesifisere 
objektive funn ut i fra klinisk undersøkelse og supplerende diagnos-
tikk (blod- og urin, bilde-diagnostikk og vevsprøver). 

Anamnesen bør omfatte symptomer og kjente undersøkelsesfunn som inngår i klassi-

fikasjonskriteriene for mistenkt sykdom/sykdomsgruppe. Ved kjent diagnose er det viktig å 

klargjøre på hvilket grunnlag diagnosen er etablert. 

• Vennligst les mer i kapittel om utredning av organmanifestasjoner (REV 040). 

I anamnesen beskrives eventuelle leddsmerter kan være en del av sykdomsbildet ved alle typer vaskulitt, men 
uttalt artritt som ev påvises klinisk eller med ultralyd (alternativt MR-undersøkelse) er uvanlig. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer


Vurdering av organer 

Øyne og visus 

Øyne angripes ofte ved vaskulitt. Storkarsvaskulitt i form av temporalis artritt kan arterie-affeksjon medføre 
iskemisk retinalt synstap i hele- eller deler av synsfeltet, men også diplopi, tåke-syn. Ved Takayasus arteritt 
kan iskemi medføre flimmersyn og amaurosis fugax. Ved ANCA-vaskulitt (GPA, EGPA, MPA) ses episk-
leritt og skleritt, mens Behcets sykdom og Cogans syndrom er assosiert med uveitt and i blant andre øye-
manifestasjoner. Øyelege-undersøkelser er nødvendig ved symptomer. Vennligst les mer i  kapitlene om de 
respektive sykdommene. 

Hud og hår 

Huden forsørges av små og større arterier. Ved vaskulitt i små kar ses purpura eller petekkier ved klinisk 
undersøkelse, slik som ved IgA-vaskulitt (Henoch-Schönlein). Hvis større kar er angrepet kan nekroser i 
større flater oppstå som ved kutan polyarteritis nodosa. En sjelden komplikasjon til temporalis arteritt er 
skalpnekrose der store deler huden i hodebunnen (skalpen) blir nekrotisk på bakgrunn av sviktende blodtil-
førsel. 

Iskemi og hemoragi 

Iskemisk skade på indre organer er alvorlig. Ved Takayasus arteritt kan stenose eller okklusjon i nyrearterier 
medføre blodtrykksstigning og nyrenekroser. Også miltnekrose og iskemisk tarm forekommer. MR- eller 
CT-angiografi brukes i utredningen. ANCA-vaskulitt skader også nyrer, men da i form av interstitiell, ofte 
granulomatøs nefritt som påvises ved nyrebiopsi. Enkelte vaskulitt-sykdommer angriper koronar-arterier 
og kan utløse myokardinfarkt. Det gjelder særlig Kawasakis sykdom hos barn, men også Takayasus arteritt 
og PAN. Dessuten ses økt risiko for myokardinfarkt av multiple årsaker ved både aktiv ANCA-vaskulitter 
og temporalis arteritt. Utredning med koronar-angiografi er aktuelt. ANCA-vaskulitt kan også utløse dif-
fus hemoragisk alveolitt med alvorlig lungeblødning. CT-undersøkelser av lunger viser typiske mattglass-
lignende forandringer, ofte flekkvis  i begge lunger. Ved Behcets sykdom ses økt tromboemboli-risiko som 
brått kan ramme multiple organer. Sjeldnere er aneurismer med massive blødninger som kan ses blant 
annet i lunger. CT- angiografi brukes i utredningen. 

Arteriestenoser 

For vaskulitt i store kar registreres ev funn relatert til redusert arteriell sirkulasjon som perifer puls, stenose-
lyder over arterier og bilateral blodtrykksmåling. 

Ved ANCA-vaskulitt legges vekt på parametere som inngår i BVAS (mål for sykdomsaktivitet) 
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Klinisk undersøkelse ved vaskulitt 

1. Generell indremedisinsk anamnese og undersøkelse som grunnlag for en helhetlig vurdering. 
2. Vaskulitt-relaterte kliniske undersøkelser: 

◦ Hud (fra små petekkier til større nekroser ved ANCA-vaskulitt, IgA vaskulitt og kryoglobu-
linemi. Akne-lignende og patergi (overreaksjon på skader) ved Behcets) 

◦ Syn og Øyne (synsfeltutfall ved storkarsvaskulitt, inflammasjon ved småkarsvaskulitt og 
Behcets) 

◦ Hørsel og øremuslinger (hørseltap ved GPA og Cogans, polykondritt) 
◦ Neseskjelett (sadelnese ved GPA og polykondritt) 
◦ Munnslimhinner (Behcets), SLE 
◦ Hals (karotidyni, stenoselyder over halskar ved Takayasus) 
◦ Lunger (kapillar-blødninger, granulomer ved ANCA-vaskulitt, aneurismer ved Behcets) 
◦ Hjerte (infarkt, aneurismer ved Kawasaki) 
◦ Radialis-arterier (ulik pulsamplityde og BT-forskjeller mellom sidene ved Takayasus) 
◦ Abdominalaorta (stenoselyder ved Takayasus, aneurisme ved Cogans) 
◦ Nyrer (glomerulonefritt ved ANCA-vaskulitt, nyrearteriestenose ved Takayasus) 
◦ Tarm (perforasjon ved Behcets, iskemi ved Takayasus og PAN) 

Litteratur 

Ponte C, 2018 
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63. 

PROBLEMSTILLINGER OG 
PRIORITERINGER VED VASKULITT (REV 
039) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 039 

Riktig diagnose? 

Vaskulitt kan være primær eller sekundært forårsaket av infeksjon, malignitet eller medikamenter. Vaskulitt 
er sjeldne sykdommer som kan manifestere seg på lik måte som vanligere tilstander. 

• Vennligst les om differensialdiagnoser ved vaskulitt i eget kapittel 

Prioritering 

Fem spørsmål for riktig prioritering og utredning 

• Hvor utbredt er vaskulitt-sykdommen (hvilke organmanifestasjoner)? 

• Hvordan skal vaskulitt-sykdommen diagnostisk bekreftes? 

• Hvilken spesifikk type vaskulitt-sykdom foreligger? 

• Foreligger en annen sykdom som etterligner vaskulitt (“look alike/mimics”)? 

• Er vaskulitt-sykdommen utløst av medikamenter, rusmidler, annen sykdom som RA 

eller SLE? 

 Suresh E, 2006, postgrad medj 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://pmj.bmj.com/content/82/970/483


Store eller små blodkar? 

Symptomer og sykdomsutbredelse korrelerer med størrelsen på det angrepne blodkaret (store-medium-
små) og den inflammatoriske sykdomsaktiviteten. Den mest brukte klassifikasjon av vaskulitt følger Chap-
pel-Hill klassifikasjonen av 2013 (Jenette JC, Clin Exp Nephrol, 2013). 

Klinisk relevante problemstillinger i utredningen identifiseres derfor ved anamnesen og den kliniske under-
søkelsen av pasienten. Deretter prioriteres supplerende utredning (laboratorieprøver, immunologiske 
prøver, bildediagnostikk, vevsprøver) etter symptomer og funn som indikerer alvorlighetsgraden og hast. 

Vurdering av sykdomsaktivitet og 
organmanifestasjoner 

Når diagnosen er etablert, er kartlegging av sykdomsaktivitet og  organmanifestasjoner en viktig prioriter-
ing. Ved ANCA-vaskulitt (GPA, MPA, EGPA) brukes ofte BVAS som mål for sykdomsaktivitet. Resul-
tatene er utgangspunkt for valg av behandling. 

Akutte, alvorlige komplikasjoner 

Enkelte komplikasjoner ved vaskulitt kan være alvorlige, slik som akutt synstap ved temporalis arteritt. 
Livstruende komplikasjoner forekommer også. Disse omfatter aneurisme-blødning ved vaskulitt i store kar 
og ved Behcets sykdom og lungeblødning ved GPA, MPA og EGPA. 

Valg av behandling 

Sykdommene kan forløpe ulikt og tilsi forskjellige prioritering av behandling blant barn og eldre pasienter 
og ved svangerskap. 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det viktig å 
informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for bivirkninger. Infor-
masjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk revmatologisk forening/Lege-
foreningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i større grad tas etter hensikten. Behandling av 
vaskulitt er omtalt i eget kapittel. 

Ikke alle pasienter responderer som forventet på behandlingen. Non-respons kan ha ulike årsaker omtalt 
i eget kapittel om behandlingssvikt. Dersom en velger behandling med medikamenter utenfor godkjent 
indikasjon gjelder spesielle forholdsregler. 
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Registrere 

For å oppnå bedre fremtidig behandling av pasientgruppen, bør registrering i forskningsregistre prioriteres. 
Ved OUS, Rikshospitalet brukes Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulitt-register (NOSVAR) som 
har bidratt til ca. 100 pubmed baserte forskingsartikler de senere årene. 

For å bidra til sikre best mulig og lik kvalitet på utredning, behandling og oppfølging av vaskulitt på nasjon-
alt nivå skal en registrere i kvalitetsregisteret NORVAS. 

Kloke valg 

• Vennligst les om kloke valg i eget kapittel 

Litteratur 

Novakovic E, 201 

Yetkin E, 2018 

Bateman H, 2009 

487  |  VASKULITT: PRIORITERINGER

https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/informasjonsportal-for-deg-som-har-avgitt-bredt-samtykke/norsk-systemisk-bindevevssykdom-og-vaskulittregister-nosvar
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0755498215001979?via%3Dihub
https://www.hindawi.com/journals/ijvm/2018/9024278/?msclkid=de8f91c398471ef567cfcf3d9fbb4894
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11926-009-0062-9


64. 

UTREDNING, KLASSIFIKASJON OG 
ORGANMANIFESTASJONER VED 
VASKULITT (REV 040) 

Øyvind Palm 

Læringsmål  REV 040 

Utredning og diagnostisering av vaskulitt 

Noen vaskulittsykdommer er selvbegrensende, mens andre truer vitale organers funksjon. Nærmere vur-
dering av hver enkelt tilstand og hvert sykdomsforløp er derfor nødvendig for å kunne prioritere nødvendig 
utredning og behandling etter behov. 

Fem spørsmål ved klinisk utredning og prioritering av vaskulitt 

1. Foreligger en annen sykdom som etterligner vaskulitt (“look alike/mimics”)? 

2. Er vaskulitt-sykdommen utløst av medikamenter, rusmidler, annen sykdom som RA 

eller SLE? 

3. Hvor utbredt er vaskulitt-sykdommen (hvilke organmanifestasjoner)? 

4. Hvordan skal vaskulitt-sykdommen diagnostisk bekreftes? 

5. Hvilken spesifikk type vaskulitt-sykdom foreligger? 

Suresh E, 2006, postgrad medj 

I utredningen bør en først vurdere om “look alikes” / “mimics” foreligger. Differensialdiagnoser er viktige. 
Å utelukke infeksjon vanskeliggjøres av også vaskulitter preges av høy senkningsreaksjon (SR) og CRP, 
anemi, leukocytose, trombocytose, feber, leddsmerter og nedsatt allmenntilstand. Ved usikkerhet må 
grundig infeksjonsmedisinsk utredning gjøres. Spesielt viktig er dette før immunsuppressiv behandling ini-
tieres. Utbredelsen og alvorlighetsgraden av vaskulitt vurderes anamnestisk, klinisk, ved ved bildediagnos-
tikk og biopsi. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://pmj.bmj.com/content/82/970/483
https://pmj.bmj.com/content/82/970/483


Ekkokardiografi. EGPA (Churg-Strauss syndrom) 
med hjerte-manifestasjon hos en 37 år gammel 
kvinne. Raman SV, Aneja A, Jarjour WN – Journal of 
cardiovascular magnetic resonance : official journal 
of the Society for Cardiovascular Magnetic 
Resonance (2012). CC BY 2.0 

Anamnese og klinisk undersøkelse 

Vaskulitt kan klinisk ha mange ulike symptomer, 
ofte betinget i om sykdommen angriper små, mel-
lomstore eller store arterier. Sykdomsmanifes-
tasjoner varier fra et små-kars-vaskulitt med 
begrensede ulcus (leukocytoklastisk eller nekrotis-
erende vaskulitt), purpura, mikroinfarkter eller 
vaskulitt i mellom-store kar med retikulære, 
makuIære mønstre (livedo retikularis) til system-
sykdom med iskemisk multiorgan-affeksjon på 
bakgrunn av iskemi i store, affiserte arterier. Andre 
sykdommer kan også etterligne vaskulitt (“look 
alikes/mimics”) og er differensialdiagnoser. Ved vaskulitt integreres aktuelle symptomer på spesifikk 
vaskulitt-diagnose i anamnesen. 

Ved polymyalgia revmatika forventes alder brått innsettende, uttalt proksimal muskelstivhet oftest omkring 
70 års alder eller eldre (sjelden før 60 år, omtrent fraværende før 50 år), kaukasisk etnisitet (nesten fraværene 
blant fargede og asiater) og markert forhøyet CRP i blodet. Klassifikasjonskriterier for PMR omfatter: 
Alder minst 50 år ved debut, skulder- og/eller hoftesmerter bilateralt, morgenstiv minst 45min  fravær av 
annen leddaffeksjon og forhøyet SR og/eller CRP.  

Store arterier 

Temporalis arteritt. En spør om ny hodepine, særlig i tinninger og påvirket syn for å utelukke tegn til tem-
poralis arteritt. Klassifikasjonskriteriene inneholder blant annet: Nyoppstått hodepine, lokal ømhet eller 
pulsreduksjon av en av hodets overfladiske arterier. 

Den kliniske undersøkelsen ved mistanke om vaskulitt i store kar (temporalis arteritt, non-kranial / 
idiopatisk storkarsvaskulitt, Takayassus arteritt, Cogans syndrom) omfatter vurdering av perifer blodsirku-
lasjon (puls i a. radialis ved begge håndledd, fotpulser og puls i a. carotis på begge sider, samt registrering 
av ev. blodtrykksforskjell mellom armene. Ved stenose i begge arm-arterier måles BT på underekstremiteter. 
Også a. temporalis palperes. Ved auskultasjon registreres ev. stenoselyder over fremre thoraks mot arm-
arterier, på halsen og over abdomen (aorta, nyre-arterier). Vaskulitt i store kar medfører (nesten) alltid mark-
ert forhøyet CRP og senkningsreaksjon (SR) som også er parametere på sykdomsaktivitet. Supplerende 
utredning gjøres med ultralyd, CT- eller MR-angiografi av arterier for å vurdere karvegger og ev. stenoser 
eller okklusjoner. Ved PET/CT kan aktiv inflammasjon i store kar påvises. Vevsprøver (utenom temporalis-
biopsi) gjøres vanligvis ikke i diagnostisering av storkarsvaskulitt. Glem ikke å spør om tegn på klaudikasjon 
og andre symptomer på redusert blodsirkulasjon. 

Små- og mellom-store arterier 
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Vaskulitt i små- og mellom-store arterier er typisk ved ANCA-vaskulitt som består av tre undergrupper: 
1) Granulomatose med polyangitt (GPA) medfører oftest luftveissymptomer med tetthet i bihuler og 
nese, noen også med hørselstap, øye-symptomer og påvirket lungefunksjon. 2) Mikroskopisk polyangitt 
(MPA) gir nyre-manifestasjon (nefritt) som må utelukkes med urin-prøver, ev også biopsier. I blodet har 
de aller fleste med aktiv GPA forhøyet PR3-ANCA, mens MPA har ofte MPO-ANCA. Eosinofil gran-
ulomatose (EGPA/Churg-Strauss syndrom) har sykehistorie med obstruktiv lungesykdom og eosinofili i 
blod eller vev, mange også MPO-ANCA. Hjerte-manifestasjon er en potensielt alvorlig organkomplikasjon. 
Polyarteritis nodosa (PAN) preges av høy inflammasjon og vekttap, muskelsmerter (legger). Diagnose ved 
angiografi av abdominale organer og vevsprøver. 

ANCA- vaskulitt og PAN kan begynne i alle aldre, men de fleste er eldre personer som har hatt generell syk-
domsfølelse, ofte vekttap noen uker. Ved kroniske luftveissymptomer, inklusiv tetthet i bihuler tenker en 
på granulomatose med polyangiitt (GPA) og forventer forhøyet PR3-ANCA i blodprøver. Ødemer, høyt 
blodtrykk og nefritt-sediment er sammen med MPO-ANCA karakteristisk for mikroskopisk polyangiitt 
(MPA). Begge disse ANCA-vaskulittene kan brått kompliseres med dyspne på grunn av blødninger i lun-
gene før effektiv behandling initieres. Ved vaskulitter i hud bør diagnose sikres ved vevsprøver. 

Utenom de primære vaskulittsykdommer, kan tilstanden være sekundær til andre medisinske tilstander, slik 
som infeksjon (Hepatitt B og C, HIV, mykobakterier, syfilis), kreft (hematologisk malignitet som myelo-
proliferative og lymfoproliferative sykdommer), Sjøgrens, inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og sarkoi-
dose. Dessuten kan kokain og nærmest alle andre rusmidler og medikamenter utløse vaskulitt eller lignende 
tilstander (mer i kapitlet om Differensialdiagnoser ved vaskulitt). 
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ANCA-vaskulitt: Lungeblødning hos en 74 
år gammel kvinne med mikroskopisk 
polyangiitt. Initialt ledd og muskelsmerter, 
deretter økende dyspne og akutt 
innleggelse i intensivenhet. 

Vevsprøver/Biopsi 

Biopsi ved vaskulitt har stor verdi ved organmanifestasjoner 
og kan være avgjørende for diagnosen og alvorlighets-
graden. Biopsi-svaret kan dermed være avgjørende for valg 
av behandling og behandlingsvarighet, spesielt ved nyre-
manifestasjoner/glomerulonefritt. 

Biopsi-sted er avhengig av klinisk presentasjon. De vanlig-
ste biopsisteder er hud, nyrer, temporal-arterier, muskler, 
neseslimhinner, lunger, nervus suralis og testes. Synovial-
hinne-biopsi har oftest begrenset diagnostisk verdi. Stanse-
biopsi med immunhistokjemisk undersøkelse gjøres ved 
kutan vaskulitt. 

Imidlertid oppnås ikke alltid representativt vev i biopsien 
med “falsk negativt” resultat. For eksempel påvises vaskulitt 
i biopsi fra nervus suralis bare i ca. 45% av tilfellene (Oh SJ, 
Diagnostic. 1990). Tilsvarende er ofte slimhinne-biopsi fra 
nesen og lungebiopsi ved GPA/Wegeners ikke alltid repre-
sentative. 

Ikke alle patologi-undersøkelser besvares raskt. Ofte må en 
vurdere å begynne behandling før biopsi-svar foreligger. Vanligst er dette ved temporalis-biopsi ved mis-
tanke om temporalis arteritt og risiko for å utvikle synstap og blindet. 

Ved vaskulitt i store arterier (Takayasus, temporalis arteritt eller non-kranial storkarsvaskulitt, Cogans) er 
biopsi oftest ikke mulig. Bildediagnostikk er da diagnostisk desto viktigere. 

Illustrasjon: Sourla E, Bagalas V, Tsioulis H, Paspala A, Akritidou S, Pataka A, Fekete K, Kioumis IP, 
Stanopoulos I, Pitsiou G – Clinics and practice (2014). CC BY-NC 3.0. 

• Vennligst les mer om utredningen i spesifikke kapitler om Bildediagnostikk ved vaskulitt (REV 043), 
ultralyd (REV 043) og organmanifestasjoner ved vaskulitt (REV 046). 

Litteratur: Suresh E, 2006 
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ANCA vaskulitt med halvmåne-nefritt i 
glomerulus (sentralt i bildet) hos en 51 år 
gammel mann med utvikling av anasarka 
over to måneder. Proteinuri 4+, 4,9g/L 

Primær og sekundær vaskulitt 

Utenom de primære vaskulitt-sykdommene kan tilstanden 
være sekundær til andre medisinske tilstander, slik som infek-
sjon (Hepatitt B og C, HIV, mykobakterier, syfilis), kreft 
(hematologisk malignitet som myeloproliferative og lymfo-
proliferative sykdommer), Sjøgrens, inflammatorisk tarmsyk-
dom (IBD) og sarkoidose. Dessuten kan kokain og nærmest 
alle andre rusmidler og medikamenter utløse vaskulitt eller 
lignende tilstander (mer i kapitlet om Differensialdiagnoser 
ved vaskulitt). 

Illustrasjon: Singh NP, Gulati S, Garg V, Beniwal P, Garg S – 
Indian journal of nephrology (2008). CC BY2.0 

Noen vaskulittsykdommer er selvbegrensende, mens andre truer vitale organer. Nærmere vurdering av hver 
enkelt tilstand og hvert sykdomsforløp er derfor nødvendig for å kunne prioritere nødvendig utredning og 
behandling etter behov. 

Differensialdiagnoser 

I utredningen bør en først vurdere om look alikes / mimics foreligger. Det er ulike differensialdiagnoser vik-
tige. Å utelukke infeksjon vanskeliggjøres av begge tilstander kan preges av høy senkningsreaksjon (SR) og 
CRP, anemi, leukocytose, trombocytose, feber, leddsmerter, nedsatt allmenntilstand og hud-, lunge-, nyre, 
mage/tarm, nerve- og hjerteaffeksjon.  Ved usikkerhet må grundig infeksjonsmedisinsk utredning gjøres. 
Spesielt viktig er dette før ev. immunsuppressiv behandling initieres. 

Vennligst les mer i eget kapittel om differensialdiagnoser ved vaskulitt 
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Immunfluorescens. 

65. 

IMMUNOLOGISKE PRØVER VED 
VASKULITT, ANCA (PR3-ANCA, 
MPO-ANCA) (REV 041) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 041 

ANCA: Anti-Nøytrofilt Cytoplasmatisk Antistoff 

ANCA er av diagnostisk betydning for ANCA-
relatert vaskulitt dersom undergruppene PR3-ANCA 
eller MPO-ANCA påvises. ANCA-assosierte vaskulit-
ter kan ha artritt som manifestasjon og omfatter Gran-
ulomatøs Polyangiitt (GPA/ Wegeners 
granulomatose), Eosinofil Granulomatøs Polyangiitt 
(EGPA, Churg Strauss vaskulitt) og Mikroskopisk 
polyangiitt (MPA). Illustrasjon: Panda R, 2017, Front 
Immunol. CC BY 4.0. 

Definisjon 

Antistoffer rettet mot innholdet i nøytrofile granulocytters granula. I revmatologi er ANCA-undergrup-
pene PR3-ANCA og MPO-ANCA essensielle, mens ANCA uten disse sub-gruppene er av mindre betyd-
ning. 

Typer 

Cytoplasmatisk ANCA (cANCA) rettet mot proteinase 3 (PR3-ANCA) / myeloblastin i azurofile 

granula. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC5389973_fimmu-08-00439-g008&query=anca&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC5389973_fimmu-08-00439-g008&query=anca&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Perinukleært ANCA (pANCA) rettet mot andre enzymer som myeloperoksidase (MPO-

ANCA), lactoferrin, elastase eller Catepsin G. 

Testmetoder 

De fleste laboratorier analyserer ANCA med indirekte immunfluorescenstest (IF) som screening metode. 
Ved positiv test suppleres med antigen-spesifikke tester for proteinase -3 (PR3) og myeloperoksydase 
(MPO).  Utvikling av automatiserte tester (tredje generasjon ELISA) og multipleks teknologi har bedret 
påvisningen av ANCA, inkludert subgruppene.  Likevel er det en utfordring å teste resultatene i en riktig 
klinisk setting. Ikke alle positive tester indikerer sykdomsaktivitet og negative tester utelukker ikke aktiv 
sykdom med sikkerhet (Elena Csernok, Frank Moosig, 2014) 

Sykdomsspesifisitet 

PR3 -ANCA (cANCA) 

Høy spesifisitet for diagnosen Granulomatøs polyangiitt (GPA) / Wegeners granulomatose hvis det påvises 
antistoff rettet mot proteinase 3 (PR3-ANCA). Usikker korrelasjon til sykdomsaktivitet. 

MPO-ANCA 

Påvises hos de aller fleste med aktiv mikroskopisk polyangiitt (MPA) og omkring halvparten med eosinofil 
granulomatøs polyangiitt (EGPA). 

pANCA: Mer uspesifikk med tanke på eksakt diagnose – klinikken helt avgjørende. Hvis man anvender 
indirekte immunfluorescens, kan non-granulert ANCA påvises ved bl.a. Sweets syndrom, Kawasaki 
vaskulitt, cystisk fibrose, relapsing polykondritt, tbc. Slike antistoffer er ikke rettet mot proteinase 3, og 
ELISA teknikken anbefales derfor. pANCA påvises ved Mikroskopisk polyangiitt (MPA), Rapidly progres-
sive glomerulonephritis, SLE, RA, HIV, ulcerøs kolitt, Mb. Crohn, primær skleroserende kolangitt. 

Utredning 

• PR3-ANCA. Vurder spesielt GPA / Wegener: Rtg eller CT thoraks, CT eller MR bihuler, urin stiks 
og mikro, biopsi nyre, neseslimhinne el. lunge. Definitiv diagnose krever ofte flere representative 
biopsier. 

• MPO-ANCA. Vurder spesielt MPA og Rapid progressiv glomerulonefritt 
• MPO-ANA eller PR3-ANCA: Ved Eosinofil granulomatøs polyangiitt (Churg Strauss vaskulitt) 

påvises anti-MPO oftere enn anti-PR3. Utred med urin mikro, biopsi nyrer. 
• Vurder også SLE, RA, HIV, evt. henvisning til gastroenterolog. 
• ANCA er generelt ikke assosiert med cancer. 
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Litteratur 

Weiner M, 2016 
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Kvinne 24 år gammel med episoder av 
bevisstløshet siste måned. Takayasus arteritt. CT 
angiografi (tre-dimensjonal) viser okklusjon av 
begge a. subcalvia (piler), men distal fylling via 
kollateraler. 

66. 

BILDEDIAGNOSTIKK VED VASKULITT REV 
042 

Bildediagnostikk ved Vaskulittsykdommer 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 042 

Fremstilling av blodkar 

Tradisjonell angiografi benytter røntgen-undersøkelse 
og kontrastmiddel. En oppnår god fremstilling også av 
små blodkar. Imidlertid er undersøkelsen invasiv, noe 
som kan utløse akutt iskemi og den medfører under-
søkelsen høy stråledose. Den er derfor erstattet av 
andre metoder. 

CT angiografi gir god informasjon om veggtykkelse, 
stenoser, okklusjoner, ektasier og kalkinnlagring. Også 
CT-angiografi medfører betydelige røntgen-stråler og 
kontrastmidlet kan belaste nyrene. Illustrasjon: Vid-
hate M, Garg RK, Yadav R, Kohli N, Naphade P, 
Anuradha HK – Annals of Indian Academy of Neu-
rology (2011). CC BY-SA 3.0. 

MR angiografi brukes i økende grad, særlig fordi 
metoden ikke alltid trenger kontrastmiddel eller 
arteriepunksjon. Metoden gir god informasjon om veggtykkelse, stenoser og okklusjoner. De minste karene 
fremstilles ikke og kalk kan være vanskelig å se. 

Ultralyd-undersøkelse medfører ikke stråling, er dynamisk og relativt rimelig. Kvaliteten er avhengig av 
undersøker. 

PET/CT kan fremstille inflammasjon i store blodkar. Oftest benyttes 18-fluor-deoksy-glukose (18FDG) 
som substrat. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3271474_AIAN-14-304-g001&query=ct%20takayasu&it=xg&req=4&npos=11
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3271474_AIAN-14-304-g001&query=ct%20takayasu&it=xg&req=4&npos=11
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3271474_AIAN-14-304-g001&query=ct%20takayasu&it=xg&req=4&npos=11
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3271474_AIAN-14-304-g001&query=ct%20takayasu&it=xg&req=4&npos=11
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Kapillaroskopi viser kapillærene i neglesenger. Metoden er beskrevet i eget kapittel. 

Fordeler og ulemper ved ulik bildediagnostikk i 
utredning av vaskulitt 

Modifisert etter Jee Hye Hur, MD,1 Eun Ju Chun, MD, PhD, 2017. 

Modalitet Fordel Ulempe 

CT, HRCT og CT- 

Påviser vaskulitt-utbredelse, 
Vaskulitt-tegn i blodårer 
(veggfortykkelse, stenoser, 
okklusjoner) fremstilles. 
Differensialdiagnostisk nyttig 
fremstilling av flere organer. Høy 
bilde-oppløsning. Flere bildeplan og 
tredimensjonale bilder 

Ioniserende stråler. Kontrastmiddel 

Ultralyd-undersøkelse Ingen ioniserende stråling. 
Begrenset innsyn. Resultatet er 
avhengig av undersøkers 
kvalifikasjoner 

MR og MR-angiografi 
Påviser tidlig fortykkede karvegger, 
selv før innsnevring av lumen 
oppstår 

Kostbar, lang undersøkelsestid, 
vanskelig å påvise forkalkninger i 
blodårevegger 

PET/CT Påviser metabolsk aktivitet / 
pågående inflammasjon 

Dårlig bildeoppløsning. Ioniserende 
stråler 

CT-undersøkelser 

Computer tomografi (CT) brukes oftest som initial undersøkelse ved vaskulitt. Undersøkelsen kan med 
høy oppløselighet vise lokalisering og utbredelse av vaskulitt. High resolution CT gir god fremstilling av 
lungeparenkymet uten å bruke mye stråling, men tettere strukturer som tumorer fremstilles utilstrekkelig. 

Vaskulitt i store kar vil i tidlig stadium kunne vise veggfortykkelse i aorta og de største grenene, slik som 
ved temporalis arteritt eller non-kranial storkarsvaskulitt. Senere kan CT-angiografi (fortrinnsvis med kon-
trastmiddel) fremstille stenoser og okklusjoner som typisk ses ved Takayasus arteritt. MR-angiografi har 
lavere oppløsning, men er et alternativ. 

Vaskulitt i mellom-store kar. Polyarteritis nodosa (PAN) fremviser typiske mikro-aneurismer i nyrer. 
Disse fremkommer ikke tydelig ved MR-undersøkelse. Kawasakis sykdom kjennetegnes av koronararterie 
aneurismer og stenoser som kan fremstilles ved CT-angiografi. 

Vaskulitt i små kar er av betydning i utredning av Granulomatose med polyangiitt (GPA)/ Wegeners. 
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Knuter og tumorer i lunger forenelige med granulomer og kaverner påvises. Ved lungeblødning ses matt-
glass-forandringer på HRCT. Mikroskopisk polyangiitt (MPA) er ofte assosiert med inflammasjon og 
fibrose i lungevevet som fremstilles med HRCT. Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA) 
fremviser varierende (flyktige) lungeinfiltrater med lobulær distribusjon. CT kan også vise centrolobulære 
knuter, bronkial fortykkelse og fortykkede interlobulære septa. 

Ved Behcets sykdom fremstiller CT typiske komplikasjoner som dype venetromboser, lungeemboli og 
aneurismer. Av disse vaskulære komplikasjonene er aneurismene mest alvorlig  på grunn av risiko for 
akutt og massiv blødning. Aneurismer påvises ved CT – angiografi, hyppigst I aorta, lunge-, subclavia- og 
poplitea-arteriene. 

Cogans syndrom manifestere seg med aortitt og utvikling av aorta-insuffisiens eller aneurismer i ca. 10% av 
tilfellene. Komplikasjonene kan påvises ved CT eller CT-angiografi. MR-angiografi har lavere oppløsning, 
men er et alternativ 

CT ved vaskulitt «mimics» 

Differensialdiagnoser: Kliniske, radiologiske og 
patologi-funn ved “Vaskulitt look alikes/mimics” 

Modifisert etter Jee Hye Hur, MD,1 Eun Ju Chun, MD, PhD, 2017 
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Sykdom Pasient 
populasjon 

Størrelse på 
blodkar 

Vanligste 
manifestasjon 

Radiologiske 
funn Patologi-funn 

Fibromuskulær 
dysplasi (FD) 

Unge- 
middelaldrende, 
oftest kvinner 

Medium-store 
arterier Nyre-arterier Perlesnor-lignende 

forandring 

Collagen 
deponering og/eller 
hyperplasi av glatt 
muskulatur i 
karvegger, affeksjon 
av intima, media 
eller adventitia. 

segmental arteriell 
mediolyse (SAM) 

Alder vanligvis 
over 50 år;. 
Både menn og 
kvinner 

Medium og 
store arterier 
og vener 

Mesenteriale 
arterier 

En enkel 
dilatasjon eller 
multiple 
aneurismer, 
disseksjon med 
hematomer. 
Stenoser. 

Vakuoler og lyse i 
karveggenes glatte 
muskulatur i ytre 
media med 
spaltning fra 
adventitia initialt, 
granulasjon i 
reparativ fase. 

Nevrofibromatose 
(NF) 

Middelaldrende 
og eldre 
personer, oftest 
menn 

Små, 
mellomstore 
og store 
arterier og 
vener. 

Alle blodårer 
Stenoser, 
aneurismer eller 
okklusjoner. 

Nevrofibromatose 
knuter (noduli) i 
adventitia og 
intima. Fibrose i 
intima, ruptur av 
elastin med tynn 
media. 

MR-undersøkelser 

MR har lavere oppløsning enn CT og egner seg ikke for fremstilling av små og mellomstore kar. Ved 
vaskulitt i store kar kan MR og MR-angiografi imidlertid fremstille arterien på en tilstrekkelig måte uten 
risiko for skadelig effekt av stråling. 

Ultralyd 

Ultralyd-undersøkelser ved vaskulitt er beskrevet i eget kapittel 

Litteratur 

Schmidt WA, 2013 

Versari A, 2017 (store kar) 

Sinhal M, 2019 (små og mellomstore kar) 

499  |  BILDEDIAGNOSTIKK VED VASKULITT

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S152169421300003X?via%3Dihub
https://www.minervamedica.it/en/journals/nuclear-med-molecular-imaging/article.php?cod=R39Y2018N01A0034
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1756-185X.13390


Ultralyd av arteria temporalis. Hypoekko med 
“halo tegn” (piler) i tverrsnitt og longitudinalt 
snitt ved temporalis arteritt. 

67. 

ULTRALYD UNDERSØKELSE VED 
VASKULITT (REV 43) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 043 

Vaskulitt karakteriseres av inflammasjon I blodåreveggene med tilhørende ødem og 

vevsskade. Stenoser og okklusjoner kan utvikles i forløpet. Ultralydundersøkelse bidrar til 

kartlegging av disse manifestasjonene, særlig når store arterier (som er omtalt her) er affis-

erte. 

Vaskulitt i store kar 

Temporalis arteritt, Ultralyddiagnostikk 

Ved temporalis arteritt (TA) kjennetegnes ved 
vaskulitt i arteria temporalis på en eller begge sider. 
Arteriene ligger ca. 4mm under hudens overflate og er 
ca. 0,7mm i tverrsnitt. De overfladiske grenene lar seg 
undersøke i hele sine lengder, noe som er viktig siden 
vasklittaffeksjonen typisk nok ikke er kontinuerlig ved 
TA. Dagens ultralyd-prober med en frekvens på mer 
enn 10 MHz har en oppløsning på 0,1 mm både i 
aksial- og lateral-planet. Ultralyd med farge Dopper 
viser ved akutt vaskulitt hypoekkogene (mørke), øde-
matøse blodårevegger. Forandringene forsvinner ikke ved kompresjon. Vaskulitt-tegnene kan under behan-
dling gå tilbake allerede i løpet av tre dager (Hauenstein C, 2012), men er vanligvis synlige selv etter 2-3 
uker. Illustrasjon: Chritsaudo AT, Annals of med and surg, 2016. CC BY-NC-ND 4.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://academic.oup.com/rheumatology/article/51/11/1999/1775198
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC5037119_gr2&query=giant%20cell%20arteritis&it=xg&req=4&npos=47
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Undersøkelsen gjøres med pasienten i sideleie. Man kan begynner med proben longitudinalt 

foran det venstre øret. Når den overfladiske arteria temporalis communis er gjenkjent, 

beveges proben forover til den parietale grenen. Deretter dreies proben for transversal 

undersøkelse av den parietale grenen og communis i kortakse. Fra bifurkasjonen følges den 

frontale arterie-grenen både i longitudinalt og transversalt plan. Tilsvarende prosedyre gjøres 

på venstre side. 

Patologiske funn er korte segmenter med stenoser med ujevn blodstrøm i systolen. Pulset Doppler viser 
blodstrøm med minst dobbel hastighet i stenoserte områder. 

Unngå feilkilder 

• Unngå ubevisst å komprimere arterien ved undersøkelsen 

• Bruk rikelig med gel i behårede områder 

• Hvis farge-sensitiviteten er innstilt for lavt, synes bare lumens senter. Det gjen-

værende sorte området mellom lumen og veggen kan forveksles med hypo-ekkogen 

karveggfortykkelse 

• Hvis farge-sensitiviteten er for høy, kan inflammert vev bli overskygget 

Resultatene av undersøkelsen er avhengig av undersøkerens erfaring. Det anbefales å gjøre undersøkelser av 
temporal-arterier hos 30-50 friske personer og minst 3-5 pasienter med sikker temporalis arteritt. En erfaren 
undersøker kan oppnå diagnostisk sensitivitet på 87% (13% gjenkjennes ikke) og en spesifisitet på ca. 96% 
(4% over-diagnostiseres) (Karassa FB, Ann Intern Med, 2005). 

“Gullstandard” for sikker diagnose er fortsatt biopsi fra a. temporalis. I den sammenheng kan ultralyd også 
være til hjelp for å lokalisere arterien. 

Arteria occipitalis. I enkelte tilfeller er bare occipital-arteriene affisert. Ved smerter lokalisert bak øret, kan 
ultralyd av arteria occipitalis gjøres. 

Over 50% av pasientene med AT får sykdomsresidiv, oftest under nedtrapping av prednisolon. Det er imi-
dlertid bare ved alvorlige og langvarige tilbakefall at ultralydundersøkelse viser signifikant aktiv vaskulitt. 
Undersøkelsen egner seg derfor best ved diagnose og i liten grad ved residiv. 

Artria axillaris er godt egnet for ultralydundersøkelse. Proben plasseres longitudinalt i aksillen langs 
humerus-hodet og collum, tilsvarende som for undersøkelse av glenohumoral-leddet. Arterieveggen ved 
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vaskulitt er over 1,5mm homogen fortykket. Stenoser og okklusjoner kan forekomme. Til forskjell fra caro-
tis- femoralis og poplitea-arterier er aterosklerose sjelden en differensialdiagnose i axillaris-arteriene. 

Polymyalgia revmatika (PMR), Ultralyd-diagnostikk 

Ultralyd av skuldre og hofter kan bidra til å diagnostisere PMR ved at det påvises tegn til inflammasjon. 
Ultralyd inngår derfor i EULAR/ACR klassifikasjonskriteriene for PMR (Dasgupta B, provisional 2012). 
Ultralyd kan i tillegg avdekke enkelte tilfeller (7%) (Schmidt WA, Rheumatology 2002) med samtidig tem-
poralis arteritt eller vaskulitt i arteria axillaris (15%) (Schmidt WA Rheumatology 2008). 

Non-kranial vaskulitt i store kar og idiopatisk aortitt 

Ved non-kranial storkarsvaskulitt påvises vaskulitt på samme måte som TA, men uten at det er funn i kra-
niale arterier. 

Takayasus arteritt (TAK) 

TAK er en spesifikk form for storkarsvaskulitt som skiller seg klart fra temporalis arteritt og typisk non-
kranial storkarsvaskulitt ved at yngre kvinner angripes oftest og de utvikler raskt langstrakte arteriestenoser 
og okklusjoner. Ved ultralyd ses vaskulitt slik som ved TA, men uten kranial affeksjon. Ved mistanke om 
TAK bør de typisk affiserte blodårer som a. carotis, subclavia, vertebralarterier, abdominal aorta og nyreart-
erier (særlig ved hypertensjon). Ultralyd erstatter imidlertid ikke ekkokardiografi for vurdering av kardial 
ventrikulær hypertrofi (ved hypertensjon), affeksjon av aorta ascendens og pulmonal hypertensjon (ved pul-
monalarterie-affeksjon). Fremstilling av kartreet ved supplerende bildediagnostikk må også gjøres. 

Litteratur: Dette kapitlet bygger i stor grad på Schmidt WA: Role of Ultrasound in the understanding and 
management of vasculitis, Ther Adv Musculoskelst Dis 2014 
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Illustrasjon: iStock 
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KLINISK KLASSIFISERING AV VASKULITT. 
REGISTRE REV 044) 

Læringsmål REV 044 

 

• Klassifisering av de ulike vaskulitter følger av 
klassifikasjonskriterier som er omtalt i eget kapit-
tel (REV 036) 

 

• Registrering i registre er også beskrevet i eget 
kapittel: Registre for kvalitetssikring og Forskn-
ingsregistre (REV 091) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer


Illustrasjon: PxHere 
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AKUTTMEDISINSKE TILSTANDER I 
REVMATOLOGI OG NEWS (REV 029, REV 
045) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 029, REV 045 (vaskulitt) 

Definisjon 

Revmatologi forbindes neppe generelt med blålys-medisin. Desto 
viktigere er det å være oppmerksom på akutte revmatiske til-
stander, inklusive vaskulitt-sykdommer og systemiske binde-
vevssykdommer som må utredes og behandles straks. Et utvalg av 
akutte revmatiske sykdommer er beskrevet her. 

NEWS (National Early Warning System) er et verktøy basert på kliniske målinger som skal 

bidra til å identifisere pasienter med risiko for alvorlig forverring og behov for intensivert 

observasjon og tiltak. NEWS brukes mest av sykepleiere på sykehus, inklusiv i revmatolo-

giske sengeposter (vennligst les mer nedenfor). 

Akuttmedisinsk revmatologi 

Bindevevssykdommer med sykdom i indre organer 

• Vennligst se eget kapittel om akutte bindevevssykdommer med behov for øyeblikkelig hjelp. 

Bekhterevs sykdom (Ankyloserende spondylitt / axial spondyloartritt): Skader kan medføre brudd i rygg 
og nakke. Tidlig diagnose og kirurgisk behandling kan være avgjørende for å begrense skadene 

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3492078_1752-1947-6-335-1&query=granulomatosis%20wegener&it=xg&req=4&npos=95
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3492078_1752-1947-6-335-1&query=granulomatosis%20wegener&it=xg&req=4&npos=95
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa86668e23e-cede-4f77-bfaf-a6e647e80bd7
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa86668e23e-cede-4f77-bfaf-a6e647e80bd7


Akutt lungeblødning ved 
ANCA-positiv granulomatøs 
polyangiitt (GPA) hos en 51 år gammel 
kvinne med kortpustethet. Innlagt 
intensivavdeling vi akuttmottak. 

Septisk artritt i MCP 3 etter direkte 
stikk-skade. 

Granulomatøs Polyangiitt (GPA, Wegeners granulomatose): 
Subglottis stenose med pusteproblemer. Akutt lungeblødning. 
Illustrasjon: Farmakiotis D, Baldovino BP, Kim P – Journal of 
medical case reports (2012). CC BY 2.0 

Makrofag aktiveringssyndrom (MAS/HLH): Ved aktiv Sys-
temisk lupus erythematosus (SLE). Ved adult Stills sykdom, 
systemisk juvenil artritt 

Hemolytisk anemi: Ved Systemisk lupus erythematosus (SLE).
Trombocytopeni med raskt fallende blodplate-tall 

Kawasakis syndrom: Koronararterier-manifestasjoner 

Revmatoid artritt (Leddgikt): Strupehodet kan angripes. Manipulasjon kan forårsake pusteproblemer, hes-
het  og følelse av tetthet i halsen. Kortison og akutt undersøkelse kan være nødvendig. 

Septisk artritt: Infeksjon, oftest med bakterier. Opportunistiske infeksjoner. Kan utgå fra leddet (etter 
skade), sjelden etter leddpunksjon eller kirurgi. 

Ofte spredning fra andre organer eller sår i hud. Påvisning av 
mikrober, resistensbestemmelse (følsomhet for antibiotika). Skilles 
fra akutt urinsyregikt som kan gi lignende symptomer. 

Temporalis arteritt: Akutt synstap. Aorta-aneurisme med blød-
ning. Slag / vertebro-basilar sirkulasjonssvikt 

Vaskulitt med truende sykdom i indre organer: 

Lungeblødning ved kapillaritt eller  ved aneurisme:  Behcets 
sykdom, Takayasus arteritt 

Vaskulitt i nyrer: Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Granulomatøs Polyangiitt (GPA Wegeners gran-
ulomatose) 

Lunge og nyresvikt: Goodpasture syndrom (anti-GBM-syndrom). Mikroskopisk polyangiitt 
(MPA). Granulomatøs Polyangiitt (GPA Wegeners granulomatose) 

Koronar hjertesykdom eller hjerneslag: Takayasus arteritt, Risiko for akutt hjerteinfarkt, selv hos 
unge kvinner 

Akutt synstap: Temporalis arteritt, Andre 

Aorta-aneurisme-blødning:  Temporalis arteritt, Takayasus og annen non-kranial storkars-vaskulitt, 
Cogans syndrom 
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NEWS ( National Early Warning System) 

NEWS står for National Early Warning System og er et verktøy i form av et rapporteringsskjema med en 
sumscore. NEWS er en del av arbeidet for å bedre pasientsikkerheten i sykehus, legevakt og på sykehjem. 
Det brukes hovedsakelig av sykepleiere for å vurdere endringer i pasientens vitale status og oppdage forver-
ring og rapportere dette videre. NEWS brukes blant annet for å oppdage truende sepsis eller tidlige tegn på 
respirasjonssvikt eller hjertestans. Det opprinnelige NEWS ble i 2017 oppgradert til NEWS2. 

Basis for NEWS er 

1. Respirasjonsfrekvens 

2. Oksygenmetning 

3. Systolisk blodtrykk 

4. Pulsfrekvens 

5. Grad av bevissthetstap eller forvirring 

6. Temperatur 

NEWS2 skjema kan lastes ned fra kompetansebroen.no (https://www.kompetansebroen.no/wp-content/
uploads/2018/06/Ahus-lommeheftet-NEWS2-side-1-og-2.pdf ) 
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Fysiologiske parametere 3 2 1 0 1 2 

Respirasjonsfrekvens (per minutt) ≤8 9-11 12-20 21-24 

SpO2 Skala 1 (%) ≤91 92-93 94-95 ≥96 

SpO2 Skala 2* (%) ≤83 84-85 86-87 

88-92 

≥ 93 på 
luft 

93-94 på oksygen 95-96 på oksygen 

Luft eller oksygen oksygen luft 

Systolisk blodtrykk ≤90 91-100 101-110 111-219 

Puls (per minutt) ≤40 41-50 51-90 91-110 111-130 

Bevissthetsnivå** A** 

Temperatur (grader C) ≤35,0 35,1-36,0 36,1-38,0 38,1-39,0 ≥39,1 

*SpO2 Skala 2 brukes ved kjent hyperkapnisk (høy CO2 i blodgass) respirasjonssvikt, verifisert ved 
blodgass. Lege dokumenterer når skala 2 skal brukes. 

** A= Alert (våken), C= New confusion (nyoppstått forvirring), V=Voice (reagerer på tiltale), P=Pain (rea-
gerer på smertestimulering), U=Unresponsive (reagerer verken på tiltale eller smertestimulering 

Totalscore på NEWS2 evalueres etter følgende skjema: 
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Skår Overvåkningsfrekvens Respons/tiltak Risiko for 
mortalitet 

0 Minst hver 12. time Full NEWS hver 12. time Lav 

1-4 Minst hver 4-6 time 

Sykepleier vurderer behov for: 

– flere kliniske tiltak 

– økt overvåknings-frekvens 

– legekontakt 

Lav 

Skår 3 i 
en 
parameter 

Minst en gang hver time eller 
etter forordning fra lege 

Sykepleier skal informere ansvarlig lege og sammen 
vurdere behov for 

– nye kliniske tiltak 

– økt overvåkningsnivå 

– kontakt med mobil intensivgruppe 

Lav-middels 

5 eller 
høyere 

Minst en gang hver time eller 
etter forordning fra lege 

Sykepleier skal straks informere ansvarlig lege og 
sammen vurdere behov for 

– nye kliniske tiltak 

– økt overvåkningsnivå 

– kontakt med mobil intensivgruppe 

Middels 

7 eller 
høyere 

Kontinuerlig overvåkning av 
vitale funksjoner eller etter 
forordning fra lege 

Sykepleier skal umiddelbart informere 
(spesialistkompetent) ansvarlig lege og sammen med 
denne ta kontakt med mobil intensivgruppe. 

 

Intensivgruppen og postpersonalet lager i fellesskap en 
kortsiktig plan og vurderer behov for: 

– omgående kliniske tiltak 

– overflytning til overvåkningsavdeling 

Høy 

Merknader: 

En lav NEWS score utelukker ikke alvorlig sykdom. Supplerende medisinsk skjønn / «magefølelse» skal 
også vektlegges. 

Ved mistanke om infeksjon og NEWS på 5 eller er sepsis mulig og vurdering for umiddelbar behandling 
med antibiotika er aktuelt. 

Fordeler og ulemper med NEWS 

NEWS er et hjelpemiddel i sykepleiernes kliniske vurderinger og i tråd med Helsedirektoratets anbefaling 
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om bruk av skåringsverktøy. Måleinstrumentet gir grunnlag for å vurdere hvilke pasienter som har behov 
for høyere grad av overvåkning og tiltak. NEWS kan for erfarne sykepleier bekrefte deres intuisjon og være 
en trygghet i kommunikasjon med andre sykepleiere og annet helsepersonell, inklusiv leger. NEWS erstat-
ter imidlertid ikke alle andre målinger og kliniske vurderinger. Erfarne sykepleiere og andre klinikere vil 
ha gjøre tilsvarende faglige vurderinger uten et slikt skjema. Det er også påpekt at NEWS ikke er like godt 
tilpasset pasienter med kroniske sykdommer fordi disse ofte skårer høyt i utgangspunktet. For leger er 
årsaken til høyere NEWS-score av stor betydning for hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. Et enkelt 
NEWS-tall er da utilstrekkelig. 

Litteratur (NEWS) 

Kompetansebroen.no (aHUS) 

Helsedirektoratet.no 

Royal College of Physicians 

Usman OA, 2018 (NEWS ved sepsis) 

 

Litteratur 

• Slobodin G, 2006 
• Manfredi A, 2019 (lunge-manifestasjon) 
• Ghazal Assald R, 2019 (Behcets i svelgetet) 
• Ferreira M, 2018 (MAS ved SLE) 
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Glomerulum med sentral nekrose og 
halvmåne-dannelse ved 
ANCA-vaskulitt. 

70. 

ORGANMANIFESTASJONER VED 
VASKULITT REV 046 

Læringsmål REV 046 

Definisjon 

Vaskulitt infiltrer blodåreveggene, noe som resulterer i svekket 
vev med økt permeabilitet eller ruptur av karveggen. 

Klinisk kan små eller store blødninger eller iskemisk 

nekrose ses, avhengig av hvor store blodkar som er 

angrepet (Petekkier, Purpura, Ekkymoser, Hematomer, 

Livedo Retikularis). 

Blødningene kan være i hud eller indre organer, inklusiv lunger 
(pulmonal hemoragi). Inflammasjonen kan også medføre 
vaskulær intima proliferasjon med utvikling av fortykket karvegg, 
stenoser og okklusjoner og et aktivert koagulasjonssystem som kan produsere tromber. Resultatet er iskemi 
med nekrotisk vev der blodforsyningen er for svak, ofte i hud (ulcera, nekroser), nerver (mononevritt) eller 
infarkter. Illustrasjon: Greenhall GH, Salama AD – Clinical kidney journal (2015). CC BY-NC 4.0 

Organmanifestasjoner 

Organmanifestasjonene av vaskulitt er avhengig av karets lokalisasjon og forsyningsområde. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4370308_sfv00801&query=crescentic%20nephritis&it=xg&req=4&npos=44
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Tabell. Organmanifestasjoner ved vaskulitt basert på størrelse og lokalisering av blodkar (modifisert etter Suresh E, 2006) 

Størrelsen på 
blodkaret Affiserte blodkar Diagnoser Organ-manifestasjon Kliniske s

Vaskulitt i små kar 
(kapillærer og 
venoler) 

Kutane post-kapillære venoler. Glomerulære 
kapillærer. 

Pulmonale kapillærer 

ANCA-vaskulitt 

Immunkompleks-
vaskulitt 

Andre 

Hud. 
Glomerulonefritt. 

Lungeblødning 

Palpabel purpura / petekkier. Hematuri og 
erytrocytt-s
nyrefunksjon. 

Hemoptyse, dyspne, hemoglobin-f
ninger i lunger (CT

Små-medium store 
arterier 

Kutane arterier. Epineurale arterier. 

Mesenteriale arterier. Nyrearterier. Små lungeart-
erier. Små arterier i ører, nese og hals-regionen 

Polyarteritis 
nodosa 

Kawasakis sykdom 

Andre 

Større hud-områder. 
Nerveskader som 
mono- eller 
polynevritt. 

Tarm, nyre, milt, lever. 
Lunger. 

Koronararterier 
(aneurismer, trom-
boser). 

Hørsel og balanse, 
nese, bihuler, trachea. 

Nekroser i større deler a
Neglefold-inf

Abdominal smerte. Inf
pankreas, n

Myokardinf

Hørselstap
blødning, sinusitt, stridor. 

 

Store arterier Aorta og aortas grener. Ekstrakraniale grener av 
carotis. Thorakal-aorta med forgreninger 

Temporalis arteritt 

Takayasus arteritt 

Andre 

Cerebralt, øyne, 
tygge-muskulatur. 
Ekstremiteter. Nyrer. 

Tinning-hodepine (temporal arterier), s
(a. ophtalmic
perifer puls, b

Thorakale aortaaneurismer. 

 

Vennligst les mer  om organmanifestasjonene under de enkelte vaskulitt-diagnoser 
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Illustrasjon: PxHere 

71. 

BEHANDLING AV 
VASKULITT-SYKDOMMER REV 047, REV 
048, REV 049, REV 050 

Behandling av Vaskulitt 

Øyvind Palm 

Behandlingsstart og Oppfølging ved Vaskulitt 

Læringsmål REV 047 

Behandlingsstart med induksjonsbehandling 

• Her velges potente medikamenter, ofte i høye 
doser, men i et begrenset, kortest mulig tidsrom. 
Høye doser kortikosteroider blir ofte kombinert 
med andre immunsuppressiva (DMARDs eller 
biologiske legemidler) er aktuelt ved flere av til-
standene. 

Oppfølging med vedlikeholdsbehandling 

• Når sykdommen er i remisjon etter induksjonsbehandlingen, holdes den i sjekk med mildere behan-
dling som har mindre risiko for bivirkninger. Lave doser prednisolon ev. kombinert med DMARDs 
eller biologiske legemidler. 

Oppfølging: Avslutte behandlingen 

• De færreste med vaskulitt-sykdommer trenger livslang behandling. Lengden på behandlingen er 
forskjellig mellom diagnosene, og det er alltid en betydelig individuell variasjon. Også komorbiditet 
og bivirkninger skal tas hensyn til. Vurdering av forløpet i hvert enkelt tilfelle er derfor nødvendig før 
en avgjør å avslutte behandlingen. For eksempel kan ved temporalis arteritt behandlingen (oftest er 
prednisolon) forsøkes avsluttet etter ca. 24 måneder. ANCA-vaskulitt krever vanligvis flere års 
behandling, hvorav GPA/Wegeners generelt har større risiko for tilbakefall enn MPA og EGPA. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer


Behandling av vaskulitt i store blodårer 

Første behandlingsvalg er kortikosteroider, oftest prednisolon. Dosene og behandlingsvarigheten varier, 
avhengig av diagnose, sykdomsutbredelse, komplikasjon og grad av aktiv inflammasjon. 

Under oppfølging av behandlingen er det viktig å utelukke sykdomsresidiv, men også steroid-utløst dia-
betes, mentale bivirkninger, samt redusere risiko for osteoporose og hypertensjon. Storkarsvaskulitt residi-
verer hyppig, særlig når behandlingen trappes ned. Ved temporalis arteritt (TA) ses residiv hos 80% (Labarca 
C, Koster MJ, Crowson CS, 2016). Tilsvarende ved Takayasus arteritt (TAK) er 50% (Comarmond C, 
Biard L, Lambert M, 2017). 

Ved TA er effekten av steroidsparende medikasjon med DMARDS som metotreksat eller azathioprin oftest 
dårlig eller fraværende. Basert på erfaring, kan imidlertid medikamentene ha god virkning hos enkelte, og 
retningslinjer, bl.a. fra EULAR åpner for å bruke DMARDs. 

Behandling med biologisk IL-6 hemmer (tocilizumab) i GIACTA-studien, viste at flere (85%) var i remisjon 
etter tre måneders behandling sammenlignet med 40% i placebogruppen (steroider alene). Etter ett år var 
kumulativ kortikosteroid-dose og antall residiv lavere i tocilizumab-gruppen. Imidlertid hadde ca. 50% 
fortsatt aktiv sykdom etter ett år, til tross for tocilizumab, en pasient utviklet øye-affeksjon til tross for 
behandlingen med tocilizumab (Stone JH, Tuckwell K, Dimonaco S, 2017). En annen studie viste tegn 
til vedvarende inflammasjon i karveggen selv om tocilizumab supprimerer CRP (Reichenbach S, Adler S, 
Bonel H, Cullmann JL, 2018). Det er dermed usikkert hvilken rolle IL-6 hemmere vil ha i behandlingen av 
TA. 

Ved TAK er også kortikosteroider det første valget. Supplerende behandling med metotreksat er ofte nød-
vendig i aktiv sykdomsfase for å motvirke utvikling av arterie-stenoser, okklusjoner og sjeldnere aneurismer. 
Dersom sykdommen likevel progredierer, kan supplerende biologiske legemidler i form av TNF-hemmer 
vare indisert (Gudbrandsson B, 2017). IL-6 hemmer (tocilizumab) er utprøvd også ved TAK. Enkelte rap-
porter har indikert god effekt, men en placebokontrollert studie bekreftet ikke disse resultatene (Nakaoka 
Y, Isobe M, Takei S, Tanaka Y, 2018). 

I oppfølgingen av TAK bør man ha i mente at en del utvikler kardiovaskulære komplikasjoner og relatert 
mortalitet (Garen T, 2019) senere i forløpet, og at risikofaktorer bør forebygges så langt som mulig. 

Mellom-store kar 

Polyarteritis nodosa (PAN) som ikke er betinget I bakenforliggende infeksjon (Hepatitt B) behandles 
med kortikosteroider kombinert med DMARDs (cyklofosfamid, metotreksat, azathioprin). Imidlertid ses 
tilbakefall hos ca. 50% i oppfølgingen (Pagnoux C, Seror R, Henegar C, 2010). 

Blant barn, men også enkelte voksne er PAN-lignende sykdom assosiert med adenosine deaminase 2 
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ADA-2 mangel. I slike tilfeller har TNF-hemmere vist god effekt (Caorsi R, Penco F, Grossi A, Ann 
Rheum Dis 2016). 

Kawasakis sykdom behandles med acetylsalisylsyre og intravenøst immunglobulin (IVIG). 

Behandling av vaskulitt i små kar 

Det er mange tilstander med ulik alvorlighetsgrad som medfører vaskulitt i små kar. Behandlingene varierer 
derfor over et bredt spekter fra observasjon, lokalbehandling til kombinasjonsbehandling med kortikos-
teroider, DMARDs, og biologiske legemidler. De ulike sykdommene tilsier også differensiert behov for 
oppfølging. Vennligst se under de enkelte sykdomsbeskrivelsene 

ANCA-vaskulitt (GPA, MPA, EGPA)  krever spesiell oppmerksomhet. Induksjonsbehandling 

og vedlikeholdsbehandling er nesten obligatorisk, men valg av medikament og behan-

dlingsvarighet er avhengig av diagnose, organmanifestasjoner, pasientens alder, komor-

biditet og egne preferanser. Vennligst les mer under hver enkelt diagnose. 

Evidens basert vs. erfaringsbasert behandling 

Læringsmål REV 048 

Vaskulitt-sykdommene kan være alvorlige og livstruende. Behandlingen vi velger er ofte avgjørende for 
prognosen. Beslutningen om behandlingsstart, valg av medikamenter og dosering, samt behan-
dlingsvarighet skal derfor så langt som mulig forankres i etablerte metoder og retningslinjer. Imidlertid er 
etiologi og patogenese ved vaskulitt-sykdommene ikke er helt forstått. Det kan  foreligge ukjente, individu-
elle ulikheter innen samme diagnose. Slike forskjeller kan forklare ulik respons på standard behandling og 
at noen har effekt av supplerende medikamenter, mens de er uvirksomme hos andre. Der det ikke forelig-
ger publiserte retningslinjer eller klare resultater av gode, kliniske studier (evidens-basert behandling), må vi 
basere oss på andre rapporter, ikke-publiserte prosedyrer, råd fra eksperter, dyktige kollegaer, kurs og egen 
erfaring (erfaringsbasert behandling). Ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon / utprøvende 
behandling må en ta spesielle forholdsregler (vennligst les i eget kapittel om utprøvende behandling). 

Noen trinn i kunnskapsbasert praksis er (helsebibilioteket.no) 
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1. Refleksjon over egen praksis 

2. Formulere spørsmål (spørsmålsformulering) 

3. Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) 

4. Kritisk vurdere forskningen 

5. Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens 

behov 

6. Evaluere egen praksis 

Kombinasjonsbehandling ved vaskulitt 

Læringsmål REV 049 

Mange vaskulitt-sykdommer krever behandling med mer enn ett immunsuppressivt medikament. 

Ved vaskulitt i store kar gjelder det oftest Takayasus arteritt (Gudbrandsson B, 2017), mens ved temporalis 
arteritt er monoterapi (kortikosteroid) tilstrekkelig. 

ANCA-vaskulitter og PAN (små- og mellomstore kar) er klassiske sykdommer som krever kombinasjons-
behandling for å sikre en god prognose. Kortikosteroider er ikke tilstrekkelig. 

Valg av medikamenter og de mest aktuelle kombinasjonsbehandlingene er beskrevet under de respektive 
vaskulitt-diagnosene 

Behandlingsstrategi ved Vaskulitt 

Læringsmål REV 050 

• Man må ha erfaring med vaskulitt-sykdommene 
• Ingen tilfeller er like, heller ikke innen samme diagnose. Persontilpasset behandling er helt 

avgjørende for et godt resultat. Det krevet blant annet at en kjenner organfunksjoner, inflammasjon-
stegn, symptomer og erfaring med tidligere behandling i hvert enkelt tilfelle. 

• Hver pasient skal informeres om sykdommen, grunnlaget for anbefalt behandling. Skriftlig infor-
masjon om legemiddel er vanligvis å anbefale, gjerne via Norsk Revmatologisk Forenings infor-
masjonsark om medikamenter. 

• For geriatriske pasienter og ved svangerskap er spesielle forholdsregler essensielle. 
• Dersom en anbefaler medikamenter utenfor godkjent indikasjon kreves spesiell oppmerksomhet. 
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https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/


• Behandlingsmålet må være klart definert (“Treat To Target”) 

Retningslinjer 

Hellmich B, 2019 (EULAR Store kar) 

Yates M, 2019 (EULA ANCA- Vaskulitt) 

Hatemi G, 2018 (EULAR: Behcets) 

Norsk Revmatologisk Forening 

• Veileder Vaskulitter 
• Veileder medikamenter 
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72. 

SKÅRING AV SYKDOMSAKTIVITET OG 
ORGANSKADE. KLINISKE VERKTØY (REV 
051) 

Læringsmål REV 051 

Sykdomsaktivitet og organskade kan estimeres ved hjelp av standardiserte verktøy. Mange 

av disse er beskrevet under de ulike diagnosene i Kompendiet. Nedenfor er et utvalg med 

lenker til kalkulatorer som gjør beregningene lettere 

Artrose 

• Diverse skjema via Diakonhjemmet. 

Bekhterevs sykdom / Ankyloserende spondylitt 

• BASDAI 

Psoriasisartritt 

• EULAR (PsAID) 

Revmatoid artritt 

• EULAR (RAID, OMERACT) 
• ACR (DAS28, SDAI og generelle skåringssystemer for funksjon og helse) 
• SDAI 
• Supplerende skjema via Diakonhjemmet 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse#artrose
http://www.basdai.com/
https://www.eular.org/tools_products_.cfm
https://www.eular.org/tools_products_.cfm
https://www.rheumatology.org/Practice-Quality/Clinical-Support/Quality-Measurement/Disease-Activity-Functional-Status-Assessments
https://qxmd.com/calculate/calculator_197/simplified-disease-activity-index-for-ra-sdai
https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse#revmatoid-artritt


 Spondyloartritt 

• ASAS (Assessment of Spondyloarthritis) kalkulator 
• Supplerende skjema via Diakonhjemmet 

Systemisk lupus (SLE) 

• SLEDAI (sykdomsaktivitet) 
• SLICC/ACR (skade) 

Takayasus arteritt (Kerr et al 1994) 

Aktiv sykdom kan defineres som minst 2 av: 

1. Systemiske manifestasjoner (feber, artralgi, myalgi o.l.) 
2. Forhøyet SR 
3. Vaskulær iskemi eller inflammasjon 

◦ Klaudikasjon 
◦ Reduserte eller manglende pulser 
◦ Stenoselyder 
◦ Vaskulær smerte (karotidyni) 
◦ Asymmetrisk BT 

4. Typiske angiografiske funn 

Vaskulitt (GPA, MPA, EGPA og PAN) 

• ANCA-vaskulitt sykdomsaktivitet 
• Vasculitis Damage Index (VDI) 
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73. 

BEHANDLING AV VASKULITT UTENFOR 
GODKJENT INDIKASJON (REV 052) 

Læringsmål REV 052 

Behandling av vaskulitt utenfor godkjent indikasjon er omtalt i eget kapittel om utprøvende behandling 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer


74. 

ANCA – ASSOSIERTE VASKULITTER (AAV) 
Ragnar Gunnarsson 

GENERELT OM ANCA ASSOSIERT VASKULITT 

Historikk 

Sykdomstilstanden granulomatose med polyangiit (GPA) ble først beskrevet av tyske legestudenten Heinz 
Klinger ved Charité i Berlin i 1931. Dette ble ytterligere karakterisert av hans venn, Friedrich Wegener, som 
senere publiserte «Über eine eigenartige rhinogene Granulomatose mit besonderer Beteiligung des Arterien-
system und der Nieren» (Beitr. Path. Anat., 1939). Sykdommen ble først nevnt etter ham Wegeners granu-
lomatose. 

Mikroskopisk polyangiit ble første beskrevet av Friedrich Wohlwill i 1923 som «mikroskopisk form» av pol-
yarterits nodosa. 

Eosinofil polyangiit med granolomatose (EPGA) tidligere Churg Strauss syndrom (CSS) ble i 1954 beskrevet 
av Gabriel Godman og Jacob Churg under definisjonen «microskopic periarteritis». 

I 2012 på den internasjonal vaskulitt-konsensus-konferansen som ble avholdt i Chapel Hill i delstaten 
North Caroline («Chapel Hill Consensus Conferance»  CHCC 2012) ble sykdomsnavnet Wegeners gran-
ulomatose var forandret til granulomatose med polyangiitt (GPA) og Churg Strauss syndrome til eosinofil 
granulmatose med polyangiit (EGPA) har da definisjonen på MPA og EGPA (1) 

Tiende versjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseprob-
lemer i regi av WHO (ICD10) – M31.3 Granulomatose med polyangiit (GPA), M31.7 Mikroskopisk 
polyangiitt (MPA) og M30.1 Polyarteritt med lungeaffeksjon/Eosinofil granulomatose med polyangiit
(EGPA). 

Tidligere da man ikke hadde behandling hadde sykdommen GPA var det høy dødelighet. 

Paradigmeskifte ble når behandling med kortikosteroider og senere cyklofosfamid som ble 

introdusert i 1973 av Fauci og Wolff på National Institutt of Health (NIH) i USA. Innføring 

av dialysebehandling hadde også innvirkning. Senere paradigmeskiftet kom etter innføring 

av B-cellerettet rituksimab behandling på 2000 tallet. Muligvis står vi foran et nytt para-



digmeskifte med bruk av komplimenthemming. 

Så vidt vi vet, er det ingen allment aksepterte, godt validerte, klassifisering eller diagnostiske kriterier for 
AAV og dens varianter. Imidlertid pågår en stor innsats for å avhjelpe denne mangelen. «Diagnostic and 
Classification Criteria in Vasculitis Study» (DCVAS) er en internasjonal, multisenter, observasjonsstudie 
som har samlet data på over 1000 AAV-pasienter fra flere sentra, samt data fra pasienter med andre former 
for vaskulitt og pasienter med sykdommer som ligner på vaskulitter. Oppdatert ACR/EULAR klassifiser-
ingskriteria for GPA, MPA og EGPA er rett rundt hjørnet. 

Definisjon 

Vaskulitt er betennelse i blodkarets vegger. Anti-neutrofil cytoplasmatisk antistoffer (ANCA) er assosiert 
til ANCA assosiert vaskulitt (AAV). AVV påvirker i overveiende grad små kar (dvs. kapillærer, venoler, arte-
rioler og små arterier). Positiv serologi for ANCA har sterk positiv prediktiv verdi for AAV, og som navnet 
innebær påvises ANCA i over 90% tilfeller. Negativt ANCA utelukker derimot ikke AAV, fordi et min-
dretall av pasienter med en klinisk og patologisk fenotype som er identisk med ANCA-positiv AAV, er 
ANCA-negative (dvs. ANCA-negative AAV). 

Alvorlig systemisk vaskulitt med livstruende organaffeksjon er sjelden ved negativ ANCA, med unntaket av 
eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA). Granulomatose med polyangiit (GPA) og mikroskopisk 
polyangiit (MPA) er på mange måter fenotypisk lik sykdom som blir omhandlet mer her under. Pasienter 
med negativ AAV har oftest lokal manifestasjon, men mindre grad av utbredt manifestasjon til tross det kan 
ramme kritisk unntaket er EPGA. 

Den mest informative klassifiseringen og diagnosen AAV inkluderer både den kliniske fenotypen (GPA, 
MPA, EGPA) og serotypen (PR3-ANCA, MPO-ANCA og ANCA negativ) (1). 

Ved akutt AAV forekommer segmental betennelse med rikelig av nøytrofile leukocytter og nekrose. I løpet 
av dager og/eller uker utvikler dette seg til lesjoner med kronisk inflammasjon med overvekt av lymfocyt-
ter og monocytter, og etter hvert fibrose. I en biopsi kan man oftest se forskjellige faser av denne utviklin-
gen. AAV er en nekrotiserende vaskulitt med få eller ingen immunavsetninger (pauciimmun). Pauciimmun 
vaskulitt karakteriseres med å ha få eller ingen immunavsetninger av immunglobulin og komplement 
i karvegger, som skiller AAV fra immunkompleks vaskulitt og anti-glomerulær basalmembranantistoff 
(anti-GBM) mediert vaskulitt (Goodpasture sykdom). Imidlertid utelukker ikke immunhistologisk iden-
tifikasjon av moderat til markerte karveggavsetninger av immunglobulin og/eller komplement-fraksjoner 
AAV. AAV kan i svært sjeldne tilfeller opptre samtidig med anti-GBM sykdom eller immunkompleks syk-
dom. 

Symptomer og funn som er assosiert til AAV inkluderer; allmennsymptomer, vekttap, leddsmerter og 
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artritt, hudpurpura, petekkier, ulcera, glomerulonefritt med mikroskopisk hematuri, erytrocytt sylinderuri 
og/eller proteinuri, og nyresvikt. Radiografisk konsolideringer i lunger, dyspne, hemoptyse, lungeblødning 
og lungefibrose. Episkleritt, okulær skleritt, uveitt eller ulcerøs keratitt. Nesetetthet, epistaxis, «sadelnese» 
bihuleaffeksjon med destruksjoner og bennydannelse, mastoiditt, otitt og hørselstap. Astma, eosinofili, 
hjerteaffeksjon med hjertesvikt og/eller ledningsforstyrrelser, mononevritis multipleks og polynevropati. 

Referanser 

1. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, Basu N, Cid MC, Ferrario F, et al. 2012 Revised International 
Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis & Rheumatism. 
2013;65(1):1-11. 
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75. 

ARTERITIS TEMPORALIS (AT). 
TEMPORALIS ARTERITT. 
KJEMPECELLEARTERITT (GCA) 
NON-KRANIAL GCA (REV 034) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på temporalis arteritt 

Alle er over 50 år, de fleste også over 65 års alder. Tydelig forhøyet SR og CRP, oftest kombinert 

med tinning-hodepine. 

Polymyalgia revmatika forekommer med eller uten arteritis temporalis. 

Non-kranial / ekstra-kranial sykdom har diffuse allmenn-symptomer og høye inflammasjonspa-

rametere. 

CT eller PET/CT viser ev tegn på manifestasjoner i store arterier 

Læringsmål REV 034 

ICD-10: M31.6 (uten polymyalgia), M31.5 med polymyalgia. M31.9 Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617623
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617622
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617625


The Holy Virgin with Canon van der Paele av 
Jan van Eyck 

Definisjon 

Arteritis temporalis (AT) / temporal arteritis angriper 
overfladiske arterier i tinning (temporal-arteriene), 
bakhodet (occipital-arteriene) og andre ekstrakraniale 
arterier i hode og hals-regionen som er forgreninger fra 
carotis-arteriene. AT angriper også store arterier som a. 
carotis, a. subclavia, a. brachialis og aorta hos de fleste. 

Sykdommen klassifiseres som vaskulitt i store kar 
(storkarsvaskulitt) sammen med Takayasus arteritt, 
Cogans syndrom , isolert aortitt med flere. AT kalles også 
kjempecelle-arteritt (engelsk: giant cell arteritis, GCA) 
fordi en histologisk ofte finner kjempeceller i biopsi. 
Kjempeceller er imidlertid ikke spesifikt for sykdommen 
og ses ved andre inflammatoriske tilstander og infeksjoner. 

Dersom temporalis- og andre kraniale arterier ikke er 
angrepet, snakker vi om non-kranial sykdomsform se 
nedenfor). Også Takayasus arteritt, Cogans syndrom og 
isolert aortitt angriper store kar uten å affisere temporalis 
arteriene, men har ellers andre karakteristika. 

Historikk 

Muligens er den første dokumentasjonen av arteritis temporalis (AT) og polymyalgia revmatika (PMR) 
å finne i Jan van Eycks (1385-1440) maleri “The Holy Virgin with Canon van der Paele” (1436, Brugge 
Gemeenter museum), hvor venstre temporalarterie prominerer betydelig. Etter sigende skulle han også ha 
hatt vansker med å forrette morgengudstjenesten på grunn av generell stivhet og nedsatt allmenntilstand. 

Sir Jonathan Hutchinson (1828-1913) (London) beskrev AT i 1890 (“thrombotic arteritis of the aged”). 
De histologiske forandringene ble beskrevet av Bayard T. Horton (f. 1895) ved Mayo klinikken 7. desember 
1932. 

Epidemiologi 

Årlig insidens av AT per 100 000 innbyggere 50 år eller eldre varierer fra 5,1-33,6. I Norge er den beregnet 
til 29/100 000 i aldersgruppen 50 år og eldre og 8-9 / 100 000 i hele befolkningen (Palm O. Arteritis tem-
poralis. Norwegian journal of epidemiology 2008). 
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Non-kranial temporalis arteritt. PET/CT hos en 
58 år gammel kaukasisk kvinne med 
nattesvette, subfebril-feber, CRP >200, SR > 
100. PET/CT viser vaskulitt også i store arterier 
(carotis, subclavia og aorta-buen). 

Etiologi 

Etiologien er ikke avklart. Det forhold at AT affiserer 
personer over 50 år, kan tyde på at aldersrelaterte foran-
dringer i kar og periartikulært bindevev forårsaker 
autoimmune reaksjoner. 

Juvenil arteritis temporalis har en annen etiologi og 
patogenese (Pipinos II, 2006). 

Patogenese 

Den transmurale inflammasjonen ses hyppigst i grener 
av a. carotis externa, spesielt a. temporalis superficialis. 
Arteria vertebralis angripes hovedsakelig ekstrakranialt, 
og inflammasjonen strekker seg aldri lenger enn 5mm 
forbi penetrasjonen av dura. Arteria carotis interna affis-
eres kun ekstra-duralt, men ikke så hyppig som a. vertebralis. Disse funnene tyder på en sentral rolle for 
lamina elastica. Totalmengden elastiske fibre reduseres betydelig når for eksempel a. vertebralis gjennom-
borer dura og lamina elastica externa som ligger mellom adventitia og media, kan ikke lenger gjenfinnes (se 
tegning). 

Man har diskutert sol-eksposisjon og aldersforandringer er mulige årsaksfaktorer. Ved inflammasjonen øker 
sekresjonen av IL-12, IL-23, IL-6 og INFy som tiltrekker makrofager. TNF, PDGF og VEGF produseres. 
T-cellene aktiverer dendrittiske celler som utskiller kemokiner (CCL 18, 19, 20, 21), IL-6 og IL-18. Også 
IL- 32 uttrykkes sterkt i arteriene ved AT (Gran JT, 2002). 

Kjempeceller, slik en ofte ser i biopsi er av typen klassisk aktiverte makrofager og  Langerhans kjempeceller. 
Selv om en bruker begrepet “kjempecelleartritt” om temporalis arteritt, er disse kjempecellene ikke unike 
for tilstanden og ses også ved Takayasus arteritt og granulomatose med polyangiitt (GPA/Wegeners) 
(Bajocci, 2018). 

Illustrasjon: Brückner M, Bettenworth D, Hengst K, Weckesser M, Willeke P, Heidemann J – Journal of 
medical case reports (2014). CC BY 4.0 
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Mann, 85 år med en sjelden manifestasjon: 
Tungenekrose ved biopsi og ultralyd-verifisert 
temporalis arteritt. Andre debutsymptomer var 
hodepine, kjevesmerter og forbigående synstap. SR 
120, CRP 172. 

Symptomer 

Det vanligste er gradvis eller akutt utvikling til et 
klinisk bilde bestående av smerter i hodet og all-
menn-symptomer. 

Hodesmertene er nye og lokaliseres temporalt, 
sjeldnere frontalt, oksipitalt eller er generalisert. 

Generell sykdomsfølelse kan inkludere nedsatt 
appetitt, vekttap på mer enn 2 kg, nattesvette og 
lavgradig feber. Ved AT er generelle symptomer 
som tretthet, feber, nattesvette, vekttap, appetit-
tløshet og smaksendringer hyppig (Myklebust G, 
1996). 

Kjeve-klaudikasjon er smerte som oppstår under tygging og må skilles fra kjeveleddsmerter. Smerter relatert 
til kjeveområdet skyldes affeksjon av arteriegrener utgående fra a. carotis externa. Foruten klassisk kjeve-
klaudikasjon gir dette redusert gapeevne, smerter i maxillaris gebetet, sår hals, dysfagi og ubehag ved tale. 

Klaudikasjon i ekstremiteter er uvanlig. Affeksjon av store arterier fører sjelden til stenoser og okklusjoner, 
men påvises radiografisk (CT, MR, ultralyd) eller scintigrafisk (PET/CT). Differensialdiagnostisk bør en 
tenke på Takayasus arteritt, aterosklerose, tromboembolier eller disseksjon. 

Perifer artritt forekommer nesten ikke ved AT og omtrent aldri ved diagnose-tidspunkt. 

Polymyalgia revmatika (PMR) forekommer hos ca. 40% og kan debutere før, etter eller samtidig med AT. 

Synsforstyrrelser eller blindhet utvikles hos 6-20 % av pasientene og kan oppstå ut i sykdomsforløpet eller 
som debutsymptom. Den hyppigste årsaken til synstap er Iskemisk optikusnevritt på grunn av vaskulitt i de 
bakre ciliar-arteriene (a. ciliares posteriores). Mer sjeldent er ischemisk retrobulbær nevritt og okklusjon av 
a. centralis. Synsforstyrrelsene kan opptre som visuelle hallusinasjoner hos ellers psykisk normale personer 
(Charles-Bonnets syndrom). Ved synstap på ett øye er det overhengende fare (25-50%) for blindhet på det 
andre øyet dersom behandling ikke iverksettes. 

Sjeldne orbitale manifestasjoner: Øyesmerter, chemose («Rødt øye»), episkleritt, ptose, ødem av øyelokk, 
exophthalmus (proptose), oftalmoplegi, abducens parese (6. hjernenerve), oculomotorius parese (3. 
hjernenerve) 

Orale manifestasjoner: Trismus (Kjevesperre),  svelgsmerte, dysfagi, hoste og sår hals, heshet, dysartri, num-
menhet i kinn, glossitt, makroglossi, leppe og tungenekrose, smerte i tennene, hevelser i hode, nakke og 
ansikt. Illustrasjon (tungenekrose) de Siqueira Sobrinho RAB, Case rep, 2017. CC BY 4.0. 
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Aortaaneurisme ved AT: Forekomsten er 10-20 %. Omtrent 80 % er thorakale, 20 % abdominale. Fryktet 
vaskulitt-komplikasjon fordi ruptur eller disseksjon forekommer, hvorav halvparten ender fatalt. Sannsyn-
ligvis er aneurismeutvikling ikke korrelert til sykdomsaktivitet da manifestasjonene kan oppstå ved medika-
mentelt kontrollert sykdom også etter inntrådt remisjon og seponering av kortikosteroider. 

Sentralnervesystemet ved AT: Hyppigheten av apopleksi ved AT er lav, men sannsynligvis noe økt (3%) de 
første 4 uker av sykdomsforløpet. Det foreligger kasuistiske meddelelser om ataksi, lateralt medulla syn-
drom, hemianopsi, demens og hørselstap. Ved angrep av facialis/lingualis kan døvhet, tinnitus, smakstap, 
kjeve-klaudikasjon og tungegangren utvikles. 

Audiovestibulære manifestasjoner (sjelden): Hørselstap, tinnitus, vertigo, spontan nystagmus, øresmerter 

Skalpnekrose kan utvikles lokalt over den affiserte arterien. Slike pasienter har ofte alvorlig AT selv om 
hudlesjonen per se vanligvis heles fullstendig  (Gran JT, Irgens K. 2007). 

Vaskulitt i ekstremitetene: Tidligere autopsistudier og nyere bruk av PET/CT har vist høy forekomst 
utbredt arteritt i store arterier. Særlig affiseres aorta og de nærmeste grenene, inklusive arterier i ekstrem-
itetene. En tidlig PET/CT studie viste at 74% hadde arteritt i subclavia arterier og 51% i thorakal aorta 
(Blockmans D, 2006). 

Differensialdiagnoser ved akutt hodepine 

Subaraknoidal blødning (nakkestivhet), apopleksi (blødning/infarkt),  sinusvene-trombose 

(CT med venefase), pseudotumor cerebri (stasepapille), meningitt / encefalitt / sinusitt,  tumor 

cerebri, cerebral abscess arterie-disseksjon. 

Non-kranial sykdomsform 

Non-kranial sykdom (uten spesifikke tilstander som Takayasus arteritt, Cogans syndrom eller isolert aor-
titt) er ikke sjeldne blant storkars-vaskulitter. Pasientene har ikke tinning-smerter eller kjeve-klaudikasjon. 
De er  gjennomsnittlige yngre ved debut sammenlignet med ved temporalis-biopsi positive tilfeller, og en 
finner høyere forekomst av aortitt i aortabuen. Allmenntilstanden er påvirket, slik som for de fleste med 
tinning-arterie-manifestasjon (utmattelse, redusert appetitt, vekttap). Polymyalgia revmatika kan ses både 
ved kranial- og non-kranial form. Prognosen er delvis beskrevet som ved klassisk, kranial temporalis arteritt 
(Agard C, 2019), men det er også observert hyppigere residiv og behov for lengre kortikosteroid-behan-
dling (Muratore F, 2015). 
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Klinisk undersøkelse 

En bør palpere arteria temporalis som kan fremstå som distinkt om og fortykket i forløpet ved kranial man-
ifestasjon. Ved symptomer palperes også occipital-arterier og skalpen. 

En bør palpere perifer puls ved håndledd (a. radialis), på føttene (a. dorsalis pedis eller a tibialis posterior) 
og på halsen (a. carotis). Ved auskultasjon undersøkes for stenoselyder over precordiet, hals, lysker og 
abdomen. Blodtrykk måles på begge overarmer. Ved synsforstyrrelser suppleres med snarlig øyelege-under-
søkelser. 

Kriterier for diagnose 

Kriterier er først og fremst konstruert for vitenskapelig bruk. For bruk i klinisk praksis er de rettledende da 
de ikke tar hensyn til at sykdomsbildet utvikles gradvis. Det er verdt å merke seg at ACR-kriteriene ikke 
krever positiv biopsi. Allikevel vil en sterkt anbefale biopsi i diagnostisk øyemed, alternativt bildediagnos-
tikk, oftest ultralyd-undersøkelse av en erfaren spesialist på området. 

Diagnostiske kriterier for AT (Modifisert av JTG etter ACR 1990 (7)): tre eller flere av følgende: 

• Alder 50 ar eller eldre 

• Nyoppstått hodepine 

• Arteriebiopsi som viser transmural inflammasjon 

• Lokal ømhet eller pulsreduksjon av en av hodets overfladiske arterier 

• Forhøyet SR (og/eller CRP) 

• Eksklusjon av andre sykdommer 

Laboratorieprøver 

SR og CRP er forhøyet hos over 95% og kan være tresifrede. Normale verdier for både SR og CRP sees hos 
kun 1,2% av pasientene. Leukocytose sees hos omkring 1/3 (og etter påbegynt steroid-behandling). Trom-
bocytose hos 1/3. Forhøyet ALP er sjelden ved PMR, men påvises hos 16 % av TA. 

Laboratorieprøver for differensialdiagnostikk: Hvite, trombocytter, utstryk (leukemi), CK (polymyositt/
dermatomyositt) TSH, thyreoidea-antistoffer (hypotyreose/thyreoiditt). 
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Ultralyd: Temporalis arteritt. Typisk “halotegn” både 
i transversale og longitudinale snitt som uttrykk for 
ødem i karveggen ved aktiv vaskulitt . 

Immunologiske undersøkelser 

Det forventes ikke utslag i immunologiske tester. 

Bildediagnostikk 

Ultralyddiagnostikk (UL): Ultralyd gjør at en kan 
undersøke hele temporalis-arterienes lengde uten 
invasiv diagnostikk. Ultralydapparater er tilgjen-
gelige på alle revmatologiske og radiologiske 
avdelinger og brukes regelmessig i diagnostikken. 
Dersom en bilateralt finner typiske arteritt-tegn er 
spesifisiteten nær 100%, men undersøkelsen har lav 
sensitivitet (43% i en metaanalyse (Arida A, 2010). 
Bruk av UL av arteria temporalis kan uansett bedre 
treffsikkerheten ved biopsi. Særlig vil funn av en 
såkalt «halo» lokalisere områder med aktiv inflam-
masjon. Haloen forsvinner som regel etter 2-3 
ukers steroidbehandling (Gran JT. 2005). 

En kan ikke utelukke AT på bakgrunn UL med av fravær av arterie-forandringer fordi små forandringer 
i vasa vasorum, særlig i tidlig sykdomsfase overses (Restuccia G, 2012). Illustrasjon: Cristaudo, AT, 2016, 
CC BY-ND 4.0. 

PET/CT: Undersøkelsen kan vise utbredelse av inflammasjon i store kar, fortrinnsvis ufør behandling med 
kortikosteroider eller at prednisolon dosen er under 10-15mg/dag. Tidligere autopsistudier og nyere bruk 
av PET/CT har vist høy forekomst utbredt arteritt i store arterier. Særlig affiseres aorta og de nærmeste 
grenene, inklusive arterier i ekstremitetene. En tidlig PET/CT studie viste at 74% hadde arteritt i subclavia 
arterier og 51% i thorakal aorta. Kontroll av PET/CT funn senere i behandlingsforløpet er mindre nyttig 
og anbefales sjelden (Blockmans D, 2006). 

Computertomografi (CT): Etter diagnostisering, i forløpet og etter seponering av behandling bør det 
gjøres CT aorta eller ekkokardiografi og CT abdomen. Undersøkelsene gjentas hvert annet år i 6 år for å 
utelukke aneurismeutvikling. 

Vevsprøver / Biopsi av arteria temporalis 

Selv om ultralyd av temporalis-arteriene kan gi sterk mistanke om arteritt, gjøres vanligvis også biopsi for å 
sikre diagnosen. Dette fordi sensitiviteten (sikre diagnosen) er lav ved ultralyd alene (Arida A, 2010). Ved 
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negativt funn og klar mistanke kan man be om ytterligere snitt av det allerede biopserte karet. Viser de nye 
snittene også normale funn og mistanken om AT fremdeles er til stede, har det vært vanlig å anbefale ny 
biopsi fra motsatt side. Imidlertid er sjansen for å påvise patologiske forandringer ved ny biopsi etter en 
forutgående negativ biopsi meget liten (<10%). Ideelt bør biopsien ha en lengde på tre centimeter. Dette 
fordi sykdommen har en segmental og ikke kontinuerlig utbredelse. Er lengden < 1cm kan negative funn 
ikke kan tillegges diagnostisk verdi. I praksis tas kortere biopsier. 

Inflammasjon i a. temporalis er ikke helt spesifikk for AT og er også beskrevet ved polyarteritis nodosa 
(PAN), granulomatose med polyangiitt (GPA, Wegeners granulomatose) (Haugeberg G. 1998) og Kimuras 
sykdom. (Bajocci, 2018). 

Med sikkert patologisk funn ved AT kreves transmural infiltrasjon av betennelsesceller og 

kjempeceller. Med sannsynlig patologisk funn kreves transmural inflammasjon. 

Allerede igangsatt behandling med kortikosteroider reduserer ikke nevneverdig sjansen for å påvise patolo-
giske forandringer ved behandling av < 6 ukers varighet. 

Screening for kreft. Generelt anbefales ingen cancer screening da det ikke foreligger noen sikker økt hyp-
pighet av maligne lidelser verken ved AT eller PMR. Imidlertid rammer begge tilstander eldre individer 
der forekomsten av cancer er relativt høy. Det kreves derfor nøye klinisk undersøkelse av disse pasientene. 
Maligne sykdommer kan dessuten debutere med muskelsymptomer. 

Skåring av sykdomsaktivitet 

Det foreligger ikke gode systemer for å skåre sykdomsaktivitet ved AT. Blodprøver som indikerer inflam-
masjon, spesielt CRP, forventes å være innen referanseområdene når behandlingen er tilstrekkelig. Blod-
senkningsreaksjon (SR) er mindre spesifikk og an være forhøyet av andre årsaker, inklusiv 
hyper-gammaglobulinemi (høy IgG). 

EULAR definerer sykdomsaktivitet ved pågående typiske symptomer (se ovenfor) og minst ett av følgende: 
sykdomsaktivitet ved bildediagnostikk eller biopsi, iskemiske komplikasjoner eller vedvarende forhøyede 
inflammasjonsmarkører (Hellmich B, 2020) 

Naturlig sykdomsforløp 

Ubehandlet vil symptomer vedvare og risiko for komplikasjoner øker fortløpende. 
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Behandlingsrefraktære tilfeller vurderes med tanke på VEXAS syndrom. 

Behandling 

Målet med behandlingen er å fjerne symptomer og å hindre sykdoms-komplikasjoner, inklusive synstap. 
Ved sterk mistanke om AT kan en kan starte behandling før svar på biopsi eller bildediagnostikk foreligger. 
Behandlingsresponsen på kortikosteroider er god, men det er betydelige individuelle variasjoner. Det finnes 
derfor en rekke ulike doserings-regimer. 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 

bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. 

Det er vist at glukokortikoider virker hemmende på proinflammatoriske interleukiner IL-6 og IL-17 som 
er sentrale mediatorer ved vaskulitt (Hill CL, 2017). 

Ved ukomplisert AT (fravær av synsforstyrrelser, trismus, nerve-manifestasjoner eller skalpnekrose) er start-
dosen oftest 40 mg/dag (for eksempel 30mg morgen + 10 mg ettermiddag). Dose-reduksjon er individuell 
og det finnes flere regimer. En kan i utgangspunktet redusere dagsdosen med 5 mg hver eller annenhver 
uke til dagsdosen er 15 mg. Dagsdose 15 mg beholdes i 2 uker. Deretter reduseres dagsdosen med 1,25 
mg hver uke i 4 uker. Ved reduksjon av dagsdosen til under 10 mg daglig bør man i løpet av en uke ikke 
redusere den gjennomsnittlige dagsdosen med mer enn 1,25 mg. Dersom tilstanden før behandling hadde 
høy CRP, er denne en god parameter for sykdomsaktivitet. CRP bør i behandlingsforløpet være nær nor-
mal. Det anbefales å anvende prednisolon fremfor prednison. Prednison må hydroksyleres i lever til pred-
nisolon som er den aktive substansen. Det er ikke foretatt studier som har evaluert dosering i forhold til 
pasientens kroppsvekt. Seponeringsforsøk etter 1-2 år er aktuelt. 

Behandling av komplisert AT: Startdose med kortikosteroider ved synsforstyrrelser: Kontrollerte studier 
foreligger ikke, men 60 mg prednisolon daglig anses som en effektiv startdose (Dasgupta B, 2010). Først 
startes det med 500-1000mg metylprednisolon (SoluMedrol) i.v. daglig i 3 dager. Deretter prednisolon. 
Dosen reduseres over flere uker til 15 mg daglig for deretter å følge doserings-opplegg for ukomplisert AT. 
Dosereduksjonen må skje under nøye overvåkning av sykdomsutviklingen hos den enkelte. 

Vedlikeholdsdose prednisolon 2,5 -10 mg opprettholdes i ofte i minst ett år. Med vedlikeholdsdose forstås 
den daglige dosen av peroralt kortikosteroid som i rimelig grad kontrollerer sykdomsmanifestasjonene (og 
CRP) og som ansees a kunne beskytte mot sykdomskomplikasjoner. Det synes ikke nødvendig a holde 
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pasienten komplett symptomfri hvis dette krever behandling med uforholdsmessige høye dagsdoser av kor-
tikosteroid (gjelder PMR). 

ASA. Her foreligger usikkerhet for nytte/risiko ratio. Dersom individuell vurdering tilsier risiko for cere-
brovaskulær eller kardial hendelse, kan tillegg av acetylsalicylsyre 75 mg/d gis forutsatt fravær av kon-
traindikasjon. EULAR anbefaler ikke rutinemessig bruk av platehemmere eller antikoagulasjon ved 
storkars-vaskulitt (Hellmich B, 2020). 

Syrepumpe-hemmer bør også vurderes som forebyggende mot ulcus ventriculi. Pasienter med symptom-
givende ulcus ventriculi siste 6 måneder skal profylaktisk behandles med protonpumpe-hemmer eller miso-
prostol. Syrepumpe-hemmere kan redusere opptak av kalsium og øke risiko for osteoporose. 

Kvinner skal under kortikosteroid-behandling få tilbud om profylaktisk kalsium og D-vitamin (Calcigran 
Forte), eventuelt også osteoporosebehandling med østrogener eller bisfosfonater for å motvirke osteo-
porose. 

DMARDs. Sykdommens etiologi og patogenese ved AT er ikke er helt forstått. Det kan foreligge individu-
elle ulikheter innen samme diagnose. Slike forskjeller kan forklare ulik respons på standard behandling, og 
at noen har effekt av enkelte supplerende medikamenter, mens de er uvirksomme hos andre. Pasienter med 
behov av vedlikeholdsdose prednisolon > 10 mg daglig bør vurderes for tilleggsbehandling. Metotreksat er 
førstevalg blant DMARDs, selv om effekt er dårlig dokumentert i studier. 

Biologisk behandling med tocilizumab (RoActemra) (IL-6R antagonist) har i placebokontrollerte studier 
vist å kunne redusere behovet for kortikosteroider og gi færre sykdomsresidiv (Stone, JH NEJM, 2017) og 
er godkjent for behandling av AT dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner. En må være oppmerksom 
på at tocilizumab reduserer CRP drastisk og delvis SR, selv i tilfeller uten klinisk effekt. En bekymring er at 
en tredel av pasientene under tocilizumab fortsatt har tegn på vaskulær inflammasjon ved MR angiografi, 
til tross for klinisk remisjon (Reichenbach S, 2018). Ulemper med tocilizumab er økt infeksjonsrisiko og 
medikamentet er kostbart. Anbefalt dose er 162 mg/uke s.c. Tocilizumab er derfor av beslutningsutvalget 
ikke godkjent for AT i Norge (pr 2020). EULAR anbefaler tocilizumab i selekterte, behandlingsrefraktære 
tilfeller som et alternativ til metotreksat (se ovenfor) (Hellmich B, 2020). 

Utprøvende behandling 

IL-12 og IL-23 er inflammasjons-mediatorer ved AT. De deler en P40 undergruppe som kan hemmes 
av ustekinumab som brukes ved psoriasis og Crohns sykdom. En åpen studie med 25 pasienter har vist 
lovende resultater (Conway R,  2018), men utprøving i større , kontrollerte studier er nødvendig før en kan 
konkludere om medikamentet er nyttig ved AT. 

T-celle hemmeren abatacept er testet i en placebokontrollert, randomisert  studie der behandlingen resul-
terte i færre tilbakefall enn placebo (52% vs. 69%) og varigheten av remisjonene var lengre i behandlings-
gruppen (10 mnd. versus 4 mnd.) (Langford CA, 2017). Også for abatacept gjenstår å se om behandlingen 
er nyttig når nærmere utprøving er gjennomført. 
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TNF-alfa-blokkere har i studier av AT til forskjell fra TAK ikke bekreftet behandlingsgevinst (Samson M, 
2018). 

Komplikasjoner under behandling 

Osteoporose:  Kortikosteroid-behandling øker risiko for osteoporose, særlig blant kvinner; profylaktisk kal-
sium og D-vitamin (Calcigran Forte), eventuelt også østrogener eller bisfosfonater. 

Diabetes mellitus: Alle som får kortikosteroider bør sjekkes for utvikling av diabetes inne 1-2 uker (Fastende 
blodsukker, urin stiks, HbA1c). 

Tuberkulose/Divertikulose. Pasienter med tidligere aktiv tbc. sjekkes med IGRA-test og henvises lungelege 
dersom positivt funn. Pasienter med symptomgivende divertikulose skal spesielt informeres om faren for 
gastrointestinale komplikasjoner (perforasjon). Tocilizumab kan være kontraindisert. 

Synstap under sykdomsforløpet: Akutt synstap ved AT antas a forekomme hos 5-15 %. De aller fleste 
tilfeller oppstår før kortikosteroid behandlingen begynner. De fleste er partielle og forbigående. Viktige 
transiente eller konstante prodromer for kommende permanent synstap kan være diplopi, tåkesyn, synsfel-
tutfall, amaurosis fugax og ptose. Ved opptreden av slike symptomer skal prednisolon-dosen økes, ev. gis 
det 1000mg metylprednisolon (SoluMedrol) i.v. som startdose. Kontakt øyelege. 

Apopleksi behandles i samarbeid med nevrologisk avdeling. Cerebrovaskulære katastrofer sees sannsyn-
ligvis ikke hos flere enn 5 %. 

Persisterende høy SR/CRP til tross for klinisk behandlingseffekt: Det foreligger ingen dokumentasjon på 
hva en manglende biokjemisk respons på behandlingen skyldes. Tidligere ble det antatt at slike pasienter 
ofte hadde koeksisterende malign lidelse. Aktiv inflammasjon i store kar er også en mulighet. Indikasjon for 
videre utredning med PET/CT vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Manglende effekt av kortikosteroider: Dette er svært sjelden, og diagnosen bør i første omgang revurderes. 
Hos noen pasienter kan man oppleve manglende respons på prednisolon, mens metylprednisolon derimot 
av uforklarlige grunner gir ønsket effekt. 

Perifer artritt: Behandles med intra-artikulære injeksjoner av triamcinolon (Lederspan). Ved polyartritt bør 
utvikling av RA som differensialdiagnose vurderes. Ved behandlingstrengende oligoartritt kan metotreksat 
forsøkes. 

AT med normal SR / CRP: Dette er en sjelden problemstilling, men er rapportert. Diagnosen AT skal her 
stilles histologisk, og diagnosen PMR bør komme etter meget nøye vurdering. Enkelte har hevdet at behan-
dlingsrespons kan sees ved at SR/CRP avtar innen normalområdet. 

AT hos personer under 50 års alder: Tilstandene er ytterst sjelden i denne aldersgruppen. Andre årsaker 
til symptomer er mer sannsynlig, slik at spesielt nøye differensialdiagnostisk utredning kreves. De fleste vil, 
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uansett diagnose, initialt føle noe lindring av høye doser kortikosteroider, men får symptomresidiv tidligere 
enn forventet under dosenedtrapping. Juvenil arteritis temporalis er ikke samme sykdom og krever anen 
vurdering og behandling (Pipinos II, 2006). 

AT hos personer med asiatisk eller afrikansk genetisk bakgrunn: Tilstandene er mye sjeldnere enn blant 
kaukasiere. Differensialdiagnostiske overveielser er desto viktigere. 

Retningslinjer / anbefalinger 

• EULAR 2018 update. Hellmich B, 2019 
• EULAR 2018: Monti S, 2019 
• British Guidelines 2020 Mackie SLE, 2020 
• Norsk Revmatologisk Forening/Legeforeningen 

Oppfølging 

Diagnosen temporalis arteritt eller annen vaskulitt i store kar bør initialt vurderes av revmatologisk polik-
linikk, avdeling eller praktiserende spesialist. Oppfølging etter start av behandling gjøres initialt vanligvis 
hos spesialist, men erfarne allmennleger kan også utføre oppfølgingen. 

Monitorering gjøres på bakgrunn av symptomer, kliniske funn og CRP (eller SR). Hyppigheten av kon-
troller baseres på det individuelle forløpet og kan generelt være hver tredje-sjette måned over 1-2 år. En 
ekstra vurdering første måned for vurdering av toleranse for behandlingen, utelukke steroid-utløst diabetes 
og lignende kan også være indisert. Kontrollene kan delvis gjøres hos fastlege når denne er godt oppdatert 
og tilgjengelig. Kontrollintervallene hos revmatolog kan forlenges dersom kommunikasjonen med pasien-
tene og forløpet tillater det. 

Blodsukker  måles initialt (steroid-utløst diabetes). Bentetthetsmåling (osteoporose) innen 

ca. tre måneder vurderes. Utvikling av aorta-aneurisme kan utelukkes med CT aorta (ikke 

nødvendigvis med kontrastmiddel) eller ekkokardiografi og CT abdomen som utføres for 

eksempel hvert annet år i 6 år. 

Prognose 

Forløpet er individuelt. Dersom PMR og AT opptrer samtidig, kan sykdommen ha et mer langtrukkent og 
alvorlig sykdoms forløp enn pasienter med  AT alene. Også manifestasjoner i store arterier tilsier et lengre 
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sykdomsforløp og behov for langvarig behandling. En prospektiv studie viste at de fleste pasientene fikk 
minst en varig skade av sykdommen, men oftere av behandlingen. Komplikasjoner fra store arterier (29%) 
og øyne (22%) var vanligst. Bivirkninger av kortikosteroider omfattet katarakt, osteoporose og vektøkning 
(Karmani TA, 2018). 

Behandlingsvarighet og seponering: Ved AT prøves seponering generelt etter 2 år. 

Eksaserbasjon etter seponering: Man skal være oppmerksom på at binyrebarken kan bruke opptil 2 år på 
å opparbeide full funksjon etter langvarig suppresjon gjennom kortikosteroid-behandling. Dette kan være 
en av grunnene til at pasienter etter seponering klager over symptomer som ikke kan relateres til sykdom-
sresidiv, men isteden representerer en form for biokjemisk abstinens. Stigende CRP etter seponering tyder 
imidlertid på eksaserbasjon. 

Mortalitet: Det er per i dag meget usikkert om pasienter med AT har økt letalitet sammenlignet med nor-
malpopulasjonen. Foreløpige undersøkelser tyder ikke på økt forekomst av makrovaskulær aterosklerose 
ved PMR og AT. 

Litteratur 

Cid MC, 2020 (Behandling) 
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Behcets sykdom hos en 25 år gammel 
mann med residiverende munnsår, 
øyeaffeksjon med unilateral blidhet. Han 
utviklet også alvorlige venetromboser 
intraabdominalt. 

76. 

BEHCETS SYKDOM (REV 034) 
Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på Behçtes sykdom 

Muligheter for over-diagnostisering. 

Anamnese må suppleres med klinisk undersøkelse der en ser etter orale sår, genitale sår og uveitt 

eller annen øye-manifestasjoner. 

Ingen spesifikke immunologiske tester eller entydige histologiske forandringer 

Læringsmål REV 034 

ICD-10 M35.2 Behcets.; K12.0 Aftøs stomatitt (ikke Behcets) 

Definisjon 

Sykdomskomplekset Behçets sykdom («Behçet’s disease» 
(BD)) er nå av fleste nevnt Behçets syndrom (BS) og begrepene 
sykdom og syndrom går om hver andre i medisinsk litteratur 
når man omhandler sykdomskomplekset. Det er ikke påviste 
autoantistoffer ved BS, som ved de fleste autoimmune binde-
vevssykdommer. BS er klassifisert som vaskulitt, men sykdom-
stilstanden har mer slektskap til autoinflammatoriske 
sykdommer og til pyoderma gangrenosum og andre nøytrofile 
dermatoser en andre vaskulittsykdommer. 

BS gjenkjennes av tilbakevendende aftøse sår av slimhinner i 
munn og sår på ytre genitale, av hudaffeksjon, samt av øye- og 
eventuelt sentralnervesystemet. Sykdommen kan gi leddaffek-
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sjon og kan affisere kar og pasientene kan utvikle vaskulær Behçets syndrom. Vaskulitt hos pasienter med 
Behçets sykdom kan påvirke arterier, arterioler, kapillærer, venoler og/eller vener. I den internasjonale kon-
sensuskonferansen i Chapel Hill, i 2012, der nomenklatur og klassifikasjon for vaskulitt-sykdomer var 
bestemt var BS klassifisert som variabel kar vaskulitt (1). Illustrasjon: Bittencourt Mde J, Dias CM, Lage 
TL, Barros RS, Paz OA, Vieira Wde B – Anais brasileiros de dermatologia (2013 May-Jun). CC BY-NC 
3.0. 

Historikk 

Pasienter med sannsynlig Behçets sykdom har vært beskrevet av selveste «medisinens far». den greske Hip-
pokrates fra Kos (460 – 377 f.Kr.). Første beskrivelsen av tilstanden er tilegnet professor Hulusi Behçet 
(1889–1948) som var professor i dermato-venerologi ved Universitet i Istanbul i Tyrkia som ble publisert 
1937 i Dermatologische Wochenschrift. Der han definerte symptomer i form av aftøse slimhinnesår i munn, 
genitale sår og hypopyon uveitt. 

Kriterier for diagnose 

Det finnes to internasjonale kriteria som brukes ved forskning på BS. De første er fra 1990, Criteria for 
diagnosis of Behcet’s Disease av International Study Group for BS og refereres til som ISG kriteriene (se 
Tabell 1) (2). Det andre mest brukte kriteria for BS er fra 2013, The New International Criteria for Behcet’s 
Disease og er oftest forkortet til ICBD kriteriet (se tabell 2A og 2B) (3). 
ICBS kriteria for BS har estimert sensitivitet på 94,8%, som er betydelig høyere enn for de opprinnelige ISG-
kriteriene som er 85,0%. Spesifisiteten til ICBS kriteriene er akseptabelt høyt på 90,5%, men lavere sammen-
lignet med ISG-kriteriene som angis å være 96,0%. 

Tabell 1 
ISG kriterier for diagnose av Behçets sykdom fra 1990 (2). 

Minst tre episoder av orale after i løpet av ett år (og observert av helsepersonell) 

Og minst to av følgende kriteria: 

1. Tilbakevendende sår i underliv observert av helsepersonell. 
2. Øye affeksjon (uveitt, retinal vaskulitt etc.) påvist av øyelege. 
3. Typiske hudforandringer observert av helsepersonell, og/eller erythema nodosum observert av 

pasient og/eller helsepersonell 
4. Positiv patergi-test avlest av helsepersonell etter 24-48 timer. En papel ≥2mm i diameter etter stikk 

med 20-gauge nålespiss 5mm inn i huden lest av etter 48 timer. 
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Tabell 2A 

ICBS kriteria. The New International Criteria for Behcet’s Disease fra 2013 (3). 

Når poengsum ≥ 4 indikerer Behçet syndrom/sykdom. 

 

Sign/symptoms Poeng 

Øye affeksjon 2 

Genitale sår 2 

Aftøse sår i munn 2 

Hudlesjoner 1 

Neurologiske manifestasjoner 1 

Vaskulære manifestasjoner 1 

Positiv patergi test* 1* 

* Patergi test er valgfritt i kriteriene og den primære poengsummen inkluderer ikke patergi testing. 
Når patergi testing utføres, kan et ekstra poeng tildeles for et positivt resultat. 

Tabell 2B 
ICBS kriteria. The New International Criteria for Behcet’s Disease fra. 
Konklusjon fra poengsum. 

Poengsum Plausibilitet av BS Forenklet klassifikasjon 

≤ 1 Ikke BS Ikke BS 

2 Usannsynlig BS Ikke BS 

3 Mulig, men usannsynlig BS Ikke BS 

4 Sannsynlig BS BS 

5 BS meget sannsynlig BS 

≥ 6 Nærmest sikker BS BS 

Vurdering av sykdomsaktivitet og livskvalitet ved 
Behçets syndrom 

Behçets sykdoms-livskvalitet (BD-QoL) ble opprettet for å måle effekten av BS på pasientens daglige 
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liv og fullføres av pasienten selv (4). Behçets aktivitetsskjema «The Behçet’s disease current activity form» 
representerer et verktøy for overvåking av sykdommen BS. Nåværende aktivitetsskjema fylles ut av lege sam-
men med pasienten (5). 

Epidemiologi 

Det er meget sterk genetisk fordeling av sykdommen der den er hyppig rundt Middelhavet og Japan, men 
BS er sjelden andre steder, inklusiv i Nord-Europa, Nord-Asia, i største deler av Afrika, Australia og Nord- 
og Sør-Amerika. Det er økt hyppighet av BS i befolkninger som har sitt opphav fra områder som ligger 
rundt den såkalte silkeveien, den oldtidens handelsrute mellom Europa og Kina. 

Det er anført at det er rundt 120 per 100.000 i Tyrkia (6). En studie fra Tyrkias største by, Istanbul har rap-
portert den høyeste prevalens tall som er kjent på 420 per 100.000 (7). Det er også høy prevalens på 31,8 
i Midtøsten, mens i Sør-Europa på 5,3 og Nord-Europa på 2,1 og Asia rundt 4,8 per 100.000 som har BS 
(6). 

Det er anført relativ lik kjønnsdistribusjon av BS, men det ser ut til å være etniske forskjeller. Det er anført 
overvekt av menn i Midtøsten og overvekt av kvinner i Japan og Korea. Det ser også til å være forskjell i 
organmanifestasjon der gastrointestinal affeksjon er rapportert som svært hyppig over halvparten i Japan og 
Korea, mens dette er sjelden i Midtøsten og Tyrkia (8). 

Undersøkelse fra Mayo Clinic i Rochester, så insidens og prevalens av BS i Olmsted fylke i delstaten Min-
nesota over 45 år og fylte International Study Group (ISG) kriteriene. Olmsted fylke har hovedsak kauka-
sisk befolkning med stort innslag av skandinavisk befolkning. Insidens der var på 0,38 per 100 000 per 
år, det var over 2 ganger flere kvinner og prevalensen på 5,2 per 100 000 innbyggere, som er sammenlign-
bart med andre Europeiske populasjoner (9). Det var merket at på de årene som studien tok til økte antall 
innbyggere i Olmsted fylke fra Asia fra 0,2% til over 5%, men av de som fikk BS hadde nesten 1/3 opprin-
nelse fra Øst-Asia.  Dette bekreftes også fra undersøkelse fra Skåne i Sør-Sverige publisert i 2012 der var 
prevalens på 4,9 per 100 000 voksne (10). BS var omtrent syv ganger hyppigere blant innvandrere og deres 
etterkommere på 13,6 mot 2,0 av 100 000 hos etniske svenske. BS var litt mer en dobbelt hyppigere hos 
menn og retrospektiv insidens var estimert til 0,2 per 100 000 voksne per år (10). 

Patogenese og patologi 

Histologi skiller ikke mellom benigne aftøse sår ved oral stomatitt («Recurrent aphthous stomatitis (RAS)») 
og histologi ved BS. I begge tilfeller er overtall av nøytrofile og mononuklære celler samt av CD4+ T-lymfo-
cytter, samt noen få B-lymfocytter, NK celler og makrofager i lesjonen. 

Verken vakneformet hudaffeksjon eller erythema nodosum ved BS skilles histologien seg ikke fra vanlig 
akne eller fra erythema nodosum assosiert til andre tilstander. 
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Vevsprøver av BS med vaskulitt viser nekrotiserende leukocytoklastisk obliterativ perivaskulitt og venøs 
trombose med lymfocytisk infiltrasjon av kapillærer, vener og arterier i alle størrelser. Cellulær infiltrasjon 
har ofte i en perivaskulær fordeling, med nøytrofile og CD4 + T-lymfocytter rundt i vasa vasorum. 

Rapport fra Rigshospitalet i København viste lav positiv patergi test på 7,7% (11) i Skandinavisk befolkn-
ing, som bekreftes ut fra erfaring her i Norge. Ved patergi reaksjon som er en form av overreaksjon på små 
trauma. Histologisk ses blandet infiltrering av inflammatoriske celler oftest nøytrofile og/eller lymfocyt-
ter ofte med hevelse i endotel. Det kan sees forandringer forenlig med lobulær pannikulitt, i andre tilfeller 
perivaskulær celleinfiltrering, lymfocytisk vaskulær reaksjon, eller forandringer med vaskulitt. 

Behçets artritt viser histologisk i hovedsak nøytrofil synovial betennelsesreaksjon. 

Ikke granulomatøs panuveitt er karakteristisk for okulær BS. Leukocyttinfiltrasjon kan ses rundt blodkar 
og ved aktiv sykdom kan nøytrofile celler være til stede i øyets fremre kammer «hypopyon», samt i andre 
deler av øyet. 

Det er sterk genetisk assosiasjon ved BS og er knyttet til humane leukocyttantigener (HLA) spesielt HLA 
B51 og HLA-B5. Den samlede oddsforhold (OR) av bærere av allelet HLA B51/B5 for å utvikle BS sam-
menlignet med ikke-bærere var 5,8 og ser ut til å være uavhengig av etnisitet (12). Det ser også ut til at 
pasienter med HLA-B51 allelet har alvorligere sykdomstilstand. 

Ved BS er endotel dysfunksjon og aktivering av endotel formidler betennelse samt trombose i kar. Dette ser 
ut til å være delvis formidlet via Nitrogenoksid (NO). Patogenesen av trombose i BS skyldes sannsynligvis 
vaskulær skade forårsaket av endotel dysfunksjon eller betennelse. 

Det er utvilsomt at ved BS spiller både medfødt («innate») og adaptiv immunitet avgjørende betydning 

Endret immunrespons for bakterier kan trigge immunrespons. Delvis kan det være patologisk respons på 
mykobakterielle «heat shock» proteiner. 

Det virker som antistoff immune respons spiller rolle, men det finnes ikke ett bestemt autoantigen ved 
BS. Anti-Saccharomyces cerevisiae antistoffer har blitt observert hos noen pasienter med BS, men dette er 
i grunn uspesifikk funn og sees ved andre sykdommer som inflammatorisk tarmsykdom og ankyloserende 
spondylitt. 

Ved BS er polymorfonukleære leukocytter (PMN), nøytrofile, basofiler og eosinofiler, aktiverte og har økt 
motilitet. Det er økte nivå av cytokinene TNF-alfa og interleukin-8 i sirkulasjonen. PMN celler har økt 
tendens til å feste seg på endotel som skylles delvis økt ekspresjon av celleoverflatereseptorer og adhesjon-
smolekyler. Nøytrofile ekstracellulære feller «traps» (NETs) er nettverk av ekstracellulære fibre laget av 
nøytrofile celler og binder patogen. Sirkulerende nøytrofile fra pasienter med BS lager mer NETs. 

Lave serumnivå av mannose bindende lektin (MBL), som en del av det medfødte immunforsvaret er 
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assosiert til BS som ved autoimmune bindevevssykdommer. Nedsatt immunrespons mot mikroorganisme 
øker risikoen for infeksjon og påfølgende immunaktivering. 

Immunologisk aktivitet i BS er formidlet med blanding av T-hjelper 1 (Th1) og T-hjelper 2 (Th2) lymfocyt-
ter responser, med dominerende Th1-lymfocytte respons. Det har vært antydet at Th1 og Th17 responser 
er involvert aktive faser av sykdommen, mens Th2 respons kan ha en innvirkning på sykdomsforløp og 
alvorlighetsgrad av sykdommen (13). 

Ved BS er økt antall av Th1-lymfocytter, som produserer flere cytokiner IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, 
TNF-alfa og interferon gamma. Studier har vist at perifere mononukleære blodceller fra pasienter med BS 
viser økt forholdet mellom CD8+ og CD4+ lymfocytter, med reduksjon i av hemmende «suppressor»-
T lymfocytter mest markant hos pasienter med aktiv BS som del av Th2 respons. Med økt produksjon av 
cytokinene; IL-4, IL-10 og IL-13. Forhøyede IL-26 nivåer via økt T-hjelper 17 (Th17) respons ses også hos 
pasienter med BS. 

Kliniske manifestasjoner av Behçets syndrom 

Munnsår 

Tilbakevendende smertefulle orale sår rammer så å si nærmest alle med BS og er «sine que non» for diag-
nosen BD etter ISG kriteriene. Orale aftøse sårer oftest det debuterende symptom for BS og kommer ofte 
flere år før andre manifestasjoner for sykdommen. Sårene kommer i munnslimhinne på innsiden av lep-
pene, på tannkjøtt, rundt og på tungen og i ganen og kan også komme i orofarynks. De kan også ramme 
neseslimhinnen.  De er oftest runde eller ellipseformete med klar avgrensning og gråaktig sårbunn. 

Aftøse sår ved BS kan fra utseende ikke skylles fra benign aftøs stomatitt («recurrent aphthous stomatitis» 
(RAS) og histologi fra sår skiller ikke imellom (-> differensialdiagnoser) 

Vanlig utvikling av orale sår ved BS er at sårene gror på 1-3 uker vanligvis uten arr. Sårene pleier å være små 
fra få millimeter og er sjelden større 20 mm i diameter. 

Det er rapportert at på gruppenivå avtar sårutvikling etter mer enn 20 år med sykdommen og negativ assosi-
asjon til orale sår og røyking. 

Sår på kjønnsorganer 

Sår på genitale er den nest hyppigst observerte opprinnelige manifestasjonen i BD som forekommer hos 
60-90% av pasientene. De er betydelig mer spesifikke for BD enn orale sår.  De ligner orale aftøse sår, men 
er oftest større og dypere og har mer oftest uregelmessige grenser og gror ofte med arrdannelse. 

De vises vanligvis på pungen, på penisskaft og sjelden på glans penis hos menn. Hos kviner er de oftest på 
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vulva. Den viktigste differensialdiagnosen for kjønnssår inkluderer seksuelt overførbare sykdommer (-> dif-
ferensialdiagnoser). 

Pasienter kan også få epididymitt og salpingitt som følge av tilstanden 

Hud affeksjon 

Kviselignende, papulopustulære lesjoner er de vanligste kutan manifestasjon av BD de ser ut til å være noe 
hyppigere hos kvinner. De papulopustulære lesjoner ligner morfologisk på akne (akne vulgaris) og har 
nærmest samme bakterieflora som ved akne og histologi skiller ikke imellom. Vanlig akne har oftest mest 
utbredt på øvre del av kroppen er lesjonene ved BD oftest mer utbredt. Pasienter med BD og utbredte papu-
lopustulære lesjoner her oftere synovitt. 

Knuterosen, erytema nodosum, er ømme rød-blå hevelser på opp til noen cm i diameter forekommer oftest 
på ekstremiteter som oftest på legger og de kan komme og gå og flytte på seg. 

Det ses ofte inflammatoriske tegn med erythem og ødem rundt 

Lesjonene og det kan være mer uttalt enn man ser ved det som «klassisk» erythema nodosum. Histopatol-
ogisk funn avviker fra den typiske lymfohistiocytiske septum og/eller lobulær pannikulitt forandringene, 
men har mer vaskulitt forandringer med subkutan nøytrofil infiltrasjon. 

Overfladisk tromboflebitt i hud rammer pasienter med BS og kan ligne på erythema nodosum i utsende, 
men kan differensieres med ultralydundersøkelse. Overfladisk tromboflebitt er hypo-ekkoiske, mens ery-
thema nodosum lesjoner er hyper-ekkoiske. 

Overreaksjon i huden på småskader som små stikk med intensivert hevelse og røde med utvikling av pustler 
som kalles patergi reaksjon. Dette brukes som del av utredningen med stikk-test (patergi-test) der positiv 
patergi-test er utvikling av pustel lesjon 48 timer etter stikk med 20 gauge nål. 

Det er klar genetisk forskjell på patergi test som er uvanlig hos pasienter fra Nord-Europa der hyppigheten 
er under 10% og det som refereres fra Tyrkia der det anført mellom 50-75%. Patergi ser ut til at ikke være 
påvirkelig av immunsuppresjon. 

Øye affeksjon 
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Uveitt og hypopyon ved Bechets hos en 27 
år gammel kvinne. 

Øyeaffeksjon er hyppigere hos menn som også har 
dårligere prognose hvis de får øyeaffeksjon. Forekomst av 
øyeaffeksjon er avhengig av etnisitet og forekommer hos 
25-75% BS pasienten. Ubehandlet går utviklingen i fleste 
tilfelle til blindhet. BS i høyendemiske områder som i 
Tyrkia hyppigste årsaken for blindhet i hvert fall hos menn. 

Anfallsvis og bilateral uveitt er ofte det dominerende 
øyeaffeksjonen. Som oftest er dette pan uveitt ofte med 
vedvarende lavgradig inflammasjon mellom anfall. 

Det er viktig med oppfølging av øyelege med spaltlampe 
undersøkelse og mer avanserte metoder. 

Ubehandlet posterior uveitt, retinal vaskulitt og optisk neuritt vil svekke synet irreversibelt og kan medføre 
til blindhet. 

Hypopyon er en alvorlig fremre uveitt med oppsamling av purulent materiale i det fremre kammeret er 
karakteristisk ved BS og rammet de første tre pasientene som ble beskrevet av professor Hulusi Behçet i sin 
tid. Illustrasjon: Tugal-Tutkun I – Middle East African journal of ophthalmology (2009). CC BY 2.0 

Leddaffeksjon 

Affiserer cirka 50% av pasienter med BS. Forårsaker vanligvis intermitterende mono- eller asymmetrisk 
oligoartikulær, ikke-erosiv artritt, som oftest rammer mellomstore og store ledd, og inkluder ofte; kne, 
ankler og håndledd. Polyartikulær leddaffeksjon er sjelden og leddaffeksjonen er oftest assosiert til økning 
av andre BS-manifestasjoner som orale og/eller genitale sår. 

Intraartikulær steroid behandling har god dokumentert effekt. 

Blodkarsaffeksjon – vaskulær Behçets syndrom: 

Vaskulær affeksjon opptrer hyppigere hos menn og er hyppigste dødsårsaken ved BS. Venøs affeksjon av BS 
er mer vanlig hos pasienter med en positiv patergi test og øyeaffeksjon. Vaskulær affeksjon ses hos omtrent 
25-30% av pasientene. Det er cirka 14 ganger økt risiko for venøs trombose hos pasienter med BD sam-
menlignet med kontroller basert på case-control studie. BS vaskulitt affiserer kar av forskjellige størrelser. 
Overfladisk subkutan tromboflebitt og dyp venetrombose (DVT) er de vanligste trombotiske manifes-
tasjoner ved vaskulær BS. Imidlertid til tross for økt forekomst av venøs tromboser, sees lungeembolier 
relativ sjelden. Det gjenkjenner vaskulær affeksjon av BS at tromboser kommer uvanlige steder inkludert 
intrakardialt. 

Lungearterie-aneurismer er den karakteristisk for BS. Det vanligste symptomet på dette er hemoptyse. Det 
er kritisk å skille dette fra lungeemboli der det er forskjellige behandling. 
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Budd-Chiari syndrom (BCS) innebærer trombose i levervene og/eller i den intra- eller suprahepatisk vena 
cava inferior. Dette er en sjelden og alvorlig komplikasjon av vaskulær BS. 

Arteriell affeksjon utgjør opp mot 15% av de som har vaskulær BS og er mye sjeldnere en tromboser. Patolo-
gien er i hovedsak dannelse av arterielle aneurismer og okklusjon. Aneurismer rammer oftest lungearteri-
etreet. Store arterier er rammet i ca. 1/3 tilfelle. De affiserte karene er halskar, abdominal aorta, mens i 
mindre grad thorakal aorta. I tillegg er Iliaca-, femoral- og popliteal-arterier, oftest involverte. Kransårer og 
nyrearterier er sjelden affiserte. 

Ultralydmåling av karveggtykkelse av femoralvener (CFV) og vena saphena magna (SV) hos pasienter med 
BS har i en Tyrkisk studie vist signifikant (p <0,001) høyere tykkelse sammenlignet med friske kontroller 
og pasienter med ankyloserende spondylitt.  Grenseverdiene for høyre og venstre CFV-tykkelse for BD var 
på 0,49 og 0,48mm og dette funnet var uavhengig om det forelå vaskulær involvering. Tyrkiske gruppen 
har anført sensitivitet avhengig om man måler på høyre eller venstre side på 81,0-82,8% og spesifisitet på 
78,4-82,8-% for diagnosen BS basert kun på venefortykkelse, som er imponerende (14). Foreløpig er dette 
ikke bekreftet ved andre studier og hos pasienter av annen etnisitet, men en mindre studie fra England har 
tidligere påvist lignende funn med MRI undersøkelse (15). 

Hjertepåvirkning: 

Påvirkning på hjerte rammer for det meste mannlige pasienter. Hjertemedvirkning forekommer hos mindre 
enn 10% av pasienter med BS. Dette inkluderer forskjellige tilstander som; perikarditt, endokarditt, aortain-
suffisiens, intrakardial trombose, hjerteinfarkt, endomyokardial fibrose og hjerteaneurisme. 

Gastrointestinal affeksjon av Behçets syndrom – GI-BS: 

Det er stor forskjell i prevalens av gastrointestinal affeksjon av BS og det er sterkt assosiert til etnisitet. 
Prevalens er anført å ligge imellom 0–60%. GI-affeksjon er sjelden i Tyrkia på under 5% men hyppig i Japan 
på 60% mens i Israel er på rundt 10% og rundt 40% i UK. Hvis det foreligger, opptrer GI- symptomer van-
ligvis 4-6 år etter debut av BS. 

Symptomer på gastrointestinal affeksjon på BS kan være umulig å skille fra symptomer om inflammatorisk 
tarmsykdom (IBD). Symptomer som; magesmerter, diaré, vekttap og blødninger. 

For å komplisere dette videre kan munnsår også forekommer hos pasienter med inflammatorisk tarmsyk-
dom. Slimhinnesår i rektum er svært sjelden ved BS og forekommer hos mindre enn 1% som gjør at hoved-
differensialdiagnosen er til Crohns sykdom. 

Gastrointestinale sår og også tarmperforasjon kan forekomme forekommer hos pasienter med BS. Hvis det 
foreligger affeksjon av tarm ved BS er funnene oftest diskree slimhinnesår som er da ofte lokalisert i termi-
nale ileum, coecum og høyre del av tykktarmen. Det kan forekomme dypere, såkalte vulkanformede sår, 
som oftest ileocøkalt ved BS der patologi viser kronisk aktiv ikke-spesifikk betennelse. 
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En retrospektiv studie så på systematisk på coloskopiske funn hos pasienter med Behçets syndrom og sam-
menlignet med funn hos Crohns pasienter (16). (i) Brosteinsutseende sår var sterkt assosiert til Crohns syk-
dom. Når det ikke forelå brosteinsutseende sår, kunne sårformen skille imellom. (ii) Sår med rundaktig 
form var hyppigst BS. (iii) Langsgående sår var typiske for Crohns sykdom. (iv) I de tilfellene der sårformen 
ikke er klart definert med ”uregelmessige eller geografisk” utsende, var fokal lokalisering av slimhinnesår 
assosiert til BS, men en segmental eller diffus fordeling av sårene gjennom tykktarmen antydet Crohns syk-
dom (16). 

Prognose for GI-BS har en kronisk, uforutsigbar kurs med forverring og remisjon og vanligvis redusert 
anfallshyppighet og anfalls alvorlighetsgrad over tid. Den medisinske behandlingene som brukes mot GI-
BS er ofte de samme som de som brukes for for IBD, med sulfasalazin, eller mesalamin (5-aminosalisylsyre 
[5-ASA] og glukokortikoid som er i grunn hovedbehandlingen ved GI-BS. Azathioprin og  anti-TNF-α 
inhibitor er behandling som har god dokumentasjon både ved IBD og BS. 

Sentralnervesystemet – nevro-Behçets syndrom: 

Forekommer hos mindre enn 10% og observeres oftere hos menn. Hodepine er det vanligste symptomet 
på og rammer rundt 70% av pasientene og er ofte er det ikke forbundet med organiske eller strukturelle 
endringer. Nevrologisk affeksjon er ofte klassifisert som parenkyma og ikke-parenkyma affeksjon. 

Parenkyma sentralnervøssykdom ved BS er svært varierende. Den rammer ofte hjernestammen. Den kan 
også gi diffus multifokal sykdomsaffeksjon som kan ramme flere områder inkludert hjernestamme, hjerne- 
eller ryggmarg. Pasienter kan få myelitt, optisk nevropati og mer diffus hjerne affeksjon som kan inkludert 
encefalopati, hemiparese eller hemisensorisk tap, epilepsi, kognitiv dysfunksjon.  mentale endringer og 
organbasert psykose. 

Ikke-parenkyma sentralnervøssykdom inkluderer cerebral venøs trombose, intrakranielt hypertensjonssyn-
drom («Posterior reversible encephalopathy syndrome» (PRES)). Subakutt aseptisk meningoencefalitt 
meningitt er relativ hyppig.  Hjerneslag forårsaket arteriell trombose, arterie disseksjon eller aneurisme. 

Sykdomsklynger assosiert til Behçets syndrom 

Ved vaskulær BS ses også vene trombose og/eller sinus venøs trombose. 

Ved BS preget av mye akne ses oftere artritt og/eller entesitt. 

BS med øyeaffeksjon har oftere og sentralnervøst system affeksjon. 

Hughes-Stovin syndrom: da foreligger både lungearterie-aneurismer og perifer DVT, men ikke orale eller 
genitale ulcera som ved BS. 

MAGIC syndrom: der «MAGIC» er akronym for «mouth and genital ulcers with inflamed cartilage», 

545  |  BEHCETS SYNDROM



ble først lansert av Firestein og kolleger i 1985 og representer overlapping mellom tilbakevendende polykon-
dritt («relapsing polychondritis») og Behçet sykdom/syndrom (17). 

Differensialdiagnoser ved Behçets sykdom 

Benign tilbakevendende aftøs stomatitt i BD «recurrent aphthous stomatitis» (RAS) er en relativ vanlig til-
stand, som ikke er assosiert med noen systemisk sykdom og forekommer hos 20-25% av frisk befolkningen 
generelt. Det er oftest til stede fra barndommen og blir oftest generelt bedre med årene. I sammenligning 
med BS, er de orale sårene ved RAS mindre (dvs. < 1 cm) og vanligvis mindre smertefulle og har en tendens 
til å gro spontant på kortere tid en orale sår ved BS.  Orale sår ved RAS affiserer svært sjelden myke ganen 
og orofarynks. 

Primære hudsykdommer kan ramme slimhinner, tilstander som; lichen planus, bulløse hudsykdommer 
som bullous pemphigus og pemphigoid, samt og kroniske form av erythema multiforme. 

Erythema nodosum er assosiert til rekke tilstander bl.a. sarkoidose og Crohns sykdom som også kan forår-
sake uveitt og artritt som BS, mens Crohns sykdom kan i tillegg også gi sår i slimhinner, men gir da som 
oftest dypere sår med arr-tilhelning. 

Av autoimmune sykdommer er det spesielt systemisk lupus erythematosus (SLE) som kan gi slimhinnesår 
men de er oftest smertefri og ofte i ganen. 

Vanlig akne vulgaris og sekundære former av akne som steroid utløst akne, som lett kan forveksles med 
akneformet utslett ved BS.  Akneformete utslett er assosiert til SAPHO syndrom i tillegg til synovitt, pus-
tulose, hyperostose og osteitt, men osteitt og hyperostose er ikke del av BS og SAPHO gir ikke utslett i 
slimhinner. 

Infeksiøs årsaker er viktig å utelukke inkluderte; Herpes simpleks virusaffeksjon med slimhinneaffeksjon 
og herpetisk gingivostomatitt, herpangina (Coxsackie-virus A), hånd-munn-sykdom (Coxsackie-virus A16 
eller Enterovirus 71) som i hovedsak rammer barn under 10 år. 

Den viktigste differensialdiagnosen for genitale sår inkluderer seksuelt overførbare sykdommer som; herpes 
simpleks virusinfeksjon, syfilis (Treponema pallidum), bløt sjanker, kanroid eller chancroid (Haemophilus 
ducreyi), donovanosis eller granuloma inguinale (Klebsiella granulomatis), lymfogranuloma venereum 
(Chlamydia trachomatis). 

Sekundære årsaker for slimhinnesår som cyklisk nøytropeni og dette kan ses ved visse former av lymfom. 

Diagnose 

Som anført her tidligere er sykdomsdiagnosen Behcets syndrom en klinisk diagnose som baserer seg på 
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mønstergjenkjenning. BS er sjelden hos pasienter av skandinavisk herkomst, men betydelig hyppigere av 
pasienter med særlig av Tyrkisk etnisitet. Det er i viktig å dokumentere om pasienten fyller kriteria for diag-
nostikk enten ISG kriteria fra 1990 og/eller ICBD kriteriene basert på scoring system ved diagnose. Viktig 
med at funn er verifisert og dokumentert. 

Det er svært viktig med lav terskel for øyelege undersøkelse, særlig hos unge menn med BD 

i likeledes kartlegge symptomer på BD hos pasienter med øyeaffeksjon. 

Patergi hudtest har her i Skandinavia både lav sensitivitet og lav spesifisitet. Rapport fra Rigshospitalet i 
København viste lav positiv patergi test på 7,7% (11) i skandinavisk befolkning med BS, som bekreftes av 
egen erfaring her i Norge. Det er også vært å ha med seg at man kan få patergireaksjon hos pasienter med 
inflammatorisk tarmsykdom som viste at rundt hos 10,8% (10/93) pasienter med Crohns sykdom og 6,2% 
(8/130) pasienter med ulcerøs kolitt i en studie fra Tyrkia (18). 

Vevstype HLA B51 er assosiert til BS og rundt 40-60% med BS har denne vevstypen, med odds ratio 
på under 6 hos de som har skandinavisk etnisitet. HLA B51 er uegnet i diagnostikk på individuell nivå 
pga. høy andel falsk positive og falsk negative til tross for sterk og signifikant assosiasjon på gruppenivå. 
Dessverre er ingen særlig hjelp ved laboratorietester og egner seg i utgangspunktet i differensialdiagnostikk 
og kartlegging av sykdomsmanifestasjon og oppfølging av medisinsk behandling. 

Svangerskap 

• Vennligst de info fra NKSR 

Behandling av Behçets syndrom 

Må tilpasses pasientens sykdomstilstand, organmanifestasjoner og alvorlighetsgrad. I 2018 kom oppdater-
ing på European League Against Rheumatism (EULAR) anbefalingene fra 2008 om behandling av Behçets 
syndrom (19). EULAR 2018 anbefalingene kom før apremilast (Otezla®) ble introdusert i behandling av 
BS. Apremilast er faktisk det medikamentet som har per dags dato best dokumentasjon på orale ulcera 
ved BS (20, 21) men det foreligger per dags dato ikke dokumentasjon på andre manifestasjoner av BS. 
Apremilast er det eneste medikamentet som har særskilt indikasjon på BS i Norge per i dag. Medikamentet 
er kostbart og generelt vil man forsøke lokal behandling og mindre kostbare behandlingsformer før man 
igangsetter det. 
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Lokal behandling av slimhinner i munn. 

Hos pasienter med hovedsak slimhinneaffeksjon kan man anvende lokal behandling men ofte må man 
kombinere med systemisk behandling. 

Noen har nytte av Oralmedic® som kjøpes reseptfritt på apotek. Kan svi kraftig og kan ikke brukes av alle 

Antepsin® (sukralfat) mikstur 200mg/ml og brukes vanligvis 4 ganger daglig ved svake symptomer og kan 
forsøkes og har lite bivirkninger. 

Lokal steroid behandling er reseptpliktig, men det må søke registreringsfritak, men de er hyllevarer i fleste 
apotek i Norge. Dette er langt i fra tømmende liste men disse alternativene brukes oftest i Norge 

Triamcinolon acetonide 

KENACORT A Orabase limpasta 0,1% 5 g 

Volon A 0,1% munnsalve 10 g 

Clobetasol propionate 
Klobetasol munngel 0,025% 250 g 
Clobetasol dentagel 

 

Ved uttalte plager fra svelg og munn har man forsøkt med: 

• “Düsseldorfblanding” er en spesiell laget mikstur som kan lages av apotek og består av klorheksidin 
(Corsodyl), nystatin (Mycostatin) og natrium bikarbonat løst i sterilt vann. 

• ”Fløteblanding” (10ml Paracetamol, 10ml Xylocain viskøs og litt fløte). En skje av blandingen 20-30 
minutter før hvert måltid. Den gir nummenhet i svelget. 

Begge brukes hovedsakelig hos pasienter under kreftbehandling og store svelgeproblemer og kan unntaksvis 
forsøkes ved korttidsbehandling hos pasienter med store svelgeproblemer og vekttap. 

Affeksjon av ytre genitale kan bruke lokal steroid behandling under kontroll av hudlege eller gynekolog. 

Systemisk behandling 

Glukokortikoidbehandling som oftest kurer med Prednisolon Vanlig oppstart ved aktiv sykdom med 
oftest 20-30mg /dag som trappes ned over 2-3 uker og seponeres og hvis manglende respons kan man inten-
sivere behandlingen. Lavere vedlikeholdsdosering (ca. 5mg/d) kan brukes ved residiverende tilstand. 
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Ved alvorlige former som øye, sentralnervøse og vaskulær BS gis høyre dosering og evt. intravenøs høydose 
behandling med SoluMedrol® behandling. 

Kolkisin (colchicine) [Colchicine Tiofarma®, Colrefuz®, Kolkisin Aurora Medical®] er i 500µg tablet-
ter. Kolkisin har en god dokumentasjon på orale og genitale ulcera og har også effekt på hudaffeksjon 
både erythema nodosum og pseudofolikulitt samt på leddaffeksjon. Kolkisin har påvist forebyggende effekt. 
Medikamentet er gammelt, men gir gastrointestinal bivirkninger.  Vanlig dosering er 500 µg x3 ved anfall 
og reduksjon ned til 0,5mg x1 som vedlikehold. 
I Norge er følgende markedsført: 

Azatioprin [Imurel®, Azatioprin®] og finnes i 50 og 25 mg tabletter er relative bra dokumentert som 
steroid sparende medikament og brukes både ved orale og genitale sår i doseringen 2 – 2,5mg/kg. 

Man anbefaler å ta tiopurin methyltransferase (TPMT) genotype forut behandling. De fleste (rundt 90%) 
har TPMT*1/*1 (wild-type) genotype med normal TPMT enzym aktivitet og kan få vanlig dosering, 
2,0-2,5 mg/kg per dag en gang på dagen. Pasienter som er heterozygote med TPMT*1 og noen av de over 
20 TPMT polymorfismeme, som oftest er *2, *3A, *3B, *3C, og *4, har redusert TPMT enzym aktivitet 
og må få redusert, oftest halvert dosering og følges grundig hvis oppstart. De som ikke har TPMT*1geno-
typen og enten homozyg og/eller heterozygot for en av de allelene bør ikke få azathioprin pga. økt risiko for 
alvorlig myelosuppresjon. Dette utgjør få pasienter (>1%). Vises til Avdeling for farmakologi. Oslo univer-
sitetssykehus. https://anx.no/tpmt/ 

Verdi av 6-tioguaninnukleotide (6-TGN) og metyl-merkaptopurin (me-MP) måles i Heparinisert fullblod, 
tilsier om effekt av AZA behandlingen. Terapeutisk område er: 6-TGN 3,5−5,0 µmol/L og me-MP <50 
µmol/L når brukes i transplantasjonsmedisin. Dette kan anvendes i kontroll med blodprøve. Se 
https://anx.no/6tgn/ 

Mykofenolat mofetil: [CellCept, Myfenax, Mykofenolat, Mykofenolat mofetil] har relativ liten doku-
mentasjon ved BS, kan vurderes hvis intoleranse eller azathioprin er frarådet der virkningsmekanismen på 
lymfocytter er relativ lik.  Dosering: 2-3 g/d fordelt på to doseringer, med ca. 12 timers intervall. Det er 
tabletter på 500mg og kapsler på 250mg i tillegg finnes det som mikstur. 

Mykofenolasyre [Myfortic, Mykofenosyre Accod] er i grunn samme medikamentet som MMF, men 
skal ha noe mindre gastrointestinal bivirkninger. Generelt anbefales ikke høyere doseringer en 1440 mg/d 
fordelt på to doseringer med 12 timers intervall. Tabletter på 180 og 360mg. 

TNF-alfa-hemmere: for slimhinne sykdom er godt dokumentert på flest alle manifestasjoner inklusiv oral 
og genitale ulcera, øyeaffeksjon, sentralnervøse manifestasjoner og leddaffeksjon(22-35). 

E japansk studie sammenlignet 40 mannlige pasienter med BS, alle med positiv patergi testing og slimhinne 
sykdom og/eller synovitt, ble randomisert (20 pasienter til hver studiearm) for å få enten s.c. etanercept 
25 mg to ganger i uken eller placebo i 4 uker. Og effekt på slimhinne- og artikulære manifestasjoner ble 
sammenlignet mellom de to gruppene. Det var ingen reduksjoner i patergi respons, men gjennomsnittlig 
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antall orale sår, nodulære lesjoner og papulopustulære lesjoner var mindre i etanercept-gruppen sammen-
lignet med placebogruppen (34). En større fransk multisenterstudie konkluderte at anti-TNF alfa-terapi er 
effektiv i alle alvorlige og resistente BS manifestasjoner og effekten ser ut til å være lik uansett om infliksmab 
eller adalimumab ble brukt. De så på utfall av hos 124 menn med BS og anti-TNF alfa-behandling som 
bestod hovedsakelig av antistoffbehandling med infliksimab (62%) og adalimumab (30%). Samlet respons 
(dvs. fullstendig og delvis) var 90,4%. Klinisk respons ble observert hos pasienter med alvorlige og/eller 
resistente øye (96%), slimhinne (88%), ledd (70%), gastrointestinale (78%), sentralnervesystem (92%) og 
kardiovaskulære manifestasjoner (67%). Ingen signifikant forskjell ble funnet på effekt av anti-TNF brukt 
som monoterapi eller i kombinasjonsbehandling med et immunsuppressivt middel. Prednison dosen ble 
signifikant redusert etter 6 og 12 måneder behandling (p <0,0001). Forekomsten av tilbakefall per pasient 
per år var signifikant lavere under anti-TNF-behandling (0,2 ± 0,5 mot 1,7 ± 2,4 før bruk av anti-TNF, p
<0,0001). Effekten og tilbakefallfri overlevelse var lik uavhengig av hvilken type anti-TNF-middel som ble 
brukt (35). 

Konklusjonen er at anti-TNF-alfa hemmere er god og effektiv behandling både ved slimhinneaffeksjon og 
mer alvorlig organaffeksjon. Det er påvist effekt av; infliksimab, adalimumab og etanercept og sannsynligvis 
er dette klasse effekt til tross andre anti-TNF-alfa behandlinger (certulizumab og golimumab) har ikke særlig 
dokumentasjon. 

Både etter EULAR behandlings retningslinjene fra 2018 og American Academy of Ophthalmology allerede 
fra 2014 er enstemmige og anbefaler anti-TNFα som første linje behandling for alvorlig uveitt hos BS-
pasienter (19, 36). 

Apremilast (Otezla®): er i tablettform og det finnes i styrken 10, 20 og 30 mg. Vanlig dosering for voksen 
pasient er 30mg x2. Apremilast er phosfodiesterase-4-inhibitor som medfører til økt intracellulært cAMP-
nivå, som igjen nedregulerer inflammatorisk respons ved å modulere uttrykk av bl.a. cytokinene; TNF-α, 
IL-23, IL-17. I tillegg modulerer cAMP også nivået av antiinflammatoriske cytokiner som IL-10. Apremi-
last er registrert for bruk for psoriasis, psoriasis artritt og Behçet syndrom. 

Vanlige bivirkninger er gastrointestinale med diaré, kvalme, dyspepsi og løs mave samt utmattelse og hode-
pine samt nedstemthet. I tillegg er hoste og tett nese anført som vanlig bivirkninger. 

Medikamentet har foreløpig kun dokumentasjon på orale sår ved BS og i studiene var tendens til minskete 
genitale sår, men det var ikke statistisk signifikant i henhold til placebo (20, 21, 37). 

Foreløpig er medikamentet kostbart i Norge i forhold til anti-TNFalfa behandling, som er for øvrig bedre 
bedre dokumentert ved alvorlige former av BS og bør sannsynlig forsøkes før man anvender apremilast. 

Kalsineurinhemmere (CNI): ciclosporin og takrolimus inngår i de fleste behandlingsprotokoller etter 
organtransplantasjon til å dempe avstøtningsreaksjon. CNI har dokumentert effekt på BS og er best doku-
mentert på øyeaffeksjon(38-40). Immunsuppressiv effekt av CNI er formidlet ved å redusere interleukin-2 
(IL-2) produksjon og IL-2 reseptoruttrykk, noe som fører til en reduksjon i T-celleaktivering. Det er anført 
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at CNI ikke skal brukes ved sentralnervøs affeksjon og det fremkommer også i behandlingsrettningslinjene 
fra 2018 fra EULAR. 

Metotreksat (MTX): p.o eller s.c. [Methotrexat®, Metex®, Ebetrex®, Methofill®] 

MTX s.c. er å foretrekke, for bedre og mer stabil blodverdi 

0,3 mg/kg/uke (15-25 mg), trappes opp over maks. 4 uker 

Det har vært tradisjon å gi samtidig p.o. Folsyre for eksempel 1mg daglig. 

Er ikke førstehåndsmedikament for BS og det foreligger ikke særlig dokumentasjon på bruk (41-43). Egen 
begrenset erfaring er at det er lite effektiv på slimhinne BS. 

Andre behandlingsalternativer 

Cyklofosfamid: [Sendoxan®] intravenøs,  50 mg tablett 

Ved vaskulær form av BS kan man gi cyklofosfamid. Behandlingen er ikke særlig godt vitenskapelig 
bekreftet og er på stadium III når det gjelder bevisnivå («level of evidence»). Man kan enten gi per oral 
eller intravenøs cyklofosfamid men fleste velger her intravenøs i det det gir lavere kumulativ cyklofosfamid 
dosering. Hvis man velger p.o. cyclofosfamid behandling bruker man rundt 2 mg/kg per dag som mor-
gendosering. Ved intravenøs cyklofosfamid foreligger lavere total kumulativ dosering. Cyclofosfamid med 
intravenøse pulser med cyclofosfamid 15 mg/kg (max 1.200 mg) eller 500-1000 mg/m2 hudoverflate 
Cyclofosfamid doseringen må både tilpasses alder samt nyrefunksjon se Tabell 4. Fleste gir Uromitexan 
(Mesna) i forbindelse med intravenøs cyklofosfamid. Det kan gis både som intravenøst (100 mg/ml) og 
som tabletter (400 og 600 mg). Det forebygger urinveistoksisitet forårsaket av oxazafosforiner som kommer 
fra metabolisme av cyklofosfamid med å bindes akrolein som er toksisk oxafosforin-metabolitt og bidra til 
langsommere nedbryting som også reduserer akrolein utskillelsen. 

Vanlig dosering er månedlige pulser hver måned til sammen 6 behandlingsrunder og videre kan man for-
lenge intervall til hver andre til hver tredje måned. Dette gis sammen med høydose prednisolon behandling 
som er gradvis redusert. Etter avsluttet CYC behandling er konvensjonelt å fortsette med po. azatioprin 
(Imurel) behandling som vedlikehold (44). 

Tabell 4 Doseendring av cyklofosfamid relatert til alder / nyrefunksjon 
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CYC i.v. puls (mg/kg) 

(Max 1200 mg) 

Alder (år) 
Kreat. ≤ 300(μmol/L) eller 

eGFR > 30 (ml/min/1,73m2) 

Kreat. > 300 

eGFR: ≤ 30 

< 60 15 12,5 

60 – 70 12,5 10,0 

> 70 10,0 7,5 

Interferon α-2b: [IntronA®] 6 mill IE/ml (3 ml) og 10 mill IE/ml (2,5 ml) 

«Off-label» bruk av Interferon α-2b (IF α-2b) har en dokumentasjon på Behçets syndrom både på slimhin-
neaffeksjon og på øyeaffeksjon. Vanligste dosering er s.c. 5 millioner IE 3 ganger/uken i 6 uker, etterfulgt av 
5 mill. IE en gang i uken i 10 uker. Den optimale doseringen av IF α-2b behandling, frekvens og varigheten 
av behandlingen av Behçets syndrom er foreløpig uklar. IF behandling vært brukt varierte doseringer i små 
studier er variable fra 2 til 5 millioner enheter/dose (45-50). 

Det er en rekke bivirkninger knyttet opp til behandling med IF inklusiv nøytropeni og anemi og sjeldnere 
trombocytopeni. Kvalme og oppkast samt diaré samt dyspné samt depresjon, angst og agitasjon samt feber 
og influensalignende symptomer samt rekke andre bivirkninger. Behandling med IF α-2b står relativ høyt 
på EULAR anbefalingene inklusiv IIA evidens ved øyeaffeksjon og IB evidens ved slimhinneaffeksjon og 
leddaffeksjon (19). 

Thalidomid: [Thalidomide Celgene] 50 mg kapsler 

Brukes her svært sjelden pga. betydelige risikoen for nevropati og teratogenisitet. Effekten av thalidomid 
monoterapi for slimhinne manifestasjoner av BS ble demonstrert i en studie med 96 mannlige pasienter 
som ble tilfeldig fordelt på en av tre behandlingsgrupper: (a) thalidomid 100 mg/dag,(b) 300 mg/dag eller 
(c) placebo over 24 uker (51). En fullstendig respons var hos 6% (2/32) av de som fikk thalidomid 100 mg/
d, hos 16% (5/31) av de som fikk thalidomid 300 mg/d; og hos ingen (0/32) av de som fikk placebo (P = 
0,031). Effekten av thalidomid ved begge doser (100 og 300 mg/dag) var tydelig ved 4 uker for orale sår (P 
<0,001) etter 8 uker for genitale sår (P <0,001) og follikulære hudlesjoner (P = 0,008).  Effekt av behandlin-
gen avtok etter avsluttet behandling. 

På baksiden Det var signifikant økning av erythema nodosum ved begge doser av thalidomid i løpet av de 
første 8 ukene av behandlingen (P = 0,03), mens 6% (4/63) utviklet irreversibel polynevropati derav 3/4 ved 
høyeste doseringen (300 mg/dag) (51). 

Behandling med thalidomid står relativ høyt på EULAR anbefalingene IB evidens ved (19). Det foreligger 
moderat behandlingseffekt med betydelige og dels irreversible bivirkninger. 
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ANDRE Behandlingsformer 

Anti-interleukin 1, anti-CD20 antistoff og høydose cellegiftbehandling med stamcellebehandling. 

Anti-interleukin 1 behandling, med enten interleukin-1 inhibitor med anakinra eller anti-interleukin 1 
antistoff med canakinumab (52, 53). Rituksimab behandling og det har vært utført i hvert fall to ikke-
myeloablativ høydosebehandling med autolog stamcellestøtte på to pasienter med terapiresistent neu-
rovaskulær BS der den ene hadde effekt, men den andre ikke (54). Det er også forsøkt med ustekinumab et 
humanisert monoklonal antistoff mot interleukin 12 (IL-12) og interleukin 23 (IL-23) som syntes å være 
effektiv i ikke randomisert observasjonsstudie på 30 pasienter(55). 

Trygderettigheter i Norge: 

Behcets sykdom står på listen over sjeldne tilstander som kan få refundert utgifter til tannlegebehandling 
(A listen) i Norge https://www.helsenorge.no/sjeldne-diagnoser/stotte-til-tannbehandling/ 

Prognose 

Det er stor forskjell i prognose av menn og kvinner med BS både i mortalitet og morbiditet. Å få sykdom-
men i ung alder er også en risikofaktor. Det er observert at sykdommen blir mindre aktiv etter 40 års alder. 
En Fransk kohort studie viste at av 817 pasienter med BS, døde 41 (5%). Hele 95,1% av de som døde var 
menn og de døde gjennomsnittlig i alder av 34,8 år (56).  Det ser også til å være en klar assosiasjon for de som 
får sykdommen i alder av 15-24 år versus de som får sykdommen senere. Mortalitet er assosiert til vaskulær 
affeksjon og særlig lungearterie aneurisme og sentral nervøs affeksjon (56, 57). 

MAGIC syndrom 

MAGIC syndrom betegner koeksisterende Behcets syndrom og relapsing polychondritis. Først beskrevet 
av Fire-stein i 1985. Prøv infliksimab. 

Retningslinjer 

Hatemi G, 2018 (EULAR:  behandling av Behcets) 
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77. 

CEREBRAL ANGIITT, PRIMÆR (PCNSV, 
PACNS) (REV 036, REV 197) 

Cerebral Vaskulitt 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på cerebral angitt 

Sykdommen rammer oftest unge-middelaldrende kvinner og menn. 

Hodepine, fokale nevrologiske utfall. 

MR cerebri er vanligvis patologisk 

Spinalvæsken er normal eller lett patologisk. 

Medikamentell årsak, infeksjoner og relatert inflammaorisk eller non-inflammatorisk sykdom må 

utelukkes. 

Læringsmål: REV 036, REV 197 

ICD-10: I67.7 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa88b4d3ed6-30a1-40df-9af5-8594899ae1a9
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nevrologi#d68f5845-4656-4b42-bf08-92455771da2d3055bc3a-b093-43f2-b7d0-122d2024c4d8
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615435


PACNS. Inflammatoriske cell infiltrater i 
adventitia migrer gjennom arterieveggen og 
forårsaker fragmentering av lamina elastica 
interna. Intima proliferasjon og fibrose kan 
medføre vaskulær okklusjon. 

Definisjon 

Primær angiitt i det cerebral nervesysteme (PACNS), 
(«primary angiitis of the central nervous system») er 
det foretrukne navnet på vaskulitt som er begrenset til 
sentralnervesystemet.  «Angiitt» er et synonym for 
vaskulitt og refererer generelt til blodkar på både den 
arterielle og den venøse siden av sirkulasjonen. Beteg-
nelsen primær, indikerer at tilstanden er kun i sentral-
nervesystemet. PACNS refererer til svært sjeldne 
sykdommer som forårsaker betennelse og skade av 
blodkar i hjerne, hjernehinnene og ryggmarg, men har 
ikke affeksjon av organer utenfor sentralnervesys-
temet. Vaskulitt i sentralnervesystemet som er 
sekundær til systemisk vaskulitt, for eksempel ANCA 
assosiert vaskulitt (AAV), polyartertis nodosa (PAN) 
eller Behçets sykdom, eller vaskulitt assosiert til sys-
temisk bindevevssykdom, som systemisk lupus erythe-
matosus (SLE), infeksjon eller malignitet vil ikke falle 
under definisjonen PACNS. Illustrasjon: Alba MA, Espígol-Frigolé G, Prieto-González S, Tavera-Bahillo I, 
García-Martínez A, Butjosa M, Hernández-Rodríguez J, Cid MC – Current neuropharmacology (2011). 
CC BY 2,5 

Historikk 

Første beskrivelsen av PACNS er fra 1922 der Harbitz beskrev to pasienter med en tidligere ukjent vaskulitt 
av sentralnervesystemet (1).  Over tretti år senere, i 1959, definerte Cravioto og Fegin de klinisk-patologiske 
funnene ved PACNS og kom med begrepet granulomatøs angiitt i sentralnervesystemet (2). I 1988 lanserte 
Calabrese og Mallek begrepet «primary angiitis of the central nervous system (PACNS)» som er fortsatt 
anvendes (3). Når tilstanden rammer barn og ungdom 18 år og yngre blir dette forkortet til cPACNS der 
«c» står får «children». I 2001 beskrev Lanthier og kollegaer to barn med CNS-vaskulitt (4). Toronto 
Hospital for Sick Children beskrev i 2006 ble en kohort på 62 barn med angiografi-positiv cPACNS og 
ytterligere fire barn med negative hjerneangiografier hadde biopsiverifisert cPACNS (5, 6). 

PACNS har hatt forskjellige navn igjennom tiden og forskjellige mer eller mindre kryptiske forkortelser 
som; «isolateted angiitis of the central nervous system» (IACNS), «granulomatous angiits of the brain» 
(GAB), «granulomatous angiits of the central nervous system» (GACNS) og til slutt «granulomatous angi-
its of the nervous system» (GANS) alle disse har vært lite brukt siste tiden, men de som fordyper seg i litter-
aturen vil treffe på disse. 
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Patogenese og patologi 

Patogenesen er ukjent. Histologisk er det granulomatøs vaskulitt i leptomeninger bestående av lymfocytter 
og multinuklære kjempeceller og epiteloidcelle-infiltrasjon med nekrose og med utbredelse ned i hjernevev. 
Tilstanden involverer hovedsakelig små 

arterioler og kapillærer men kan involvere venoler og arterier. 

Kriterier for klassifikasjon og mål på 
sykdomsaktivitet 

Det finnes ikke validerte diagnostiske eller klassifikasjonskriteria for PACNS. 

I 1988 foreslå Calabrese og Mallek følgende tre diagnostiske kriteria for PACNS som alle pasienter skulle 
oppfylle (3): 

1. Nevrologiske utfall og/eller nevropsykiatrisk tilstand uten annen påvisbar årsak. 
2. Angiografisk eller histologisk tegn til vaskulitt. 
3. Eksklusjon av andre sykdommer som kan gi lignende angiografisk eller patologiske funn. 

I 2007 kom Calabrese, Dodick, Schwedt og Singhal, som representerte Cleveland Clinic, Mayo Clinic og 
Massachusetts General Hospital, dvs. de tre mest anerkjente akademiske sykehusene i USA innen neurologi 
og vaskulitt forskning, frem med begrepet «reversible cerebral vasoconstriction syndrome» (RCVS)(7). 
RCVS er som er som navnet indikerer vasospasme som kan se angiografisk ut som vaskulitt. Denne grup-
pen har et overtall av kvinner i alderen mellom 20 til 50 år, som ofte presenterer med akutt svært intensiv 
akutt innsettende hodepine, som engelspråklige kaller «thunderclap headache» som overføres til «torden-
hodepine» på norsk. Stort antal av pasienter som tidligere har vært klassifisert som PACNS har retrospektiv 
hatt RCVS. Dette er viktig at når man går tilbake i eldre studier på PACNS, å ha dette i minne. I tillegg 
hadde det da vist seg at mange av de som har det som man har antatt å være «typiske vaskulitt-foran-
dringer» er som oftest vasospasmer som ved RCVS eller andre tilstander som er enda hyppigere for eksem-
pel aterosklerose. 

I 2009 publiserte Birnbaum og Hellmann forandring på de ovenstående foreslåtte diagnostiske kriteriene 
fra 1988 (8). De foreslå at diagnostisk usikkerhet ved PACNS diagnosen. Særlig med RCVS som en viktig 
differensial diagnose. Der foreslås diagnosen PACNS som sikker («definite») PACNS når den er biopsiver-
ifisert, men sannsylig («probable») PACNS hvis det foreligger triad av; (i)angiografiske forandringer, (ii) 
MRI forandringer og (iii) spinalvæskefunn forenlig med PACNS. 

Den nåværende nomenklatur for vaskulitter som ble bestemt i 2012 i Chapel Hill, klassifiserer PACNS med 
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en-organ vaskulitter («single-organ vasculitis» (SOV)), men utdyper ikke definisjonen av PACNS spesielt 
(9). 

Epidemiologi 

Det finnes ingen sikre epidemiologiske tall på PACNS. Nylig oversikt over publiserte kasuistikker over 15 
år fra 2002 tom 2017. De fant frem total 585 pasienter med diagnosen PACNS derav var 41% biopsiverifis-
erte (10).  Ut fra kasuistikker og kohorter ser man at sykdommen debuterer i alle aldre, men det ser ut til at 
det er økt risiko rundt 50 års alder og flere studier har vist at den er noe hyppigere hos men. 

Det er ofte viset til en retrospektiv undersøkelse utført i tidsrommet 1983 til 2003 på Mayo Clinic i 
Rochester, i delstaten Minnesota i USA har estimert årlig insidens på 2,4 per million per år. Der var 101 
pasienter, 58 kvinner og 43 menn, antatt å ha diagnosen PACNS (11). Det er vert å nevne at diagnosen var 
basert på angiografi hos 69% (70/101) og på biopsi hos kun 31% (31/101). Man kan legge til at av de som 
fikk diagnosen basert på angiografi hadde 18 (18/70 – 26%) negativ biopsi. Av de som hadde fått biopsi-
verifisert PACNS, som er «gullstandarden», hadde 6 angiografi som var anført som positiv for vaskulitt, 
mens 8 hadde komplett negativ angiografi. Det kan også tilføyes at denne retrospektive analysen fra Mayo 
Clinic viste klar forskjell i spinalvæske analyse mellom de som fikk diagnosen basert på histologi (27/31) og 
de som fikk den basert på cerebral angiografi (48/70). Det var økt proteinkonsentrasjon hos 96% vs. 59% 
og det var også høyre andel med økt leukocytt-tal 70% vs. 37%, hos de som hadde biopsiverifisert PACNS 
diagnose. I tillegg var det forskjell i klinisk manifestasjon. Det var flere pasienter på angiografi diagnostiserte 
gruppen som hadde hodepine 69% vs. 52% og det var flere som fikk hemiparese 54% vs. 19%, mens det var 
høyrere andel biopsiverifiserte pasienter som fikk forandret bevissthet 71% vs. 40% (11). 

Klinikk 

Symptomene er isolerte til sentralnervesystemet og gir ikke høye inflammasjons-parametere eller annen 
organaffeksjon. I så fall bør må man vurdere diagnosen.  Her er problemet å fange opp en svært sjelden til-
stand blant legio av andre nevrologiske tilstander som ser betydelig  hyppigere. 

Hodepine, vanligvis ikke «tordenhodepine» da må man mistenke RCVS (reversibel cerebral vasokonstrik-
sjon syndrom) 

Gradvis økende symptomer med redusert bevissthet, mental svikt, gjentatte TIA og slag. 

Sjelden isolerte hjernenerve-affeksjon. 
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Differensialdiagnoser ved PACNS og cPACNS 

Reversibel cerebral vasokonstriksjon syndrom (RCVS) er en svært viktig differensial diagnose og tidligere 
rapporter har angivelig betydelig del av pasienter med denne diagnosen. Diagnosen forutsetter at man har 
utelukket aneurisme subarachnoidal bløding. Ved RCVS er vasospasme i intracerebrale kar og sykdom-
men presenterer seg oftest som uttalt akutt innsettende hodepine «thunderclap headache» og det kan være 
assosiert med eller uten neurologiske symptomer eller funn. Det er vanligvis normal spinalpunksjon ved 
RCVS. For å stille diagnosen må man gjenta angiografi enten med CTA, MRA eller DSA innen 12 uker 
fra debut. 

For andre differensial diagnoser (se tabell 1). 

Tabell 1 differensialdiagnoser ved PACNS og cPACNS 

Systemsykdommer 

Systemiske vaskulittsykdommer: Polyarteritis nodosa (PAN), mikroskopisk polyangiit 

(MPA), granulomatøs polyangiit (GPA), eosinofil granulomatøs polyangiit (EGPA). Behçets 

sykdom, Cogans syndrom. 

Systemiske bindevssykdommer: SLE, primært Sjögrens syndrom (pSS), sarkoidose 

Arterial vasospasme 

Primært: Reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) 

Sekundær: Feokromocytom, subarachnoid blødning, Posterior reversible encephalopathy 

syndrome (PRES) 

Cerebral artropatier 

Moyamoya sykdom, aterosklerose, arterie disseksjon, fibromuskulær dysplasi 

Følgetilstand etter stråling med stråleindusert vaskulopati 

Genetiske sykdommer 

Retinal vasculopathy with cerebral leukodystrophy (RVCL), Susac syndrome, Neurofibro-

matosis, Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis & stroke-like episodes 

(MELIAS), Cerebral autosomal (dominant/recessive) arteriopathy with subcortical infarcts and 

leukoencephalopathy (CADASIL/CARASIL), Vaskulær Ehlers-Danlos syndrom (EDS type IV), 

cerebral amyloid angiopati (CAA) inklusiv amyloid-β relatert angiit (ABRA), adenosine deam-

inase 2 deficiency (DADA2). 

Demyeliserende sykdomer 
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Multiple sklerose, Nevromyelitis obliterans 

Infeksjoner 

Virus, bakterier, fungi, Rickettsia 

Malignitet 

Angioimmunoproliferative sykdommer, karcinomatøs meningitt, infiltrerende glioma, malign 

angioendotheliomatose, 

A primary central nervous system lymphoma (PCNSL) primary diffuse large B-cell lymphoma 

of the central nervous system. 

Lymfomatoid granulomatose (LYG) en Epstein-Barr virus assosiert systemisk angiodestruktiv 

lymfoproliferativ lidelse. 

Hyperkoagulasjon 

Antifosfolipid antistoffsyndrom (APS) med eller uten Libman–Sacks endokarditt (LSE), Trom-

botisk trombocytopenisk purpura (TTP), kroniske embolier/paradoks embolier, myxom i 

hjerte, bakteriell endokarditt. 

Undersøkelser 

Aller fleste kommer til nevrolog. Pasienter med PACNS kan også komme til psykiater evt. psykolog, geri-
ater, øyelege, ØNH lege eller barnelege. Symptombilde kan variere fra klare nevrologiske symptomer hos 
aller fleste. Dette kan bla. gi utslag med synsforstyrrelser eller forandring i lukt/smak som kan da invol-
vere øyeleger og ØNH leger. Noen ganger er det ingen åpenbare nevrologiske utfall men nevropsykiatriske 
symptomer alt fra klar forandring i stemningsleie til stor forandring i pasientens personlighet til redusert 
hukommelse eller kombinasjon av flere nevnt. 

De tre viktigste tre undersøkelsene i tillegg til klinikken, for å stille diagnosen PACNS er; (1) MRI med kon-
trast, (2) spinalpunksjon og (3) hjernebiopsi som er klart “gullstandarden”. 

1. MRI undersøkelse med T1 og T2 vektet og FLAIR og med kontrast. Er sensitiv og mer en 
90% PACNS har funn på MRI. Typisk funn ved PACNS er multifokal bilateralt forandringer som 
oftest ses best ved T2 eller FLAIR protokoll med kortikal eller subkortikal affeksjon og noen ganger i 
grå substans. Som oftest ses både ferske og eldre iskemiske eller infarkt suspekte områder. Man kan se 
ved kontrastundersøkelse (gadolinium) opptak i leptomeningiene. I enkelte få tilfeller kan sees blød-
ning oftest i relasjon til infarktområder. 

2. Spinalpunksjon bør utføres hos alle der det er mistanke om PACNS. Økt proteininnhold og 
lymfocytisk pleiocytose er det som er vanlig ved PACNS. Andre undersøkelser av spinalvæske 
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18sRNA/16sRNA og spesifikke virus analyser (PCR) inklusiv JC virus, dyrkning for bakterier 
inklusiv mykobakterier og sopp samt protein elektroforese og cytologi og evt. flowcytometri i hen-
hold til differensial diagnoser som lymfom. 

3. Biopsi av ikke-dominant hemisfer – leptomeningeal biopsi. 
Undersøkelser har vist at biopsi kan forandrer diagnosen i ca. 40% tilfelle og der har man funnet 
annen årsak som har grunnlegende terapeutiske konsekvenser både infeksjoner og malignitet (se 
tabell 1). Viktig med å få utført dyrkninger og farginger og PCR av biopsimaterial i henholdt til virol-
giske-, bakteriologiske inkl. mykobakterier og soppinfeksjoner. 

4. Digital subtraksjons angiografi (DSA) er mer sensitiv metode på karstruktur en både CT 
angiografi og MR angiografi. Ved høy resolusjon kontrast-MRI kan man se veggforandringer som 
kan være til hjelp for å skylle mellom kartykkelse og aterosklerose. 
Problemstillingen med angiografi er at ved PACNS er forandringene i mikroskopiske kar langt min-
dre enn det som kan fanges opp og dynamiske tilstander som karspasmer har effekt på utseende. Man 
må ha det meget klart for seg at angiografi er dessverre ikke god undersøkelse for diagnose av PACNS 
og har igjennom årene vært betydelig overvurdert. Resultat gir både stort antall av både falsk positive 
og falsk negative undersøkelser i PACNS diagnostikk. 

5. Cerebral PET/CT skann. PET skann kan vise områder med opptak i stor kar, men kan også indi-
rekte viser områder med dårlig sirkulasjon. Undersøkelsen har mest hensikt i utredning av differensial 
diagnoser til PACNS. Mest assosiert til differensial diagnostikk som infeksjon og malignitet evt. 
sarkoidose. 

6. Annen utredning en nevrologisk undersøkelse med evt. supplerende undersøkelser. Får å utelukke 
systemisk vaskulitt, systemisk bindevevssykdom, sarkoidose og antifosfolipid antistoffsyndrom. 
Krever revmatologisk vurdering og et brett spekter av prøver i henhold til diff diagnose inkl. [Senkn-
ing, C-reaktiv protein, ANA IIF, ENA, komplementfaktor C3 og C4, ANCA, kryoglobulin, pro-
tein elektroforese, urinprøve får å utelukke nefritt, ACE titer, oppløselig IL-2 reseptor, Lupus 
antikoagulans (LAK), kardiolipin antistoffer (ACA og B2GP1 både IgG og IgM), anti-HSP70, og 
evt. gentest hvis mistanke om «adenosine deaminase 2 deficiency» (DADA2). 
Hematologisk status og koagulasjonstester evt. med benmargundersøkelse og evt. lymfomutredning. 
Infeksjonsmedisinsk utredning med henhold til virusinfeksjoner, bakteriell og soppinfeksjoner. 
EKKO-kardiografi evt. transøsofageal ekkokardiografi. 

Diagnose 

Diagnosen PACNS er krevende og baseres på mønstergjenkjenning. Som anført kan det være vanskelig 
å skylle denne fra RCVS og andre differensial diagnoser. Annen viktig differensial diagnose er amyloid-β 
relatert angiitt (ABRA). 
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Diagnosen bygger på klinikk, med symptomer som hodepine (60%), redusert bevissthet 

(50%) og fokale nevrologisk utfall (for eks. dysartri, afasi, hemiparese, ataksi og syns-

forstyrrelser), og evt. symptomer med epilepsi og encefalopati. I tillegg bygger diagnosen på 

bildediagnostikk MRI/MRA og evt. cerebral angiografi, spinalvæskeanalyse og biopsi. 

Man bør forsøke å få ta en biopsi som oftest fra leptomeningeal fra ikke-dominerende hjernehalvdel og vur-
dere risiko-nytte og definere tilstanden som en sikker PACNS, sannsynlig PACNS eller mulig PACNS etter 
ovenstående kriteria av Birnbaum og Hellmann fra 2009, samt kriteria av Calabrese og Mallek fra 1988 (3, 
8). Valg av hjernebiopsi bør tas tverrfaglig med nevrolog, nevroradiolog og nevrokirurg med evt. involvering 
av andre spesialiteter med samvalg av pasienten hvis det er mulig. 

Indikasjoner for hjernebiopsi er følgende: 

1. Diagnostisk utredning kan ikke med sikkerhet utelukke infeksiøs eller malign lidelse. 
2. Pasient under 65 år som har minst to episoder med manifestasjoner eller alvorlig episode forenlig 

med PACNS vaskulitt der man kan forvente langvarig immunsuppressiv behandling. Og hvor 
tidligere malign sykdom kan øke risikoen for malignitet ved immunsuppressiv behandling. 

3. Pasienter med immunsvikt som er i økt risiko for alvorlig infeksjonssykdom under immunsuppressiv 
behandling. 

4. Pasienter under 65 år med progredierende nevrologiske utfall til tross for behandling. 

PACNS er svært sjelden og krever en komplisert utredning av team som har omfattende og brei erfaring 
innen; nevrologi, nevroradiologi og nevrokirugi og samtidig har revmatologisk, infeksjonsmedisinsk og og 
patologisk kompetanse. Internasjonalt er det stor enighet at diagnostikk av PACNS bør sentraliseres for å 
sikre diagnostikk og behandling primært på en Nevrologisk avdeling på et universitetssykehus. Man har fra 
juni 2006 hatt retningslinjer på diagnose, behandling og oppfølging på Rikshospitalet som senere ble slått 
sammen til Oslo universitetssykehus av Nevrologisk avdeling og av Seksjon for revmatologi. 

Behandling 

Det foreligger ingen randomiserte studier på behandling ved PACNS. Fleste pasienter er behandlet med 
induksjonsbehandling der man bruker kombinasjonsbehandling med høydose steroid behandling sammen 
med cyklofosfamid behandling. 

Kortikosteroider. Vanligvis er behandlingen innledet med høydose intravenøs glukokortikoid behandling 
som ofte med intravenøs metylprednisolon 1000 mg x1 daglig over 3 dager, men lavere doseringer kan i 
enkelttilfeller vurderes. Deretter per oral Prednisolon 1 mg/kg maks 60mg/døgnet med gradvis reduksjon. 
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Cyclofosfamid (Sendoxan®) har vært gitt som per oral dosering ofte rundt 2 mg/kg/dag i 3-6 måneder 
evt. månedlige intravenøs pulsbehandling med enten 750 mg/m2 overflate eller 15 mg/kg vekt vanligvis i 6 
måneder, med maksimal dosering per kur på 1250 mg. Dosereduksjon ved høy alder evt. alvorlig nyresvikt 
og ved benmargstoksisitet som uttalt neutropeni. Ved intravenøs behandling gis vanligvis profylaktisk 
behandling med intravenøs forut og senere per oral mesna (Uromitexan®) som reduserer dannelsen av 
akrolein i urinen og minsker risiko for bivirkning fra urinveier. Man har her på OUS brukt intravenøs cyklo-
fosfamid der det er generell trend til å bruke intravenøs cyklofosfamid der dette gir lavere kumulativ doser-
ing. 

En retrospektiv analyse publisert i 2015 fra Mayo Clinic vurderte 163 pasienter viste større risiko for 
tilbakefall hos de som fikk monoterapi med steroider (39%) (odds ratio 2,90) enn de som kombinasjon av 
steroid behandling og cyklofosfamid (18%) (p= 0,006) (12). De fant økt risiko for tilbakefall hos pasienter 
med affeksjon av større intracerebrale kar (odds ratio 6,14) og de med cerebral infarkter bedømt fra MRI 
ved diagnose (odds ratio 3,32)(12, 13). 

DMARDs. Det er enkelt rapporter om induksjonsbehandling med kombinasjon av glukokortikoid behan-
dling og azatioprin (AZA, Imurel®) og mykofenolat mofetil (MMF, CellCept®) (12, 14-16). Det er en 
viss skepsis om bruk av metotreksat behandling ved PACNS pga. dårlig diffusjon over blod-hjernebarrieren 
(17). 

Biologiske legemidler. Andre alternativer er det som kalles biologisk behandling med tumor nekrose faktor 
(TNF) α antagonister der det er rapporter på etanercept og infliksimab og anti-CD20 antistoff i form av rit-
uximab som har også begrenset overgang over blod-hjernebarrieren hos friske og deg gjelder også på inter-
leukin-6 inhibitor tocilizumab/RoActemra (18). 

Behandlingsvarighet. Generelt har det vært tradisjon å gi cyklofosfamid behandling i 3-6 måneder og steroid 
sparende behandling i 12 – 18 måneder med AZA og MMF. Respons evaluering etter 3 og 6 måneder 
og hvis manglende effekt eller forverring bør man evaluere diagnosen og differensial diagnose og hvis kon-
klusjonen er at pasienten enten progredierer eller har hatt tilbakefall eller utilstrekkelig respons bør man 
evaluere behandlingen evt. intensivere steroid behandling, forlenge cyklofosfamid behandling evt. vurdere 
annen behandling som AZA, MMF, rituximab og eventuelt anti-TNF alfa behandling. 

Prognose 

Prognosen etter behandling ser ut til å være brukbar på behandling. Det er vanskelig å evaluere der sykdom-
men er svært sjelden og baserer seg på små kohorter fra tertiær sentra.  En nylig studie fra Cleveland Clinic 
rapporterte at av 27 pasienter med PACNS med gjennomsnittlig sykdomstilstand på 5,5 år og oppfølging 
på gjennomsnittlig 60 måneder. Der 74% (20/27) hadde sikker PACNS basert på histologi, rapporterte over 
70% enten ingen eller lette sekvele mens 19% hadde store funksjonsnedsettelser. Studien var basert på spør-
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reskjema og kun 36% (27/78) svarte, men det var ikke noen signifikant forskjell i klinikk mellom de som 
svarte og ikke svarte. 

Fransk studie av De Boysson og kolleger fra Frankrike hadde oppfølging av 52 pasienter på gjennomsnittlig 
35 måneder, men der hadde kun 36,5% (19/52) sikker PACNS med biopsi og kun 61% (20/33) av de som 
diagnosen var stilt på bakgrunn angiografi hadde patologisk spinalvæskefunn som gjør at 25% (13/52) har 
merkelappen mulig PACNS, hvis man tar med forslaget til Birnbaum og Hellmann som flest alle nå støtter 
seg til. 
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En 46 år gammel kvinne md kjent Cogans syndrom. 
Akutt innlagt med brystsmerter, fravær av a. 
radialis puls og målbart BT på begge armer. 
Inflammatorisk aortadisseksjon. 

78. 

COGANS SYNDROM (REV 036) 

Cogans Syndrom 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på Cogans syndrom 

Unge-middelaldrende kvinner og menn 

Påvisbare inflammatoriske øye- og hørsel / vestibulære manifestasjoner 

Høy CRP og SR i blodprøver 

Risiko for aortaaneurisme 

 

Læringsmål REV 036 

ICD-10: M31.8, vaskulitt, annen.  H91.8 Annet uspesifisert hørselstap; H20.0 Uveitt, iridocyklitt 

Definisjon 

Cogans syndrom (CS) er en svært sjelden autoim-
mun kronisk betennelsessykdom som affiserer øye 
som oftest med interstitial keratitt, mellomøre og 
bevegelsesapparat med vestibuloauditiv dys-
funksjon og kar med vaskulitt. Illustrasjon: Weis-
sen-Plenz G, Sezer O, Vahlhaus C, Robenek H, 
Hoffmeier A, Tjan TD, Scheld HH, Sindermann 
JR – Journal of cardiothoracic surgery (2010). CC 
BY-2.0 
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Historikk 

Morgan og Baumgartner beskrevet i 1934 pasient med Ménières sykdom og interstitial keratitt (1). Elleve år 
senere beskrev øyelegen David G. Cogan fra Boston USA, fire pasienter med kombinasjonen av interstitial 
keratitt og vestibuloauditiv dysfunksjon som liknet på Ménières sykdom (2). 

Epidemiologi 

Det foreligger ingen epidemiologiske data på CS men tilstanden er sjelden. CS ser ut til å ramme helst unge 
voksne, dvs. de mellom 20-40 år og ut fra publiserte rapporter virker det som lik kjønnsdeling. Det er noe 
over 300 publiserte tilfeller (3-6).  Det foreligger ingen sikre tall om insidens eller prevalens av tilstanden. 
Det har vært publisert en rekke pasientkohorter de to største er fra Frankrike med 40 pasienter og innhentet 
informasjon om 22 pasienter i tillegg (6), men største enkelte pasientkohort ble publisert i 2006 fra Mayo 
Clinic i Rochester USA med 60 pasienter som ble følget opp fra 1940-2002 (5). 

Patogenese og patologi 

Det foreligger begrenset histologimateriale fra pasienter med CS. Det foreligger per dags dato ingen histolo-
gisk bevis for at det foreligger vaskulitt i indre øre eller øye. Histologi fra øyens hornhinne av pasienter med 
interstitiell keratitt, har vist infiltrasjon av lymfocytter og plasmaceller i dypere lager av hornhinne. 

Patogenese er ukjent, men mye tyder på at sykdommen er autoimmune og det er noe som kan tyde på at 
den kan være infeksjonsutløst. Det har vært funnet sammenheng med spesifikke autoantistoffer assosiert til 
tilstanden. Disse autoantistoff har likhet med Ro/SSA autoantigenet, cell-density enhanced protein tyro-
sine phosphatase-1 (DEP-1/CD148), connexin 26, og reovirus III-hovedkjerneprotein lambda 1 (7). Det 
styrker hypotesen at man klart å reprodusere sykdommen i dyreforsøk på mus med overføring av autoan-
tistoffet som reagere på antigen i det indre øre. Det har også vært funnet sammenheng ved klassisk form 
av CS og et antistoffer mot et 68 kDa-antigen som er identifisert som «heat shock protein 70» (Hsp70). 
Anti-Hsp70-antistoffer ble funnet på varierende nivåer hos pasienter som presenterer forskjellige former for 
autoimmun sensorineural hørselstap inklusiv klassisk form av CS der 93% (13/14) hadde påvist antistof-
fet versus 17% (4/24) med det som var definert som atypisk form av CS (8). I Mayo Clinic kohort under-
søkelsen hadde kun 10% anti-Hsp70 antistoff og man fant ingen sammenheng med sykdomsutvikling. 

Kriterier for klassifikasjon og mål på 
sykdomsaktivitet 

Det finnes ingen validerte diagnostiske eller klassifikasjonskriteria for CS. 
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Klinikk 

Diagnosen CS baserer seg på mønstergjenkjenning der pasienten utvikler symptomer øye og audiovestibu-
lar sykdom oftest forut dette allmenn symptomer hos 70-80%, som feber, vekttap og utmattelse. Det er 
rapporter om at omtrent 10% har underliggende autoimmun sykdom som; reumatoid artritt, spondy-
loartritt, inflammatorisk tarmsykdom, sarkoidose, autoimmune thyreoidasykdommer, relapsing polykon-
dritt, TINU syndrom (tubulointerstitiell nefritt og uveitt), ANCA assosierte vaskulitter (AAV), Takayasus 
arteritt og polyarteritis nodosa (9). 

Pasienter med CS kommer i hovedsak fra spesialister i ØNH og oftalmologi. 

Øyesymptomer er vanligvis bilaterale og er oftest interstitiell keratitt (IK) med smertefullt rødt øye, 
lysømfintlighet og tåkesyn. Sjeldnere kan det oppstå konjunktivitt, iridocyklitt, skleritt eller episkleritt men 
andre sjeldnere øyemanifestasjon har vært beskrevet deriblant retinal vaskulitt. Øyemanifestasjonene kan 
komme akutt og ledsaget av smerte og fotofobi. De kan også fluktuere. 

Det er viktig med øyelegeundersøkelse og oppfølging. Spaltelampeundersøkelse påvises ofte spredte infil-
trater i kornea. 

Audiovestibular symptomer oppstår vanligvis plutselig og er som oftest unilateral ved debut. Det kan man-
ifestere seg som akutt innsettende svimmelhet, kvalme og oppkast, ataxi, nystagmus og øresus. Dette kan 
minne på anfall ved Ménère sykdom. 

Vaskulitt påvises i 15-20% tilfeller av CS, derav aortitt hos totalt ca. 10%. Også koronar arteritt er rapportert. 
I Mayo Clinic kohorten var referert at 8/60 13% hadde vaskulitt (5). 

Differensialdiagnoser ved Cogans sykdom 

Sarkoidose, Behçets syndrom, polyarteritis nodosa (PAN), Takayasus arteritt, granulomatose med 
polyangiitt (GPA), relapserende polykondritt, systemisk lupus erytematosus (SLE), revmatoid artritt (RA), 
Crohns sykdom og IgG4 assosiert sykdom. Vogt-Koyanagi-Harada syndrom, Méninères sykdom 
Syfilis, borreliose/Lyme sykdom, tuberkulose, HIV, bakteriell endokarditt samt lokalisert infeksjoner som 
forårsaker viral eller bakteriell keratitt. 

I tillegg vaskulære hendelser eller tumorer i som bl.a. kan affiserer cerebellopontin vinkelen. 

Undersøkelser 

Diagnosen er svært sjelden og utredning krever omfattende kartlegging og eksklusjon av aktuelle differen-
sialdiagnoser. 
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Oftalmologi: Kartlegging av øyelege med spaltelampe, prøvetakning i henhold til bakteriell/viral årsak for 
keratitt. I tillegg kartlegging av syn og synsfelter, samt fundoskopi med bilder og evt. fluorescein angiografi. 

Øre-nese-hals lege (ØNH): Kartlegging med audiogram og caloric reflex test. 

Blodprøver: I tillegg til utvidet hematologisk status, lever- og nyrefunksjonsparametere samt elektrolytter 
inklusivt serum kalsium og fritt kalsium. Inflammasjonsparametere som C-reaktiv protein (CRP) og 
senkning (SR). Autoantistoffer som revmafaktor, anti-CCP og anti-nukleære antistoffer (ANA). Anti-
neutrofilt cytoplasmatisk antistoffer (ANCA/MPO/PR3) samt IgG subklasse inkl. IgG4 analyse. Antifos-
folipid antistoffer, Lupus antikoagulans og komplement analyse for bl.a. komplementfaktorer C3, C4. 
Serologiske prøver for syfilis, Borrelia burgdorferi, virale hepatitter og «Human Immune Deficiency 
Virus» (HIV) og Mycobacterium tuberculosis med for eksempel. TB-IGRA QuantiFeron (IGRA – interferon 
gamma release assay). 

Andre undersøkelser kan vurderes som oppløselig IL-2 reseptor og angiotensinkonverterende enzym 
(ACE) for sarkoidose diagnostikk. 

Man kan vurdere å ta anti-Hsp70 («Heat shock protein 70») som tas ved autoimmun hørselstap. Anti-
Hsp70 analyseres foreløpig ikke Norge, men på Wieslab AB i Sverige som immunblot der resultat angis 
som enten positivt eller negativt. WIESLAB Diagnostic Services, Wieslab AB, Lundavägen 151 SE-21224 
Malmö, Sweden. 

Radiologiske undersøkelser:  Magnetisk resonans bildediagnostikk (MRI) ofte med angiografi (MRA) 
av cerebrum og hjernestamme som inkluderer mellomøre og cerebellopontin vinkelen. Dette kan påvise 
væskesignal med labyrintitt eller forkalkning. MR-Angiografi av aorta kan verifisere aortitt eller arteritt i 
store kar. 

18FDG PET/CT/MRI undersøkelse. En positronemisjonstomografi (PET) med radioaktivt sporstoff, som 
oftest er fluor-18-merket, i sammen med deoksyglukose som er en druesukkerforbindelse. Dette er som 
kjent knyttet opp til MRI eller computer tomografi (CT). Dette kan være aktuelt å utføre hvis det er 
spørsmål om vaskulitt i store kar samt aktuelle differensiell diagnoser ved CS; som sarkoidose, IgG4 
assosiert sykdom og tuberkulose bl.a. 

Andre undersøkelser bør vurderes som spinalpunksjon og nevrologisk vurdering og eventuelt elektroence-
falograf (EEG) og «somatosensory evoked potentials» (SEP) undersøkelser. 

Ekkokardiografi (EKKO-cor) bør vurderes der det er rapporter på hjerteklaffeaffeksjon ved CS særlig hos de 
med affeksjon av aorta ascendens og bakteriell endokarditt kan være en differensial diagnose. 

Behandling 

Det foreligger ingen randomiserte studier på behandlingseffekt og det foreligger ingen internasjonale anbe-
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falinger om behandling. Generelt er glukokortikoid (GC) brukt og lokal steroid behandling har bra doku-
mentert effekt på keratitt og anterior uveitt mens bakre uveitt og retinitt krever systemisk GC behandling. 

Kortikosteroider. Ved audiovestibular symptomer som akutt innsettende hørselstap vil fleste bruke høy-
dose (1-2mg/daglig) per oral Prednisolon der man vanligvis ikke overstiger det som tilsvarer 60 mg/døgnet. 
Innledningsvis. Ved alvorlig affeksjon kan evt. intravenøs metylprednisolon (125 – 1.000 mg daglig)  da 
over maksimalt tre dager og da  etterfulgt av per oral høy prednisolon behandling som skissert.  De pasien-
tene som har refraktær sykdom, må man legge opp til langvarig steroid behandling og vil man prøve 
å gi steroid sparende behandling. Der har vi dessverre ingen prospektive randomiserte studier og den 
medisinske litteratur baseres på retrospektive kasuistikker og historiske pasientkohorter der man vet at fore-
ligger betydelig publikasjonsbias i retning av positiv effekt. 

DMARDs. Fleste velger først per oral eller subkutant metotreksat (15-25 mg/uke) (MTX) som steroid 
sparende medikament. Det foreligger flere alternativt azathioprin (AZA)/Imurel (rundt 2mg/kg per dag) 
men det er rapporter på per oral cyklofosfamid behandling, mykofenolat, samt på kalsineurin hammerne; 
ciclosporin og takrolimus. 

Biologiske legemidler. Det er flerre rapporter om positiv effekt av anti-TNFα behandling, der det kun har 
vist effekt av antistoffer i hovedsak infliksimab (6), men etanercept har ikke vist seg å være virksomt hi 
en prospektiv studie på immunrelaterte cochlea-vestibular lidelser (IMCVDs) (10). Det foreligger enkelt-
stående rapporter på effekt og manglende effekt av rituksimab (RTX) (anti-CD20 antistoff) og kasuistikk 
på tocilizumab (anti-Interleukin-6 antistoff) (11-13). 

Per dags dato vil man igangsette steroid behandling og legge til MTX hvis intoleranse vurdere AZA og hvis 
utilstrekkelig effekt forsøke først med intravenøst infliksimab (anti-TNF-alfa antistoff). 

Prognose 

Sykdomsforløp ved CS karakterers av tilbakefall. I KS kohorten fra Mayo Clinic (60 pasienter) var rap-
portert om at 62% av pasientene hadde rekke tilbakefall mens 13% hadde ett isolert tilbakefall, mens 2 
pasienter (3%) kom aldri i remisjon (5). Nyere oppfølging fra en fransk kohort undersøkelse (62 pasienter) 
der bruk av langvarig immunsuppressiv behandling var mer uttalt, viste 13% tilbakefall etter 5 år og 31% 
tilbakefall etter 10 år. 

Øyeaffeksjonen har som regel god prognose mens særlig affeksjon på hørsel har dårlig prognose og fleste 
pasienter har sekvele i form av permanent hørselssvekkelse og øresus. 
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79. 

EOSINOFIL GRANULOMATØS 
POLYANGIITT (EGPA), CHURG-STRAUSS 
VASKULITT (REV 034) 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på EGPA 

Klinisk med nedsatt allmenntilstand, vekttap og inflammasjonsparametere  som ved PAN og 

GPA,  men med en sterk allergisk komponent. Flyktige lungeinfiltrater. 

MPO-ANCA hos ca. 50% 

Læringsmål REV 034 

ICD-10 M30.1Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA). Polyarteritt med lungeaffeksjon, i den 
tiende versjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 

i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO ICD10).

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa88b4d3ed6-30a1-40df-9af5-8594899ae1a9
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617612


Definisjon 

I 2012 på den internasjonal vaskulitt-konsensuskonferansen i Chapel Hill i delstaten North Caroline 
(«Chapel Hill Consensus Conferance» CHCC 2012) ble laget definisjon og sykdomsnavnet Churg Strauss 
syndrome ble formelt erstattet med eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA) (1). EGPA er definert 
som småkarsvaskulitt og klassifisert med ANCA vaskulitter (AAV) som granulomatøs polyangiit (GPA) 
og mikroskopisk polyangiit (MPA). Dette til tross for at kun 30-40% av EGPA pasientene er ANCA pos-
itive. EGPA står i særstilling blant AAV og der sykdommens patogenese overlapper med hypereosinofile 
syndrom. Det er to hovedformer av EGPA som avhengig av ANCA status. Det viser seg at anti-myeloper-
oksidase (MPO) ANCA positive EGPA pasienter har fenotype som ligner mer på vaskulitt som er både 
genetisk og klinisk mer forenlig med mikroskopisk polyangiit (MPA), med sykdomsmanifestasjoner som 
perifer nevropati, palpable purpura, nyre-affeksjon, men noe sjeldnere lunge- og hjerteaffeksjon en ANCA 
negative EGPA fenotypen. Som ser ut til å være mer relatert til hypereosinofil syndrom (HES) med hov-
edsymptomene; astma, øvre luftveissymptomer (2). 

Historikk 

Churg Strauss syndrom (CSS) ble i 1951 beskrevet av Lotte Strauss og Jacob Churg under navnene «allergic 
granulomatosis», «allergic angiitis» og «microskopic periarteritis» (3). Fra 2012 har CSS fått navnet eosi-
nofil granulomatose med polyangiit (EGPA) som nå anvendes i internasjonal medisinsk litteratur. 

Genetikk 

I en nylig publisert internasjonal banebrytende genom-assosiasjonsstudie (genome-wide association study 
– GWAS) med 676 pasienter med EGPA og 6809 kontroller (2). Det er sterk assosiasjon til HLA typer 
-DRB1*08:01, *01:03 og HLA-DQA1*02:01 kun hos MPO-ANCA positive EGPA pasienter likt og hos 
pasienter med MPA (2). Avvik i GPA33 genet, rs9290877, og rs11745587:A som er assosiert til 
C5orf56-IRF1-IL5 var kun forbundet til MPO-ANCA negative EGPA pasienter. Det var flere gener som 
var funnet uavhengig av ANCA status, bl.a. ved gen som koder for BIM, et Bcl2-relatert protein, som nød-
vendig for å styre rekke funksjoner inklusiv; programmert celledød (apoptose), homeostase i immunreg-
uleringen, overlevelse av mastceller og avvik er forbundet til økt risiko for autoimmune sykdommer (2). 
Avvik i BCL211 og MIR4435-2HG (MORRBID) genene er assosierte til EGPA med høyere eosinofilcel-
letall og astma (2). Avvik i BIM er bl.a. forbundet til hypereosinofil syndrom (HES) (4). Gen som koder for 
TSLP som utløses ved betennelsestilstander fra stroma- og epitelceller og stimulerer til TH2 respons og økt 
andel eosinofili. Allelet assosiert til rs1837253:C hos europeiske EGPA pasienter er knyttet til astma, nese-
polypper og allergisk rhinitt og økt eosinofil tall. I tillegg er rs6544802 som er assosiert til BACH2, CDK6, 
og GATA3 assosiert til EGPA (2). 
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Figur 1. ANCA status og genetikk ved eosinofil granulomatose med polyangiit. (Adoptert fra Paul A Lyons 
og kolleger (2)). 

MPO : myeloperoksidase, ANCA : antinøytrofilt cytoplasma antistoff, EGPA : eosinofil granulomatose med 
polyangiit, MPA : mikroskopisk polyangiitt 

Patogenese 

Det store vansker å avklare patogenesen for EPGA og årsakene ligger dels i at det foreligger ingen dyre-
modeller og i at tilstanden svært sjelden. I motsetning til de andre AAV som GPA og MPA, virker ikke 
som ANCA antistoffer har direkte rolle i patogenesen av EGPA. Som ved astma, aktiveres CD4+ T-lymfo-
cytter hovedsakelig via Th2-type respons og med klonal ekspansjon og med frigjøring av cytokinene; IL-4, 
IL-5 og IL-13. Disse påvises både i EGPA-pasientenes sera og bronkoalveolær skyllevæske (BAL). IL-5 har 
viktig rolle i eosinofilenes modning og overlevelse, og det er en sterk assosiasjon mellom IL-5-ekspresjon 
og EGPA-aktivitet (BVAS og eosinophili). EGPA-patogenesen ser også ut til å implisere også Th1- og 
Th17-responser (5). 

Klassifikasjon og sykdomsaktivitet 

European Medicines Agency (EMA) flytskjema algoritme er brukt i studier for å kategorisere pasienter med 
GPA, MPA, EGPA og polyarteritis nodosa (PAN) (6). 

Figur 2. Foreslått algoritme ved klassifikasjon av ANCA-assosiert vaskulitt og polyarteritis 
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nodosa (6). ACR: American College of Rheumatology; CHCC-2012 : Chapel Hill Consensus Confer-
ence 2012; cPAN : classic polyarteritis nodosa; EGPA : eosinofil granulomatose med polyangiitt; GPA : 
granulomatose med polyangiitt; MPA : mikroskopisk polyangiitt. MPO : myeloperoksiadase; PR3 : pro-
teinase 3. 

Klassifikasjon. Det er foreløpig to klassifikasjonskriterier som anvendes for EPGA tidligere det er Lanham’s 
kriteria fra 1984 som inkluderer at tre kriteria er oppfylt: (i) astma, (ii) perifer eosinofil (>1500/mm3eller 
>10% av leukocytt tal) og (iii) påvist vaskulitt i to eller flere organer (7). Den andre er American College of 
Rheumatology (ACR) klassifikasjonskriterier fra 1990 (8). Der må minst fire av seks av følgende kriterier 
være oppfylt; (i) astma, (ii) eosinofili (>10%), (iii) mono-/polynevropati, (iv) lungeinfiltrat, (v) paranasal 
sinus affeksjon, eller (vi) ekstravaskulære eosinofile leukocytter. Det er utformet oppdatert EULAR/ACR 
klassifikasjonskriteria for EGPA som ved de to andre AAV som forventes i 2021. Den baserer seg på «Diag-
nostic and Classification Criteria in Vasculitis Study» (DCVAS) som er en internasjonal, multisenter, 
observasjonsstudie som har samlet data på over 1000 AAV-pasienter samt data fra pasienter med andre for-
mer for vaskulitt og pasienter med sykdommer som etterligner vaskulitt. 

BVAS. Sykdomsaktivitet ved EGPA som ved MPA og GPA vurderes etter Birmingham Vasculitis Activity 
Score versjon 3. Ved BVAS er maksimal score på 63 poeng og ved vedvarende sykdom er maksimal score på 
33 poeng. Komplett remisjon angis som BVAS =0 med per oral Prednisolon 7,5 mg/d eller lavere mens ved-
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varende «sustained» remisjon som BVAS = 0 i 6 måneder eller mer. [http://golem.ndorms.ox.ac.uk/calcu-
lators/bvas.html] (9, 10). 

VDI. Skade ved vaskulitt vurderes etter Vasculitis Damage Index (VDI) (11). Skåring i VDI er permanent 
og poenger beholdes, men skaden må ha stått i minimum 3 måneder.  [https://qxmd.com/calculate/calcu-
lator_302/vasculitis-damage-index-vdi] 

Five Factor Score. For å vurdere behandlingsstrategi må man ta stilling til alvorlighetsgrad. Den franske Five 
Factor Score (FSS) har vært vurdert ved ANCA assosierte vaskulitter og polyarteritis nodosa (PAN). Siste 
oppdaterte versjonen er fra 2011 og er assosiert til prognose og dermed behandlingsvalg ved EPGA (Tabell 
1) (12, 13). Alvorlig systemisk form av EGPA har som oftest «Five Factor Score» (FFS) > 0, mens alder ≥ 
65 år, ikke er alene tilstrekkelig som den eneste av de fem delene i FFS for å klassifisere EPGA som alvorlig. 
Annen alvorlig organaffeksjon kan også forekomme til tross for FFS=0, som lungeaffeksjon med og uten 
lungeblødninger og/eller nerveaffeksjon inklusiv mononevritis multipleks. 

Tabell 1. Five-factor score for eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA). (12, 13) 

Revidert 2011 «five-factor score» (12) 1996 «five-factor score» (13) 

Alder > 65 år Sentralnervesystem affeksjon 

Manglende øre-nese hals affeksjon Proteinuri (>1 g/dag) 

Hjerteaffeksjon med hjertesvikt Hjerteaffeksjon 

Nyreaffeksjon med nyresvikt 
(serum kreatinin > 150 µmol/L (1,7mg/dL)) 

Nyreaffeksjon med nyresvikt 

(serum kreatinin > 140 µmmol/L (1,6mg/dL)) 

Affeksjon av fordøyelsessystemet Affeksjon av fordøyelsessystemet 

Kliniske symptomer ved EGPA 

A: Allmennsymptomer 

Feber, asteni og vekttap forekommer ofte ved diagnose: hadde rundt 40% feber og myalgi, rundt 30% hadde 
artralgi, og nesten 50% hadde signifikant vekttap (14). 

B: Lunge og øre-nese-hals (ØNH) manifestasjoner 

Astma er et av kardinal symptomene og rammer flest alle pasientene (95-100%), som oftest før de utvikler 
tegn på systemisk vaskulitt. Det kan være sen debuterende astma, men kan også starte i barns-/ungdom-
sårene. Astma ved EGPA er generelt alvorlig med oftest økte symptomer ved utvikling av vaskulitt som 
krever økt glukokortikosteroid behandling. 

Lungeinfiltrater er vanlige ved EGPA (40%), og de kan være uni- eller bilaterale, og ved oppstart av kortikos-
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teroider vil de vanligvis forsvinne i løpet av noen dager. Alveolær blødning, forårsaket av lunge-vaskulitt, 
er sjelden (<5%), og kan i sjeldne tilfeller medføre massiv hemoptyse som medfører utalt dyspne, anemi og 
lungesvikt. 

C: Nevrologiske manifestasjoner 

Perifere nevropati opptrer hyppig (45-75%), der hovedpresentasjonen er mononeuritt-multipleks som 
skyldes vaskulitt i vasa nervorum av nerver. Pasienter kan utvikle parestesi eller smertefull hyperestesi. Kra-
nial nerve affeksjon ser ut til å forekomme sjelden (3%). 

E: Hudmanifestasjoner 

Affeksjon av hud er vanlig ved småkarsvaskulitt (40-70%). Patogenesen er enten vaskulitt i små-kar eller 
utvikling av ekstravaskulære granulomer med vaskulær purpura. Subkutane knuter er ofte bilaterale, sym-
metriske, røde. Dessverre er som regel biopsier av hudlesjoner ved EGPA ikke diagnostiske verken for EGPA 
eller for andre AAV. Andre hudmanifestasjoner kan forekomme med EGPA, deriblant urticaria, livedo 
reticularis og gangrenøse nekrotiske sår. 

F: Affeksjon av gastrointestinal kanalen 

Gastrointestinal (GI) involvering av EGPA er alvorlig og kommer med i five-factor score (FFS). Kliniske 
manifestasjoner av GI er ofte uspesifikke, fleste får abdominalsmerter, kvalme, oppkast, diaré og/eller tarm-
blødning. Tarmperforering, den alvorligste komplikasjonen og er forbundet med høy dødelighet. 

G: Hjerteaffeksjon 

Affeksjon av hjerte er den alvorligste EGPA-manifestasjonen og er den hyppigste årsaken til død. Hjerteaf-
feksjon kommer også med i five-factor score (FFS). Forekomsten av hjerte manifestasjoner ved EGPA kan 
lett undervurderes. I en stort fransk kohort serie som inkluderte 383 pasienter fikk 16%% og 15% av pasien-
tene kardiomyopati og perikarditt. Det var derimot 2,3 x større andel av de som var ANCA negativ (19,2%) 
en de som var ANCA positiv (8,3%) EGPA (14). Pasienter med EGPA bør vurderes med ekkokardiografi 
og EKG og risikopasienter på scope MRI av hjerte bør sterkt vurderes og koronarangiografi ved selekterte 
tilfeller. 

H: Affeksjon av nyrer 

Glomerulonefritt ved EGPA er assosiert med anti-MPO ANCA positivitet og alvorlig nyreaffeksjon er rel-
ativt uvanlig sammenlignet med andre AAV (GPA og MPA). Ved nyreaffeksjon viser nyrebiopsier hoved-
sakelig pauciimmun halvmåne glomerulonefritt som ved AAV. 
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Differensial diagnoser ved EGPA 

Det er flere differensial diagnoser ved EGPA og det er multiple årsaker for eosinofili. Det kan være allergisk 
reaksjon av medikamenter eller tilsetningsstoffer som ved DRESS syndrom «drug reaction with eosinophilia 
and systemic symptoms». En hyppig årsak er infeksjoner som kan være fugal, orme, parasitt, eller viral infek-
sjoner. Eosinofili kan sees ved autoimmun sykdommer som ved; sarkoidose, IgG4-relatert sykdom og ved 
inflammatorisk tarmsykdom.   Underliggende malignitet både solid tumorer, akutt og kronisk eosinofil 
leukemi og andre myeloid neoplasmer som kronisk myelogen leukemi og systemisk mastocytose. Man kan 
også ha primært hypereosinofil syndromer. 

Den viktigste i den vestlige verden er eosinofil astma, andre er parasitt infeksjoner og allergisk bronkopul-
monar aspergillose. Andre tilstander må utelukkas og serologisk undersøkelse for toksokariase og utføre 
HIV «human immunodeficiency virus» test.  Det er indisert for å teste for Aspergillus i sputum og/eller ved 
bronko-alveolær lavage (BAL) i tillegg bør det tas prøver for tryptase og vitamin B12 og ta blodutstryk for 
å vurdere dysplasi, eosinofili eller blaster (15). Hypereosinofilt syndrom (HES), som også kan være assosiert 
med kardiopati, lungemanifestasjoner og nevropati. De viktigste forskjellene mellom HES og EGPA to er 
symptomer på vaskulitt og/eller biopsi-bekreftelse av EGPA. Ved HES kan man se forhøye tryptase verdier 
og /eller vitamin B12 nivå. Genetisk testing for FIP1L1-PDGFRA-fusjon, c-kit og JAK2-mutasjoner 
(16-18). Gleich syndrom som også kalles episodisk angiødem med eosinofili og systemisk mastocytose med 
eosinofili er også sjeldne differensial diagnoser. 

Behandling 

Behandlingslinjer som tar for seg behandling av EGPA 

• Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss) (EGPA) Consensus Task Force rec-
ommendations for evaluation and management via French Vasculitis Society. 2015 (15) 

• EULAR/ERA-EDTA recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis. 2016 
(19) 

• Behandlingsanbefalinger for ANCA assosierte vaskulitter fra Norsk revmatologisk forening (NRF) 
fra 2020. 
https://norskrevmatologi.no/index.php?action=showtopic&topic=KdSBTSCg 

Eosinofil granulomatose med polyangiit (EPGA) er sjelden sykdomstilstand og det foreligger foreløpig 
svært begrenset med randomiserte medikamentstudier. Pasienter med ANCA positivitet (ca. 40%) har som 
oftest pANCA/MPO-ANCA. ANCA positive pasienter har oftere vaskulittiske trekk som heller ofte mer 
imot mikroskopisk polyangiitt (MPA). 
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Figur 3 – Induksjon og vedlikeholdsbehandling av eosinofil granulomatose med polyangiitt i følge Norsk 
revmatologisk forening (NRF). 

Ved alvorlig form av EPGA særlig hos de som har hjerteaffeksjon vil man velge mer forsiktig nedtrapping av 
Prednisolon med oppstart på 1mg/kg (max 60mg/d) (se Tabel 2a). Det kan vurderes å forsere noe raskere 
Prednisolon nedtrapping etter 8-10 uker avhengig av forløp og tilstand. Mindre alvorlig EPGA er pasienter 
med EPGA som har FFS=0 som er uten alvorlig organaffeksjon. Der vil man bruke raskere nedtrapping (se 
Tabell 2b). 

INDUKSJONSBEHANDLING 

A: Glukokortikoid behandling 

Det anbefales å innlede behandling med høydose steroid behandling ved alvorlig sykdomsbilde som oftest 
med IV metylprednisolon (SoluMedrol) 500-1000 mg IV x1 daglig i 3 dager. Alternativt kan man bruke 
per oral Prednisolon behandling 1mg/kg (maks 60 mg/d) over 3 dager ved mindre alvorlig tilstand. 

Det er stor fare for residiv ved nedtrapping av per oral Prednisolon behandling, under 15mg/d, men målet 
er å komme ned til 5mg/d hvis mulig. 

Tabell 2. Forslag til per oral Prednisolon nedtrapping ved induksjonsbehandling. 

 2a – ved alvorlig EPGA                                                       2b – ved mindre alvorlig EPGA 

EOSINOFIL GRANULOMATØS POLYNAGIITT  |  584



Alvorlig EGPA 

Intravenøs puls behandling med cyklofosfamid, som fleste ville ha valgt, eller per oral cyklofosfamid etter 
EUVAS/CYCLOPS protokoll (20). Særlig ved ANCA positiv EGPA er induksjonsbehandling med IV rit-
uksimab et alternativ. Foreløpig har man ingen randomiserte studier til å støtte dette men en rekke små ikke 
randomiserte studier indikerer effekt av rituksimab, der en nylig metaanalyse rapporterte 171 pasienter som 
fikk rituksimab enten med 375 mg/m2 per overflate ukentlig til sammen 4 ganger eller fast dose på 1000 mg 
med 2 ukers intervall (21). Det foregår en randomisert fase III studie i Frankrike under akronymet REO-
VAS («Rituximab in Eosinophilic Granulomatosis With Polyangiitis») på bruk av rituksimab ved EPGA 
som induksjonsbehandling som inkluderer 108 pasienter med 1:1 randomisering, som skal helt nylig være 
ferdig, men foreløpig foreligger ingen resultater (NCT02807103). Det er også igangsatt en annen fase III-
IV studie i Frankrike på vedlikeholdsbehandling med rituksimab på EGPA som har svært lik protokoll 
som tidligere studier på GPA og MPA med 500 mg rituksimab hver 6. måned. Det er 1:1 randomisering 
med 98 pasienter inkluderte og forventet avslutning rundt sommeren 2022. Studien går under akronymet 
MAINRITSEG (“Maintenance of Remission With Rituximab Versus Azathioprine for Newly-diagnosed or 
Relapsing Eosinophilic Granulomatosis With Polyangiitis”) (NCT03164473). 

IV cyklofosfamid behandling bør vurderes hos følgende pasienter med EGPA: 

• Hjerteaffeksjon. 
• Ved residiv når tidligere har vært brukt induksjonsbehandling med rituksimab. 

Rituksimab behandling kan vurderes hos følgende pasienter med EGPA: 

• ANCA positive pasienter. 
• Ved residiv når tidligere har vært brukt induksjonsbehandling med cyklofosfamid. 
• Hos de få med nyreaffeksjon og glomerulonefritt. 

Mindre alvorlig EPGA 
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Ved fredelig sykdomsbilde kan man vurdere monoterapi med steroider og vurdere tilleggsbehandling ved 
tilbakefall. Man kan også velge immunsupprimerende i tillegg til steroid behandling i starten til tross for 
at det foreligger dårlig dokumentasjon på dette. Ut fra nåværende kunnskap kan man på lik linje vil man 
vurderer metotreksat (MTX), azathioprin (AZA) eller mykofenolat (MMF) der resultatene av dette ser ut 
til å være dårlig med dessverre svært begrenset steroidsparende effekt. Hos pasienter spesielt med astma med 
og uten sinus og nasale symptomer kan sc. mepolizumab (anti-IL-5 antistoff) vurderes også hvis pasienten 
får tilbakefall under redusert steroidbehandling. Det foreligger randomisert kontrollert studie som påviser 
effekt av sc. mepolizumab som induksjonsbehandling på ikke alvorlig EGPA (22). Definisjonsmessig er 

B: INDUKSJON, alternativ 1: CYCLOFOSFAMID (CYC) -Sendoxan® 

Behandlingsprotokoll er som ved GPA og MPA. Man anbefaler IV puls behandling foran daglig per oral 
cyclofosfamid behandling (2mg/kg), der da foreligger lavere total kumulativ dosering av cyclofosfamid. 
Cyklofosfamid gis etter EUVAS/CYCLOPS protokoll med intravenøse pulser med cyclofosfamid 15 mg/
kg (max 1.200 mg) med de første tre kurene med to ukers intervall (uke 0, 2, 4) og deretter med tre ukers 
intervall (uke 7, 10 evt. 13, 15….). Når pasienten har kommet i remisjon vil man gå over til vedlikeholdsbe-
handling (se Figure 1). Cyklofosfamid doseringen både må tilpasses alder samt nyresvikt (se Tabell 3). 

 

Tabel 2 Doseendring av cyklofosfamid relatert til alder / nyrefunksjon 

CYC i.v. puls (mg/kg) 

(Max 1200mg) 

Alder (år) 
Kreat ≤ 300(μmol/L) eller 

eGFR > 30 (ml/min/1,73m2) 

Kreat > 300 

eGFR: ≤ 30 

< 60 15 12,5 

60 – 70 12,5 10,0 

> 70 10,0 7,5 

 

B: INDUKSJON, alternativ 2: RITUXIMAB (RTX) 

Ritksximab 1.000 mg i.v.  gitt med 2 ukers intervall, eller 

Rituksimab 375 mg/m2 overflate i.v. ukentlig i 4 uker. 

 

30-60 min. før infusjon av rituksimab gis følgende premedikasjon 
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• 1g paracetamol 
• 10 mg cetrizin p.o. eller 5 mg deksklorfeniramin i.v. 
• 125 mg metylprednisolon (Solu-Medrol®) i 100 ml NaCl 9 mg/ml i.v. 

C: INDUKSJON alternativ 3a: METOTREKSAT (MTX) 

MTX kan vurderes ved begrenset EGPA, uten truende organaffeksjon. 

Metotreksat p.o eller s.c. 

• MTX s.c. er å foretrekke, for bedre og mer stabil blodverdi 
• 0,3 mg/kg/uke (15-25 mg), trappes opp over max. 4 uker 
• Det har vært tradisjon å gi samtidig po. folsyre for eksempel 1 mg daglig. 

C: INDUKSJON alternativ 3b: MYKOFENOLAT (MMF) – CellCept® 

Mykofenoalt mofetil kan vurderes ved begrenset EGPA uten truende organaffeksjon. 

Dosering: 2-3 g/d fordelt på to doseringer, med ca. 12 timers intervall. Det er tabletter på 500 mg og kapsler 
på 250 mg i tillegg finnes det i mixtur. 

C: INDUKSJON alternativ 3c: AZATIOPRIN (AZA) – IMUREL® 

Azathioprin (AZA) – Imurel® kan vurderes ved begrenset EPGA uten truende organaffeksjon 

Man anbefaler å ta. tiopurin methyltransferase (TPMT) genotype forut behandling. De fleste (rundt 90%) 
har TPMT*1/*1 (wild-type) genotype med normal TPMT enzym aktivitet og kan få vanlig dosering, 
2,0-2,5 mg/kg per dag en gang på dagen. Pasienter som er heterozygote med TPMT*1 og noen av de over 20 
TPMT polymorfismene, som oftest er *2, *3A, *3B, *3C, og *4, har redusert TPMT enzym aktivitet og må 
få redusert, oftest halvert dosering og følges grundig hvis oppstart. De som ikke har TPMT*1genotypen og 
enten homozyt og/eller heterozygot for en av de allelene bør ikke få azathioprin pga. økt risiko for alvorlig 
myelosuppresjon. Dette utgjør få pasienter (>1%). Vises til Avdeling for farmakologi. Oslo universitetssyke-
hus. https://anx.no/tpmt/ 

Verdi av 6-tioguaninnukleotide (6-TGN) og metyl-merkaptopurin (me-MP) måles i heparinisert fullblod, 
tilsier om effekt av AZA behandlingen. Terapeutisk område er: 6-TGN 3,5−5,0 µmol/L og me-MP <50 
µmol/L når brukes i transplantasjonsmedisin. Dette kan anvendes i kontroll med blodprøve. Se 
https://anx.no/6tgn/ 
Imurel finnes i 50 og 25 mg tabletter. 

C: INDUKSJON alternativ 3d: MEPOLIZUMAB – NUCALA® 
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Anti–interleukin-5 monoklonal antistoff behandling er registret i Norge for behandling av terapiresistent 
eosinofil astma. 

Det er publisert en fase III, randomisert dobbeltblindet kontroll studie (MIRRA trial) som viste at behan-
dling med mepolizumab 300 mg sc. hver 4. uke, gitt i tillegg til steroid behandling hos pasienter med ikke 
alvorlig EGPA, var bedre enn placebo. I tillegg var dokumentert steroidsparende effekt (22). Mepolizumab 
har bra bivirkningsprofil, men foreløpig høy pris. Dokumentasjonen på EGPA er basert på induksjonsbe-
handling, men mepolizumab kan også brukes i vedlikeholdsfasen, men der har man ikke randomiserte kon-
trollerte studer. Mulighet er å bruke dette «off label» hos pasienter som er som ikke klarer å trappe ned 
steroidbehandling, og der det er dårlig effekt av annen immunsuppresjonsbehandling. Man kan vurdere å 
bruke samme behandlingsstrategi og ved eosinofil astma med oppstart av 100mg sc. hver 4. uke og evt. vur-
der økt dosering hvis manglende svar. Dette har man gjort hos flere pasienter som ikke klarer å komme ned 
under 10 -7,5 mg/d Prednisiolon i vedlikeholdsfasen av EPGA. 

Prognose ved EGPA 

Prognosen for pasienter med EGPA har forbedret seg betydelig siden bruk av systemiske glukokortikoid 
behandling ble utbredt og senere innføring av steroidsparende behandling i hovedsakelig cyklofosfamid ved 
alvorlig sykdom. Det har vært funnet sammenheng med «five-factor score» og overlevelse og der er ikke 
overaskende alder > 65 år assosiert til økt mortalitet i tillegg til hjerte- og gastrointestinal affeksjon. I en tysk 
studie på EGPA med 104 inkluderte pasienter var 10-år overlevelse på 89% som ikke var særlig lavere enn 
i generell befolkning, der standardisert mortalitet rate (SMR) lå på 1,29 (23). En nylig japansk studie som 
inkluderte 188 pasienter viste en 5-år overlevelse på 89,6% år og en 5 år relapse-fri overlevelse på 64% (24). 
D Vedvarende og langvarig steroid behandling som dessverre stor del av pasientene er avhengig av relateres 
til morbiditet, permanent skade i form av økt risiko for hjertekarsykdom, økt risiko for diabetes mellitus og 
overvekt samt for osteoporose og katarakt og leder til økt mortalitet over tid. Forhåpentlig kan økt bruk av 
effektive steroid sparende behandlingsalternativer med bla. hemming av interleukin 5, der man nå har flere 
behandlingsalternativer. Per dags dato har man i tillegg til mepolizumab som foreløpig er best utredet for 
EGPA, har man benralizumab (25-27) og reslizumab der det er lite dokumentasjon for EGPA. Det pågår 
«head-to-head» behandlings-studie på EGPA på benralizumab og mepolizumab (NCT04157348). 
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80. 

GOODPASTURE SYNDROM (GPS) ELLER 
ANTI-GLOMERULÆR BASALMEMBRAN 
(ANTI-GBM) SYKDOM (REV 034) 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på Goodpasture sykdom 

Anti-GBM sykdom er en sjelden alvorlig autoimmun sykdom, som karakteriseres med antistoff 

mot α3-kjeden i type kollagen type IV som finnes i basale membraner i nyrenes glomeruli (GBM) 

og i lungenes alveoli (ABM). 

Kliniske manifestasjonen er raskt progressiv glomerulonefritt hos nesten alle med lungeaffeksjon 

oftest i form av alveolare blødninger i 20-30% tilfelle. 

Diagnosen er basert på påvisning av anti-GBM antistoff i serum og/eller lineært nedslag i nyre-

biopsi. 

Behandlingen baseres på plasmaferese, høydose steroid behandling og cyklofosfamid. 

Læringsmål: REV 034 

I den tiende versjon av den internasjonale statistiske 
klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 
helseproblemer i regi av Verdens helseorganisasjon 
(WHO ICD10) er Goodpasture syndrom (GPS) eller 
anti-glomerulær basalmembran syndrom (anti-GBM 
syndrom) registrert som ICD-10 M31.0† Hypersensi-
tivitetsangiit med nyreaffeksjon M08.5*. 

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4377247_ccr30003-0160-f3&query=goodpastures%20syndrome&it=xg&req=4&npos=35
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4377247_ccr30003-0160-f3&query=goodpastures%20syndrome&it=xg&req=4&npos=35
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617617
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Definisjon 

Goodpasture syndrom/sykdom (GPS) er småkarsvaskulitt med autoantistoffer rettet mot basalmembraner 
(BM) som dekker nyrenes glomeruli (GBM) og lungenes alveoli (ABM). Sykdommen har fått navnet anti-
glomerulær basalmembran (anti-GBM) syndrom/sykdom som brukes stort sett nå i medisinsk faglitteratur. 

Historikk 

Ernest Goodpasture beskrev i 1919 en ung mann med en dødelig sykdom preget av hemoptyse, alveolær 
blødninger med proliferativ glomerulonefritt (1). I 1958 brukte Stanton og Tange for første gang Goodpas-
tures syndrom i beskrivelse  av pasientkasuistikk med lungeblødning og nekrotiserende glomerulonefritt 
(2). Ni år senere, i 1967 publiserte Lerner og kolleger bevis på anti-GBM-antistoffer fra mennesker kunne 
forårsake glomerulonefritt når de ble injisert i andre primater (3). 

Patogenese og patologi 

Anti-GBM antistoffer er oftest polyklonal av IgG1 eller IgG3 type og er rettet mot NC1 domenet av alfa-3 
kjeden av kollagen type IV, som er mest uttalt i basalmembraner i glomerulær og alveolær vev. Immunfluo-
rescensmikroskopi fra nyrebiopsi viser lineær avsetning av anti-GBM IgG, mens i sjeldne tilfeller IgA eller 
IgM, langs glomerulære kapillærer eller distale tubuli. Lysmikroskopi viser oftest halvmåne glomerulone-
fritt. 

Genetiske faktorer har utvilsom innvirkning på utvikling av anti-GBM sykdom. Det er sterk positiv assossi-
asjon mellom anti-GBM sykdom og vevstyper HLA-DRB1*1501 og DRB1*0401, men negativ assosiasjon 
til HLA-DRB1*07 (4). 

Omgivelsesfaktorer som er assosierte til anti-GBM syndrom. Det er assosiasjon med skade i lunge eller 
nyrevev parallelt med annen pågående sykdomstilstand, kjemisk affeksjon med evt. røyking, inhalering av 
røyk eller gass. Anti-GBM sykdom kan komme når det er annen underliggende nyresykdom. Ofte ser det ut 
til å være antinøytrofilt cytoplasma antistoff (ANCA) assosiert vaskulitt (AAV), men mye sjeldnere assosiert 
membranøs nefropati. Det er påfallende stor andel, ca. 1/3 av anti-GBM pasienter som også er ANCA pos-
itive og del av disse tilfredsstiller både AAV og anti-GBM diagnosene. Andre faktorer assosiert til anti-GBM 
sykdom er medikamentet alemtuzumab/Lemtrada®, som er nå kun registrert for behandling av multiple 
sklerose (MS), men var tidligere brukt for behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Det er et human-
isert monoklonalt antistoff rettet mot CD52 som er på overflaten av modne lymfocytter og kan samtydig 
redusere immunologisk toleranse og indusere flere autoimmune sykdommer deriblant anti-GBM sykdom. 

Kriterier for klassifikasjon og mål på 
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sykdomsaktivitet 

Det finnes ikke klassifikasjonskriterier for anti-GBM sykdom, og det finnes ikke mål for sykdomsaktivitet. 

Epidemiologi 

Sykdommen er svært sjelden (5) og nylig publisert studie fra Irland så fant at insidens av anti-GBM sykdom 
over 11 år (2003-2014) var 1,6 per million per år. 

En studie fra professor Jennette fra delstaten Nord-Carolina viste at rundt 15% av pasienter at av totalt 
632 pasienter med biopsidokumentert halvmåne glomerulonefritt og det var konstant i tre aldersgrupper 
hos pasienter 1-20 år, 21-60 år og hos de som var over 61 år. Mens det var økt andel av pauci-immune 
halvmåne glomerulonefritt med økt alder på hhv. 42%, 48% og 79%, mens fallende andel av immune-kom-
pleks glomerulonefritt med økt alder på hhv. 45%, 35% og 6% (6). 

Klinikk 

De aller fleste pasienter med anti-GBM sykdom har alvorlig nyreaffeksjon med raskt progres-

siv glomerulonefritt. I en nylig publisert nasjonal irsk studie hadde 77% hadde isolert nyreaf-

feksjon. 

I alt 22% hadde både nyre og lungeaffeksjon med alveoler blødninger. Det svært få kun 1% 

hadde isolert lungeaffeksjon (5), som er i tråd med andre kohortundersøkelser. De aller fleste 

som får lungeblødning har en underliggende lungesykdom, er røykere eller har blitt utsatt for 

andre omgivelsesfaktorer. 

Undersøkelser 

Ved mistanke om anti-GBM sykdom er det svært viktig å få analysert anti-GBM antistoffer 

som er en ø.hj. hjelp us. som man kan få med kort varsel som hurtigtest på Oslo univer-

sitetssykehus (OUS) sammen med hurtigtesting for ANCA (både PR3 og MPO). 
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Det er viktig med nyrebiopsi med immunhistokjemi for å bekrefte diagnosen og estimere skade som indik-
erer prognose. 

Blod og urinprøver inklusiv nyrefunksjon (kreatinin, eGFR og karbamid) samt hematologiske parametere. 

Diagnosen 

Diagnosen baseres på mønstergjenkjenning med vanligvis rask innsettende nyre- og/eller lungeaffeksjon og 
påvisning av anti- GBM antistoffer i serum og/eller lineær anti-GBM antistoff nedslag i nyrebiopsi. 

Differensialdiagnoser 

Andre årsaker for glomerulonefritt med lungeblødninger med det som anføres som «pulmonary renal syn-
drom». Der i fremste rekke er ANCA vaskulitter, men andre årsaker er kan være akutt antifosfolipid syn-
drom. Dette sykdomsbilde kan ses ytterst sjelden ved aktiv IgA vaskulitt (Henoch-Schönlein purpura) eller 
blandet kryoglobulinemi. 

Behandling 

Plasmaferese. Det er unison anbefaling at komme i gang med plasmaferese (PLEX) ved diagnose av anti-
GBM sykdom. Vitenskapelig dokumentasjon av PLEX ved anti-GBM sykdom er tynn. I den store ran-
domiserte PEXIVAS studien på AAV med 704 pasienter, var pasienter med anti-GBM ekskluderte (7). 
PLEX behandling ved anti-GBM sykdom gis daglig i 2-3 uker og i visse tilfeller lenger og i tilfelle lunge-
blødning da gis fersk frosset plasma. 

Kortikosteroider. Oppstart av høydose steroid behandling er innledet med intravenøs metylprednisolon 
(SoluMedrol®) 15-30 mg/kg opp mot 1000 mg x1 som man gir da som oftest i 3 dager etterfulgt av 
steroider. Deretter gis per oral steroider vanligvis Prednisolon i nedtrappende dosering, men like potente 
doseringer av andre per oral steroider som har mindre mineralkortikoid effekt kan brukes ved høye 
doseringer som metylprednisolon og deksametason. 

Cyclofosfamid. Det er mest vanlig å bruke per oral cyklofosfamid 2 mg/kg med nedtappede dosering etter 
nyrefunksjon (kreatinin clearance) og alder, med maksimal dosering 200 mg/d. En nylig fransk studie viste 
merkbar men ikke statistisk signifikant bedre prognose hos de som fikk per oral versus intravenøs cyklofos-
famid (8). 

Rituksimab. Dessverre har man ingen randomiserte studier på bruk av anti-CD20 antistoff behandling 
som rituximab. Det finnes kun enkeltkasustikker ved bruk på anti-GBM sykdom (9, 10). Det er vanskelig 
å konkludere ut fra publiserte kasuistikker, og generelt innebærer dette vanligvis positiv publikasjonsbias 
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i tillegg er det gitt i flere faser i sykdomsprosessen. Samtidig behandling med PLEX medfører at RTX blir 
filtrert bort sammen med andre antistoffer, derfor anbefales å vente med PLEX i 48 timer etter RTX behan-
dling basert på farmakokinetikk. Nylig oversikt av Jain i New York, USA og Uematsu-Uchida og kollegaer 
fra Japan anfører at det er totalt publisert 23 pasienter med anti-GBM sykdom som har fått RTX der aller 
fleste fikk det som tillegg ved cyklofosfamid og PLEX. RTX har vært gitt i svært varierte doseringer. Kun 
17% (4/23) fikk reumatoid artritt (RA) dosering som er 1.000 mg IV med 2 ukers intervall, der halvdelen 
(2/4) fikk kun den første doseringen. Fleste fikk RTX den såkalte lymfom doseringen som doseres etter 
overflate, dvs. 375 mg/m2 ukentlig i 4 ganger. Aller fleste fikk denne 57% (13/23), mens 13% fikk 375 mg/
m2 x2 (3/23) og 13% (3/23) fikk andre doseringer (9, 10). 

Konsentrasjon av anti-GBM er ofte målt ukentlig første 4-6 ukene og deretter hver 2. uke neste 6-8 uker. 
Hvis vedvarende eller stigende anti-GBM titer bør man vurdere andre tiltak som rituksimab behandling 
evt. mykofenolat eller azathioprin behandling. 

IdeS. IgG-nedbrytende enzym fra streptokokker (IdeS) er utviklet i Lund i Sverige av professor Mårten 
Segelmark og kolleger (11, 12) og kan muligvis bli et alternativ hos pasienter med anti-GBM sykdom og teo-
retisk andre immunglobulin medierte sykdommer. I en observasjonsstudie så man at behandling med IdeS 
hos tre pasienter med anti-GBM sykdom, førte til en rask reduksjon i sirkulerende anti-GBM antistoffer og 
dette var bekreftet med tilbakegang av anti-GBM i nyrebiopsi. Pasientene ble behandlet sent i forløpet som 
sannsynligvis har ført til irreversibel nyreskade. Det foregår en randomisert studie på effekt av IdeS som har 
fått akronymet GOOD-IDES (EudraCT number: 2016-004082-39) som vi må vente på. 

Prognose 

De tidligere det er kommet i gang med behandling de bedre prognose. Fra å være i fleste 

tilfeller dødelig i løpet av noen få måneder for mer enn 60 år siden, har overlevelse økt 

betraktelig. Det har vært avhengig av tidlig diagnose, innføring av immunsuppresjon, plas-

mautveksling og dialyse behandling. De siste pasientserier rapporterer om ett år pasientover-

levelse på mellom 80–90% (13). 

Nyreprognose er avhengig av grad av nyreaffeksjon når diagnose og behandling igangsettes. Hvis pasienten 
er dialyseavhengig ved diagnose er nyreprognosen dårlig. Pasienter med kreatinin > 500 µmol/L og/eller 
halvmåneutvikling i > 50% av glomeruli ved nyrebiopsi ved behandlingsstart, har dårlig nyreprognose. I til-
legg er det også negativ prospektiv faktor å ha ANCA (MPO eller PR3) samtidig (14). 
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GPA med lungeblødning. Cardenas-Garcia J, 
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81. 

GRANULOMATOSE MED POLYANGIIT 
(GPA) TIDLIGERE WEGENERS 
GRANULOMATOSE (REV 034) 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på GPA 

Symptomer fra luftveier omfatter bihuler, nese, trachea og lunger er typisk, ofte kombinert med 

glomerulonefritt (urin-undersøkelse) 

Feber, vekttap og utmattelse 

Høye inflammasjonsparametere 

PR3-ANCA økt hos de fleste med aktiv sykdom 

Læringsmål REV 034 

ICD-10 (Tiende versjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 
helseproblemer i regi av WHO (ICD10) M31.3 Granulomatose med polyangiit (GPA)) 

Definisjon 

Granulomatose med polyangiit (GPA) karakterisert 
av nekrotiserende granulomatøs vaskulitt av små 
og mellomstore kar. Sykdommen rammer i hoved-
sak øvre og/elle nedre luftveier, men kan ellers 
ramme kar i de fleste andre organsystemer i tillegg 
som oftest i nyrer og hud. 

GPA er sterkt assosiert til antistoff mot granuler i cytoplasma til neutrofile granulocytter. Et autoantistoff, 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa88b4d3ed6-30a1-40df-9af5-8594899ae1a9
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anti-neutrofil cytoplasma antistoff (ANCA), bindes spesifikk på proteinase 3 (PR3-ANCA) og er sterkt 
assosiert til GPA. Histologisk kan granulomer sees. 

Genetikk og patogenese 

Granulomatose med polyangiit (GPA), mikroskopisk polyangiit (MPA) samt og eosinofil granulomatøs 
polyangiit (EGPA) er klassifiserte som ANCA assosierte vaskulitter (AAV). Årsaken til at den enkelte pasien-
ten utvikler GPA er ukjent. Det er data som knytter dette til bærerstatus av bakterien Staphylococcus aureus. 
Det har vært funnet assosiasjon til medikamenter som; propylthiouracil og sulfasalazin ved AAV like til-
stander. I tillegg ved bruk av kokain gi affeksjon av nese og bihuler som kalles «cocain indusert midline 
destrucitve lesions» forkortet til CIMDL. Pasienter med CIMDL kan ha positiv PR3 ANCA, men ulikt 
GPA har flertall i tillegg også ANCA rettet mot human elastase (HNE-ANCA) og anti-MPO ANCA. 

Ved utvikling av granulomatose fester nøytrofile leukocytter seg til endotel utskiller de oksygenrike 
radikaler og proteolytiske enzymer (inkludert proteinase 3/PR3) som er toksiske for endotelcellene. I tillegg 
utløser nøytrofile leukocytter ekstracellulære nett (NETs) med PR3. Frigjøring og binding av antistoffer 
mot PR3 (PR3-ANCA), fører til aktivering av den alternative komplement aktiveringsveien. Det leder til 
forsterkning av lokal inflammatorisk respons og øker vevsskade. Granulom dannelse er et av de histologiske 
trekkene ved GPA, men sees ikke ved MPA. Granulomer antas å være relatert til cytokinsekresjonsmønster 
av type 1 T-hjelpe celler (Th1). Den dominerende reaksjonen ved GPA er via Th2-type reaksjon som via 
IL-4 og IL-10 fører til «vaskulittiske» systemiske manifestasjoner som for eksempel alveolare blødninger og 
glomerulonefritt. Andre typer lymfocytter og cytokiner er også involvert i denne inflammasjonskaskaden 
som Th17-lymfocytter. 

MPA og GPA har forskjellig genetisk assosiasjoner som tyder på at dette er separate sykdommer som deler 
felles kliniske og patologiske trekk. GWA-studier («Genome-Wide Association Studies») bekreftet forskjell 
mellom GPA og MPA som ikke er assosiert til den kliniske fenotypen, men assosiert til antistoff tilknyt-
ningen, dvs. om de er anti-PR3-ANCA eller -MPO-ANCA positive. HLA-DPB1*0401, PRTN3 (Pro-
teinase 3 Neutrophil Serine Protease), SERPINA1 (Alfa1 antitrypsin: serine protease inhibitor) er assosiert 
til PR3-ANCA (1-4) 

Et betydelig problem ved forsking på patogenese av PR3-ANCA vaskulitt er at man foreløpig ikke har bra 
dyremodell, som man har ved anti-myeloperoksidase ANCA (MPO-ANCA) vaskulitt. Der kan anti-MPO-
ANCA indusere vaskulitt i relativt enkle dyremodeller. 

Epidemiologi 

Forekomst (insidens) av GPA er estimert 2–12 tilfeller per år per million innbyggere og utbredelse 
(prevalens) 23–160 tilfeller per million innbyggere. GPA påvirker begge kjønn relativt likt. Median alder 
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for pasienter ved diagnose er i det femte tiåret. Barn kan i svært sjeldne tilfeller også bli rammet. I Europa ser 
forekomsten av GPA ut til å vise en nord-sør-gradient. Rapporterte forekomsten av GPA dobbelt så høy i 
Norge som i Spania (10,6 mot 4,9 nye tilfeller per år per million innbyggere). En interimsanalyse av «Diag-
nostic and Classification Criteria in Vasculitis Study» DCVAS AAV-pasientdata indikerer at PR3-ANCA 
AAV er den dominerende typen av vaskulitt hos nordeuropeere, samt innbyggere i Midtøsten og i det 
indiske subkontinent, mens MPO-ANCA AAV er den dominerende hos øst asiatiske, dvs. kinesisk, kore-
ansk og japanske (5). 

Kliniske forhold 

De tre viktigste målorganene ved GPA er øvre (ØNH) og nedre (lunger) luftveier og nyrer. Det er to epi-
demiologiske studer på GPA, en fra Frankrike og den andre fra Tyskland med 396 og 445 pasienter, pub-
lisert i 2010 og 2013. Fordelingen av de kliniske manifestasjonene ved systemisk sykdom angitt nedenfor 
kommer fra disse to studiene (6, 7). 

Sykdomsforløpet ved GPA kan variere. Noen pasienter kan i flere år ulmende plager med residiverende 
nesetetthet, sinusitt og otitt. Det er anført at 5% av pasientene har et slikt begrenset sykdomsbilde (8). 

Fleste pasienter har allmennsymptomer og beskriver nedsatt almenntilstand og det kan følge vekttap og 
utmattelse og noen har lavgradig feber. Leddsmerter er hyppige, og det er rapporter om nondestruktiv 
artritt i debut fase av sykdommen, men de symptomene responderer som oftest raskt på behandling. 

ØNH symptomer (85-95%): Epistaxis (neseblødning), nasale ulcerasjoner og skader i form av nesesep-
tumperforasjon og sadelnesedeformitet. Sinusitt med beinnydannelse. Affeksjon av munnslimhinne med 
gingival hyperplasi kan forekomme i sjeldne tilfeller. 

Otologiske symptomer: Otitis media, hørselstap, kondritt, otitis eksterna og granulomer i membrana tym-
panica samt betennelse i ørebensknuten og mastoidcellene (mastoiditt). 

Lungeaffeksjon (50-77%): Nekrotiserende granulomatøs betennelse i lunger har karakteristiske patogno-
monisk histopatologi som inkluderer; neutrofil mikroabscesser, fibrinoid nekrose, palisaderende histio-
cytter med kjempeceller, som danner et granulomatøst betennelsesmønster som ofte kalles “geografisk 
nekrose”.  Radiologisk korrelerer den nekrotiserende granulomatøse betennelsen med en eller flere 
lungeknuter med eller uten kavitasjon og lungeinfiltrater. Hoveddifferensial diagnosene ved lungeforan-
dringene ved GPA er bla. primær lungecancer eller metastaser, lymfoproliferative sykdommer inkl. lym-
fomatoid granulomatose, som er et sjeldent angiosentrisk og angiodestruktiv Epstein Barr-virusrelatert 
lymfom. Andre differensialdiagnoser er bla. lunge sarkoidose og lungeaffeksjon av autoimmune sykdom-
mer. Infeksjoner inklusivt soppinfeksjoner er en viktig diff. diagnose (histoplasmose, coccidiodomycosis 
ofl.). 

Granulom-utvikling i lunger trenger ikke å gi særlige kliniske symptomer. Ved mistanke om AAV bør man 
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Glomerulum med “halvmåne-nefritt” ved ANCA 
vaskulitt 

ha en lav terskel å utføre computer tomografi (CT thoraks) av lunger. Affeksjon av luftveier med affeksjon 
av trachea og bronkier gir etter hvert kliniske manifestasjoner i form av dyspne, stridor, hoste og hemop-
tyse. Alveoler blødninger er en hoveddødsårsak av sykdommen. Diffus alveolar hemorhagi (DAH) som kan 
oppstå i opp mot 25% av pasienter med GPA og MPA. Tilstanden kan bekreftes med å påvise blod ved 
bronkoskopi med skylling (bronchoalveolar lavage (BAL)) også for å utelukke infeksjon som Pneumocys-
tis jiroveci pneumoni (PJP). MPO-ANCA positive AAV pasienter er i på den andre siden i økt risiko for 
å utvikle interstitial lungesykdom med lungefibrose, det som kalles «usual interstitial pneumonia» (UIP). 
UIP utvikling ved er assosiert til økt alder (>65 år), tidligere alveolar blødning, men ikke valg av immun-
suppresjon og er en selvstendig negativ risikofaktor for prognose og vises til en nylig case-control studie fra 
Frankrike (9). 

Tracheobronkial betennelse er assosiert til GPA. Tilstanden er utfordrende. Bronkoskopi den mest viktige 
undersøkelsesmetoden for å kartlegge tilstanden og ta dyrkninger og histologi. Tracheobronkial betennelse 
er ofte terapiresistent ved systemisk immunsuppresjon og tilstanden gjenkjennes ofte lavgradig vedvarende 
betennelse med arrdannelse og stenosering i luftveier. Det kan forekomme skade på brusk i luftveier og 
luftveiskollaps med trakeobronkomalasi og i tillegg kan dette være komplisert med sekundær infeksjoner. 
Differensialdiagnosen ved tracheobronkial betennelse er bl.a.  relapsing polykondritt. 

Nyreaffeksjon (50-77%): mikroskopisk hematuri 
med nefrittisk urinsediment oftest granulære og 
erytrocyturi med fallende nyrefunksjon og 
utvikling av nyresvikt. Nyrebiopsi viser rask pro-
gressiv glomerulonefritt (RPGN) av type III. 
(Type I RPGN sees ved anti-GBM sykdom (Good-
pasture) og type II RPGN sees ved immunkom-
pleks medierte tilstander.) Det sees nekrotiserende 
ekstrakapillær fibrocellulære halvmåner med 
pauciimmun glomerulonefritt. Avhengig av 
utvikling og tidspunkt for biopsi vil det påvises 
permanent skadetegn med sklerotiske glomeruli og 
interstitial fibrose i nyrevev.  Nyrebiopsi kan både 
bekrefte diagnosen og har en avgjørende tyding i å forutse prognose og behandlingsvalg. Ved AAV kan 
patologien deles ned i fire klasser (10), i fokal affeksjon (≥50% av glomeruli uten patologi), halvmåneformet 
(«crescendic») affeksjon (≥50% av glomeruli med cellulære halvmåner), blandet (mixed) glomerulær affek-
sjon (<50% normal, <50% halvmåner, <50% sklerotiske) og sklerotisk glomerulær affeksjon (≥50% global 
skleroserte). Illustrasjon: Syed R, Rehman A, Valecha G, El-Sayegh S – BioMed research international 
(2015). CC BY-3.0 
Prognosen er best hos de som klassifiseres med fokal glomerulære forandringer og verst hos de som klassi-
fiseres med sklerotiske glomerulære forandringer som er i grunn permanent skade. 

Hudaffeksjon (20-30%): ved AAV sees i form av vaskulær purpura, livedo reticularis, pustler, blemme-
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Perifer ulcerøs keratitt og nekrotiserende skleritt 
ved Granulomatose med polyangiitt (GPA). 

formete lesjoner med vesikler eller noduli, ulcerøse og/eller nekrotiske sår og subkutane knuter. Histologi 
viser som regel leukocytoklastisk vaskulitt og ofte sees fibrinoid nekrose i karvegg. Hudbiopsi ved GPA er 
svært sjelden diagnostisk for GPA og viser svært sjelden karakteristisk granulomatøs granulomatøs inflam-
masjon. 

Perifer nevropati (23-28%): forårsakes av iskemisk aksonal vaskulitt av vasa nervorum. Vanligst er 
mononevritis multipleks mens sensormotorisk polyneuropati er mindre vanlig. 

Central nervøse manifestasjoner av GPA er svært 
sjeldne og som oftest følge av invasjon fra bihuler 
eller mastoid celler. Det svært sjelden med vaskulitt 
av intracerebrale kar. Det er hyppigere med affek-
sjon av dura matter med pachymeningitt med 
affeksjon av hjernenerver. 

Øyeaffeksjon (35-40%): i form av konjunktivitt, 
episkleritt, uveitt, retrobulbært granulom og 
optikusnevritt. Illustrasjon: Lu CW, Zhou DD, 
Wang J, Hao JL – Saudi medical journal 
(2016). CC BY NC-SA 3.0 

Annet: Sjeldne manifestasjoner er koronar angiitt, pankarditt og iskemi av tynn- og/eller tykktarm. Det er 
betydelig økt fare for venøse tromboembolier (VTE) med både dypvenetrombose og lungeemboli ved aktiv 
AAV (11). 

Laboratoriefunn 

Høy senkningsreaksjon (SR) og forhøyet C-reaktiv protein (CPR) med normocytær normokrom anemi og 
trombocytose som gjenspeiler forhøyet inflammasjonsaktivitet sees hos aller fleste som tegn på generalisert 
inflammasjonsaktivitet. Det er viktig å ta utføre differensial telling av leukocytter med tanke på eosinofili og 
andre differensialdiagnose. Procalcitonin er vanligvis normal ved AAV men kan være moderat forhøyet. 

Det er svært viktig å ta nyrefunksjonsparametere og forsikre seg urinprøve for urinstiks og mikroskopi. 

ANCA screening med testing for PR3- og MPO- ANCA og på OUS går det an å få ANCA test i løpet 
av få timer hvis kliniske situasjonen krever det og da evt. også anti-GBM hvis kliniske bildet er forenlig 
med Goodpastures syndrom som er en immunologisk betinget sykdom som skyldes auto-antistoff mot 
basalmembranen i lunge og nyrevev. 
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Diagnose 

Diagnosen av GPA stilles på mønstergjenkjenning. Der det kliniske sykdomsbilde støttes opp av kliniske 
funn og samt blodprøver inklusiv ANCA og eventuelt urin og aktuelle radiologisk funn (CT/MRI bihuler, 
tinningben og CT lunger/luftveier).  Det foretrekkes at diagnosen blir histologisk verifisert med biopsi fra 
som oftest neseslimhinne, lunge/luftveier og eller nyre. Histologisk påvises vaskulitt, granulomer, granulo-
matøs inflammasjon og/eller pauciimmun glomerulonefritt. Det er viktig at neseslimhinnebiopsi tas dypt 
ned til brusk, der det er relativ stort antall av neseslimhinnebiopsier er ikke representative. 

Differensial diagnoser ved GPA 

Annen ANCA vaskulitt som EGPA eller MPA. I tillegg Goodpastures/anti-GBA syndrom. Vaskulitt-lig-
nende sykdommer inkluderer en rekke tilstander deriblant medikament utløste tilstander, for eksempel. 
propyltiouracil (12) utløst tilstand. Ulovlige midler inkludert kokain og levamisol som er ofte brukt som 
tilsetningsstoff til kokain kan gi AAV liknende tilstand. Det er viktig at man evaluerer dette hos pasienter 
der man tenker GPA. 

Infeksjon (bakterier, sopp), lymfom, sarkoidose, IgG4 assosiert sykdom (IgG4-RD), Graves sykdom og 
orbital pseudotumor. 

Relapsing polykondritt kan utløse destruksjon med utvikling av sadelnese og/eller stenoseutvikling i 
luftveier men GPA gir ikke ytre øreaffeksjon. 

Kolesterolembolier, antifosfolipid antistoff syndrom, atrialt myksom, og bakteriell endokarditt kan gi 
vaskulitt liknende tilstand. 

Klassifikasjon, estimering av sykdomsaktivitet og 
skade 

Betegnelsen “begrenset” (limited) GPA ble introdusert i 1966 og ble opprinnelig definert som GPA som 
ikke involverte nyrene. Denne definisjonen bør unngås fordi begrepet ofte blir tolket feil. “Begrenset” GPA 
betyr ikke det samme som “ikke-alvorlig” GPA.  De som oppfyller definisjonen av “begrenset” GPA kan ha 
alvorlig livstruende sykdom, og de som ikke oppfyller definisjonen kan ha ganske mild sykdomstilstand. 

Nåværende klassifikasjonskriteria for GPA (tidligere Wegeners granulomatose) er fra 1990 og der er ikke 
ANCA status inkludert (13). Det foreligger foreløpig ikke klassifikasjonskriteria mikroskopisk polyangiitt 
men det var tidligere vært klassifisert som polyarteritis nodosa (PAN).  Nye oppdaterte klassifikasjonskrite-
ria for ANCA assosierte vaskulitter blir snart publisert. 
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Tabel 1: “American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener’s 

granulomatosis. “ 

1. Betennelse i nese og/eller munn. Utvikling av smertefulle eller smertefrie sår i munn 

eller purulent eller skorper i nese. 

2. Lungeforandringer. Radiologiske bilder som viser knuter, infiltrater og/eller kavitering. 

3. Mikroskopisk hematuri. Mikrohematuri (> 5 røde blodlegemer per synsfelt) eller røde 

blodlegemesylindrer. 

4. Granulomatøs betennelse I vevsbiopsi. Histologiske endringer som viser granulomatøs 

betennelse i arterievegg eller i det perivaskulært og/eller ekstravaskulært. 

Tilstanden ble klassifisert som Wegeners granulomatose (=GPA) hvis minst 2 av disse 4 kriteriene er til 
stede. Tilstedeværelsen av et hvilket som helst to eller flere kriterier gir sensitivitet på 88,2% og spesifisitet 
på 92,0%. I følge ACR-kriteriene skilles det ikke mellom GPA (Wegeners granulomatose) og MPA, mens 
derimot Chappel Hill konsensuskriteriene definerer de to som separate sykdommer. 

GPA er også definert ved hjelp av European Medicines Agency (EMA) flytskjema algoritme for å kategoris-
ere pasienter med GPA, MPA, EGPA og PAN  (14). 

Sykdomsaktivitet ved GPA som ved MPA og EGPA vurderes etter Birmingham Vasculitis Activity Score
versjon 3. Der er maksimal score på 63 poeng. Ved vedvarende sykdom er det maks. score på 33 poeng. 
Komplett remisjon angis som BVAS =0 med per oral Prednisolon 7,5 mg eller lavere mens vedvarende «sus-
tained» remisjon som BVAS = 0 i 6 måneder eller mer. Kalkulator BVAS. (15, 16). 

Skadeaktivitet vurderes etter Vasculitis Damage Index (VDI) (17). Skåring i VDI er permanent og poeng 
beholdes, men skaden må ha stått i minimum 3 måneder. Kalkulator VDI. 

Behandling 

Viser nærmere til behandlingsretningslinjer fra Norsk Revmatologisk forening (NRF) fra 2020. 

Vises også til de franske anbefalingene som ble publisert i 2020 fra den fra den franske vaskulitt foreningen 
GFEV, Groupe Français D’étude des Vascularites (18), samt nyeste oppdaterte retningslinjene fra det 
Kanadiske vaskulitt foreningen CanVasc (19). European League Against Rheumatism (EULAR) ret-
ningslinjene er noe eldre de ble publisert i 2016 (20), mens oppdaterte retningslinjer fra American College 
of Rheumatology er utformet og blir publiserte i 2021. 
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1.Induksjonsbehandling 

Ved alvorlig systemisk ny-diagnostisert eller alvorlig residiv av GPA 

Første valg ved induksjonsbehandling ved GPA: 
Generelt innledes behandlingen med høydose steroid behandling. Som oftest intravenøs metylpred-
nisolon/Solu-Medrol® 500-1000 mg daglig i 3 dager. Etterfulgt av per oral Prednisolon behandling etter 
PEXIVAS protokollen (21) (tabell 2). Dette har også vært tatt opp i de norske retningslinjene i behandling 
av ANCA assosierte vaskulitter. 

Tidligere har det vært vanlig å gi pasienter plasmaferese som er fortsatt standard behandling ved Goodpas-
ture syndrom. Randomiserte undersøkelser har ikke vist fordel med plasmaferese ved lungeblødninger ved 
ANCA vaskulitt. Det er antydning til at plasmaferese kan minske risikoen for nyresvikt hos de som har 
kreatinin over 300 ved metaanalyse men det øker risikoen for alvorlig infeksjon. (21-23) 

Vært er å få med seg av den såkalte «lavdose» PEXIVAS steroid behandling har kun vært testet hos pasienter 
som har fått enten cyklofosfamid eller rituksimab som induksjonsbehandling, men ikke ved andre former 
av induksjonsbehandling som; mykofenolat (MMF) eller metotreksat (MTX). 

Tabell 2. Prednisolon nedtrapping etter lavdose PEXIVAS protokoll (21). 

Uke  <50kg 50-75kg >75kg 

IV SoluMedrol 500-1000mg i 3 dager 

1-2 25 30 40 

3-4 20 25 30 

5-6 15 20 25 

7-8 12,5 15 20 

9-10 10 12,5 15 

11-12 7,5 10 12,5 

13-14 6,25 7,5 10 

15-16 5 5 7,5 

17-18 5 5 7,5 

19-20 5 5 5 

21-22 5 5 5 

23-52 5 5 5 

>52 Individuell behandling 

Rituksimab. Anti-CD20 antistoff behandling med intravenøst rituksimab behandling er per dags dato 
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første valg ved anti-PR3 positiv GPA. Rituksimab er kimært mus/humant monoklonalt antistoff, som 
består av et glykosylert immunglobulin human IgG1 konstant region og variable regioner fra mus. I to ran-
domiserte studier RAVE og RITUXIVAS ble den såkalte «lymfomprotokoll» brukt.  Da gis rituksimab 
intravenøs ukentlig til sammen i fire uker i doseringen 375mg/m2 overflate (23, 24).  Fleste bruker den 
såkalte reumatoid artritt protokoll som består av intravenøs rituksimab 1.000 mg gitt 2 ganger med 2 ukers 
intervall. Det har ikke vært utført sammenligningsstudie på disse to protokollene, men en nylig utført meta-
analyse presentert på American Collage of Rheumatology online kongressen i november 2020 viste ingen 
forskjell på disse to protokollene (25). [https://meet.acrconvergence.org/] 

Vanlig prosedyre ved behandling med anti-CD20 antistoff behandling som rituksimab er å gi pre-
medikasjon 30-60 min før rituksimab behandling. Den gjenstår i per oral paracetamol 1.000 mg x1, i 
tillegg histamin H1-reseptorantagonist, enten per oral cetirizin (10mg x1), eller intravenøs deksklorfeni-
ramin 5 mg/ml 1ml IV. I tillegg gis oftest intravenøst metylprednisolon/Solu-Medrol® 125mg. 

Det er dokumentasjon for bedre effekt av rituksimab (RTX) en cyklofosfamid/azathioprin (CYC/AXZA) 
hos PR3-ANCA positive pasienter i RAVE studien (23). komplett remisjon etter 6 måneder sammenlignet 
hos de som fikk RTX versus CYC/AZA var på 65% vs. 48% (p=0,04) med odds ratio på 2,11 (95% CI 1,04 
– 4.30) (26). 

Hos pasienter som har ikke kommer i remisjon eller får residiv etter induksjonsbehandling med cyklofos-
famid er rituksimab klart første valg. Generelt er det et første valg hos pasienter i reproduktiv alder i tillegg 
hos de som tidligere har hatt malign sykdom. 

Annet valg ved induksjonsbehandling ved GPA 

Cyclofosfamid (Sendoxan®) er et alkylerende cytostatikum. Medikamentet er en sennepsgassanalog om 
griper inn i G1- og S-fasen i cellesyklusen med å alkylere DNA-kjedene og hemme immunologisk respons. 
 Intravenøs eller per oral cyklofosfamid evt. er et godt kjent behandlingsalternativ for AAV. 

Intravenøs cyklofosfamid behandling: 
Fleste bruker intravenøs cyklofosfamid etter CYCLOPS/EUVAS protokollen (27). Det er generell trend til 
å bruke intravenøs cyklofosfamid der dette gir lavere kumulativ dosering en ved per oral behandling. Stan-
darddoseringen ved intravenøs behandling er 15 mg/kg med maksimal dosering på 1.200 mg cyklofosfamid 
per behandlingsrunde og med redusert dosering i henhold til alder (<60 år: 15 mg/kg, 60-70 år: 12,5 mg/
kg og >70 år: 10 mg/kg). Det er også redusert dosering mht. alvorlig nyresvikt (definert som kreatinin >300 
eller eGFR ≤30) der man reduserer doseringen med 2,5 mg/kg som kommer i tillegg til reduksjon i henhold 
til alder (<60 år: 12,5 mg/kg, 60-70 år: 10 mg/kg og >70 år: 7,5 mg/kg) (Tabell 3) 

Tabell 3. Doseendring av intravenøs cyklofosfamid relatert til alder / nyrefunksjon 
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Intravenøs cyklofosfamid  puls (mg/kg) 

(Max 1200 mg/puls) 

Alder (år) 
Kreat. ≤ 300(μmol/L) eller 

eGFR > 30 (ml/min/1,73m2) 

Kreat. > 300 

eGFR: ≤ 30 

< 60 15 mg/kg 12,5 mg/kg 

60 – 70 12,5 mg/kg 10,0 mg/kg 

> 70 10,0 mg/kg 7,5 mg/kg 

De første tre doseringene gis med to ukers intervall og neste tre, eller flere, med tre ukers intervall.  Uke 0, 
2, 4, 7, 10 og 13 og hvis ikke remisjon uke 16, 19 etc. 

Ved økt benmargshemming må man vurdere å utsette behandling og evt. redusere doseringen. 

Det er viktig med god hydrering og spesial oppmerksomhet ved urinretensjon og å gi behandlingen tidlig 
om dagen med intravenøs væske behandling. 

Antiemetisk behandling anvendes og da oftest intravenøs selektiv 5-HT3-reseptorantagonist, for eksempel 
intravenøs ondansetron 8 mg som kan gjentas ved forsinket kvalme. 

Ved intravenøs cyklofosfamid behandling gis vanligvis profylaktisk behandling med intravenøs forut og 
senere to ganger per oral mesna (Uromitexan®) som reduserer dannelsen av akrolein i urinen og minsker 
risiko for bivirkning fra urinveier som gis forut og to ganger etterpå. Generelt gir man 20% (0,2 x cyclofos-
famid doseringen i mg) intravenøst forut og 40% (0,4 x cyclofosfamid doseringen i mg) gjentatt to ganger. 

For eksempel pasienten som får 900 mg cyklofosfamid får 0,2 x 900 = 180 mg IV Uromitexan® og 0,4 x 
900 = 360 mg ≈ 400 mg per oral.  Det finnes 400 mg og 600 mg Uromitexan® tabletter som har delstrik. 

Per oral cyklofosfamid behandling: 
Valg av per oral cyklofosfamid behandling kan vurderes og vanlig doseringen er 2mg/kg gitt tidlig om dagen 
i en dosering. Sendoxan tabletter er på 50 mg og uten delestrek. 

Det er liknende dosereduksjon i henhold til alder og nyresvikt som ved intravenøs behandling (Tabell 4) 

Tabell 4.  Doseendring av per oral cyklofosfamid relatert til alder / nyrefunksjon 
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Daglig per oral cyclofosfamid  (mg/kg) 

(Max 200 mg/dag) 

Alder (år) 
Kreat. ≤ 300(μmol/L) eller 

eGFR > 30 (ml/min/1,73m2) 

Kreat. > 300 

eGFR: ≤ 30 

< 60 2,0 mg/kg 1,5 mg/kg 

60 – 70 1,5 mg/kg 1,25 mg/kg 

> 70 1,25 mg/kg 1,0 mg/kg 

Tredje valg ved induksjonsbehandling ved GPA: 
Kan vurderes anvendt hos mindre syke GPA pasienter. 

Mykofenolat mofetil (MMF): Dosering: 2-3 g/d fordelt på to doseringer, med ca. 12 timers intervall. Det er 
tabletter på 500 mg og kapsler på 250 mg i tillegg finnes MMF i mikstur. Alternativt til MMF er mykofenol-
syre/Myfortic (MPA) der doseringen er 360 mg x2 eller 750mg x2. MMA kan ha noe mindre gastrointesti-
nal bivirkninger en MMF men virkningsmekanismen er lik. 

Generelt vil man ikke anvende MMF som induksjonsbehandling hos de sykeste pasientene. Som induk-
sjonsbehandling hos de AAV pasienter med mindre alvorlig sykdom kommer MMF brukbart ut i hvert fall 
sammenlignet med cyklofosfamid i en nylig publisert randomisert studie (28). MMF var initialt ikke sta-
tistisk dårligere en cyklofosfamid, men induksjonsbehandling med MMF resulterte høyere andel tilbakefall 
spesielt hos PR3-ANCA positive AAV pasienter.  Som vedlikeholdsbehandling kommer MMF dårligere ut 
i en randomisert «head-to-head» studie mot azathioprin (29). 

Metotreksat (MTX): MTX p.o eller s.c. i ukentlig dosering er medikament som brukes i et stort omfang 
innen revmatologien noe alle revmatologer er og bør være kjent med.  Generelt er MTX s.c. er å foretrekke, 
der det gir mer stabil blodverdi. Vanlig dosering er opp mot ca. 0,3 mg/kg/uke (15-25 mg) og ofte trapper 
man gradvis opp mot måldosering over noen uker. Det har vært tradisjon i Europa å gi samtidig folsyre 
tilskudd for å redusere bivirkninger ofte 1 mg Folsyre daglig. 
En Europeisk studie sammenlignede mindre syke pasienter med AAV uten nyresvikt (kreatinin < 150 
µmol/L) behandling med MTX og cyklofosfamid (CYC). Resultater var at det gikk noe lengre tid å komme 
i remisjon med MTX og til tross antall av de som kom i remisjon var ikke signifikant dårligere en CYC var 
det stor forskjell på hyppighet av tilbakefall mellom de to induksjonsbehandlingene. Der var nesten 70% 
som fikk tilbakefall av de som fikk MTX  vs. 47% av de som fikk CYC som induksjonsbehandling etter 18 
måneder (30). 

Per dags dato kan man vurderer man MTX og evt. MMF som induksjonsbehandling sammen med steroid 
behandling ved mindre alvorlig form av AAV. 
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2.Vedlikeholdsbehandling 

Det er foreløpig ikke helt klart hvor lenge vedlikeholdsbehandlingen ved GPA skal vare og sannsynligvis 
og der må gjøres individuell evaluering. Vedlikeholdsbehandlingen bør i hvert fall vare i minst 2 år, men 
betydelig del av pasientene trenger behandling adskillig lengre opp til 4-5 år og i noen ganger muligvis 
enda lengre. Det er foreløpig ikke noe entydig svar på dette. Det er balanse mellom residivfare av GPA og 
bivirkninger av langvarig immunsuppresjon og individuell risiko for det. Den franske REMAIN studie 
viste at 4 års vedlikeholdsbehandling var bedre en 2 års.  Der fikk nærmere tre ganger flere tilbakefall av de 
som fikk vedlikeholdsbehandling i 2 år versus de som fikk det i 4 år (63% mot 22%, p <0,0001) (31). 

De som får induksjonsbehandling med rituksimab (RTX) med god toleranse. Der vil man fortsette med 
RTX hver 6. måned. Det er påvist at IV RTX er betydelig bedre får å forhindre tilbakefall en konvensjonell 
azathioprin (AZA) behandling. En tidligere undersøkelser har vist at AZA er overlegen mykofenolat 
mofetil (MMF) når det gjelder å hindre tilbakefall ved GPA (29), men MMF kan vurderes hvis intoleranse 
for AZA. Det er forskjellige tradisjoner mellom land i henhold til vedlikeholdsbehandling med lavdose 
steroider. I flere land i Europa har man brukt lavdose Prednisolon dvs. dosering rundt 5 mg/d over 
noe lengre tid. Det foregår studier for å se på dette i henhold til bivirkninger og fare for tilbakefall. En 
amerikansk studie ser på dette kalles TAPIR studien “The Assessment of Prednisone in Remission Trial” 
og resultatene ventes innen 1-2 år (NCT01933724). I tillegg foregår den franske MAINEPSAN stu-
dien “Evaluate the Remission MAINtenance Using Extended Administration of Prednisone in Systemic 
Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibodies Associated Vasculitis” (NCT03290456) som går ut på det samme 
der resultatene forventes 2024-2025. 

Forutsatt at man har igangsatt induksjon med RTX med god toleranse vil man som oftest fortsette med den 
behandlingen som vedlikeholdsbehandling. Sammenlignet med vedlikeholdsbehandling kommer RTX 
bedre ut når det gjelder risiko for tilbakefall. Det er tre publiserte studier fra GFEV, den franske vaskulitt 
foreningen. Alle studiene anvender RTX 500 mg hver 6. måned i fast dosering (31-34). Endelig data fra 
RITAZAREM studie bruker betydelig høyrere dosering på 1000 mg hver 4. måned er foreløpig ikke blitt 
publisert men har vært presentert og viser betydelig forskjell til fordel av RTX sammenlignet med AZA. 
Kun første del av RITAZEREM studien er foreløpig publisert (35) men resultatene har vært presentert og 
kjent. 

Vedr. vedlikeholdsbehandling velger anbefaler både Norsk revmatologisk forening (NRF) og andre inklusiv 
den franske GFEV å anvende RTX 500 mg hver 6. måned som vedlikeholdsbehandling. Hvis det ikke er 
toleranse for RTX vil man i neste omgang vurdere å bruke AZA og deretter metotreksat forut mykofenolat 
mofetil som er eventuelt tredje valg og per oral leflunomid som evt. fjerde valg. 

Azathioprin (AZA) – Imurel® doseres oftest rundt 2 mg/kg i en enkel dosering. Imurel finnes i 50 mg og 
25 tabletter og det går ikke å dele dem.  Man anbefaler å ta tiopurin methyltransferase (TPMT) genotype 
forut behandling. De fleste (rundt 90 %) har TPMT*1/*1 (wild-type) genotype med normal TPMT enzym 
aktivitet og kan få vanlig dosering, 2,0-2,5 mg/kg per dag en gang på dagen. Pasienter som er heterozygote 
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med TPMT*1 og noen av de over 20 TPMT polymorfismeme, som oftest er *2, *3A, *3B, *3C, og *4, har 
redusert TPMT enzym aktivitet og må få redusert, oftest halvert dosering og følges grundig hvis oppstart. 
De som ikke har TPMT*1genotypen og enten homozyg og eller heterozygot for en av de allelene bør ikke 
få azathioprin i hele tatt pga. økt risiko for alvorlig myelosuppresjon. Dette utgjør få pasienter (>1%). Vises 
til Avdeling for farmakologi. Oslo universitetssykehus. [https://anx.no/tpmt/] 

Verdi av 6-tioguaninnukleotide (6-TGN) og metyl-merkaptopurin (me-MP) måles i heparinisert fullblod, 
tilsier om effekt av AZA behandlingen. Terapeutisk område er: 6-TGN 3,5−5,0 µmol/L og me-MP <50 
µmol/L når brukes i transplantasjonsmedisin. Dette kan anvendes i kontroll med blodprøve. (Se 
https://anx.no/6tgn/) 

Infeksjoner 

Dette er et relativt stort problem ved immunsuppressiv behandling av GPA og bor behandles aggressivt. 
Ved langvarig immunsuppresjon anbefales profylaktisk behandling for Pneumocystis jiroveci pneumoni 
(PJP). Det finnes forskjellige alternativer for forebyggende behandling. Ofte brukes per oral Bactrim (SMZ-
TMP) (400 mg sulfamethoxazol og 80 mg trimetoprim) daglig. Alternativt er Dapsone 50-100 mg/d, det 
tredje alternativet er pentamidin inhalasjon enten en gang i måneden (300 mg) eller hver annen hver uke 
(150 mg). Det er sjelden alvorlige bivirkninger med inhalasjonsbehandling. Men den kan ofte gi hoste, 
bronkospasme, samt og smaksforandringer og uvelfølelse. 

Det er økt risiko for PJP når pasienten tidligere har hatt PJP, økt alder over 65 år, påvist lungesykdom eller 
omfattende lungeaffeksjon av AAV, ved høy glukokortikoid dosering særlig ved Prednisolon over 20 mg/d 
og også hos pasienter med redusert CD4+ T-lymfocytt-tall særlig hos de som ligger under 200 x10E6 celler/
liter. Flere risikofaktorer styrker behandlingsindikasjonen ytterligere. 

Hypogammaglobulinemi kan sees ved AAV og det er definert flere risikofakorer bl.a. lav IgG forut start og 
cyklofosfamid behandling før eller med rituksimab behandling. Det er assosiasjon mellom dose og lengde 
av RTX behandling og hypogammaglobulinemi. Det anbefales at man kontroller gammaglobulinkonsen-
trasjon ved oppfølging. Moderat hypogammaglobulinemi er ofte definert hos de som har IgG 3,0 – 4,9 g/L 
og alvorlig de som har IgG < 3,0 g/L. Hvis det foreligger i tillegg økt infeksjonsrisiko er det klar indikasjon 
for substitusjonsbehandling med sc. eller iv. gammaglobulin substitusjon. 

Kommende behandlingsprinsipper ved ANCA assosierte vaskulitter 

Avacopan er per oral behandling som binder reseptoren til komplementfaktor C5a og rapporter fra en 
nylig gjennomført fase III studie, ADVOCATE trial, med 330 inkluderte pasienter med AAV. Pasientene 
ble etter induksjonsbehandling randomiserte til å få enten konvensjonell per oral prednisolon behandling 
som ble trappet ned eller per oral avacopan 30 mg x2. De primære endepunkter, remisjon i uke 26, viste 
ingen statistisk forskjell mellom avacopan (72,3%) og prednison (70,1%), men i uke 52 var signifikant bedre 
effekt av avacopan (65,7%) sammenlignet med prednison (54,9%). Risikoen for tilbakefall av AVV var sig-
nifikant større i gruppen som fikk per oral prednison. I tillegg viste studien det oppsiktsvekkende funn, at 
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pasienter med AAV og nyreaffeksjon ved baseline som ble randomisert til avacopan hadde en signifikant 
større økning i eGFR sammenlignet med de som fikk prednison, der forskjellen var størst hos pasienter 
med en baseline eGFR < 30 ml/min /1,73 m2 [https://acrabstracts.org/abstract/the-effect-on-renal-func-
tion-of-the-complement-c5a-receptor-inhibitor-avacopan-in-anca-associated-vasculitis/]. Foreløpig er stu-
dien ikke publisert, men funnene er i tråd med tidligere publiserte fase II studier (36-38). Foreløpig er 
avacopan ikke registrert verken i av FDA eller EMA og den nevnte fase III studien er ikke publisert. Det er 
antatt at avacopan blir registrert i både USA og EU i 2021. Det er i neste fase usikkert medikamentet blir 
tilgjengelig til norske pasienter det første. Det er mye som kan tyde på at behandling av komplementsys-
temet kan utgjøre paradigmeskifte i behandling av AAV med behandling uten steroider. Det foregår studier 
på dette behandlingsprinsipp. En relativ nylig kasuistikk meddelelse angav en effekt av komlementhem-
meren eculizumab/Soliris® (39).  Eculizumab er et humanisert monoklonalt IgG2 antistoff, som bindes 
med høy affinitet til humant C5-komplementprotein, slik at spalting til C5a og C5b hemmes og dannelsen 
av det terminale komplementkomplekset C5b-9 hindres. Eculizumab er registrert for; paroksysmal nat-
tlig hemoglobinuri (PNH), atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (aHUS), refraktær generalisert myastenia 
gravis og nevromyelitis optica-spektrumforstyrrelse (NMOSD). Det foregår ingen randomiserte studier på 
eculizumab og AAV men andre komplementhemmere er under utprøving. 

Svangerskap og fødsel 

Det er begrenset erfaring på svangerskap og AAV.  Det er anført vellykket svangerskap relatert til rituksimab 
behandling til tross det ikke har vært formelt vurdert med henhold til dette. De to andre behandlingsalter-
nativene ved alvorlig AVV er per oral eller intravenøs cyklofosfamid, mykofenolat mofetil og evt. metotrek-
sat, men alle de er knyttet opp til teratogenitet. Azathioprin kan brukes under svangerskap, men det er mer 
egnet som vedlikeholdsbehandling. Det er rapporter om vellykket svangerskap der den kommende mor har 
fått cyklofosfamid behandling i tredje trimester, i tillegg der pasienten har fått plasmaferese og intravenøs 
immunglobulin i tillegg til steroid behandling. En nylig oversikt viste at av 137 svangerskap med AAV var 
91 (66,4%) upåfallende, 28 (20,4%) var tidlig født og 18 (13,2%) var enten abort eller dødfødsel og moderen 
døde i 3 (2,2%) (40, 41). 

• Vennligst se også info fra NKSR 

Prognose 

Det er økende overlevelse ved GPA som ved de andre AAV mens prognosen er svært dårlig ved systemisk 
GPA uten behandling. Data her fra Norge fra Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulitt-register 
(NOSVAR) sammenlignet med normalbefolkning viste at samlet sett var 91% 5 års overlevelse og 80% 10 
års overlevelse hos norske AAV pasienter sammenlignet med 95% og 87% hos alders og kjønns matchet 
friske kontroller. Standardisert dødelighet rate var 1,5 (95% konfidensintervall var 1,0-2,1) (42). Økt risiko 
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for dødelighet er nyresvikt, som og økt alder men affeksjon av tarm og hjerte i tillegg til lungeblødninger i 
akutt fasen. Både aktivitet av grunnsykdommen og infeksjonsrelaterte komplikasjoner som kan både være 
assosiert til sykdom og behandlingen er hoveddødsårsakene. Man forventer at risikoen for cancerrelaterte 
komplikasjoner går ned med mindre utstrakt bruk av cyclofosfamid i induksjonsbehandling. 

Største problemet med GPA er tilbakefall. Generelt er 5 år tilbakefall fri overlevelse på 30-40%, men man 
forventer at dette blir opp mot 60-70% med langvarig rituksimab vedlikeholdsbehandling (43). Det er svært 
viktig med langvarig oppfølging får å fange opp tilbakefall. 
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82. 

HYPERSENSITIVITETS- OG 
LEUKOCYTOKLASTISK VASKULITT (REV 
036, REV 080) 

Hypersensitivitetsvaskulitt 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på hypersensitivitetsvaskulitt 

Palpabel purpura, petekkier eller urticaria 7-10 dager etter eksponering med nytt medikament 

eller infeksjon. 

Feber og hovne lymfeknuter. 

CRP og SR stigning, lave komplement C 3og C4. 

Histologisk Leukocytoklastisk vaskulitt. 



Histologisk verifisert 
leukocytoklastisk vaskulitt utløst to 
uker etter start med 
tbc-medikasjon hos en 62 år 
gammel mann. Tilbakegang etter 
avsluttet tbc-medikasjonen, gitt 
anti-histamin og lokalbehandling 
med kortikosteroider. 

Læringsmål REV 036, REV 080 

ICD-10: L95.9 (uspesifisert vaskulitt i hud) 

Definisjon 

Nomenklaturen ved denne typen vaskulitt-sykdom vært forvir-
rende. Hypersensitivitets-vaskulitt har vært brukt synonymt med 
medikamentindusert vaskulitt (se nedenfor), leukocytoklastisk 
vaskulitt, allergisk vaskulitt og de fleste vaskulitter begrenset til hud. 
Ved medikamentell årsak brukes benevnelsen Medikamentindusert 
vaskulitt. Illustrasjon: Chanprapaph K, Roongpisuthipong W, 
Thadanipon K – Journal of medical case reports (2013). CC BY 
2.0. 

Bør skilles fra hypersensitivitets syndrom som kan ha mange av de 
samme manifestasjonene, men biopsien viser her dermatitt og ikke 
vaskulitt. 

ACR kriterier (1990) definerer hypersensitivitets-vaskulitt hos vok-
sne (minst tre oppfylte punkter har 71% sensitivitet og 84% spesi-
fisitet), men har fått kritikk i ettertid (Ortiz-Sanjuan F, 2014) 

Urtikariell vaskulitt er et begrep som foretrekkes av noen (ved urticaria). Til forskjell fra vanlig urticaria 
varer hudlesjonene lenger enn 48 timer og kløen oppleves her mer brennende og smertefull. Klinisk 
observeres purpura. To former foreligger: normo-komplementemisk (70%) og hypo-komplementemisk 
(evt. antistoffer mot C 1q). Den siste sees enten som en idiopatisk form eller assosiert med SLE, Sjøgren, 
cancer. Kvinner: Menn = 8 : 1. Alder 23-66 år. Glomerulonefritt hos 50%. Ofte på bryst og proksimale 
ekstremiteter. Blant barn vurderes om en autoinflammatorisk sykdom foreligger. 

Symptomer og kjennetegn 

Starter oftest 7-10 dager etter antigeneksposisjon. Over 80 % skyldes infeksjon eller medikamenter. Initialt 
sees palpabel purpura hos 50-80 %. Artralgi hos 65 %, høy SR hos 70 %, RF påvises hos 14 % og ANA hos 
16 %. 

• Debut 7-10 dager etter eksponering 
• Hud med palpabel purpura, petekkier, urticaria (elveblest) 
• Leukocytoklastisk vaskulitt 
• Feber 
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• Hovne lymfeknuter 
• Lave komplement-faktorer (C3, C4) i serum 
• Høy senkningsreaksjon (SR) i blodet 

Medikament-utløst vaskulitt 

Utvikles vanligvis 1-3 uker etter eksposisjon, makulopapuløst utslett, evt. palpabel purpura som ofte 
involverer hand og fotsåler og mukøse membraner. Tilstanden kan ledsages av artralgi, feber og allmenn 
sykdomsfølelse. Glomerulonefritt, interstitiell Iungesykdom, leverskade. Biopsien viser vaskulitt enten med 
hovedsakelig mononuklære eller polymorfonukleære celler. 

Leukotriener kan utløse EGPA/Churg Strauss vaskulitt. Den kan komme 2 dager til 10 måneder etter 
igangsatt behandling for astma bronkiale, gjerne i forbindelse med reduksjon av steroiddoseringen. 

Vekstfaktorer som G-CSF og GM-CSF kan utløse kutan leukocytoklastisk vaskulitt, systemisk vaskulitt, 
Sweets syndrom og pyoderma gangrenosum. Tilstandene forsvinner når utløsende medikament seponeres. 

Vaskulitt utvikles 2-50 dager etter vaksinasjon, og forløpet kan kreve behandling med kortikosteroider. 

Behandlingen er kortikosteroider, NSAIDs, kolkisin, hydroksyklorokin, dapson, cyklofosfamid, plasmafer-
ese. Prognosen god hvis utelukkende huden er affisert. 

Differensialdiagnoser 

Paraneoplastisk fenomen 

• Lymfoproliferativ malign sykdom 

Systemisk vaskulitt 

• GPA/Wegeners (PR-3 ANCA-assosiert) 
• PAN 
• MPA (MPO ANCA-assosiert) 

Behandling 

Fjerne utløsende årsak (medikamenter). Effekt innen dager til få uker. Behandle eventuell bakenforliggende 
infeksjon. Antihistamin, Kolkisin, Kortikosteroider og cytostatika i enkelte tilfeller. 
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IgA vaskulitt / Henoch Schønlein 
hos 56 år gammel mann med 4 
ukers sykehistorie. Purpura 
(histologisk leukocytoklastisk 
vaskulitt der immunfluoresence 
viste IgA nedslag), krampaktige 
abdominale smerter  og 
hematuri. 

83. 

IGA VASKULITT, HENOCH-SCHÖNLEINS 
PURPURA HOS VOKSNE (REV 034) 

Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 034 

ICD 10: D69.0 

OBS! IgA vaskulitt, Henoch-Schönleins purpura ses oftest blant barn og er omtalt i bokens del 
om barn med revmatisk sykdom 

Definisjon 

IgA vaskulitt, Henoch-Schönleins purpura ses oftest blant barn og er 
omtalt i bokens del om barn med revmatisk sykdom. Sykdommen ses 
imidlertid også blant voksne. 

Epidemiologi 

Aldersgruppen 18-75 år kan angripes. De fesset er i 20-årene. Omtrent 
50% har hatt symptomer på en forutgående infeksjon 

Symptomer 

Purpura: Utslett av mørkerød til mørk-rosa farge som enkeltstående 
flekker (kan flyte sammen). Starter oftest ytterst på bena og utvikler seg 
proksimalt (ankelregion, så legger osv.). Som oftest av dager til få ukers 
varighet, men noen utvikler kronisk purpura. Klør ikke. Kan palperes. 
Gir ikke smerter. Immun-histokjemisk undersøkelse viser vaskulitt 
(initialt leukocytoklastisk) med IgA-nedslag. Illustrasjon: Jithpratuck 
W, Elshenawy Y, Saleh H, Youngberg G, Chi DS, Krishnaswamy G – 
Clinical and molecular allergy : CMA (2011). CC BY-2.0 
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Nyreaffeksjon: Over 60 % har enten hematuri eller økt kreatinin. Hver femte pasient har proteinuri. IgA-
nefritt. Halvmåne-nefritt er sett. Noen utvikler alvorlig nyresvikt, andre kan utvikle hypertensjon (kan ta 
flere år). Forverring under svangerskap forekommer. 

Artritt og Artralgi: Hos over 50% forutgås symptomene av en infeksjonssykdom. Artritt hos 20 %, men 
langt vanligere er artralgier. 

Behandling 

NSAIDs kan forsøkes. Hos de fleste med betydelige symptomer gis kortikosteroider initialt, eventuelt etter-
fulgt av DMARDs. Ved sykdom uten affeksjon av indre organer foretrekkes metotreksat. Pasientene skal 
følges etter inntrådt remisjon med analyse av urinsediment og måling av blodtrykk. 

Prognose 

Komplett remisjon i løpet av 1-30 dager hos 60%. Langvarig sykdom fra en til mer enn 6 måneder hos 40 
%. Etter 5 år har 40 % persisterende hematuri og 10 % nyresvikt. Kroniske organkomplikasjoner (hud, ledd 
og nyre) og en sjelden gang multiorgansvikt kan inntreffe. Dårlig prognostiske tegn er hematuri ved debut 
og persisterende nyrefunn. 

Ved samtidig malignitet foreligger ofte solide tumorer, gjerne hos menn over 40 år som nesten alltid har 
leddaffeksjon. 
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Kryoglobulinemi er en uvanlig komplikasjon med 
hud-manifestasjoner hos pasient med samtidig 
systemisk sklerose. 40 år gammel kvinne med 
alvorlig, diffus kutan form, komplisert med 
pulmonal hypertensjon. Sildenafil med effekt 
også på huden. 

84. 

KRYOGLOBULIN VASKULITT / SYNDROM 
(REV 034) 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på kryoglobulin syndrom og vaskulitt 

Palpabel purpura og system-sykdom også i nyrer, perifere nerver, lever og blod. 

Kan være assosiert med Sjøgrens syndrom, lymfom eller infeksjoner som hepatitt C eller -B. 

Kryoglobuliner i blod påvises, men prøvetakning krever spesiell prosedyre 

Læringsmål REV 034 

ICD-10: D89.1 

Definisjon 

Utfelling av blodproteiner ved temperaturer under 
37 °C kalles kryo-utfelling og kommer fra greske 
ordet «kryos» som betyr frost. Det er to typer kryo-
utfellinger. Kryoglobulin kalles det når proteiner 
utfelles fra et individs serum og plasma, men kryofib-
rinogen refererer til utfellingen kun fra plasma. Ved 
kryofibrinogenemi/kryofibrinogen syndromet 
dannes utfellinger av koagulasjonsfaktorer (fibrino-
gen, fibronektin, fibrin, fibrin spalteprodukter og 
immunglobuliner. Kryoglobuliner er derimot enten 
immunglobuliner eller blanding av immunglobuliner 
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og komplementkomponenter.. Illustrasjon: Gheita TA, Ammar H, Kenawy SA – SpringerPlus (2014). CC 
BY 4.0 

Kryoglobulinemi refererer til tilstedeværelsen av kryoglobulin i pasientens serum og det er oftest asymp-
tomatisk. Begrepene kryoglobulinemisk vaskulitt eller kryoglobulinemi-syndrom, refererer til symptomatisk 
kryoglobulinemi når kryoglobuliner faller bl.a. ut i immunkomplekser i små til mellomstore blodkar og 
forårsaker vaskulitt. 

Diagnosen baserer seg på mønstergjenkjenning. Kryoglobulinemi-syndrom bør mistenkes hos pasienter 
med Meltzers triade, som er den triade av palpabel purpura, leddsmerter og general svakhet. Purpura 
hudutslett eller sår i hud vanligvis symmetrisk på underekstremiteter og Raynauds liknende sykdommer, 
nevropati og nefropati.  Ofte foreligger immunkompleks glomerulonefritt og perifer nevropati. Det fore-
ligger økt risiko for eller bekreftet kronisk viral hepatitt, spesielt hepatitt C-virus (HCV). Det er overhyp-
pighet av systemiske bindevevssykdom som for eks. primært Sjögrens syndrom (pSS) eller systemisk lupus 
erythematosus (SLE). Ytterligere risikofaktorer er monoklonal gammopati enten i som allerede etablert 
eller klinisk mistanke om; myelomatose, Waldenström makroglobulinemi eller monoklonal gammopati av 
ubestemt betydning (MGUS). 

Historikk 

Maxwell Wintrobe og Mary Buell beskrev i 1933 en pasient diagnostisert med multippel myelom med et 
unormalt serum protein som falt ut i kalde omgivelser. Femten år senere, i 1945 ble dette av Lerner og Wat-
son i 1947 kryoglobulin. Første definisjonen av kryoglobulin vaskulitt var i 1966 av Meltzer og hans gruppe 
i New York (1), men ca. 25 senere ble sammenhengen ved virus hepatitt type C og kryoglobulinemi og 
kryoglobulinemisk vaskulitt oppdaget.  Jean-Claude Brouet og kolleger i Paris kom frem med oppdeling av 
kryoglobulinemi i type I, II og III i 1975 som fortsatt anvendes (2). 

Patogenese og patologi 

Påvisning av kryoglobuliner er ikke ensbetydende med at vedkommende har kryoglobulin vaskulitt 

Høye konsentrasjoner av mono-, oligo- eller polyklonale immunglobuliner som kan danne kryoglobuliner 
ses ved kronisk immunstimulering og lymfoproliferasjon. Det er flere faser som kommer sammen som 
økt dannelse av immunkompleks (antigen-antistoff-kompleks) sammen med mangelfull eller utilstrekkelig 
klaring av akkumulerende immunkomplekser 

For å oppdage kryoglobulin trekkes blod opp i forvarmet (til 37°C) oppsamlings glass. Manglende forvarm-
ing kan føre til falske negative resultater og hvis oppsamlings glasset inneholder blodfortynnende kan det 
også gi falske positive resultater på grunn av bla. dannelsen av kryofibrinogen. 

623  |  KRYOGLOBULINEMI

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4193965_40064_2014_1274_Fig1_HTML&query=cryoglobulinaemic%20vasculitis&it=xg&req=4&npos=11
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Etter at blodet har koagulert ved 37 ° C i en halv til en time, separeres serumet ved sentrifugering ved 37° 
C, plasseres i et gradert (Wintrobe) rør og avkjøles ved 4 °C for å tillate utfelling av kryoglobulin som kan 
ta flere dager.  Kryokrit, er mål på grad av kryoglobulinemi og er volumet av bunnfallet som andel av det 
opprinnelige serumvolumet ved 4 C angitt i prosenttall. 

For å bekrefte funnet er bunnfallet renset og oppløst i saltvann ved 37 °C for bekreftelse og ytterligere 
undersøkelser kan utføres. 

Som anført er flere feilkilder i prøvetaking og analysering og hvis det foreligger klinisk mistenke om kryo-
globulinemi er det svært viktig med gjentatt testing pga. fare for falsk negativ undersøkelse. 

For diagnose og klassifisering av kryoglobulinemi må man ta flere undersøkelser inklusiv proteinelektro-
forese og immunfiksasjon og analyse av lette kjeder får å se om det foreligger M-komponent eller lette 
kjeder. I tillegg til komplimentanalyse inklusiv komplementfaktor C4 og C3, der det er typisk at se isolert 
fall i C4 mens C3 er vanligvis normal ved blandet (mixed) kryoglobulinemi (type II og type III) men ved 
type I kryoglobulinemi er komplementer vanligvis normal. Reumatoid faktor er ofte i høy titer i blandet 
kryoglobulinemi type II. 

Urinanalyse og evt. urinelektroforese og lette kjeder i urinen og hvis det er gjennomført nyrebiopsi går an å 
få diagnosen bekreftet på immunhistokjemi og evt. elektronmikroskopi. 

Får å utelukke underliggende årsak forblandet kryoglobulinemi (type II-III), vil man selvfølgelig anbefale 
å utelukke hepatitt C infeksjon og man også hepatitt B, HIV og evt. Epstein-Barr virus infeksjon og Par-
vovirus B19 som er mye sjeldnere årsak. Som oftest har pasienter med underliggende systemisk binde-
vevssykdom og kryoglobulinemi dette over flere år.  Hvis dette er ikke kartlagt eller uklart bør man ta 
vurdering på det med ANA IIF testing, anti-dsDNA antistoffer og teste på ENA antistoffer inklusiv anti-
Sm, som er assosiert til SLE. I tillegg anti-Ro52/SSA, -Ro60/SSA og -La/SSB antistoffer som er assosiert til 
primært Sjögrens syndrom. I tillegg anti-U1RNP som er assosiert til mixed connective tissue disease. 

Patogenesen ved utvikling av kryoglobulin er best kartlagt ved HCV infeksjoner der CD19 positive B-
celler er aktive ved HCV replikasjonen. HCV har affinitet for proteinet CD81 som ligger på cellemembra-
nen på overflaten på B celler.  B-celler kan i tillegg stimuleres ved binding av anti-HCV antistoff til B-celle 
reseptoren (BCR) på celleoverflaten som resulterer i polyklonal ekspansjon med dannelse av autoantistoffer 
og man kan se ved HCV syndrom autoimmune fenomener som; sicca fenomener, thyreoiditt, trombocy-
topeni, hemolytisk anemi og interstitial lungesykdom. Til tross patogenesen for utvikling av kryoglobuliner 
er mindre kartlagt ved systemiske bindevevssykdommer, antar man at patogenesen er liknende der man vet 
at det foreligger ubalanse i immunsystemet med immun dysregulering og ofte kronisk B-cellestimulering 
med dannelse av patologiske autoantistoffer. 

Kryoglobulin-vaskulitt er er immunkompleks vaskulitt men det vert å påpeke at det trenger flere faktorer 
til en kryoglobuliner i blodbanen for å utvikle en symptomatisk kryoglobulinemi med vaskulitt. Men 
symptomene opptrer når immun komplekser faller ut i små blodkar og er knyttet opp til endotel skade. 
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Immunkomplekser fraktes med røde blodceller via komplement reseptor 1 (CR1) med hensikten å flytte 
disse til retikuloendoteliale systemet, til lever og milt. Hvis immunkomplekser løsner fra erytrocytter og 
mengdene øker, kan de falle ut av utløser det komplement aktivering.  Dette resulterer i tilstrømning av 
fagocytt-celler, inklusiv nøytrofil granulocytter, monocytter, makrofager, dendrittiske celler og mastceller 
som øker vevskaden for eksempel ved utfellinger i nyrevev. Signifikant forhøyede nivåer av inflammatoriske 
cytokiner er blitt observert som interleukin 1-beta og inerleukin-6 og tumornekrosefaktor (TNF) -alfa. 

Kryoglobuliner er her med å i å indusere vaskulitt med avsetning av immunkomplekser, som medfører til 
aktivering av komplementsystemet, som samlet sett forårsaker rekruttering av leukocytter og dette utløser 
betennelsesreaksjon som samlet forårsaker mikrovaskulær skade. 

Det diagnostisk kjennemerke for kryoglobulinemisk vaskulitt er lavt nivået av komplement faktor 4 (C4), 
et, er relatert til både aktivering av komplementsystemet med C4-binding til immunkomplekser. 

Klassifikasjon 

I følge Brouets klassifikasjon deler man kryoglobulinemi ned i tre subtyper etter immunglobulin sam-
mensetningen (2). 

Type I kryoglobulinemi (ca. 10%) skyldes høye nivåer av monoklonale immunglobuliner som oftest er av 
typen IgM, men sjeldnere av typene IgG eller IgA. Årsaken er underliggende klonal B-celle lymfoprolif-
erativ lidelse som forårsaker hyperviskositet pga. klonal sykdom. Dette kan være varierte tilstander som 
Waldenström makroglobulinemi, monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS), lavgradig non-
Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukemi og multiple myeloma. Hyperviskositet er knyttet opp til 
slimhinneblødninger, synsforstyrrelser og sentralnervesymptomer. 

Både type II og type III kryoglobulinemi har kombinasjon av to typer av immunglobuliner, som oftest er 
av typen IgG og IgM og kalles de begge to, blandet (mixed) kryoglobulinemi. 

Type II blandet kryoglobulinemi (ca. 65%) har kombinasjon av monoklonal og polyklonal immunglobu-
liner, oftest IgMκ samt IgGκ eller IgGλ. 

Type III blandet kryoglobulinemi (ca. 25%) har polyklonal både IgM og IgG. 

Noen ganger kan tilstanden være kombinasjon av både type II og type III som den fjerde klassen og kalles 
det da type II-III blandet kryoglobulinemi. Man tror at over tid utvikler mange pasienter med type III, type 
II-III og deretter type II kryoglobulinemi. Det er hovedsakelig type II og type II-III som er assosiert til kryo-
globulinemisk vaskulitt mens dette er i mindre grad assosiert til type III. 

Årsak er avhengig av insidens av kronisk hepatitt C infeksjon i samfunnet, men det er hyppigste årsak, mens 
de i en nest hyppigste årsaken er assosiert til systemiske bindevevssykdommer, som primært Sjögrens syn-
drom og SLE dette er til tross svært sjelden. Andre årsaker er virusinfeksjoner, som hepatitt B-virus (HBV) 
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eller HIV. I tillegg kan dette være assosiert til lav-grading B-celle malignitet som non-Hodkins lymfom og 
kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 

Kriterier for klassifikasjon og mål på 
sykdomsaktivitet 

Det finnes ingen entydig kriteria for klassifikasjon eller sykdomsaktivitet. 

Epidemiologi 

Det foreligger ingen gode populasjonsbasertes studier på epidemiologi av kryoglobulinemisk vaskulitt men 
det er generelt sjelden sykdom i Nord-Europa og er assosiert til hyppighet av hepatitt C i samfunnet. Det 
er anført prevalens tall fra Europa og Nord-Amerika på mindre enn 5 tilfelle per 100.000. I Norden er 
prevalens av HCV assosiert til visse risikogrupper der risikoen kan være høy, pasienter som kommer fra 
høyendemiske områder og særlig i en gruppe narkotika misbrukere. Så mange som 10 000 personer antas å 
være smittet i Norge. Vanligste smittemåte er via blod. Cirka 80 prosent av pasientene er smittet ved intra-
venøst misbruk av rusmidler. Prospektive undersøkelser har funnet kryoglobuliner hos rundt halvdel av 
de som er infiserte med HCV (40-60%) og er assosiert til sykdomsvarighet. Totalt sett er det rundt 5% av 
de som er HCV infiserte utvikler kryoglobulinemisk vaskulitt. Det er liten andel de som har viral hepatitt 
B som utvikler kryoglobulinemisk vaskulitt og det er også rapportert som sjelden komplikasjon ved andre 
infeksjoner. 

Kryoglobulinemi er assosiert til systemiske bindevevssykdommer med langvarig B-celle aktivering som men 
dette er en svært sjelden affeksjon oftest primært Sjögrens syndrom med høy sykdomsaktivitet og det er også 
assosiert til SLE, revmatoid artritt andre sjeldne systemiske bindevevssykdommer som MCTD. Det finnes 
foreløpig ingen epidemiologiske tall på andel av pasienter med underliggende revmatologiske sykdommer 
som utvikler kryoglobulinemi og vaskulitt. Det finnes lavgradig B-celle non-Hodgkins lymfom . 
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Mixed Kryoglobulinemi med vaskulitt. a) tidlig 
stadium med purpura. b) nekrotiserende 
leukocytoklastisk vaskulitt. c) symmetrisk 
pigmentering etter gjentatte episoder med 
purpura. d) og e) ulcera som kan være 
vanskelige å behandle. 

Klinikk for mixed kryoglobulinemi syndrom og 
kryoglobulinemisk vaskulitt 

Baserer seg som flest diagnostisk på mønster-gjenkjen-
ning og eksklusjon. 
Type I kryoglobulinemi syndrom skiller seg fra type II 
og type III. Pasienter har vanligvis ikke vaskulitt, men 
symptomer i form av hyperviskositet assosiert til 
klonal benmargssykdom, viser til her oven. Det er vert 
at minne på at pasienter med underliggende autoim-
mun sykdom som primært Sjögrens syndrom kan 
utvikle klonal benmargssykdom og dette kan ofte 
medføre en både diagnostisk og terapeutisk utfor-
dring. 

De har ofte livedo retikularis og acrocyanose. 

Ved type II, II-III og type III kryoglobulinemisk syn-
drom og kryoglobulinemisk vaskulitt. 

Hud: Nærmest alle pasienter får symptomer fra hud. 
Det er makulo-purpura utslett som er nærmest alltid 
symmetrisk på underekstremitet. Dette kan komme i peoder eller være konstant og flere anfall kan medføre 
at det kommer hemosiderin avleiringer oftest på ankeler og legg og palpabel purpura.  Det kan utvikle kro-
niske sår. Illustrasjon: Ferri C – Orphanet journal of rare diseases (2008). CC BY 2.0 

Raynauds: liknende symptomer med forverring i kulde er relativ vanlig. 

Xerostomi og xeroftalmi: er relativ vanlig 

Myalgi og/eller artralgi: Ofte har pasienter uspesifikke ledd og muskelsmerter som forverres ofte i kulde. 
Som oftest er det artralgi men lettgradig ikke-erosiv synovitt kan forekomme. 

Perifer nevropati: kommer snikende og stor andel av pasientene har utviklet dette av variert grad ved diag-
nose og dette affiserer symmetrisk og uex er mer affisert en overekstremiteter og dette utvikles oftest over 
tid. 

Nyreaffeksjon: forårsaker immun kompleks membranoproliferativ glomerulonefritt (GN), som oftest gir 
symptomer i form nefrotisk proteinuri men nefritt og nyresvikt kan forekomme men er relativ sjelden. Det 
vanlige forløpet er kronisk nefrotisk syndrom. To tredje deler utvikler over tid hypertensjon. 
Andre sjeldnere symptomer: Lymfadenopati og splenomegali er rapportert i 20-30% filfeller. Lunge-, hjerte- 
og sentralnervøse manifestasjoner er sjeldne men har vært rapporterte. 
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Undersøkelser 

Histologi av hud gir vanligvis ikke diagnosen, men resultat viser leukocytoklastisk vaskulitt som kan ha 
mange årsaker. 

Påvising av kryoglobuliner i plasma/serum. Og serum og urin proteinelektroforese, med analyse av lette 
kjeder samt komplement-faktorer C4 og C3. I tillegg analyse av leverprøver samt hepatitt C og B status. 
Urinprøve med urin protein eller albumin kreatinin ratio og avhengig av resultat evt. utføre nyrebiopsi der 
man bør ta i tillegg til lysmikroskopi, immunhistokjemi og evt. elektron-mikroskopi. 

Nevrologisk vurdering inkl. nevrografi hvis mistanke om polynevropati. 

Videre får å kartlegge underliggende årsak som underliggende systemisk bindevevssykdom, hematologisk/
onkologisk sykdom evt. andre infeksjoner. 

Diagnosen 

Baserer seg på klinikk og påvisning av kryoglobuliner samt kartlegging og klassifisering og utredning av 
underliggende årsak. 

Behandling 

• Type I kryoglobulinemi er behandling av den underliggende hematologiske tilstanden det viktigste. 
• Som tidligere anført er viral hepatitt hyppigst av hepatitt C på global basis den hyppigste årsak for 

type II og type III blandet kryoglobulinemi syndrom og kryoglobulin vaskulitt. Behandlingen er i 
regi av infeksjonsmedisinsk og/eller gastroenterologisk avdeling. Det finnes effektiv p.o. behandling 
av HCV med hemming av non-structural protein 3 (NS3) inhibitorer som angriper viral protease og 
forhindrer viral replikasjon. Tidligere var brukt interferon behandling som gav betydelig symptomer. 
Men spesifikke NS3-NS4A, NS5A og NS5B inhibitorer er rapportert å gi tilnærmet full virologisk 
respons på 12 uker. 

Det er ingen klar indikasjon for igangsetting av behandling hvis pasienten har kryoglobuliner i blod, men 
verken vaskulitt eller organaffeksjon. Behandlingsindikasjonen er organaffeksjon og hvis det foreligger kryo-
globulinemisk vaskulitt, da med isolert lav komplimentfaktor C4. 

• Kortikosteroider. Behandlingen er steroidbehandling, ved alvorlig tilstand gis ofte innledning med 
IV SoluMedrol over 3 dager men ellers vil man prøve å gi lavdose steroid behandling. 

• Biologiske legemidler. Rituximab, etanti-CD20 monoklonalt antistofbehandling, er første valg og 
dette gis da som tilleggsbehandling ved antiviral behandling ved HCV eller HBV assosiert sykdom. 
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Ved kryoglobulinemisk vaskulitt ved systemisk bindevevssykdom. Det har vært brukt flere pro-
tokoller men det er erfaring med på bruke lavdose rituximab (4). Den vanlige lymfom-protokollen er 
375 mg/m2 en gang i uken til sammen 4 ganger og noen ganger er gitt to ytterligere doseringer etter 
med 4 ukers intervall.  Alternativt til lymfom-protokollen er RA protokollen med 1000 mg med 2 
ukers intervall. Fleste pasientene respondere på behandling enten full respons eller delvis respons 
som oftest etter 4-6 uker.  Man må være klar for å gjenta behandlingen i forløpet, som må 
fortløpende vurderes. 

• Plasmaferese. Ved alvorlig form av sykdom med uttalt nefrotisk syndrom og nyresvikt vil man 
anvende plasmaferese (PLEX) men det er viktig at man har den godt oppvarmet ellers vil det kunne 
forverre tilstanden. 

• Andre. Hvis pasienter har allergisk reaksjon på rituximab kan man vurdere andre medikament som 
har samme virkningsmåte som okrelizumab (Ocrevus) som er også anti-CD20 monoklonalt antistoff 
men videre utviklet og er rekombinant humanisert or foreløpig registrert for multiple sklerose. 

• Ved manglende respons vil man vurdere å legge til evt. cyklofosfamid eller proteasainhibitoren borte-
zomib eller annen behandling i tillegg. Det har vært rapportert effekt av tocilizumab, som er human-
isert anti-interleukin 6 antistoff på sykdomstilstand refraktær ved behandling av rituximab (5). Det 
foreligger også rapportert kasuistikker på tilleggsbehandling med monoklonalt antistoff mot løselig 
humant B-lymfocytt-stimulerende protein (BLyS, også kalt BAFF), belimumab/Benlysta på pasien-
ter med primært Sjögrens syndrom og type II blandet kryoglobulinemi som hadde inadekvat effekt 
på rituximab (6). 

Prognose 

10 år overlevelse (10YSR) er lik ved blandet kryoglobulinemisk vaskulitt type II og type III som har hepatitt 
C og de som er hepatitt C negative på mellom 75-80%. Pasienten som har underliggende hematologisk syk-
dom, har dårligere prognose. Prognose er også dårligere hos de som har HCV leversvikt/levercirrose og 
sekundær hepatocellulær cancer. Hyppigste dødsårsaken er infeksjoner. Også assosiert til lungeblødning, 
sentralnervøs systemaffeksjon og affeksjon av tarm. 
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MIKROSKOPISK POLYANGIITT (MPA) (REV 
034) 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på MPA 

Ofte eldre personer 

Vekttap, utmattelse 

Nyre-affeksjon (urin) og lungeinfiltrater 

MPO-ANCA hos nesten alle 

Læringsmål REV 034 

ICD-10:M31.7 (Tiende versjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslekt-
ede helseproblemer i regi av WHO (ICD10) M31.7 Mikroskopisk polyangiitt (MPA). N08.5 Glomerulone-
fritt 

Historikk 

Mikroskopisk polyangiit ble første beskrevet av 
Friedrich Wohlwill i 1923 som «mikroskopisk form» 
av polyarteritis nodosa. 

Definisjon 

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) er definert som en 
nekrotiserende vaskulitt i små kar (dvs. kapillærer, 
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https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2896452
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2618293
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4216669_CRIN2014-902089.001&query=microscopic%20polyarteritis%20nodosa&it=xg&req=4&npos=12
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vener eller arterioler) uten eller med få immunavleiringer. Nekrotiserende glomerulonefritt (GN) er vanlig 
og samt og lunge-kapillaritt. MPA gir som oftest ikke affeksjon av øvre luftveier og bihuler. Anti-neutrofile 
cytoplasmatiske antistoffer er vanligvis rettet mot myeloperoksidase (MPO) i MPA. Disse gir et perinuk-
leært mønster (P-ANCA) ved indirekte immunfluorescens på etanol-fikserte snitt. MPA kan skilles histol-
ogisk fra granulomatose med polyangiitt (GPA) med fravær av granulomatøs betennelse og granulomer. 

Genetikk og patogenese 

Mikroskopisk polyangiit (MPA), granulomatose med polyangiit (GPA) og eosinofil granulomatøs polyangiit 
(EGPA) er klassifiserte som ANCA assosierte vaskulitter (AAV). Årsaken for å den enkelte pasienten 
utvikler MPA er ukjent. MPA og GPA har forskjellig genetisk assosiasjon som tyder på at dette er separate 
sykdommer som deler felles kliniske og patologiske trekk. GWA-studier («Genome-Wide Association Stud-
ies») bekreftet forskjell mellom GPA og MPA som ikke er assosiert til den kliniske fenotypen, men assosiert 
til antistoff tilknytningen, dvs. om de er anti-PR3-ANCA eller -MPO-ANCA positive. HLA-DQ er 
assosiert til MPA hos europeiske pasienter, men hos japanske MPA-pasienter kan sees assosiasjon til DRB1 
∗09:01. PTPN22 genet koder for lymfoide thyrosinfosfatase (Lyp) og har avvik der viser sammenheng mel-
lom utvikling av både GPA og MPA. Sannsynlig via unormal CD4 T-celle (Treg) aktivitet som leder til økt 
humoral aktivitet og forandret nøytrofil funksjon. På den andre siden er HLA-DPB1*0401, PRTN3 (Pro-
teinase 3 Neutrophil Serine Protease), SERPINA1 (Alfa1 antitrypsin: serin protease inhibitor) er assosiert 
til PR3-ANCA (1-4). 

Det finnes bra dyremodell ved anti-myeloperoksidase ANCA (MPO-ANCA) vaskulitt, der anti-MPO-
ANCA kan indusere vaskulitt i forsøksdyr i relativt enkle dyremodeller. 

Granulom-dannelse er et av de histologiske trekkene ved GPA, men sees ikke ved MPA. 

Epidemiologi 

Det er en geografisk variasjon i AAV med høyere forekomst av GPA i Nord-Europa og Australia, og en 
høyere frekvens av MPA i Sør-Europa og i Asia. MPA kan påvirke pasienter i all alder; imidlertid er de fleste 
av pasientene vanligvis eldre en 50 år. En nylig studie fra Olmsted fylke i delstaten Minnesota viste en alders- 
og kjønnsjustert årlig forekomst av MPO-AAV hos voksne var 2,0 (95% CI: 1,3-2,6) per 100 000 innbyg-
gere, mens prevalens av MPA var 18,4 (95% CI: 10,1–26,7) per 100 000 (5). 

Klassifikasjon og estimering av sykdomsaktivitet 
og skade 

Per dags dato foreligger ingen validerte diagnostiske / klassifiseringskriterier for MPA. I 2012 på den 
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internasjonal vaskulitt-konsensuskonferansen som ble avholdt i Chapel Hill i delstaten North Caroline 
(«Chapel Hill Consensus Conference» CHCC 2012) og MPA var definert som del av ANCA assosierte 
småkars-vaskulitter (6). MPA er også definert ved hjelp av European Medicines Agency (EMA) flytskjema 
algoritme for å kategorisere pasienter med GPA, MPA, EGPA og PAN  (7). 

En ny ACR/EULAR klassifiseringskriteria for MPA, samt og EGPA og GPA er forventet i 2021. Den 
baserer seg på «Diagnostic and Classification Criteria in Vasculitis Study» (DCVAS) som er en inter-
nasjonal, multisenter, observasjonsstudie som har samlet data på over 1000 AAV-pasienter fra mer enn 100 
steder, samt data fra pasienter med andre former for vaskulitt og pasienter med sykdommer som etterligner 
vaskulitt og basert på dette laget nye klassifikasjonskriteria. 

Sykdomsaktivitet ved GPA som ved MPA og EGPA vurderes etter Birmingham Vasculitis Activity Score
versjon 3. Der er maksimal score på 63 poeng. Ved vedvarende sykdom er det maks score på 33 poeng. 
Komplett remisjon angis som BVAS =0 med per oral Prednisolon 7,5 mg eller lavere mens vedvarende 
«sustained» remisjon som BVAS = 0 i 6 måneder eller mer.   [http://golem.ndorms.ox.ac.uk/calculators/
bvas.html] (8, 9). 

Skadeaktivitet vurderes etter Vasculitis Damage Index (VDI) (10). Skåring i VDI er permanent og poeng 
beholdes, men skaden må ha stått i minimum 3 måneder.  VDI kalkulator: Vasculitis Damage Index (VDI). 

Kliniske manifestasjoner 

MPA kan ha et bredt spekter av kliniske presentasjoner fra sykdom begrenset til nyreaffeksjon til kritisk 
lunge og nyreaffeksjon i form av pulmo-renal syndrom. I de fleste tilfeller begynner imidlertid sykdommen 
med snikende ikke-spesifikke symptomer, vanligvis prodromologiske konstitusjonelle symptomer som lav 
feber, artralgi, vekttap og ubehag som i løpet av få uker eller måneder. Akutt presentasjon manifesterer seg 
hovedsakelig med alveolære lungeblødninger («diffuse alveolar hemorrhage», DAH) med raskt progressiv 
glomerulonefritt (RPGN) eller nerveaffeksjon i form av multiple mononeuritt. 

Interstitiell lungesykdom med lungefibrose er funnet hos pasienter med MPA i tillegg er annen lungeaffek-
sjoner som bronkiektasi men foreløpig er hyppighet og alvorlighet av dette lite kartlagt. 

Kutane manifestasjoner (10–60%). Hudbiopsier ved MPA er ikke diagnostiske og viser ofte leukocytok-
lastisk vaskulitt, med fibrinoid nekrose, nøytrofil infiltrasjon av dermale kar. Hyppigste hudlesjonen er pal-
pabel purpura, deretter hudsår, livedo reticularis, og vaskulittisk urticaria. 

Affeksjon av gastrointestinal systemet ser ut til å være heldigvis sjelden (2-10%) men er assosiert til alvorlige 
komplikasjoner i form perforasjon og død. En nylig undersøkelse fra 

Nerveaffeksjon er beskrevet hos 20-40% av MPA pasienter. Vanligste affeksjonen er perifer nevropati. Det 
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kan gi både distal symmetrisk nevropati og som oftest, men ikke alltid gir smertefull nevropati. I tillegg kan 
MPA gi klassisk mononevritis multipleks. 

Det er uvanlig å få affeksjon av sentralnervesystemet ved MPA. Affeksjon av kraniale nerver er også uvanlig 
og betydelig sjeldnere enn ved GPA. 

Okulære manifestasjoner er sjeldnere ved MPA en GPA. De hyppigste okulære manifestasjonene er episk-
leritt, skleritt, iridocyklitt og konjunktivitt. Affeksjon av retina er svært sjelden med vaskulitt involvering 
kar i koroidemembranen, netthinne og konjunktiva. 

ØNH manifestasjoner er betydelig sjeldnere ved MPA sammenlignet med GPA og EGP, men de kan 
forekomme. Dette kan påvirke de øvre luftveiene og indre øre med hørselstap. 

Hjerteaffeksjon er beskrevet hos 3–18%. Den kan ha forskjellige kliniske former.  De vanligste rapporterte 
hjerte manifestasjonene er perikardial effusjon og kronisk hjertesvikt. MPA kan gi vaskulitt av koronare kar 
med utvikling av hjerteinfarkt, perikarditt, myokarditt og endokarditt. 

Laboratoriefunn 

Høy senkningsreaksjon (SR) og forhøyet C-reaktiv protein (CPR) med normocytær normokrom anemi og 
trombocytose som gjenspeiler forhøyet inflammasjonsaktivitet sees hos aller fleste som tegn på generalisert 
inflammasjonsaktivitet. Det er viktig å ta utføre differensial telling av leukocytter med tanke på eosinofili og 
andre differensialdiagnoser. Procalcitonin er vanligvis normal ved AAV men kan være moderat forhøyet. 

Det er svært viktig å ta nyrefunksjonsparametere og forsikre seg urinprøve for urinstiks og mikroskopi. 

ANCA screening med testing for PR3- og MPO- ANCA og på OUS går det an å få ANCA test i løpet 
av få timer hvis kliniske situasjonen krever det og da evt. også anti-GBM hvis kliniske bildet er forenlig 
med Goodpastures syndrom som er en immunologisk betinget sykdom som skyldes auto-antistoff mot 
basalmembranen i lunge og nyrevev. 

Diagnose 

Diagnosen av MPA stilles på mønstergjenkjenning. Der det kliniske sykdomsbilde støttes opp av kliniske 
funn og samt blodprøve inklusiv ANCA og eventuelt urin og aktuelle radiologisk funn (CT lunger/
luftveier, CT/MRI bihuler og tinningben).  Det foretrekkes at diagnosen blir histologisk verifisert med 
biopsi fra som oftest nyre alternativt lunge/luftveier. Histologisk påvises vaskulitt og/eller pauciimmun 
glomerulonefritt. Kapillaritt med fibrinoid nekrose er det typiske funn i lungene med, i motsetning til 
GPA, fravær av granulomatøs betennelse og granulomer. 
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Differensial diagnoser ved MPA 

Annen ANCA vaskulitt som EGPA eller GPA. I tillegg Goodpastures/anti-GBA syndrom. 

Vaskulitt-lignende sykdommer inkluderer en rekke tilstander deriblant medikament utløste tilstander, for 
eksempel. propyltiouracil (11) utløst tilstand. Ulovlige midler inkludert kokain og levamisol som er ofte 
brukt som tilsetningsstoff til kokain kan gi AAV liknende tilstand. 

Infeksjon (bakterier, sopp), lymfom, sarkoidose, IgG4 assosiert sykdom (IgG4-RD), Graves sykdom. 

Kolesterolembolier, antifosfolipid antistoff syndrom, atrialt myksom, og bakteriell endokarditt kan gi 
vaskulitt liknende tilstand. 

Behandling 

Viser nærmere til behandlingsretningslinjer fra Norsk Revmatologisk forening (NRF) fra 2020. 

Vises også til de franske anbefalingene som ble publisert i 2020 fra den fra den franske vaskulitt foreningen 
GFEV, Groupe Français D’étude des Vascularites (12), samt nyeste oppdaterte retningslinjene fra det 
Kanadiske vaskulitt foreningen CanVasc (13). European League Against Rheumatism (EULAR) ret-
ningslinjene er noe eldre de ble publisert i 2016 (14), mens oppdaterte retningslinjer fra American College 
of Rheumatology er utformet og blir publiserte i 2021. 

1.Induksjonsbehandling 

Ved alvorlig systemisk ny-diagnostisert eller alvorlig residiv av MPA 

Første valg ved induksjonsbehandling ved MPA: 
Generelt innledes behandlingen med høydose steroid behandling. Som oftest intravenøs metylpred-
nisolon/Solu-Medrol® 500-1000 mg daglig i 3 dager. Etterfulgt av per oral Prednisolon behandling etter 
PEXIVAS protokollen (15) (tabell 2). Dette har også vært tatt opp i de norske retningslinjene i behandling 
av ANCA assosierte vaskulitter. 

Tidligere har det vært vanlig å gi pasienter plasmaferese som er fortsatt standard behandling ved Goodpas-
ture syndrom. Randomiserte undersøkelser har ikke vist fordel med plasmaferese ved lungeblødninger ved 
ANCA vaskulitt. Det er antydning til at plasmaferese kan minske risikoen for nyresvikt hos de som har 
kreatinin over 300 ved metaanalyse men det øker risikoen for alvorlig infeksjon. (15-17) 

Vært er å få med seg av den såkalte «lavdose» PEXIVAS steroid behandling har kun vært testet hos pasienter 
som har fått enten cyklofosfamid eller rituksimab som induksjonsbehandling, men ikke ved andre former 
av induksjonsbehandling som; mykofenolat (MMF) eller metotreksat (MTX). 
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Tabell 2. Prednisolon nedtrapping etter lavdose PEXIVAS protokoll (15). 

Uke  <50kg 50-75kg >75kg 

IV SoluMedrol 500-1000mg i 3 dager 

1-2 25 30 40 

3-4 20 25 30 

5-6 15 20 25 

7-8 12,5 15 20 

9-10 10 12,5 15 

11-12 7,5 10 12,5 

13-14 6,25 7,5 10 

15-16 5 5 7,5 

17-18 5 5 7,5 

19-20 5 5 5 

21-22 5 5 5 

23-52 5 5 5 

>52 Individuell behandling 

Rituksimab: Anti-CD20 antistoff behandling med intravenøst rituksimab behandling er per dags dato 
første valg ved AAV. Rituksimab er kimært mus/humant monoklonalt antistoff, som består av et glyko-
sylert immunglobulin human IgG1 konstant region og variable regioner fra mus. I to randomiserte studier 
RAVE og RITUXIVAS ble den såkalte «lymfomprotokoll» brukt.  Da gis rituksimab intravenøs ukentlig 
til sammen i fire uker i doseringen 375mg/m2 overflate (17, 18).  Fleste bruker den såkalte reumatoid artritt 
protokoll som består av intravenøs rituksimab 1.000 mg gitt 2 ganger med 2 ukers intervall. Det har ikke 
vært utført sammenligningsstudie på disse to protokollene, men en nylig utført metaanalyse presentert på 
American Collage of Rheumatology online kongressen i november 2020 viste ingen forskjell på disse to pro-
tokollene (19). [https://meet.acrconvergence.org/] 

Vanlig prosedyre ved behandling med anti-CD20 antistoff behandling som rituksimab er å gi pre-
medikasjon 30-60 min før rituksimab behandling. Den gjenstår i per oral paracetamol 1.000 mg x1, i 
tillegg histamin H1-reseptorantagonist, enten per oral cetirizin (10mg x1), eller intravenøs deksklorfeni-
ramin 5 mg/ml 1ml IV. I tillegg gis oftest intravenøst metylprednisolon/Solu-Medrol® 125mg. 

Det er dokumentasjon for bedre effekt av rituksimab (RTX) en cyklofosfamid/azathioprin (CYC/AXZA) 
hos PR3-ANCA positive pasienter i RAVE studien men lik effekt ved MPA (17, 20). 

Hos pasienter som har ikke kommer i remisjon eller får residiv etter induksjonsbehandling med cyklofos-
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famid er rituksimab klart første valg. Generelt er RTX første valg hos pasienter i reproduktiv alder i tillegg 
hos de som tidligere har hatt malign sykdom. 

Cyklofosfamid (Sendoxan®) er et alkylerende cytostatikum. Medikamentet er en sennepsgassanalog om 
griper inn i G1- og S-fasen i cellesyklusen med å alkylere DNA-kjedene og hemme immunologisk respons. 
 Intravenøs eller per oral cyklofosfamid evt. er et godt kjent behandlingsalternativ for AAV. 

Intravenøs cyklofosfamid behandling: De fleste bruker intravenøs cyklofosfamid etter CYCLOPS/EUVAS 
protokollen (21). Det er generell trend til å bruke intravenøs cyklofosfamid der dette gir lavere kumulativ 
dosering en ved per oral behandling. Standarddoseringen ved intravenøs behandling er 15 mg/kg med mak-
simal dosering på 1.200 mg cyklofosfamid per behandlingsrunde og med redusert dosering i henhold til 
alder (<60 år: 15 mg/kg, 60-70 år: 12,5 mg/kg og >70 år: 10 mg/kg). Det er også redusert dosering mht. 
alvorlig nyresvikt (definert som kreatinin >300 eller eGFR ≤30) der man reduserer doseringen med 2,5 mg/
kg som kommer i tillegg til reduksjon i henhold til alder (<60 år: 12,5 mg/kg, 60-70 år: 10 mg/kg og >70 
år: 7,5 mg/kg) (Tabell 3) 

Tabell 3. Doseendring av intravenøs cyklofosfamid relatert til alder / nyrefunksjon 

Intravenøs cyklofosfamid  puls (mg/kg) 

(Max 1200 mg/puls) 

Alder (år) 
Kreat. ≤ 300(μmol/L) eller 

eGFR > 30 (ml/min/1,73m2) 

Kreat. > 300 

eGFR: ≤ 30 

< 60 15 mg/kg 12,5 mg/kg 

60 – 70 12,5 mg/kg 10,0 mg/kg 

> 70 10,0 mg/kg 7,5 mg/kg 

De første tre doseringene gis med to ukers intervall og neste tre, eller flere, med tre ukers intervall.  Uke 0, 
2, 4, 7, 10 og 13 og hvis ikke remisjon uke 16, 19 etc. 

Ved økt benmargshemming må man vurdere å utsette behandling og evt. redusere doseringen. 

Det er viktig med god hydrering og spesial oppmerksomhet ved urinretensjon og å gi behandlingen tidlig 
om dagen med intravenøs væske behandling. 

Antiemetisk behandling anvendes og da oftest intravenøs selektiv 5-HT3-reseptorantagonist, for eksempel 
intravenøs ondansetron 8 mg som kan gjentas ved forsinket kvalme. 

Ved intravenøs cyklofosfamid behandling gis vanligvis profylaktisk behandling med intravenøs forut og 
senere to ganger per oral mesna (Uromitexan®) som reduserer dannelsen av akrolein i urinen og minsker 
risiko for bivirkning fra urinveier som gis forut og to ganger etterpå. Generelt gir man 20% (0,2 x cyclofos-
famid doseringen i mg) intravenøst forut og 40% (0,4 x cyclofosfamid doseringen i mg) gjentatt to ganger. 
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For eksempel pasienten som får 900 mg cyklofosfamid får 0,2 x 900 = 180 mg IV Uromitexan® og 0,4 x 
900 = 360 mg ≈ 400 mg per oral.  Det finnes 400 mg og 600 mg Uromitexan® tabletter som har delstrik. 

Per oral cyklofosfamid behandling: Valg av per oral cyklofosfamid behandling kan vurderes og vanlig 
doseringen er 2mg/kg gitt tidlig om dagen i en dosering. Sendoxan tabletter er på 50 mg og uten delestrek. 

Det er liknende dosereduksjon i henhold til alder og nyresvikt som ved intravenøs behandling (Tabell 4) 

Tabell 4.  Doseendring av per oral cyklofosfamid relatert til alder / nyrefunksjon 

Daglig per oral cyclofosfamid  (mg/kg) 

(Max 200 mg/dag) 

Alder (år) 
Kreat. ≤ 300(μmol/L) eller 

eGFR > 30 (ml/min/1,73m2) 

Kreat. > 300 

eGFR: ≤ 30 

< 60 2,0 mg/kg 1,5 mg/kg 

60 – 70 1,5 mg/kg 1,25 mg/kg 

> 70 1,25 mg/kg 1,0 mg/kg 

Tredje valg ved induksjonsbehandling ved GPA: 
Kan vurderes anvendt hos mindre syke GPA pasienter. 

Mykofenolat mofetil (MMF): Dosering: 2-3 g/d fordelt på to doseringer, med ca. 12 timers intervall. Det er 
tabletter på 500 mg og kapsler på 250 mg i tillegg finnes MMF i mikstur. Alternativt til MMF er mykofenol-
syre/Myfortic (MPA) der doseringen er 360 mg x2 eller 750mg x2. MMA kan ha noe mindre gastrointesti-
nal bivirkninger en MMF men virkningsmekanismen er lik. 

Generelt vil man ikke anvende MMF som induksjonsbehandling hos de sykeste pasientene. Som induk-
sjonsbehandling hos de AAV pasienter med mindre alvorlig sykdom kommer MMF brukbart ut i hvert fall 
sammenlignet med cyklofosfamid i en nylig publisert randomisert studie (22). MMF var initialt ikke sta-
tistisk dårligere en cyklofosfamid, men induksjonsbehandling med MMF resulterte høyere andel tilbakefall 
spesielt hos PR3-ANCA positive AAV pasienter.  Som vedlikeholdsbehandling kommer MMF dårligere ut 
i en randomisert «head-to-head» studie mot azathioprin (23). Hos MPA pasienter med ILD kan og lavgr-
adig nefritt kan MMF være et valg. 

Metotreksat (MTX): MTX p.o. eller s.c. i ukentlig dosering er medikament som brukes i et stort omfang 
innen revmatologien noe alle revmatologer er og bør være kjent med.  Generelt er MTX s.c. er å foretrekke, 
der det gir mer stabil blodverdi. Vanlig dosering er opp mot ca. 0,3 mg/kg/uke (15-25 mg) og ofte trapper 
man gradvis opp mot måldosering over noen uker. Det har vært tradisjon i Europa å gi samtidig folsyre 
tilskudd for å redusere bivirkninger ofte 1 mg Folsyre daglig. 
En Europeisk studie sammenlignede mindre syke pasienter med AAV uten nyresvikt (kreatinin < 150 
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µmol/L) behandling med MTX og cyklofosfamid (CYC). Resultater var at det gikk noe lengre tid å komme 
i remisjon med MTX og til tross antall av de som kom i remisjon var ikke signifikant dårligere en CYC var 
det stor forskjell på hyppighet av tilbakefall mellom de to induksjonsbehandlingene. Der var nesten 70% 
som fikk tilbakefall av de som fikk MTX  vs. 47% av de som fikk CYC som induksjonsbehandling etter 18 
måneder (24). 

Per dags dato kan man vurderer man MTX og evt. MMF som induksjonsbehandling sammen med steroid 
behandling ved mindre alvorlig form av AAV. 

2.Vedlikeholdsbehandling: 

Det er foreløpig ikke helt klart hvor lenge vedlikeholdsbehandlingen ved MPA skal vare og sannsynligvis 
og der må gjøres individuell evaluering. Vedlikeholdsbehandlingen bør i hvert fall vare i minst 2 år, men 
betydelig del av pasientene trenger behandling adskillig lengre opp til 4-5 år og i noen ganger muligvis enda 
lengre. Det er foreløpig ikke noe entydig svar på dette. Det er balanse mellom residivfare og bivirkninger av 
langvarig immunsuppresjon og individuell risiko for det. Den franske REMAIN studie viste at 4 års ved-
likeholdsbehandling var bedre en 2 års.  Der fikk nærmere tre ganger flere tilbakefall av de som fikk vedlike-
holdsbehandling i 2 år versus de som fikk det i 4 år (63% mot 22%, p <0,0001) (25). 

De som får induksjonsbehandling med rituksimab (RTX) med god toleranse. Der vil man fortsette med 
RTX hver 6. måned. Det er påvist at IV RTX er betydelig bedre får å forhindre tilbakefall en konvensjonell 
azathioprin (AZA) behandling. En tidligere undersøkelser har vist at AZA er overlegen mykofenolat 
mofetil (MMF) når det gjelder å hindre tilbakefall ved GPA (23), men MMF kan vurderes hvis intoleranse 
for AZA. Det er forskjellige tradisjoner mellom land i henhold til vedlikeholdsbehandling med lavdose 
steroider. I flere land i Europa har man brukt lavdose Prednisolon dvs. dosering rundt 5 mg/d over 
noe lengre tid. Det foregår studier for å se på dette i henhold til bivirkninger og fare for tilbakefall. En 
amerikansk studie ser på dette kalles TAPIR studien “The Assessment of Prednisone in Remission Trial” 
og resultatene ventes innen 1-2 år (NCT01933724). I tillegg foregår den franske MAINEPSAN stu-
dien “Evaluate the Remission MAINtenance Using Extended Administration of Prednisone in Systemic 
Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibodies Associated Vasculitis” (NCT03290456) som går ut på det samme 
der resultatene forventes 2024-2025. 

Forutsatt at man har igangsatt induksjon med RTX med god toleranse vil man som oftest fortsette med den 
behandlingen som vedlikeholdsbehandling. Sammenlignet med vedlikeholdsbehandling kommer RTX 
bedre ut når det gjelder risiko for tilbakefall. Det er tre publiserte studier fra GFEV, den franske vaskulitt 
foreningen. Alle studiene anvender RTX 500 mg hver 6. måned i fast dosering (25-28). Endelig data fra 
RITAZAREM studie bruker betydelig høyrere dosering på 1000 mg hver 4. måned er foreløpig ikke blitt 
publisert men har vært presentert og viser betydelig forskjell til fordel av RTX sammenlignet med AZA. 
Kun første del av RITAZEREM studien er foreløpig publisert (29) men resultatene har vært presentert og 
kjent. 
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Vedr. vedlikeholdsbehandling velger anbefaler både Norsk revmatologisk forening (NRF) og andre inklusiv 
den franske GFEV å anvende RTX 500 mg hver 6. måned som vedlikeholdsbehandling. Hvis det ikke er 
toleranse for RTX vil man i neste omgang vurdere å bruke AZA og deretter metotreksat forut mykofenolat 
mofetil som er eventuelt tredje valg og per oral leflunomid som evt. fjerde valg. 

Azathioprin (AZA) – Imurel® doseres oftest rundt 2 mg/kg i en enkel dosering. Imurel finnes i 50 mg og 
25 tabletter og det går ikke å dele dem.  Man anbefaler å ta tiopurin methyltransferase (TPMT) genotype 
forut behandling. De fleste (rundt 90 %) har TPMT*1/*1 (wild-type) genotype med normal TPMT enzym 
aktivitet og kan få vanlig dosering, 2,0-2,5 mg/kg per dag en gang på dagen. Pasienter som er heterozygote 
med TPMT*1 og noen av de over 20 TPMT polymorfismene, som oftest er *2, *3A, *3B, *3C, og *4, har 
redusert TPMT enzym aktivitet og må få redusert, oftest halvert dosering og følges grundig hvis oppstart. 
De som ikke har TPMT*1genotypen og enten homozyg og/eller heterozygot for en av de allelene bør ikke 
få azathioprin i hele tatt pga. økt risiko for alvorlig myelosuppresjon. Dette utgjør få pasienter (>1%). Vises 
til Avdeling for farmakologi. Oslo universitetssykehus. [https://anx.no/tpmt/] 

Verdi av 6-tioguaninnukleotide (6-TGN) og metyl-merkaptopurin (me-MP) måles i heparinisert fullblod, 
tilsier om effekt av AZA behandlingen. Terapeutisk område er: 6-TGN 3,5−5,0 µmol/L og me-MP <50 
µmol/L når brukes i transplantasjonsmedisin. Dette kan anvendes i kontroll med blodprøve. (Se 
https://anx.no/6tgn/) 

Infeksjoner. Dette er et relativt stort problem ved immunsuppressiv behandling av GPA og bor behandles 
aggressivt. Ved langvarig immunsuppresjon anbefales profylaktisk behandling for Pneumocystis jiroveci 
pneumoni (PJP). Det finnes forskjellige alternativer for forebyggende behandling. Ofte brukes per oral 
Bactrim (SMZ-TMP) (400 mg sulfamethoxazol og 80 mg trimetoprim) daglig. Alternativt er Dapson 
50-100 mg/d, det tredje alternativet er pentamidin inhalasjon enten en gang i måneden (300 mg) eller hver 
annen hver uke (150 mg). Det er sjelden alvorlige bivirkninger med inhalasjonsbehandling. Men den kan 
ofte gi hoste, bronkospasme, samt og smaksforandringer og uvelfølelse. 

Det er økt risiko for PJP når pasienten tidligere har hatt PJP, økt alder over 65 år, påvist lungesykdom eller 
omfattende lungeaffeksjon av AAV, ved høy glukokortikoid dosering særlig ved Prednisolon over 20 mg/d 
og også hos pasienter med redusert CD4+ T-lymfocytt-tall særlig hos de som ligger under 200 x10E6 celler/
liter. Flere risikofaktorer styrker behandlingsindikasjonen ytterligere. 

Hypogammaglobulinemi kan sees ved AAV og det er definert flere risikofaktorer bl.a. lav IgG forut start og 
cyklofosfamid behandling før eller med rituksimab behandling. Det er assosiasjon mellom dose og lengde 
av RTX behandling og hypogammaglobulinemi. Det anbefales at man kontroller gammaglobulinkonsen-
trasjon ved oppfølging. Moderat hypogammaglobulinemi er ofte definert hos de som har IgG 3,0 – 4,9 g/L 
og alvorlig de som har IgG < 3,0 g/L. Hvis det foreligger i tillegg økt infeksjonsrisiko er det klar indikasjon 
for substitusjonsbehandling med sc. eller iv. gammaglobulin substitusjon. 

Kommende behandlingsprinsipper ved ANCA assosierte vaskulitter 
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Avacopan er per oral behandling som binder reseptoren til komplementfaktor C5a og rapporter fra en 
nylig gjennomført fase III studie, ADVOCATE trial, med 330 inkluderte pasienter med AAV. Pasientene 
ble etter induksjonsbehandling randomiserte til å få enten konvensjonell per oral prednisolon behandling 
som ble trappet ned eller per oral avacopan 30 mg x2. De primære endepunkter, remisjon i uke 26, viste 
ingen statistisk forskjell mellom avacopan (72,3%) og prednison (70,1%), men i uke 52 var signifikant bedre 
effekt av avacopan (65,7%) sammenlignet med prednison (54,9%). Risikoen for tilbakefall av AVV var sig-
nifikant større i gruppen som fikk per oral prednison. I tillegg viste studien det oppsiktsvekkende funn, at 
pasienter med AAV og nyreaffeksjon ved baseline som ble randomisert til avacopan hadde en signifikant 
større økning i eGFR sammenlignet med de som fikk  prednison, der forskjellen var størst hos pasienter 
med en baseline eGFR < 30 ml/min /1,73 m2 [https://acrabstracts.org/abstract/the-effect-on-renal-func-
tion-of-the-complement-c5a-receptor-inhibitor-avacopan-in-anca-associated-vasculitis/]. Foreløpig er stu-
dien ikke publisert, men funnene er i tråd med tidligere publiserte fase II studier (30-32). Foreløpig er 
avacopan ikke registrert hverken i av FDA eller EMA og den nevnte fase III studien er ikke publisert. Det 
er antatt at avacopan blir registrert i både USA og EU i 2021. Det er i neste fase usikkert medikamentet blir 
tilgjengelig til norske pasienter det første. Det er mye som kan tyde på at behandling av komplementsys-
temet kan utgjøre paradigmeskifte i behandling av AAV med behandling uten steroider. Det foregår studier 
på dette behandlingsprinsipp. En relativ nylig kasuistikk meddelelse angav en effekt av komlementhem-
meren eculizumab/Soliris® (33).  Eculizumab er et humanisert monoklonalt IgG2 antistoff, som bindes 
med høy affinitet til humant C5-komplementprotein, slik at spalting til C5a og C5b hemmes og dannelsen 
av det terminale komplementkomplekset C5b-9 hindres. Eculizumab er registrert for; paroksysmal nat-
tlig hemoglobinuri (PNH), atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (aHUS), refraktær generalisert myastenia 
gravis og nevromyelitis optica-spektrumforstyrrelse (NMOSD). Det foregår ingen randomiserte studier på 
eculizumab og AAV men andre komplementhemmere er under utprøving. 

Prognose 

Ubehandlet MPA gir en pasientoverlevelse på mindre enn 20% etter 5 år (34). Selv om risikoen for tilbake-
fall er lavere for MPA sammenlignet med GPA, er pasientens overlevelse lavere for MPA enn for GPA og 
EGPA. 
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Moyamoya hos 9 år gammelt jente med Downs 
syndrom. To år med residiverende oppkast. A) MR 
av hjerne viser infarkt på venstre side. B) Redusert 
perfusjon i ve. a. cerbri media. C+D) Nær okklusjon 
distalt i ve. a. carotis interna med multiple 
kollateraler, typisk for Moyamoya. 

86. 

MOYAMOYA (REV 036, REV 197) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Moyamoya 

Hodepine og symptomer på nevrologisk sykdom hos unge personer 

TIA, Hjerneslag, Hjerneblødning, Epilepsi 

MR- eller CT angiografi av intracerebrale kar 

Læringsmål REV 036, REV 197 

ICD-10: I67.5 

Definisjon 

Moyamoya er japansk for diffus og tåkete og 
beskriver hjerne-forandringene som påvises ved 
angiografi. En ser et ny-dannet nettverk (kollat-
eraler) av små blodårer. Bildet ligner en “tåkesky”. 

En spontan non-inflammatorisk, non-ateromatøs 
okklusjon av blodkar i den Willisiske sirkel. Diag-
nosen er aktuell ved slag hos barn og unge voksne 
forårsaket av progredierende forsnevringer 
(stenoser) i arteria carotis interna og arteria cerebri 
media. 

Blodet i hjernen finner mange små nye veier (kollateralarterier) omkring de trange områdene. Illustrasjon: 
Phi JH, Wang KC, Lee JY, Kim SK – Journal of Korean Neurosurgical Society (2015). CC BY-NC 3.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa88b4d3ed6-30a1-40df-9af5-8594899ae1a9
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nevrologi#d68f5845-4656-4b42-bf08-92455771da2d3055bc3a-b093-43f2-b7d0-122d2024c4d8
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615433
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4502236_jkns-57-408-g002&query=moyamoya&it=xg&req=4&npos=9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Moyam
oya hos 
3 år 
gammel 
gutt 
med 
hjernesl
ag. 
Akutt 
(A-B), 
etter 
tre år 
ses 
utviklin
g av 
kollater
aler/
Moyam
oya (C, 
pil). 

Symptom
er 

Epidemiologi 

Opptrer særlig hos yngre kvinner. Diagnosen stilles ved angiografi. 

Sykdomsårsak 

Ukjent utløsende årsak, men genetiske anlegg antas være av betydning hos ca. 10%. Forekommer ikke bare 
blant asiater, men også på de andre kontinentene. 

Patogenese 

Økende trange blodårer (progressiv bilateral stenose eller okklusjoner i arterier) rundt ”circulus arteriosus 
willis” med et uttalt kollateralt nettverk. Iskemi hos barn (ofte 10-14 års alder), hjerneblødning oftere hos 
voksne (ofte 40-49 års alder).  Illustrasjon: Braun KP, 2008. CC BY NC 2.0 

Hodepine og symptomer på nevrologisk sykdom hos unge personer er typisk 
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TIA, Hjerneslag, Hjerneblødning, Epilepsi 

Diagnose 

MR/CT-Angiografi er avgjørende for diagnosen 

Det påvises trange områder i arterier til hjernen, ofte i distale arteria carotis interna og proksimale del av 
circulosis arteriosus (“Willis’ arterielle sirkel”) samtidig med med en uttalt sky av kollateral-arterier 

Differensialdiagnoser 

Aterosklerose, Blod- sykdom (sigd-celle anemi, beta-talassemi, Fanconi anemi, hereditær sfærocytose, 
homocystinuri og homocystinuriemi, faktor XII mangel, essensiell trombocytose), Coarctation av aorta,
Fibromuskulær dysplasi), Graves sykdom, Infeksjoner (meningitt, virale/bakterielle: propionibacterium 
acnes, leptospirose, HIV), Metabolsk sykdom (glykogenose type 1, hyper-fosfatasi, primær oxalose), Neu-
rokutane sykdommer: (nevrofibromatose 1, Tuberøs sklerose, Sturge-Weber, Phakomatosis pigmento-
vaskularis IIIb, Kavernøs malformasjon), Postinfektiøs vaskulopati, Sarkoidose, SLE, Sneddons syndrom,
Vasospasme etter Subaraknoidal blødning eller stråling av hjernen, Williams syndrom, Alagille syndrom,
Antifosfolipidsyndrom (APLS) med lupus antikoagulant, a-kardiolipin og beta2GP). 

Behandling 

Ingen helbredende terapi. Kirurgisk re-vaskularisering vurderes i hvert tilfelle. Forebygging med acetylsali-
sylsyre (Albyl-E) 

Prognose 

Noen blir helt friske etter behandling, mens andre får nye utfall over tid, til tross for behandling. 

Litteratur 

Vidar Rao, 2014 (Et norsk kasus) 

Zhang L, 2015 (operasjonsmuligheter) 

Fujimora M, 2015 
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Pannikulitt (ved pankreas-cancer) hos en 84 år 
gammel mann som debuterte med 
epigastrie-smerter, vekttap, polyartritt og 
subkutane knuter (pannikulitt) 

87. 

PANNIKULITT (REV 036, REV 080) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på pannikulitt 

Smertefulle eller ømme, ofte rød-fiolette (inflammerte) knuter i fettvev. 

Ulcerasjoner er uvanlig 

Læringsmål REV 036, REV 080 

ICD-10: M79.3 

Definisjon 

En inflammatorisk reaksjon i det subkutane fettvevet. 
Pannikulitt kan forårsakes av en rekke sykdommer, 
inklusiv SLE (lupus profundus). Illustrasjon: Chee C – 
Journal of medical case reports (2009). CC BY 3.0 

Symptomer 

Pannikulitt mistenkes ved smertefulle, dype lesjoner oppstår i fettvev. Pannikulitt kan histopatologisk 
inndeles i ulike typer. 

Lobulær pannikulitt 

• Alfa-1 antitrypsin mangel 
• Cytofagisk pannikulitt (Obs! T-celle lymfom) 
• Eosinofil pannikulitt (etter insektsstikk) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa88b4d3ed6-30a1-40df-9af5-8594899ae1a9
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer#dacab72c-5630-45b7-9836-4e223ff2c0659e362d45-95b2-4ce8-b875-04fcc0672b93
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617979
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2737782_1752-1947-0003-0000007331-2&query=panniculitis&it=xg&req=4&npos=97
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2737782_1752-1947-0003-0000007331-2&query=panniculitis&it=xg&req=4&npos=97
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


• Kalsifiserende pannikulitt 
• Kortikosteroid utløst 
• Kuldeindusert (Popsicle /is pannikulitt, oftest hos små barn som har spist is på pinne) 
• Lipodystrofi 
• Pankreas-pannikulitt: fettnekrose, klinisk og biokjemisk affeksjon av pankreas 
• Selvpåførte skader i fettvev 
• Skleroserende pannikulitt: oftest på grunn av kronisk venes insuffisiens i underekstremitetene, 

(“inverted wine bottle”) 
• Subkutan granulomatose (Rothman-Makais syndrom) 
• Systemisk bindevevssykdom 
• Traume 
• Weber Christians sykdom: Residiverende lobulær pannikulitt med fettnekrose 

Septal pannikulitt 

• Blandet pannikulitt 
• Erythema nodosum (Miescher mikrogranulomer) 
• Lupus pannikulitt 

◦ Hos 3 % av SLE pasienter 
◦ Ansikt, hodebunn, øvre thoraks, glutealt 

• Villanovas sykdom 

Pannikulitt med vaskulitt 

• Erythema induratum 
◦ Legger, fortykket hud, erythrocyanose 
◦ Sjekk alfa-1 antitryptin-mangel 

• Leukocytoklastisk 
• Polyarteritis Nodosa (PAN) 

Laboratorieprøver 

Ved klinisk mistanke tas halsprøve på streptokokker, IGRA-test bør tbc og rtg. eller CT thoraks for sarkoi-
dose / tbc -tegn. Pankreas-lipase / amylase og α1-antitrypsin. 
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Pannikulitt med inflammasjon i fettvev ved 
pankreatitt. 

Vevsprøve 

Biopsi er ikke nødvendig ved typisk erythema 
nodosum, men kan være nyttig i andre tilfeller. Ev. 
biopsi må omfatte subcutis. Histologisk bilde viser 
pannikulitt med karakteristisk nekrose i fettvev. 

Histologien kan si noe om sykdomsstadiet: Neutrofile 
leukocytter ses tidlig, etterfulgt av makrofag infil-
trasjon og granulom-dannelse. Fibrose indikerer sent 
stadium. Illustrasjon: Bednarek A, Bartoszak L, Sam-
borski W – Postȩpy dermatologii i alergologii (2015). 
CC-BY-NC-SA 4.0. 

Behandling 

Avhengig av utløsende årsak. Symptomatisk kan NSAIDs være aktuelt. Kortikosteroider i uttalte tilfeller. 
DMARDs bare i residiverende, vanskelige forløp. 

Litteratur 

Velasco ML, 2018 
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Periaortitt og retroperitoeneal fibrose ved IgG4 
relatert sykdom. 

88. 

PERIAORTITT OG INFLAMMATORISK 
AORTAANEURISME (REV 036, REV 039) 

Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 036, REV 039 

ICD-10: I77.6 (aortitt, uspesifisert). I71.9 Aortaaneurisme uspesifisert 

Definisjon 

Kronisk periaortitt en en fibro-inflammatorisk syk-
dom, oftest i abdominal aorta og arteria iliaca. Inflam-
masjonen omgir karveggen til forskjell fra vaskulitt 
som utgår fra karveggen. 

Periaortitt er trolig beslektet med idiopatisk retroperi-
toneal fibrose, perianeurysmal og inflammatorisk 
abdominalt aortaaneurisme (IAAA). 

Ofte kan IgG4 relatert sykdom påvises (histologisk). 
Illustrasjon: Perugino CA, Wallace ZS, Meyersohn N, 
Oliveira G, Stone JR, Stone JH – Medicine (2016). 
CC BY 4.0 

Forekomst 

Tilstanden er relativt sjelden og vanligst opptrer hos middelaldrende/eldre med gjennomsnittlig debutalder 
60 år, oftest blant menn. 

Sykdomsårsak 

En del av tilfellene er betinget i IgG4 relatert sykdom. En del slike tilfeller er kombinert med retroperitoneal 
fibrose. Noen er relatert til bakenforliggende malign sykdom. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa884bf2c56-abff-4a63-a2cf-40e8d7101307
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615506
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615470
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4956774_medi-95-e3344-g015&query=periaortitis&it=xg&req=4&npos=1
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4956774_medi-95-e3344-g015&query=periaortitis&it=xg&req=4&npos=1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Symptomer 

Symptomene kommer snikende med rygg og magesmerter, ofte ledsaget av fatigue, appetittløshet, vekttap, 
feber, diffuse myalgier og artralgier. Ved periaortitt angripes thoracal-aorta hos 43 %. 

Av de ulike typene av kronisk periaortitt kan Inflammatorisk Abdominal Aortaaneurisme (IAAA) gi dif-
ferensialdiagnostiske problemer vis a vis temporalis arteritt. 

IAAA kjennetegnes av periaortitt av aorta abdominalis og a. iliaca communis. 

Diagnose 

Fibroinflammasjonen omgir karene og fremstår mer kompakte enn klassisk vaskulitt. 

• Dersom IAAA koeksisterer med fibrose av det omkringliggende retroperitoneale vevet (retroperi-
toneal fibrose), kan symptomer som uretrale kolikksmerter, forstoppelse, dyp venetrombose, leggø-
dem og ødem i skrotum oppstå grunnet varicocele eller hydrocele. 

• Nyrearterie eller nyrevene kan obstrueres. 
• Periumbilikal stenoselyd kan auskulteres hos noen. 
• Senkningsreaksjonen (SR) og CRP betydelig forhøyde. 
• Diagnostiseres ved MR- CT angiografi eller PET/CT som oppviser konsentrisk fortykkelse periaor-

talt. 

Kan koeksistere med retroperitoneal fibrose. Videre er noen av disse kliniske bildene satt i sammenheng 
med andre koeksisterende eller utløsende årsaker. Man bør derfor sikre seg at følgende er ekskludert: Bruk 
av beta-blokkere, Infeksjoner som tbc. og histoplasmose, Primært retroperitoneal sarkom/lymfom, metas-
tase, Radioterapi, traume og tidligere kirurgi. 

Differensialdiagnoser 

Tilstanden skilles fra aortaaneurismer som skyldes aterosklerose og utgjør >90% av abdominale aortaa-
neurismer. 

I tilfeller med IgG4 relatert sykdom foreligger ofte andre lokalisasjoner samtidig (kolangitt, mediastinitt, 
retroperitoneal fibrose) 
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Behandling 

Behandles med kortikosteroider i minst 2 år. Noen trenger steroidsparende medikamenter som DMARDs 
(metotreksat) eller biologisk legemiddel i form av rituksimab 

Litteratur 

Salvarani C, Curr Opin Rheum 2011 

Moore DW, 2016 (IgG4 periaortitt) 

Zeina A-R, 2007 (Isolert periaortitt) 
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89. 

POLYARTERITIS NODOSA (PAN), JUVENIL 
PAN, DADA2 (REV 034) 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på polyarteritis nodosa 

Ledd og muskelsmerter (legger), testikkel-smerter, vekttap, høy CRP og SR i blodet, ANCA nor-

mal. 

Hypertoni, Livedo retikularis, nekroser 

Mikroaneurismer i nyrer (CT-angiografi) 

Diagnosen sikres ved biopsi fra affisert organ 

Læringsmål REV 034 

ICD-10 M30.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa884bf2c56-abff-4a63-a2cf-40e8d7101307
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617611


PAN (Kutan form) med livedo retikularis. 
Underekstremiteter angripes oftest. Dypt i cutis ses 
vaskulitt i muskelarterie. 

Definisjon 

Systemisk PAN er en alvorlig, sjelden nekrotis-
erende arteritt, som affiserer små og mellomstore 
arterier. PAN rammer ikke kapillærer eller små 
vener og er ikke assosiert til anti-neutrofil cyto-
plasma antistoffer (ANCA). PAN gir ikke 
glomerulonefritt (GN), men kan gi vaskulær 
nefropati med hypertensjon og/eller fallende nyre-
funksjon. PAN affiserer generelt ikke kar i 
lungevev. 

PAN deles inn i primær og sekundær form. 
Sekundær form av PAN er assosiert til hepatitt B 
virus (HBV) infeksjon. Illustrasjon: Cho KH – Annals of dermatology (2012). CC BY- NC 3.0. 

Juvenil PAN 

Verken ACR eller CHCC er validert for barn (1, 2). Ved juvenil PAN er likt antall jenter og gutter rammet 
og gjennomsnittsalder er rundt 9 år (+/- 4 år) og insidens på under 1 per 100.000 per år. Sykdombildet 
er anført likt og hos voksne, men det er rapportert et høyere andel av hudaffeksjon ved systemisk form og 
av kutan PAN. Barn som gruppe ser ut til å ha bedre prognose en voksne, men får oftere tilbakefall (3). 
Tidligere undersøkelser har vist en sammenheng mellom streptokokk infeksjoner juvenil PAN. 
Det er foreslått av SHARE (Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe) å bruke 
Ankara 2008 kriteriene som ble utviklet for PAN hos barn og kalles EULAR/PReS klssifikasjonskriterier 
etter European League against Rheumatism/Peadiatric Rheumatology European Society for PAN (4-6). 
Disse inkluderer minst et av følgende; histologi forenlig med PAN eller typisk angiografi. I tillegg minst et 
av følgende fem manifestasjoner; hudaffeksjon, myalgi/muskelømhet, hypertensjon, perifer nevropati eller 
nyreaffeksjon. 
Generelt gis samme behandling hos voksne og barn (se her under). 

Det finnes genetisk familiær form av vaskulitt, som kan klassifiseres til PAN og rammer pasienter vanligvis i 
ung alder og er assosiert til ADA2 mangel (7-9) (DADA2). Tilstanden var først rapportert i 2014. Pasienter 
med ADA2 mangel har tidligere vært klassifisert med PAN, men de har en særskilt prognose og behandling 
fra systemisk PAN. I tillegg er stimulator av interferon genet (STING) som er assosiert til vaskulopati av 
spedbarn (SAVI –STING-associated vasculopathy with onset in infancy) (3, 10, 11). 

Det finnes isolert hudversjon av PAN – kutan PAN som karakteriseres klinisk av noduli, livedo retikularis 
og sårutvikling. Histologisk vises leukocytoklastisk vaskulitt med pannikulitt. Det foreligger sjelden andre 
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organmanifestasjoner. Prognosen er generelt god og for kutan PAN og den regnes ikke som systemisk PAN 
og blir ikke referert her videre der behandlingen blir hovedsakelig i regi av hudleger. 

Det er også sjelden form av monoorgan affeksjon av PAN som også kalles lokalisert PAN. Det har vært 
rapportert å affisere; galleblære, blindtarm og uterus og sjeldnere andre organer uten systemisk affeksjon. 
Ofte blir dette tilfeldig oppdaget ved operasjon og krever ikke immunsuppresjonsbehandling, men krever 
oppfølging der det er rapportert at opp til ¼ av disse utvikler systemisk PAN. 

Historikk 

PAN ble første gang beskrevet professor Adolf Kussmaul (1822-1902) og Rudolf Maier (1824-1888) i Tysk-
land i 1866. Ordet «polyarteritt» er beskrivende og viser til arteritt i flere arterier. Ordet «nodosa» er gitt 
etter knuteformete forandringer (dvs. aneurismer) ved palpasjon av affiserte arterier. 

Patogenese og patologi 

Sykdomsårsaken er ukjent. Det er en sterk assosiasjon ved PAN og hepatitt B virus (HBV) infeksjon. Det 
er derimot kun en liten andel (ca. 1%) av HBV smittete som får PAN, men risikoen er mangedoblet (ca. 
1000x) når man er blir smittet av HBV. PAN oppstår da vanligvis tidlig, innen par måneder fra en er smit-
tet.  Det har vært enkeltstående rapporter om PAN i sammenheng med infeksjon ved Hepatitt C virus 
(HCV). Det er også påvist assosiasjon mellom PAN ved Hairy cell leukemi. Det er fortsatt uklarhet hvor-
dan HBV forårsaker PAN. Det er rapportert at det foregår virusreplikasjon i kar og endotel skade og det 
dannes immunkomplekser som faller ut i kar og komplement aktivering. 

Det finnes ingen pålitelig dyremodell for patogenese av PAN og dette åpenbart hemmet vår forståelse av 
patogenesen. Histologisk ses betennelsesreaksjon i karvegg med fibrinoid nekrose i media-delen av karet 
og invasjon av makrofager, neutrofile, lymfocytter, med særlig CD8+ T-lymfocytter og eosinofiler. Dette 
medfører til ødeleggelse av lamina elastica-laget i karet og det utvikles aneurismeutvidelser og tromboser i 
karveggen. Etter hvert kommer arrdannelse med økende nedsettelse av fibrin, som leder til snevring av kar-
lumen og stenosedannelse. 

Kriterier for klassifikasjon og mål på 
sykdomsaktivitet 

American College of Rheumatology (ACR) publiserte nå for 30 år tilbake, i 1990, klassifikasjonskriteria for 
PAN. Det er vært å minne på at den skiller ikke imellom PAN og mikroskopisk polyangiit (MPA) (Tabell 
1) (1). Det krever minst 3 av 10 kriteria og ut fra dette anført sensitivitet på 82% og spesifisitet på 87% for 
PAN. 
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Tabell 1: American College of Rheumatology (ACR) 1990 klassifikasjonskriterier for polyarteri-
tis nodosa. 

Krever minst 3 av 10 kriteriene og da antatt sensitivitet på 82% og spesifisitet på 87% for PAN. 

No Kriterier 

1 Vekttap > 4kg (fra sykdomsdebut som ikke kan forklares med redusert matinntak) 

2 Livedo retikularis utslett 

3 Testes smerter 

4 Myalgi eller muskelsvakhet 

5 Mononeuropati eller polynevropati 

6 Diastolisk blodtrykk > 90mmHg 

7 Økt BUN (blood urea nitrogen) (>14,3 µmol/L) eller kreatinin (>132 µmol/L) 

8 Hepatitt B positivitet (pos HBs antigen eller antistoffer i serum) 

9 Abnormal arteriografi (m/ mikroaneurismer eller okklusjon) 

10 Positiv biopsi av små eller mellomstor arterie med neutrofile i karveggen 

Chapel Hill Nomenaclature som kartlagte vaskulittsykdommer var presentert i 1994. De siste og reviderte 
International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides (CHCC) kriteria ble utformet 
på internasjonal kongress på universitet i Chapel Hill i delstaten North-Caroline 2012 og ble presentert i 
2013 ofte referert til CHCC (2). 

For å rasjonalisere klassifisering av forskjellige former av vaskulitter er anbefalt bl.a. av Det europeiske leg-
emiddelbyrå (European Medicines Agency (EMA)) å anvende en algoritme med beslutnings-tre publisert i 
2007, der PAN ligger nederst (12). 

Birmingham vasculitis index (BVAS) nå i tredje versjon, brukt som generell aktivitetsscore av vaskulitt og er 
anbefalt av European Vasculitis Study Group (EUVAS). Dette til tross det er best dokumentert ved ANCA 
assosierte vaskulitter (AAV) (13, 14). Det har også vært påvist at BVAS er et validert mål ved PAN hos barn 
og ungdommer (15). 

Den franske såkalte “five-factor score” (FFS) kan utnyttes ofte i valg av behandling og har assosiasjon til prog-
nose. Foreløpig har fleste brukt versjonen fra 1996 (FFS-Guïllevin-96) som inkluderer de fem faktorene; 
(i) proteinuri > 1 g/døgn, (ii) nyresvikt (kreatinin > 140 µmol/L), (iii) kardiomyopati, (iv) gastrointestinal 
manifestasjoner, og (v) sentralnervøs affeksjon (16). Undertegnet ber folk være oppmerksomme på at det 
finnes to versjoner av FFS både (FFS-Guïllevin-96) og (FFS-Guïllevin fra 2011) som deler de samme tre av 
fem faktorene (ii-vi). Den senere versjonen av FFS (FFS-Guïllevin-11) er optimalisert for eosinofil granulo-
matøs polyangiit (EGPA) da har man tatt ut (i) proteinuri og byttet den ut med alder >65 år, økt grense for 
nyresvikt (ii) til kreatinin > 150 µmol/l og tatt ut sentralnervøse affeksjoner (v) og erstattet det med man-
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Biopsi-verifisert PAN hos 57 år gammel mann med 
akutt abdomen. Iskemi i a mesenteria med 
sekundær tarm-iskemi og ødem i distale tynntarm. 
Han hadde også purpura på legger, Høye 
inflammasjonsparametrre, leukocytose og proteiner 
og erytrocytter i urin. 

glende symptomer øre, nese hals, som medfører at nærmest alle pasienter med PAN har FFS ≥ 1 ved FFS-
Guïllevin 2011 versjonen (17). 

Epidemiologi 

PAN kan ramme pasienter i alle aldersgrupper og kan affisere barn, men opptrer hyppigst i aldersgruppen 
mellom 40-60 år og fleste kohorter viser at PAN rammer menn noe oftere. 

PAN er nå en sjelden diagnose i Norge. I Tyskland har det vært rapportert svært lav årlig insidens på rundt 
0,3 per million innbyggere (18, 19), mens undersøkelser fra Spania og England har vist betydelig høyere 
insidens på 6,2 og 9,7 per million innbyggere basert på ACR 1990 PAN kriteriene (20). Man har ingen gode 
epidemiologiske undersøkelser fra Norge på PAN, men inntrykket er at diagnosen er sjelden og sannsynlig 
nå nærmere de tyske tallene, en de engelske og spanske. Norge har også lav prevalens og for hepatitt B virus-
infeksjon i befolkningen. Fallende insidens internasjonalt av PAN har noen forklaringer. Det første er at i 
eldre undersøkelser, spesielt før ANCA var tilgjengelig, og før Chapel Hill Nomenaclature definisjonene 
(CHCC) ble utformet, var det et betydelig innslag av pasienter klassifisert med PAN, som per dags dato 
ville ha vært klassifisert med diagnosen mikroskopisk polyangiit (MPA). Det andre er at, i hvert fall i den 
vestlige verden, har antall hepatitt B falt dramatisk etter tilgjengelig behandling.  Nå helt nylig har kommet 
gentest til å fange opp vaskulitt assosiert til ADA2 mangel som uansett er sjelden diagnose og også genetiske 
vaskulære sykdommer som kan ha blitt tidligere vekslet med PAN. 

Klinikk 

Symptomdebut medfører som oftest generelle all-
mennsymptomer i form av feber og vekttap som 
rammer ca. 2/3. Myalgi (ca. 50%) og artralgi er rela-
tiv vanlig, men sjeldnere objektiv artritt. Sykdom-
bilde og symptomer er selvfølgelig avhenge av 
hvilket kar er involverte. 

Affeksjon av perifer nervesystemet er også hyppig 
(60-74%) med mononevritis multipleks, som 
lokaliseres ofte distalt og asymmetrisk og perifer 
nevropati kommer oftest i løpet av de første måne-
dene. Affeksjon av sentralnervesystemet sjelden 
(<5%) og kan affiserer cerebrale og spinale arterier 
med symptomer avhengig av lokalisasjon og om det 
foreligger aneurisme utvidelser, stenosering og/
eller hematom. Kranial nevropati er sjelden (1%) og 
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affiserer da som oftest nerver som forsyner øyemuskulatur dvs.  III., IV. og VI. nerve.  I tillegg til disse 
kan facialis nerven (VII.) og vestibulocochleær nerven (VIII.) bli rammet. Det er ikke vanlig med affeksjon 
av synsnerven (n. Biopsi-verifisert opticus) men det er vanligere med affeksjon av øyebunnen med retinal 
vaskulitt, koroiditt, iritt og/eller iridocyklitt og man bør spørre og teste syn og synsfelt og ha en lav terskel 
for fundoskopisk undersøkelse eller få øyelegetilsyn. 

Akutt alvorlig tarmsykdom (tynntarm) derimot er ingen sjelden manifestasjon ved PAN og affiserer ca. 
40%-60%. Dette kan gi svært variert sykdomsbilde alt fra arteritt i blindtarm og/eller galleblære, eller kan 
gi akutt eller kronisk pankreatitt. Det kan gi infarkter og/eller blødninger i milt, sirkulasjonsforstyrrelser i 
tarm som kan gi ischemiske smerter ved matinntak. PAN kan også medføre gangren og perforasjon i tarm 
og/eller alvorlige gastrointestinal blødninger. Illustrasjon: Asti E, Pogliani L, Tritella S, Bonavina L – Inter-
national journal of surgery case reports (2015). CC BY-NC-ND 4.0 

PAN kan likeledes gi klaudikasjon smerter i legg og smerter i testikler med ischemisk orkitt. 

Hudaffeksjon sees hos ca. 50% med livedo retikularis, livedo racemosa, ekkhymosis, palpabel purpura oftest 
5-20mm store og kommer vanligvis distalt på underekstremiteter. Utvikling av distalt gangren og evt. 
sårutvikling og/eller splinter blødninger i neglesenger. Affeksjon av koronararterier kan forekomme og kan 
være lett å overse. 

Nyreaffeksjon ved ischemisk nefropati kan gi nyresvikt og opptrer ofte tidlig i sykdomsfasen, men PAN gir 
ikke glomerulonefritt som MPA. Isolert arteriell hypertensjon sees hos 35 % av pasienter med PAN. Mikroa-
neurisme i nyrearter og arterioler kan øke risiko for komplikasjoner ved nyrebiopsi med økt fare for blød-
ningskomplikasjoner. (21). Pasienter kan får pga. vaskulær affeksjon av benvev med beninfarkter og dette 
gir som oftest smertefulle leggsmerter og hevelse i legger og det kan sees periostal benaffeksjon på radiolo-
giske undersøkelser. 

Lungeaffeksjon ved PAN er som tidligere anført svært uvanlig og krever revurdering av PAN diagnosen evt. 
annen årsak for lungefunnene. 

Undersøkelser 

Generell klinisk undersøkelse samt rutene laboratorie-undersøkelser inkl. inflammasjonsparametere, 
ANCA testing og hepatitt-titrer og serum elektroforese, kryoglobulin / kryofibrinogen og komplement-
analyse og ev. også ANA titer. 

Angiografi av abdominal kar viser stenosering og mikroaneurismer med det som kalles rosenkrans tegn 
(rosary sign) 

Biopsi av nerve/muskel kan påvise affeksjon av epineural arterie og av muskelarterier 
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Diagnosen 

Man oppfatter klinisk mistanke om PAN ved mønstergjenkjenning (pattern recognition) og man vil utrede 
den aktuelle pasient for aktuelle differensialdiagnoser (se herunder). Optimalt, er å stille diagnosen PAN på 
histologisk grunnlag, med funn av nekrotiserende arteritt med affeksjon av små og mellomstore arterier der 
det ofte sees ferske og eldre lesjoner i samme preparat. Dessverre er det ikke alltid mulig å bekrefte diagnosen 
histologisk. Mesenterial angiografi kan vise typiske radiologiske forandringer ved PAN mikroaneurismer og 
stenoser. Noen pasienter kan ha histologiske tegn på temporalis arteritt. 

Differensialdiagnoser ved PAN 

Mikroskopisk polyangiit (MPA) er hoveddifferensialdiagnosen og som anført her tidligere var MPA ofte 
klassifisert som PAN og flest alle studier og kohorter på PAN inkluderte oftest flertall de som vi i dag ville ha 
klassifisert som MPA. I tillegg er både granulomatøs polyangiit (GPA) og eosinofil granulomatøs polyangiit 
(EGPA) aktuelle differensialdiagnoser. Kryoglobulinemisk vaskulitt kan gi både nevropati og palpabel pur-
pura og nyreaffeksjon. Kawasaki sykdom (KD) en viktig differensialdiagnose, men både PAN og KD ram-
mer mellomstore arterie der KD har en klar preferanse for koronarkar og rammer som oftest spedbarn eller 
unge barn. 

Cancerassosiert vaskulitt er kan også være en aktuell differensialdiagnose ved PAN. Man har tidligere 
omhandlet tilstander som ADA2 mangel (gentest i Norge). Det er også andre monogenetiske vaskulære 
sykdommer som vaskulær Ehlers-Danlos (type IV), der det oftest (98%) foreligger mutasjon i genet 
COL3A1. Loeys-Dietz syndrome med fem forskjellige autosomal dominante genmutasjoner på gener som 
rammer Transforming Growth Factor beta (TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, TGFB2 og TGFB3). Fibro-
muskulær dysplasi (FMD) og segmental arteriell mediolyse (SAM), kan være en viktige differensialdiagnoser 
men der følger som vanligvis ikke systemisk inflammasjon. 

Vaskulopati/vaskulitt ved systemiske bindevevssykdommer som; systemisk lupus erythematosus (SLE), 
mixed connective tissue disease (MCTD), dermatomyositt (DM) og systemisk sklerose (SSc) samt og sklero-
derma/myositt overlapp syndromer samt og revmatoid vaskulitt. 

Vaskulitt lignende tilstander som infeksjoner, inklusiv bakteriell endokarditt og vaskulopati ved antifos-
folipid antistoffsyndrom med/uten Libman-Sachs endokarditt og andre non-bakterielle trombotiske 
endokarditter (NBTE) inklusiv myksom i hjerte der ca. 1/10 er rapportere å ha genetisk opphopning. 

Thrombangiitis obliterans (Buerger’s disease) og kolesterol embolier samt pyoderma gangrenosum (PG) 
kan være aktuelle differensialdiagnoser. 

VEXAS syndrom (behandlingsresistente tilfeller) 
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Behandling 

Dessverre foreligger foreløpig svært få randomiserte behandlingsstudier på PAN. Eldre undersøkelser har 
stort innslag av pasienter med det som nå hadde vært klassifisert som MPA og i en del også EGPA og GPA 
og utgjør ofte MPA pasientene flertall av pasientene i mange av disse studiene. 

Behandlingen av PAN er lik behandling av ANCA assosierte vaskulitter (AAV), men det foreligger 
foreløpig lite dokumentasjon på rituksimab ved induksjonsbehandling ved PAN. Det er som anført mindre 
residiv fare ved PAN en AAV som medfører i fleste tilfeller kortere vedlikeholdsbehandling. 
Behandling med steroider (GC) godt dokumentert ved PAN. Før behandling med GC var fem-års over-
levelse (5YSR) rundt 10%, men steg etter innføring av GC behandling til litt over 50%. Etter ytterligere inn-
føring av cyklofosfamid behandling i tillegg steg 5YSR til over 80%. 

Nevrogen affeksjon krever ofte behandling over lang tid. Tegn til bedring kan først vise seg 1-2 år etter debut 
av manifestasjonene og krever ofte smertestillendebehandling i tillegg. 

Hepatitt B assosiert (HBV) PAN krever spesiell oppmerksomhet. I tillegg til induksjonsbehandling med 
glukokortikoider og cyklofosfamid er antiviral behandling viktig del av behandlingen, der det er stor risiko 
for økt virusreplikasjon ved immunsuppresjon, som øker risikoen for kronisk hepatitt og lever cirrhose. 
Målet er der å utvikle serumkonversjon for HBV og samtidig få kontroll over vaskulitt-sykdommen med å 
bruke minimal av immunsuppresjon. 

Behandlingen av alvorlig PAN og/eller økt FFS (FFS-Guïllevin-96 > 1) er vanligvis med induksjonsbehan-
dling med høydose steroidbehandling sammen med cytotoksisk behandling enten p.o. cyklofosfamid eller 
i.v. puls cyklofosfamid behandling. 
Fleste vil innlede behandling med å gi intravenøst metylprednisolon pulsbehandling 7,5 – 15 mg/kg (oftest 
500 – 1.000mg) der man gir dette oftest som daglige pulser over 3 dager etterfulgt av per oral GC behan-
dling. Oftest anvendes per oral Prednisolon behandling 1 mg/kg, men da oftest ikke mer enn 60 mg/d 
daglig og nedtrapping av behandlingen når det har kommet normalisering av inflammasjonsparametere 
(C-reaktiv protein).  Prednisolon nedtrappingen og total behandlingslengde er dessverre ikke godt forskn-
ingsmessig dokumentert ved PAN. 

Cyclofosfamid (CYC) som behandling for PAN er rimelig godt dokumentert (Grade 1B  dokumentasjon) 
som tilleggsbehandling til GC ved alvorlig PAN. Pga. langtidsvirkninger, der høy kumulativ dosering av 
CYC er assosiert til økt kreftrisiko og infeksjoner. Generelt ønsker man at anvende CYC i kortere tid en 1 
år og fleste velger betydelig kortere tid enn det ofte på og under 6 måneder.  Intravenøs støtbehandling gir 
betydelig lavere kumulativ dosering en per oral behandling. Det er da viktig med god hydrering og forhin-
dre at medikamentet blir stående i urinblæren. I tillegg anvender mange bruk av intravenøs og/eller per 
oral mesna/Uromitexan® som forebygging av urinveistoksisitet. Mesna binder seg til den toksiske oxazafos-
forin-metabolitten akrolein som reduserer dannelsen av akrolein i urinen og reduserer risikoen for hemor-
agisk cystitt. IV CYC behandlingen krever justering i henhold til alder og redusert nyrefunksjon (Tabell 2)
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som ved EUVAS cyklofosfamid protokollen ved AAV. Francais d’Etude des Vascularities (French Vasculitis 
Study Group) oftest kortet ned til FVSG har i egen protokoll for PAN som er består i CYC pulsbehandling 
600 mg/m2 som tilsvarer omtrent 15 mg/kg der fleste gir maksimalt intravenøst 1200 mg CYC om gangen. 

FVSG bruker å gi første tre doseringene med 2. ukers intervall, men de neste tre doseringene med fire ukers 
intervall (22). Andre har gitt IV CYC etter den såkalte EUVAS/CYCLOPS protokollen (23) som anvendes 
ofte ved AAV der man gir de første tre kurene, som ved FVSG protokollen, med to ukers intervall (i uke 0, 
2, 4) og de neste tre med tre ukers intervall (uke 7, 10 og 13). Det er svært tvilsomt om dette gjør noen real 
forskjell i behandlingseffekt. Hvis pasienten fortsatt ikke har kommet i remisjon kan man gi videre CYC 
kurrer til pasienten kommer i remisjon. Alternativt kan man vurdere å skifte fra intravenøs til per oral CYC 
behandling. 

Tabell 2 Doseendring av cyklofosfamid relatert til alder / nyrefunksjon 

CYC i.v. puls (mg/kg) 

(Max 1200mg) 

Alder (år) 
Kreat. ≤ 300(μmol/L) eller 

eGFR > 30 (ml/min/1,73m2) 

Kreat. > 300 

eGFR: ≤ 30 

< 60 15 12,5 

60 – 70 12,5 10,0 

> 70 10,0 7,5 

Man har ved behandling av PAN overført en del av behandlingsprinsippene som er dokumentert ved AAV 
men det er vert å nevne at dokumentasjonen på steroidsparende effekten av annen immunsuppresjonsbe-
handling er per dags dato betydelig svakere enn ved AAV. Tradisjonelt brukes per oral daglig azathioprin 
(AZA) eller ukentlig per oral eller subcutant metotreksat (MTX) som steroidsparende behandling for PAN 
og alternativt per oral mykofenolat mofetil (MMF) behandling. Vanligvis gis AZA eller MTX, alternativt 
MMF i rundt 18 måneder sammen med lavdose steroid behandling som vedlikehold etter induksjonsbe-
handling med CYC når pasienten har kommet i remisjon. 

Azathioprin (AZA) – Imurel® som oftest rundt 2 mg/kg i en enkel dosering. Imurel finnes i 50 mg og 
25 tabletter og det går ikke å dele dem.  Man anbefaler å ta tiopurin methyltransferase (TPMT) genotype 
forut behandling. De fleste (rundt 90 %) har TPMT*1/*1 (wild-type) genotype med normal TPMT enzym 
aktivitet og kan få vanlig dosering, 2,0-2,5 mg/kg per dag en gang på dagen. Pasienter som er heterozygote 
med TPMT*1 og noen av de over 20 TPMT polymorfismeme, som oftest er *2, *3A, *3B, *3C, og *4, har 
redusert TPMT enzym aktivitet og må få redusert, oftest halvert dosering og følges grundig hvis oppstart. 
De som ikke har TPMT*1genotypen og enten homozyg og eller heterozygot for en av de allelene bør ikke 
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få azathioprin i hele tatt pga. økt risiko for alvorlig myelosuppresjon. Dette utgjør få pasienter (>1%). Vises 
til Avdeling for farmakologi. Oslo universitetssykehus. (se https://anx.no/tpmt/) 

Verdi av 6-tioguaninnukleotide (6-TGN) og metyl-merkaptopurin (me-MP) måles i heparinisert fullblod, 
tilsier om effekt av AZA behandlingen. Terapeutisk område er: 6-TGN 3,5−5,0 µmol/L og me-MP <50 
µmol/L når brukes i transplantasjonsmedisin. Dette kan anvendes i kontroll med blodprøve. (Se 
https://anx.no/6tgn/) 

Metotreksat (MTX) p.o eller s.c. i ukentlig dosering er medikament som brukes i et stort omfang innen 
revmatologien noe alle revmatologer er og bør være kjent med.  Generelt er MTX s.c. er å foretrekke, der 
det gir mer stabil blodverdi. Vanlig dosering er opp mot ca. 0,3 mg/kg/uke (15-25 mg) og ofte trapper man 
gradvis opp mot måldosering over noen uker. Det har vært tradisjon i Europa å gi samtidig folsyre tilskudd 
for å redusere bivirkninger ofte 1 mg Folsyre daglig. 

Mykofenolat mofetil (MMF) kan vurderes ved PAN. Dosering: 2-3 g/d fordelt på to doseringer, med ca. 12 
timers intervall. Det er tabletter på 500 mg og kapsler på 250mg i tillegg finnes MMF i mikstur. 

Prognose 

Ubehandlet har PAN som oftest dårlig prognose og eldre retrospektive undersøkelser viser overlevelse på 
rundt 12-13%. Fem års dødeligheten ved PAN ved FFS (Guïllevin-1996) = 0 er 12 %, ved FFS  = 1 er 26 
% og ved FFS = 2 er 5 års dødelighet på 46 % (16). Som anført ut fra franske retningslinjer anvendes FFS 
ved valg av behandling.  Av dødsårsaker dominerer myokardinfarkt, gastrointestinal blødninger, infarkter 
og perforasjon samt og cerebrovaskulære hendelser. 

Fem-års-overlevelse (5YSR) i en stor fransk oppfølgingsundersøkelse fra French Vasculitis Study Group, 
med 348 pasienter inkluderte, viste at pasienter diagnostisert etter 1995, hadde ett-års-overlevelse (1YSR) 
på 97% og fem-års-overlevelse (5YSR) på 88%. Negative prognostiske faktorer var; høy alder, vekttap ≥ 5kg, 
utvikling av hypertensjon og gastrointestinal affeksjon av PAN samt «five-factor score» FSS ≥ 1 (21). 

Det er relative sjelden at PAN pasienter får tilbakefall i hvert fall hvis man sammenligner med AAV pasienter 
og PAN er som oftest er monofasisk «one shot disease». I den retrospektive franske oppfølgingsstudien 
fikk 28% av HBV negative PAN pasienter versus 11% av HBV positive PAN pasienter tilbakefall (21). De 
HBV positive PAN som fikk tilbakefall hadde som oftest en vedvarende hepatitt B virusreplikasjon. Ved 
tilbakefall trenger sykdombildet ikke å være helt likt, men oftest noe mildere. 

Det foreligger lite data på langvarig vedlikeholdsbehandling, som er neppe indisert i det store flertall av 
pasienter. Det foreligger ingen dokumentasjon på økt cancerrisiko hos de som har PAN uten HBV. 
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PMR angriper eldre mennesker. Sjelden 
før 60 års alder. Median alder ved debut er 
over 70 år. Foto: PxHere 

90. 

POLYMYALGIA REVMATIKA (PMR) (REV 
034) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn for PMR 

De fleste er over 65 års alder ved debut. 

Brå start med uttalt muskelstivhet, særlig i morgen-timene 

Høy CRP og SR 

Ikke hodepine 

Læringsmål REV 034 

ICD-10 M35.3 

Definisjon 

Polymyalgia revmatika  (PMR) er en inflammatorisk syk-
dom som angriper eldre kaukasiere og medfører smerter og 
uttalt stivhet i proksimal muskulatur, samt markert 
forhøyede inflammasjonsparametere. 

Historikk 

W Bruce beskrev PMR I 1888 (Buchanan WW, 2003).  Bar-
ber (Manchester) foreslo i 1957 betegnelsen PMR. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa884bf2c56-abff-4a63-a2cf-40e8d7101307
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617650
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14969230/


Genetikk 

I likhet med AT er disposisjon for PMR knyttet til vevstypen HLA-DR4 (Weyan CM, 1994). I likhet med 
revmatoid artritt (RA) er genotypen HLA-DRB1*04 vanligere ved PMR enn i den generelle befolkningen. 

Årsaksforhold 

Etiologien er ikke avklart. Ved PMR har man lenge diskutert en mikrobiologisk årsak uten at sikre agens er 
påvist. 

Patogenese 

De dominerende patologiske lesjoner ved PMR synes å representeres av inflammasjon i artikulære og periar-
tikulære strukturer – ikke i arterier som man antok tidligere. Debut over 50 år kan tyde på at aldersrelaterte 
forandringer i kar og periartikulært bindevev forårsaker autoimmune reaksjoner (Gran JT, 2003). 

Epidemiologi 

PMR er den vanligste systemiske autoimmune revmatiske tilstanden utenom revmatoid artritt (RA). PMR 
er likevel sjelden før 60 års alder og nærmest fraværende før 50 års alder. Årlig insidens per 100 000 innbyg-
gere fra 12,7-96,3. Kvinner rammes noe hyppigere enn men-n. Personer av nordisk herkomst utvikler hyp-
pigere PMR enn andre kaukasiere (Palm Ø, 2009). 

Sykdomsmanifestasjoner / Kliniske 
uttrykksformer 

Sykdommen begynner ofte lokalisert, men utvikler seg i løpet av dager – uker til et klinisk bilde av stivhet 
og smerter i proksimal muskulatur. 
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Sykdomsmanifestasjoner ved PMR-debut og ved diagnose 

Lokalisering Debutsymptomer Ved diagnose % 

Skuldre 21,1% 78% 

Nakke 18,4% 55,2% 

Lår 16,3% 65,5% 

Overarmer 14,2% 56,% 

Korsrygg 11,6% 21,1% 

Perifere ledd 11,1% 31,9% 

Sykdomsfølelse 9,5% 27,6% 

Unilateral skulder 8,4% <% 

Hofter 8,4% 37,1% 

Hele kroppen 7,4% 11,2% 

Influensafølelse 6,8% <5% 

Bekken <5% 14,7% 

Knehaser <5% 25,4% 

Nattesvette <5% 42,2% 

Vekttap <5% 28,9% 

Nattsmerter – 21,6% 

Myklebust G, 1996 

Klassifikasjonskriterier 

Kriterier er først og fremst konstruert for vitenskapelig bruk. For bruk i klinisk praksis er de rettledende da 
de ikke tar hensyn til at sykdomsbildet utvikles gradvis 

Foreslåtte nye (2012) EULAR/ACR kriterier 

Forutsetning: 

• Alder minst 50 år ved debut 

• Skuldersmerter bilateralt 
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• SR og/eller CRP forhøyet 

I tillegg:    Skår/vekting: 

• Morgenstiv minst 45min                       2 

• Hofter: smerte eller red bevegelighet 1 

• Fravær av RF eller ACPA (a-CCP)        2 

• Fravær av annen leddaffeksjon           1 

SUM: minst 4 taler for PMR 

Ved bruk av ultralyd: 

• Ett skulderledd med subdeltoid bursitt, bicepstendinitt og/eller glenohumoral syn-

ovitt og minst ett hofteledd med synovitt eller tokanter-bursitt = 1 poeng i tillegg 

• Begge skuldre med subdeltoid bursitt, biceps tenosynovitt eller glenohumoral synovitt 

= 1 poeng i tillegg 

Litteratur: Dasgupta B, 2012 

Laboratorieprøver 

SR og CRP er forhøyet hos over 95% og kan være tresifrede. Normale verdier for både SR og CRP sees hos 
kun 1,2% av pasientene. Leukocytose sees hos omkring 1/3 (og etter påbegynt steroid-behandling). Trom-
bocytose hos 1/3. Forhøyet ALP er sjelden ved PMR, men påvises hos 16 % av TA 

Laboratorieprøver for differensialdiagnostikk: Hvite, trombocytter, utstryk (leukemi), CK (polymyositt / 
dermatomyositt), TSH, thyreoidea antistoff (hypotyreose/thyreoiditt) 

Laboratorieprøver med tanke på steroidbivirkninger:  Blodsukker (diabetes) og Hb (ulcus) 

Immunologiske undersøkelser 

Det forventes inne spesielle funn ved immunologiske tester 
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Bildediagnostikk 
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PET/CT hos 65 
år gammel 
kvinne: PMR 
og arteritt i 
store arterier 

MR og ultralydundersøkelser: Brukes ikke i rutine diagnostikk. Det påvises ofte inflam-
masjon i bursa og ande periartikulære strukturer ved skuldre og hofter. 

PET/CT: Ikke rutineundersøkelse. PET/CT benyttes ved mistanke om inflammasjon av 
store arterier ved AT og annen vaskulitt i store kar, for å utelukke kreft eller andre differ-
ensialdiagnoser. Fortrinnsvis uføres PET/CT når behandling med kortikosteroider eller 
at prednisolon-dosen er under 10-15mg/dag. Illustrasjon: Puppo C, Massollo M, Paparo 
F, Camellino D, Piccardo A, Shoushtari Zadeh Naseri M, Villavecchia G, Rollandi GA, 
Cimmino MA – BioMed research international (2014). CC BY-3.0 

Vevsprøver 

Ved PMR uten symptomer på AT tas det ikke biopsi med mindre man ønsker forsknings-
materiale. Ved utredning for forhøyet SR av uklar årsak er en restriktiv til biopsitaking 
av a. temporalis før det er gjort supplerende ikke-invasiv eksklusjon av andre årsaker. Ved 
mistanke om AT tas alltid biopsi. 

Differensialdiagnoser 

Revmatoid artritt (RA), RS3PE,  Inflammatorisk myositt, statin-utløst myopati, 
Thyreoidea-lidelser, Cancer-assosiert myopati. 

Kreft: Det anbefales ingen cancer screening da det ikke foreligger noen sikker økt hyp-
pighet av maligne lidelser verken ved AT eller PMR. Imidlertid rammer begge tilstander 
eldre individer der forekomsten av cancer er relativt høy. Det kreves derfor nøye klinisk 
undersøkelse av disse pasientene. Maligne sykdommer kan dessuten debutere med 
muskelsymptomer. 

Behandling 

Initial behandling: 

NSAIDs: Svært få, kanskje under 5 % av pasienter med PMR egner seg for behandling 
med NSAIDs. Hvis startbehandling med NSAIDs velges, bør effekten vurderes innen 3 
– 7 dager og ny behandling eventuelt institueres. Ved AT skal ikke NSAIDs forsøkes som 
monoterapi. 

Prednisolon: Startdose av prednisolon ved PMR er vanligvis 15 mg/døgn med reduksjon 
til 10 mg i løpet av 2 uker. Dosen prednisolon som behøves og lengden på behandlingen 
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og ved 
skulderledd 

er individuell. Finn vedlikeholdsdose (2,5 -10 mg dgl.) som opprettholdes i ett år før en 
forsøker å seponere. 

Et annet alternativ (på registreringsfritak) er deflazacort (Calcort) som kan ha mindre neg-
ative benminerale effekter. Ett mg deflazacort tilsvarer 0,8 mg prednisolon. 

Når perorale steroider er kontraindisert: Foreligger det kontraindikasjoner mot peroral steroidbehandling, 
gis Depot Medrol 120 mg i.m. hver tredje uke, metotreksat, azathioprin eller tocilizumab (utprøvende 
behandling). Leflunomid (Arava) eller TNFα-hemmere er mindre dokumenterte løsninger. 

Manglende effekt av kortikosteroider: Dette er svært sjelden, og diagnosen bør i første omgang revurderes. 
Se også kapittel om behandlingssvikt. Hos noen pasienter kan man oppleve manglende respons på pred-
nisolon, mens metylprednisolon derimot av uforklarlige grunner gir ønsket effekt. Ved sikker diagnose er 
behandlingsalternativene en kombinasjon av prednisolon med medikamentene nevnt under avsnittet oven-
for. Utprøvende behandling utenfor godkjent indikasjon skal alltid gjøres med spesiell forsiktighet. 

Komplikasjoner under behandling 

Osteoporose: Kvinner skal under kortikosteroid-behandling få tilbud om profylaktisk kalsium og D-vita-
min (Calcigran Forte), eventuelt også osteoporosebehandling med østrogener eller bisfosfonater. 

Diabetes mellitus: Alle som får kortikosteroider bør sjekkes for utvikling av diabetes inne 1-2 uker (Fastende 
blodsukker, urin stix, HbA1c). 

Tuberkulose/Divertikulose: Pasienter med tidligere aktiv tbc. sjekkes med IGRA-test og henvises lungelege 
dersom positivt funn. Pasienter med symptomgivende divertikulose skal spesielt informeres om faren for 
gastrointestinale komplikasjoner (perforasjon). 

“Atypisk PMR” 

Persisterende høy SR/CRP til tross for klinisk behandlingseffekt: Det foreligger ingen dokumentasjon på 
hva en manglende biokjemisk respons på behandlingen skyldes. Tidligere ble det antatt at slike pasienter 
ofte hadde koeksisterende malign lidelse. Aktiv inflammasjon i store kar er også en mulighet. Indikasjon for 
videre utredning med PET/CT vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Perifer artritt: Behandles med intraartikulære injeksjoner av triamcinolon (Lederspan). Ved polyartritt, som 
er sjelden ved PMR, bør utvikling av RA som differensialdiagnose vurderes. Ved behandlingstrengende 
oligoartritt kan metotreksat eller sulfasalazin forsøkes. 

PMR med normal SR / CRP; Dette er en sjelden problemstilling, men er rapportert. Diagnosen PMR bør 
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komme etter meget nøye vurdering. Enkelte har hevdet at behandlingsrespons kan sees ved at SR/CRP 
avtar innen normalområdet. 

PMR/Arteritis temporalis (AT) hos personer under 50 års alder: Tilstandene er svært sjeldne i denne alder-
sgruppen. Andre årsaker til symptomer er mer sannsynlig, slik at spesielt nøye differensialdiagnostisk utred-
ning kreves. De fleste vil, uansett diagnose, initialt føle noe lindring av høye doser kortikosteroider, men får 
symptomresidiv tidligere enn forventet under dosenedtrapping. 

PMR/AT hos personer med asiatisk eller afrikansk genetisk bakgrunn: Tilstandene er mye sjeldnere enn 
blant kaukasiere. Differensialdiagnostiske overveielser er desto viktigere. 

Prognose 

Uten behandling vil de fleste med PMR få vedvarende sterke smerter, påvirket allmenntilstand med nedsatt 
appetitt og vekttap. Behandlingsvarighet ved PMR er oftest 1-2 år (Chuang TY,  1982), men med utpreget 
individuelt forløp (1-11 år). Vedlikeholdsbehandling og forsøk på seponering avgjøres etter klinikken og 
CRP i blodprøve. Første seponeringsforsøk ved PMR skjer etter 12 måneder og krever klinisk remisjon på 
lav dose av kortikosteroid. Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra at omkring 10 % av pasientene kan 
avslutte behandling hvert år. 

Progresjon fra PMR til arteritis temporalis ses hos 10-13%, overgang til revmatoid artritt hos over 15%. 

Eksaserbasjon etter medikament-seponering: Man skal være oppmerksom på at binyrebarken kan bruke 
opptil 2 år på å opparbeide full funksjon etter langvarig suppresjon gjennom kortikosteroid-behandling. 
Dette kan være en av grunnene til at pasienter etter seponering klager over symptomer som ikke kan 
relateres til sykdomsresidiv, men isteden representerer en form for biokjemisk abstinens. Stigende SR/CRP 
etter seponering tyder dog på eksaserbasjon. 

Noen undersøkelser tyder på at for PMR kan overlevelsen være økt – noe som mest sannsynlig skyldes 
bedre medisinsk overvåking (Gran JT, 2001). Foreløpige undersøkelser tyder ikke på økt forekomst av 
makrovaskulær aterosklerose ved PMR. 

Henvisningspraksis 

Ved PMR varierer praksis for henvisning til revmatolog. I de britiske retningslinjene (7) anbefales følgende 
atypiske tilfeller henvist revmatolog ved mistanke om PMR: Alder < 60 år. Kronisk debut (> 2 mndr).
 Manglende skulderaffeksjon. Manglende stivhet. Uttalte systemiske manifestasjoner. Fraværende eller 
svært høy akutt fase respons. Behandlingsproblemer. 

Pasienter mistenkt for arteritis temporalis (AT) bør uansett henvises revmatolog. 
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Retningslinjer 

• EULAR Dejaco C, 2015 

Litteratur 

Wyand CM, 2014  (PMR og AT) 

Lensen KD, 2016 (ekstrakranial manifestasjon) 
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91. 

TAKAYASUS ARTERITT (TAK) (REV 034) 

Takayasus arteritt 

Jan Tore Gran, Birgir Mar Gudbrandsson, and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Takayasus arteritt 

Angriper hovedsakelig unge kvinner. 

Systemisk inflammasjon med høy senkningsreaksjon (SR) og CRP. 

Karotidyni (smerter over a. carotis) 

Sykdommen fører til stenoser,  okklusjoner, sjeldnere aneurismer i store arterier, hovedsakelig 

aorta og dens avgangsgrener. 

Læringsmål REV 034 

ICD-10: M31.4 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa884bf2c56-abff-4a63-a2cf-40e8d7101307
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617621


Takayasus arteritt diagnostisert hos en 48 
år gammel kaukasisk kvinne. Typisk 
okklusjon i 4 cm av venstre arteria 
subclavia og fylling av distale arterien via 
retrograd flow i a. vertebralis noe som kan 
medføre “subclavian steal syndrom”. Hun 
ankom akuttmottaket med 
thoraks-smerter som strålte ut mellom 
skulderbladene, kortpustethet og svette. 
En påvist samtidig et dissekerende 
thorakalt aortaaneurisme. BT forskjell på 
50mm Hg mellom høyre og ve overarm og 
svak a. radialis puls ve side. 

Definisjon 

Artritt som medfører inflammasjon, stenoser og 
okklusjoner i store arterier, oftest blant unge kvinner. Illus-
trasjon: O’Connor MB, Murphy E, O’Donovan N, Mur-
phy M, Phelan MJ, Regan MJ – Cases journal (2008). CC 
BY 2.0 

Epidemiologi 

Yngre kvinner affiseres hyppigst (2. – 3. dekade). Debu-
talderen er noe høyere hos hvite i forhold til sorte og asiater. 
I Norge er prevalensen av Takayasus arteritt (TAK)  blant 
nordeuropeere 22.0/mill, blant kaukasiske asiater 78.1 /mill 
og 108.3 blant afrikanere. Insidens 2 /mill (Gudbranssson 
B, 2017). 

Genetikk 

Den mest kjente arvelige disposisjonen er HLA-B52 
(Renauer P, 2017) som også disponerer for ulcerøs kolitt. 

Patogenese 

Inflammasjonen i arterier resulterer i veggfortykkelse, fibrose, stenose, okklusjoner og trombedannelse og 
evt. dannelse av aneurisme. Sykdommen ble beskrevet av Mikito Takayasu (1860-1938) som var japansk 
oftalmolog. 

Hvorfor aortaroten og dens avgangsgrener så ofte affiseres vites ikke. Man vet imidlertid at embryologisk 
stammer disse karene og pulmonale kar fra ektodermen. Alle andre kar er endodermale. De embryologisk 
ulike karene har forskjellige responser på immunologiske stimuli, ulik besetning av adhesjonsmolekyler og 
aldersforandringer utvikles forskjellig. Strukturelt finnes det også forskjeller. Aorta thoracalis kjenneteg-
nes ved velutviklet vasa vasorum og høyt antall elastiske fibre, mens mengden kollagene fibre er redusert i 
forhold til mange andre kar. Dette kan kanskje forklare noen av de ulike sykdommenes preferanser for visse 
organavsnitt. 

Bildetekst: Venstre bilde: Typisk lang stenose i venstre a. subclavia (rottehalestenose). Høyre bilde: 
Aneurisme i aortabuen. 
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Sykdomsmanifestasjoner / Kliniske uttrykksformer 

Ofte begynner Takayasus arteritt med et influensalignende bilde. Dette preges av feber, nattesvette, syk-
domsfølelse, vekttap, artralgi og myalgi. Enkelte får erythema nodosum. De klassiske vaskulære symp-
tomene oppstår på grunn av systemisk inflammasjon og iskemi i ekstremiteter eller indre organer. 

• Klaudikasjon-symptomer særlig i overekstremitetene. 
• Svake eller fraværende pulser sees hos 90 %, oftest i armene 
• Nedsatt eller ikke målbart i blodtrykk på armer. 
• Stenoselyder kan påvises hos 85 % og høres best over karotidene, subcalvia og abdominalkar. 
• Karotidyni er et hyppig symptom er som innebærer smerter over carotis-bifurkaturen (Obs! Kan sees 

som en isolert tilstand da med et kort sykdomsforløp på 2-4 uker. Slike smerter kan også skyldes 
arteriedisseksjon, cervikal skivesykdom og halslidelser). 

• Hypertensjon opptrer hos 30-80 % og skyldes oftest nyrearteriestenose. Dette kan dokumenteres hos 
28-75 %. Hypertensjon kan gi nevrologiske manifestasjoner som vertigo. OBS! Blodtrykksmåling på 
underekstremiteter er nødvendig dersom det er affeksjon av arterier til begge armer. 

• Retinopati hos 37 % 
• Aortainsuffisiens hos 22 % (evt. hjertesvikt og kardiomyopati), 
• Pulmonal arteriell hypertensjon opptrer hos 14 -100 % i publiserte pasientmaterialer. 
• Sentralnervøs (CNS) affeksjon er sjelden og har oftest et benignt forløp. 

Laboratorieprøver 

Over 80-93 % har forhøyet CRP og SR ved diagnose, men de korrelerer ikke alltid med sykdomsaktiviteten. 

Immunologiske prøver 

Det forventes ingen utslag i immunologiske tester. 

Bildediagnostikk 

Konvensjonell CT kan vise tegn til fortykket karvegg i de store arteriene, oftest a. subclavia, a. carotis, a. 
brachiocephalicus og aorta. Typisk er det fravær av kalsinose (som ses ved arteriosklerose). 

CT-angiografi viser stenoser eller okklusjoner. CT-undersøkelser medfører belastning med røntgenstråler, 
særlig ved mange undersøkelser. Hos unge pasienter med antatt behov for gjentatte kontroll-undersøkelser 
foretrekkes derfor andre undersøkelser over tid. 
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Klassifikasjon Type I-V etter Hata. 
Illustrasjon: Gudbrandsson B, gjengitt med 
tillatelse.. 

MR-angiografi fremstiller store arterier med stenoser og okklusjoner. Ødem i karvegg kan også vises. 

Ultralyd Doppler av halskar har høy oppløsning og god spesifisitet for påvisning av inflammasjon. Man ofte 
kan vise veggfortykkelse som omgir karotidene (halo-Iiknende”) – ofte med stenose (“makaroni-tegn”). 
Også vertebralis-arterier med eventuell retrograd blodstrøm (ved subclavian steal fenomen) fremstilles. 

18FDG PET/CT kan kartlegge omfanget av sykdommen og gi informasjon om inflammatorisk aktivitet. 
Også reparasjonsprosessen medfører opptak i PET/CT, noe gjør metoden dårligere til å vurdere effekt 
av behandling og progresjon. PET/CT skanning er best på blodkar over 4 mm. Prednisolon reduserer 
mulighetene for å påvise inflammatoriske forandringer. Prednisolon dosen må ved undersøkelsen være 
lavest mulig og lavere enn 15mg/døgn. Også dårlig kontrollert diabetes mellitus vanskeliggjør tolkning av 
resultatene. Funnene ved PET skanning må derfor tolkes med forsiktighet. 

• Bildediagnostikk ved vaskulitt er også omtalt i et eget kapittel 

Sykdomsutbredelse 

Type I: Aortabuens grener 

Type IIa: Aorta ascendens, aortabuen og aorta-

grenene), 

Type IIb: Aorta ascendens, aortabuen og aorta-

grenene og thorakale aorta descendens 

Type III: thorakale aorta descendens og abdominal 

aorta og/eller affeksjon av nyrearterier 

Type IV: abdominal aorta og/eller affeksjon av 

nyrearterier 

Type V: Kombinasjon av Type IIb og IV 

Litteratur: Hata A, 1996 

Pre-stenotisk sykdom kan defineres ved påvist inflam-
masjon i arterieveggene ved PET/CT, uten at stenoser eller okklusjoner foreligger (Gudbranssson B, 2017). 

679  |  TAKAYASUS

https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(96)02813-6/pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27159262/


Takayasus arteritt diagnostisert hos en 68 år 
gammel kvinne med feber og utmattelse i av 
ukjent årsak i to måneder.  CT (A) viste fortykke 
karvegg i aorta, og PET/CT (B) viser fortykket 
karvegg og patologisk FDG opptak i aorta 
descendens. SR 82mm, CRP 71. Dette tilfellet 
kunne antakelig også vært klassifisert som 
annen non-kranial storkarsvaskulitt. 

Vevsprøver / Biopsi 

De histologiske forandringene kan minne om kjempecellearteritt. 

Klassifikasjonskriterier (ACR 1990) 

3 eller flere av disse 6 skal oppfylles: 

1. Debutalder <40 år 
2. Symptomer på redusert sirkulasjon 

(klaudikasjon) 
3. Redusert puls i en eller begge armer 
4. Blodtrykksforskjell >10mmHg (systolisk) mel-

lom armene. 
5. Bilyd over aorta (hovedpulsåren) eller a. Pul-

monalis (lungepulsåre) 
6. Angiografi: Avsmalning av aorta, dens primære 

grener eller proksimale arterier i over- eller 
under-ekstremiteter. 

• Ikke andre årsaker (arteriosklerose, dysplasi mm) 
• (sensitivitet 90.5%, spesifisitet 97.8) 

Illustrasjon: Kim J, Oh MD – Infection & chemotherapy (2015). CC BY-NC 3.0 

Skåring av sykdomsaktivitet 

Aktiv sykdom kan defineres som minst 2 av: 

1. Systemiske manifestasjoner (feber, artralgi, myalgi o.l.) 
2. Forhøyet SR 
3. Vaskulær iskemi eller inflammasjon 

◦ Klaudikasjon 
◦ Reduserte eller manglende pulser 
◦ Stenoselyder 
◦ Vaskulær smerte (karotidyni) 
◦ Asymmetrisk BT 
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4. Typiske angiografiske funn 

Litteratur: Kerr GS, 1994 

Differensialdiagnoser 

Infeksjoner. Ved affeksjon av aorta bor infeksjoner som salmonella, tbc og treponema pallidum 
utelukkes. Segmental arteriell mediolyse (SAM) er en ikke-inflammatorisk degenerasjon av muskulære 
arteriers media, evt. også nærliggende vener. Hyppigst affiseres en eller to viscerale arterier. MR-angiografi 
viser dilatasjon, aneurisme eller stenose. Stenosene vanligvis kortere enn ved Takayasus arteritt. Marfans 
syndrom og Ehlers-Danlos syndrom kan medføre aneurismer, men ikke langstrakte stenoser eller 
okklusjoner. 

• Vennligst les mer om differensialdiagnoser til vaskulitt i store arterier i eget kapittel. 

Behandling 

Behandlingsmål er å hindre progressive arterie-manifestasjoner. Dette kan oppnås ved normalisering av 
inflammasjons-tegn, men angiografisk kontroll kan avsløre at noen likevel progredierer. 

Kortikosteroider (oftest prednisolon tabletter) gir respons hos over 50 %, og er fortsatt det viktigste medika-
mentet i behandlingen. Ulempen er bivirkninger ved lang tids bruk i form av infeksjoner, osteoporose, 
overvekt og diabetes (Buttgereit F, 2018). En kombinasjon med DMARDs i form av metotreksat, alter-
nativt azathioprin reduserer behovet for kortikosteroider og anbefales fra diagnose ved aktiv sykdom 
(Hellmich B, Ann Rheum Dis 2019). Cyclofosfamid er sjeldent alternativ på grunn av potensielle 
bivirkninger, inklusiv infertilitet og økt kreftrisiko. 

Prednisolon dosen initialt varierer opp til 1mg/kg/dag og er avhengig av graden av inflam-

masjon og forventet toleranse. 

Vanligvis kombineres med metotreksat 10-25mg som gis en dag i uken, oftest kombinert med 

folsyre (1mg/dag). 

Så lenge etiologi og patogenese ved TAK ikke er helt forstått, kan det foreligge ukjente, individuelle 
ulikheter innen samme diagnose. Slike forskjeller kan forklare ulik respons på standard behandling og at 
noen har effekt av supplerende medikamenter, mens de er uvirksomme hos andre. I tilfeller som pro-
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gredierer til tross for kortikosteroider er en biologisk behandling med TNF-hemmer aktuell som supple-
ment (Gudbrandsson B, 2017, Hellmich B, Ann Rheum Dis 2019). Dette er imidlertid behandling utenfor 
godkjent indikasjon/  utprøvende behandling som må håndteres tilsvarende. 

Det er vist at glukokortikoider virker hemmende på proinflammatoriske interleukiner IL-6 og IL-17 som 
er sentrale mediatorer ved vaskulitt (Hill CL, 2017). Biologisk behandling med IL-6 hemmer (tocilizumab) 
er utprøvd i flere case reports med lovende resultater. I en placebokontrollert dobbel-blindet studie i 2017 
(Nakaoka Y,  2017) oppnådde imidlertid ikke behandlingen å hindre tilbakefall, selv om varighet før tilbake 
fall var litt lenger i behandlingsgruppen sammenlignet med placebo. Usikker eller ingen effekt hos de fleste 
med TAK overenstemmelse med vår egen erfaring fra OUS, Rikshospitalet basert på data i kvalitetsregis-
teret for utprøvende behandling (MEDUB). 

Kirurgisk intervensjon bør foretrekkes i perioder med lav sykdomsaktivitet. Dette gir færre av de vanligste 
komplikasjonene som reststenose, anastomosesvikt, blødning, trombose og infeksjon. Best resultat sees ved 
operative inngrep på store kar. Ved kirurgisk intervensjon bør pasienten være under behandling med steroi-
der. Omkring 1/3 må re-opereres. Data tyder på at bruk av stenter ikke gir tilfredsstillende effekt på grunn 
av hyppige re-stenoser, og mange foretrekker konvensjonelle bypass grafts. 

Retningslinjer 

EULAR 2018: Hellmich B, Ann Rheum Dis 2019 

Svangerskap 

Det er viktig at sykdomsutbredelsen er godt kartlagt før svangerskap vurderes. Spesielt kan redusert blod-
sirkulasjon i abdominale kar, inklusive nyrearterier og aneurismer, medføre alvorlige komplikasjoner. De 
fleste svangerskap synes imidlertid ikke å affisere barn og mor hvis sistnevnte er normotensiv. Fertiliteten er 
normal (Gudbrandsson B, 2016). 

• Vennligst se også info fra NKSR 

Oppfølging 

Man kan definere klinisk stabil sykdom som 1) Fravær av nye symptomer og funn. 2) Ingen 

akutt fase respons. 3) Ingen klaudikasjon eller karotidyni. 
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Å vurdere sykdomsaktivitet ved Takayasus arteritt er en utfordring da gode biomarkører utover akutt fase 
respons mangler. Vanligvis normaliseres akutt fase reaktanter slik som SR og CRP raskt under induksjons-
behandling. Likevel kan lavgradig inflammasjon i arterievegger forårsake sykdomsprogresjon (Kerr GS, 
1994). I tillegg er mål for sykdomsaktivitet som Kerr/ NHI – sykdoms-score (se ovenfor) ikke særlig sensi-
tive eller validerte på samme måte som BVAS-score er for ANCA-vaskulitter. Ved TAK er derfor bildediag-
nostikk spesielt nyttig for å utelukke sykdomsprogresjon. Det er imidlertid verdt å merke seg at PET/CT er 
mindre nyttig i oppfølgingen enn ved diagnostisering. 

Initialt anbefales tett oppfølging, slik at man utelukker tegn til medikamentelle bivirkninger og observerer 
begynnende behandlingseffekt. 

Nedtrapping av prednisolon-dose gjøres først, ofte basert på respons på kliniske symptomer og CRP. 
Ved en 3 måneders oppfølging kan DMARD dose optimaliseres. Hvis utilfredsstillende behandlingsre-
spons vurderes å supplere med TNF-hemmer eller RoActemra. Ved første 6-måndeders kontroll kan MR-
angiografi gjentas. Senere er bildediagnostiske års-kontroller aktuelt flere ganger fremover. 

Verktøy i oppfølging av Takayasus arteritt 

• Blodprøver SR og CRP 

• Måling av BT  i alle fire ekstremiteter. Puls også i halskar 

• MR-angiografi av affiserte regioner 

• UL-Doppler av halskar 

• Ekkokardiografi 

• Auskultasjon av ev. stenoselyder over halskar, prekardialt/subclavia, abdomen og 

lysker 

Prognose 

Femårs overlevelse 80-90 % (100 % ved Type I), over 10 år 60-87 %. Alvorlig sykdom kjennetegnes ved 
retinopati, betydelig hypertensjon, uttalt aortainsuffisiens og aneurismedanning. Det foreligger økt risiko 
for utvikling av aterosklerose over tid. 

Litteratur 

Agueda A, 2019 
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Buerger sykdom med nekroser i tær før 
behandling. 

92. 

TROMBANGITIS OBLITERANS (BUERGERS 
/ BÜRGER'S SYKDOM) (REV 036) 

Kjennetegn på trombangitis obliterans 

Høyt tobakkskonsum 

Symptomdebut før 50 års alder 

Arterie-okklusjoner distalt i ben og armer, fravær av perifer puls. 

CT-angiografi med typiske funn 

Læringsmål REV 036 

ICD-10: I73.1 

Definisjon 

En non-aterosklerotisk segmental inflammatorisk sykdom som 
rammer små og mellomstore arterier og vener i over- og under-
ekstremiteter. Illustrasjon: Afsharfard A, Mozaffar M, 
Malekpour F, Beigiboroojeni A, Rezaee M – Iranian Red 
Crescent medical journal (2011). CC BY2,5 

Historie 

Tidligere regnet som en degenerativt betinget arteriesykdom. 
Beskrevet av Leo Buerger 1879-1943, Colombia University, 
New York, Urolog, født i Wien. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa88b4d3ed6-30a1-40df-9af5-8594899ae1a9
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Patogenese 

Tromboser i små og middels store blodårer. Det kan påvises forhøyde serumkonsentrasjoner av anti-
endotelcelle antistoffer. Årsaksmessig klar sammenheng med nikotinforbruk hvor seponering er en forut-
setning for bedring av tilstanden. 

Epidemiologi 

Ofte angripes unge mennesker (oftest menn under 40 år og kvinner som røker mye) 

Symptomer 

Vanligst er kuldefølelse og iskemi i  i hender og føtter. Belastningsavhengige, periodevise smerter og ”kram-
per/melkesyre” i legger og føtter som bedres ved hvile er typisk (klaudikasjon).  Nekrotiske sår på føtter, 
spesielt tær og enkelte ganger til fingre, oppstår på grunn av den nedsatte blodsirkulasjon. 

Koronararterier, pulmonal- mesenterial- og cerebrale arterier kan også involveres. 

Laboratorieprøver 

SR og CRP forhøyet, ellers normale verdier for ANA, ANCA, lupus antikoagulant, kardiolipin- og Β2 
glykoprotein, antitrombin III, protein C og protein S 

Bildediagnostikk 

CT-angiografi med fremstilling av perifere kar viser stenoser og okklusjoner 
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Diagnose 

Shionoya kliniske kriterier 

1. Nikotin (stor-røker) 

2. Debut før 0 års alder 

3. Infra-popliteale arterielle okklusjoner 

4. Enten affeksjon av over-ekstremiteter eller migrerende flebitt (phlebitis migrans) 

5. Fravær av f aterosklerotiske risikofaktorer utenom nikotin / røking 

Behandling 

Stanse røking. Analgetika. 

Litteratur 

Ignazio J, 2016 

TROMBANGITIS OBLITERANS (BUERGERS / BÜRGER'S SYKDOM) (REV 036)  |  686

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080116300061?via%3Dihub#bib4


93. 

VEXAS SYNDROM 
Ragnar Gunnarsson 

Læringsmål: REV 023 

ICD-10: M94.1 Residiverende polykondritt. 

I den tiende versjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 
helseproblemer i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO ICD10) er VEXAS ikke definert som spesielt 
sykdomsbilde og registreres som M94.1 Residiverende polykondritt. 

Kjennetegn på VEXAS 

VEXAS ble første gang publisert i 2020 og er en svært sjelden autoinflammatorisk sykdom med 

manifestasjoner som residiverende polykondritt assosiert til myelodysplastisk syndrom, venøs 

tromboembolisme, eksantem og lungeinfiltrater. 

VEXAS rammer i hovedsakelig middelaldrende menn og skyldes X-kromosom assosiert ervervet 

mutasjon på UBA1 genet. 

Definisjon 

VEXAS er et vaskulitt-lignende syndrom som ble første gang beskrevet i 2020. VEXAS er et akronym 
for Vakuoler, E1-enzym, X-bundet, Autoinflammatorisk og Somatisk. Syndromet skyldes en genetisk 
mutasjon og opptrer typisk hos middelaldrende menn. De første 25 identifiserte pasientene er menn med 
alvorlig, autoinflammatorisk sykdom og som oftest med polykondritt 

Etiologi/patogenese 

VEXAS er et eksempel på at patogenesen til en autoinflammatorisk sykdom er blitt identifisert gjennom 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2618138


genetisk testing. VEXAS forårsakes av en X-bundet defekt i enzymet (UBA1) som initierer ubikvitinering, 
som er en form for posttranslasjonell modifisering av proteiner for protease nedbrytning. Ubikvitin er et 
lite protein som fester seg til aminosyresidekjeder på proteiner som skal brytes ned, der de ubikvitinerte 
proteinene gjenkjennes (1). 

I myeloide celler som inneholder et mutant UBA1-gen blir mange gener som koder for inflammatorisk 
immunrespons feilaktig aktivert og inflammasjon oppstår. (1). Dette er blitt verifisert in vivo i en sebrafisk-
modell. En påviste oppregulering av gener som koder for proinflammatoriske cytokiner, som inkluderte 
tumor nekrose faktor (TNF), IL-8 og IL-6. 

Pasienter med VEXAS syndrom har forhøyede serumkonsentrasjoner av proinflammatoriske cytokiner 
inkludert interferon gamma (IFNγ) og interleukin 8 (IL-8) samt og C-reaktivt protein. 

Sykdommen er assosiert til et X-bundet gen, noe som forklarer at det er menn som angripes. Alle pasientene 
beskrevet med VEXAS var over 40 år, og ingen hadde familiemedlemmer med det mutante genet. Dette 
tyder på at mutasjonen er ervervet og utvikler seg i visse celler senere i livet (1). 

Epidemiologi 

Pasientene beskrevet er alle menn. Median alder er 64 år, men varierer mellom 45 og 80 år (1). 

Symptomer 

Det er store fenotypiske variasjoner mellom pasientene til tross for at mutasjonen  påvirker det samme 
genet. 

Vanlige kliniske trekk inkluderer; feber, hudaffeksjon, lungeinfiltrater, øre- og nese-kondritt, 

venøs tromboembolisme, makrocytær anemi og benmargsvakuoler. 

Diagnostikk 

De fleste pasientene oppfyller diagnostiske eller klassifiseringskriterier for forskjellige inflammatoriske syn-
dromer og / eller hematologiske tilstander, inkludert residiverende polykondritt, myelodysplastisk syn-
drom, Sweet syndrom, polyarteritis nodosa (PAN) og/eller kjempecelle arteritt. 
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Forstyrrelse av cytoplasmatisk UBA1 fører til systemisk inflammasjon. Tydelig forhøyet CRP og SR for-
ventes. 

Hos de 25 beskrevne pasientene ble UBA1-varianter ble funnet i mer enn halvparten av stamceller og 
myeloide linjer, men var fraværende i T-celler, B-celler og fibroblaster. Elektron mikroskopi avdekket ben-
margceller i apoptose og med vakuloler med lipid-dråper, patologiske organeller og degenererte mitokon-
drier (1). 

En forventer at pasientene ikke har respondert adekvat på konvensjonell antiinflammatorisk behandling. 

Differensialdiagnoser 

Relapsing polychondritt, polyarteritis nodosa, temporalis artritt, non-kranial storkarsvaskulitt, Sweets syn-
drom, autoinflammatoriske febersyndromer (i voksen alder) 

Behandling 

Pasientene som er beskrevet ble behandlet med kortikosteroider, enkelte også med DMARDs og biologiske 
legemidler (1). Imidlertid forventes immunsuppresjonsbehandling og inkludert steroidbehandling å ha 
svært begrenset effekt. Basert på den sykdomsfremkallende årsak til VEXAS er det klart at mer målrettet 
behandling forventes å være nødvending. En mangler ennå erfaring, men beinmargstransplantasjon eller 
noen form av gen-redigerende behandling kan bli aktuelt (2). 

Fordypningslitteratur 

Beck DB, Ferrada MA et al. Somatic Mutations in UBA1 and Severe Adult-Onset Autoinflammatory Dis-
ease. N Engl J Med. 2020; 383:2628-2638 
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SLE med sommerfugl-eksantem hos 
ung jente. 

PART V 

BARN MED REVMATISK SYKDOM. 
BARNEREVMATOLOGI (REV 
053-062) 

Læringsmål for Barnerevmatologi med lenker til 
de aktuelle kapitlene 

Illustrasjon: Illustrasjon: Chiewchengchol D, Murphy R, Edwards SW, Beresford MW – Pediatric rheuma-
tology online journal (2015). CC BY-4.0 

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i 
Revmatologi: 

REV 053 Diagnostikk og behandling 

• Under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og 
unge med revmatisk sykdom i samarbeid med relevant spe-
sialist. 

REV 054 Symptomer og funn, forskjeller fra voksne 

• Ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn 
og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om 
forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende 
sykdommer hos voksne. 

REV 055 Behandling med legemidler 

• Ha kjennskap til de viktigste anti – revmatiske legemidler 
hos barn og spesielle forhold ved legemiddelvalg og oppfølging av medisineringen hos barn. 

REV 056 Differensialdiagnoser 

• Ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos 

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4292833_12969_2014_2177_Fig1_HTML&query=lupus%20skin&it=xg&req=4&npos=19
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4292833_12969_2014_2177_Fig1_HTML&query=lupus%20skin&it=xg&req=4&npos=19
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


barn i ulike aldre. 

REV 057 Ledd og sener. Ultralyd og injeksjoner 

• Ha god kunnskap om anatomiske forhold vedrørende ledd og sener hos barn i vekst. Under super-
visjon kunne utføre en ultralydevaluering av ledd hos barn og unge og ha kunnskap om utførelse av 
ultralyd-veiledet leddinjeksjon på barn. 

REV 058 Informasjon til pasient og pårørende. Psykososiale konsekvenser 

• Ha god kunnskap om betydningen av pasient- og pårørende-opplæring. Selvstendig kunne identifis-
ere behov og anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å drive pasient- og pårørende-opplæring 
tilpasset pasientens alder. Ha god kunnskap om de psykososiale konsekvensene av å vokse opp med 
og leve med en kronisk revmatisk sykdom og ha kunnskap om mulighetene for tiltak. 

REV 059 Nasjonale kompetansesentre 

• Ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud. 

REV 060 Vekstforstyrrelser 

• Ha kunnskap om vekstforstyrrelser i revmatiske sykdommer hos barn. 

REV 061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer 

• Beherske igangsetting og kontinuerlig behandling/oppfølging av voksne pasienter med juvenile 
revmatiske sykdommer. 

REV 062 Unge med revmatisk sykdom. Overgang til voksenrevmatologien 

• Ha god kunnskap om utfordringer og muligheter for unge med revmatisk sykdom som går over til 
oppfølging i voksenrevmatologien. 

Diagnose-kapitler (barnerevmatologi) 

105. Autoinflammatoriske sykdommer, Periodiske Febersyndromer. Familiær middelhavsfeber (FMF) 
(REV 076) 

106. Fibrøs Dysplasi, Non-maligne bentumorer, Osteonekrose, Kondrodysplasi, Fibrose, Skleroserende 
skjelettsykdommer / Osteopetrose (REV 075) 

107. IgA-vaskulitt – Henoch-Schönleins Purpura (REV 034) 
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108. Juvenil dermatomyositt (JDM) REV 021, REV 054 

109. Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA), barneleddgikt (REV 054) 

110. Kawasaki sykdom (REV 034) 

111. Lysosomale lagringssykdommer. Fabry, Gaucher, Krabbe, Niemann-Pick, Sandohoff, Tay-Sachs, 
Pompe, Mukopolysakkaridose, Mukolipidose 

112. Makrofag Aktiverings-Syndrom (MAS), Hemofagocytisk Lymfohistiocytose (HLH) (REV 029) 

113. Systemisk Lupus Erythematosus hos barn (Juvenil Lupus, JSLE) (REV 021, REV 054) 
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94. 

DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING. 
SYMPTOMER OG FUNN HOS BARN OG 
UNGE, FORSKJELLER FRA VOKSNE (REV 
053, REV 054) 

Barn og Ungdom med Revmatisk Sykdom 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 053, REV 054 

Barn og ungdom flest har ofte symptomer fra muskler 
og ledd. I enkelte tilfeller er symptomene debut av 
revmatisk sykdom. Også feber, eksantem og dårlig all-
menntilstand kan være begynnelsen på artritt, sys-
temiske bindevevssykdommer eller vaskulitt. 
Diagnostisk er et nært samarbeid med pediater viktig. 

Man regner med at ca. 150 barn i Norge får en revma-
tisk sykdom hvert år, og at i alt 1500 barn har en 
revmatisk sykdom. Symptomene er ofte vanskelig å 
gjenkjenne i tidlige stadier, noe som kan medføre sen 
behandlingsstart og varige skader. Juvenil idiopatisk artritt (JIA) er den vanligste blant de inflammatoriske 
sykdommene. 

Debutalder 

Diagnostisk kan man ta utgangspunkt i barnets alder. De sjeldne autoinflammatoriske sykdommene (peri-
odiske febersyndromer) debuterer oftest i det første leveåret. Hovne ledd som tegn på juvenil artritt JIA 
eller annen inflammatorisk revmatisk sykdom er uvanlig før ett års alder. Deretter ses en økning. JIA 
debuterer oftest omkring fire års alder for jenter og 10 års alder for gutter (Riise ØR, Handeland KS, 2008). 
JIA har forskjellige symptomer fra revmatoid artritt (RA) hos voksne, og revmatoide faktorer og anti-CCP 
er oftest fraværende, ledd-affeksjonen er mindre symmetrisk og nær 50% går i remisjon før voksen alder. Et 
unntak er a-CCP positiv polyartritt som typisk debuterer blant jenter i tenårene og ligner RA hos voksne. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://pediatrics.aappublications.org/content/121/2/e299


• Vennligst les om JIA i egne kapitler. 

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er ca. 10 ganger sjeldnere hos barn juvenil SLE (JSLE) enn voksne 
(SLE) (Jonsson H, Nived O 1990) og debuterer oftest blant jenter i tenårene. Prognosen er med oppdatert 
behandling blitt betydelig bedret, slik at ti-års overlevelse er over 85% (Lehman TJ, 1991). Likevel medfører 
sykdommen og nødvendig behandling i en norsk studie at 61% hadde fått tegn på non-reversible skader 
(Lilleby V, 2005). I tillegg påføres pasientene ofte økt fettmasse og en ugunstig lipid-profil som kan 
disponere for kardiovaskulær sykdom i voksen alder (Lilleby V, 2007). 

• Eget kapittel om JSLE 

Dermatomyositt blant barn (JDM) debuterer i alle aldre, men vanligst omkring 8 års alder (Sanner H, 
2009). Til forskjell fra dermatomyositt hos voksne er JDM ikke assosiert til malignitet. 

• Eget kapittel om JDM 

MCTD debuterer i barnealder hos 7-23 av tilfellene (Kotajima L 1996, Burdt MA 1999). En norsk studie 
viste at gjennomsnittsalder ved debut var 11,7 år, ved diagnose 14,4 år og 85% var jenter (Hetlevik SO, 
2017). 

Blant gutter fra 10 års alder kan entesitt, gonartritt være debut av entesitt-relatert JIA som er en spondy-
loartritt (SpA). Alder ved debut, kjønn og lokalisering av symptomer er derfor av betydning. Aksiale 
skjelettsymptomer debuterer ofte senere. 

ved Systemisk JIA / Stills sykdom hos barn (under 16 år) utgjør 10-20% av JIA-tilfellene. Sykdommen 
debuterer i alle aldre, like ofte hos jenter som gutter og tilfeller med start allerede før ett års alder forekom-
mer. Stills sykdom blant voksne er omtalt i eget kapittel. 

Blant vaskulitter er opptrer Kawasakis sykdom oftest før fem års alder, mens IgA-vaskulitt / Henoch-
Schönleins purpura hos barn oftest ses mellom 3 og 15 års alder (Piram M, Mahr A, 2013). 

Pediatriveileder: Anamnese, klinisk undersøkelse, 
utredning og differensialdiagnoser 

Det kan være nyttig å benytte en huskeliste når en undersøker barn med revmatisk sykdom. Man kan gjerne 
ta utgangspunkt i forslaget fra Helsebibiloteket.no / Pediatriveileder  som er referert nedenfor. Supplerende 
informasjon er beskrevet i kapitlene om de spesifikke sykdommene. 

Artritt er først og fremst en diagnose basert på sykehistorie og kliniske funn. Billeddiagnostikk, blod-/ og 
mikrobiologiske prøver kan avklare hva slags artritt som foreligger og fange opp differensialdiagnoser. 
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Kjennskap til de ulike årsakene til artritt og sykdomsbildet avgjør hvilke supplerende undersøkelser som er rel-
evante og nødvendige. 

Halting, belastningsvegring, stivhet og smerter i ledd er de hyppigste debutsymptomene, men allmennsymp-
tomer som feber, nedsatt matlyst og økt trettbarhet kan også forkomme. Vanligste funn ved undersøkelse er 
innskrenket bevegelse, hevelse, hydrops og varmeøkning over ledd. 

Anamnese 

En spør direkte etter symptomdebut, morgenstivhet, smerter, hevelse, utslett, øye-symptomer, familiær 
forekomst (førstegrads-slekt: foreldre og søsken) av relevant sykdom (revmatisk sykdom, uveitt, psoriasis 
eller inflammatorisk tarmsykdom), reiseanamnese, nylige infeksjoner (spesielt halsbetennelser og gastroen-
teritt). 

Barn med arteritt-sykdom angripes ofte i knær, ankler eller hofter. Halting, belastningsvegring, stivhet og 
smerter i ledd, særlig om morgenen tidlige symptomer. Også feber, nedsatt matlyst og økt trettbarhet kan 
også forkomme. Vanligste funn ved undersøkelse er varmeøkning over ledd, hevelse/hydrops og innskren-
ket bevegelse. 

Klinisk undersøkelse 

Generell organstatus og systematisk leddstatus med undersøkelse av alle ledd, inkludert kjeve, nakke og rygg 
(hevelse /varme / bevegelses-innskrenkning?). Sjekk også pupillens form og lys-reaksjon. 
Ved ikke-akutt artritt uten kjent årsak bør barnet raskt henvises øyelege for å utelukke JIA-assosiert uveitt 
(se JIA-assosiert uveitt). Se etter utslett (psoriasis, vaskulitt, systemisk JIA) og negle-forandringer (pitting). 

Bildediagnostikk 

• Røntgen brukes til å utelukke bein-tumorer, vekstforstyrrelser (overvekst ved kronisk artritt) og orto-
pediske skjelettsykdommer/-skader. Radiologiske artrittforandringer i brusk og bein ses svært sjelden 
ved diagnosetidspunkt ved barneleddgikt. 

• Ultralyd er velegnet til å påvise hydrops og synovial hypertrofi, og med farge-Doppler kan inflam-
masjon i synovia og senefester med økt blodgjennomstrømming påvises av spesialister med erfaring 
med muskel-/skjelettultralyd. 

• MR-undersøkelse gir detaljert framstilling av både skjelett og bløtdeler. MR med kontrast påviser 
synovitt og er godt egnet ved uklare funn i ledd. Helkropps MR kan i mange tilfeller erstatte skjelett-
scintigrafi dersom uklare funn fra flere lokalisasjoner, slik som ved CRMO. 

695  |  BARN OG UNGE



Blodprøver 

Ved akutt artritt må i første rekke infeksiøs artritt utelukkes. Utredende prøve bør omfatte: 

Hb, hvite med diff, trc, CRP, SR. 

Følgende tilleggsprøver er aktuelle ved mer langvarig og uklar tilstand: TSH, FT4, ANA og ANA, anti-DNA, 

anti-ENA, anti-CCP, reumatoid faktor, HLA-B27, TPO, anti-vevstransglutaminase (tTG), AST, streptokokk-anti-

DNaseB, Borrelia, Parvovirus B19. 

Vurder serologi for patogene tarmbakterier, IGRA-test og andre prøver ut fra alder og sykehistorie. 

Prøvene skal dels utelukke leukemi og hypotyreose, dels påvise inflammasjon (anemi, trombocytose, forhøyet CRP/

SR), dels påvise reaktiv sykdom, dels påvise autoimmunitet (ANA, RF) eller genetiske markører (HLA-B27). Ved 

uklare tilstander med muskelaffeksjon/myalgi: CK (myositt). 

Mikrobiologi 

Dersom en mistenker infeksiøs artritt, er blodkultur og dyrkning (evt. PCR) av leddvæske viktig. Ved symptomer 

på reaktiv artritt undersøkes urin stiks og dyrkning, dyrkning også fra hals, avføringsprøve (patogene tarmbakterier, 

virus), påvisning av seksuelt overførte mikrober, spes. Chlamydia og Gonokokker hos eldre tenåringer. 

Diagnostisk leddpunksjon 

Narkose, lystgass eller annen effektiv sedering er oftest nødvendig for elektiv leddpunksjon. Lokalanestesi kan brukes 

hos eldre barn, særlig ved punksjon av kneledd. Ved behov kan røntgenlege eller ortoped bistå (alltid ultralydveiledet 

punksjon i hofte). Dersom antibiotikabehandling overveies, skal leddvæske til dyrkning og ev. andre undersøkelser 

sikres før behandlingsstart. Vansker med å få materiale, kan overvinnes ved å sette 1 ml 0,9% NaCl i leddet og deretter 

aspirere. Ved langvarige leddplager uten mistanke om infeksiøs artritt vurderes behandling med intra-artikulære 

steroider samtidig som adekvate prøver sikres. 

Analyse av leddvæske 

Leddvæske analyseres med ulike metoder: 

• Klinisk kjemi: Leukocytter (EDTA-glass). Leukocytter > 50 x 109 celler/l indikerer septisk/infeksiøs 
artritt, lavere verdier indikerer reaktiv artritt eller idiopatisk artritt, men overgangen er glidende. 
Leukocytter <10 x 109 celler/l vil som oftest utelukke septisk artritt mens verdier <1 x 109 celler/l 
oftest ses i leddvæske forårsaket av traume. 

• Mikrobiologi: Aerob og ev. anaerob dyrkning (sterilt glass eller lukket sprøyte) og evt. PCR. Ved mis-
tanke om purulent artritt bør en også sende leddvæske på blodkulturmedium for å optimalisere 
forhold for oppvekst, bl.a. av Kingella Kingae. Evt også leddvæske på blod- og sjokolade-agar samt 
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rekvirere Gram-farging. Dyrkning av mykobakterier dersom bakgrunn og sykehistorien gir mistanke 
om tuberkulose. Ved mistanke om Borrelia-artritt kan leddvæske sendes til PCR-påvisning av Borre-
lia (Sørlandet sykehus, Kristiansand). 

Behandling, oppfølging og samhandling 

Ved enhver mistanke om septisk/infeksiøs artritt skal barnet henvises som øyeblikkelig hjelp til barneavdeling på syke-

hus for utredning, fordi tidlig oppstart av behandling er viktig for å unngå varig leddskade og andre komplikasjoner. 

Ved annen artritt av ukjent årsak, som ikke spontant er i bedring i løpet av få dager, bør utredning startes hos fastlegen 

og pasienten henvises til barnelege dersom artritten ikke er i betydelig bedring etter 2-3 uker. 

Behandling av JIA, systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt hos barn følger generelt 

publiserte retningslinjer og en tverrfaglig tilnærming. I tilfeller der retningslinjene er util-

strekkelige, vurderes persontilpasset tilnærming og utprøvende behandling utenfor godkjent 

indikasjon under spesielle forsiktighetsregler. Samtidig er ulike årsaker til behandlingssvikt 

viktig å vurdere. Behandling med legemidler hos barn med revmatisk sykdom er beskrevet i 

eget kapittel. 

Infeksiøs artritt 

• Septisk artritt: Akutt debut, oftest allmennsymptomer og mer uttalte lokale symptomer med smerte 
og belastningsvegring. Kan ha raskt stigende infeksjonsprøver, men lav/normal CRP og SR 
utelukker ikke bakteriell artritt. Hyppigst i de yngste aldersgrupper. 

• Borreliose: Anamnese på flåttbitt og opphold i områder med flått viktig. Akutt viral artritt: Oftest 
artralgi eller kortvarig artritt samtidig med andre symptomer på virusinfeksjon 

Ikke-infeksiøs artritt 

• Reaktiv artritt 
• Barneleddgikt (JIA) 
• Systemisk bindevevssykdom 
• Serøs coxitt (coxitis simplex): Eksklusjons-diagnose, typisk alder 2–10 år, med akutte hoftesmerter, 

halting og redusert bevegelse i hoften. Tilstanden er selvbegrensende med varighet <14 dager, og 
sikre holdepunkter for etiologi mangler 
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Ikke-inflammatorisk betinget leddhevelse 

• Leukemi: Beinsmerter kan være debutsymptom. Ved leddnær infiltrasjon i beinmarg kan hydrops 
forekomme. 

• Hemofili og hemoglobinopatier: Blødning i ledd kan være debutsymptom ved mange former for 
hemofili. Sigdcelleanemi kan gi mikrotromber og iskemi i bein med påfølgende smertefulle hevelser, 
særlig i fingre hos små barn. 

• Traumer: Ikke erkjente traumer forekommer hos de minste barna og ved barnemishandling. NB: 
Mange barn med kronisk artritt har et traume i sykehistorien uten at det trenger å være etiologisk 
sammenheng. Står traumet i forhold til funnene? 

• Benign hypermobilitet, Ehlers-Danlos syndrom eller Marfans syndrom: Luksasjoner og hydrops kan 
forekomme i instabile ledd 

Ledd-/skjelettsymptomer uten leddhevelse (oftest 
smerter) 

• Malignitet, osteokondrose / osteokondritt, strukturelle ortopediske tilstander, endokrinopati, 
traumer, overbelastning og smerteforsterknings-stilstander (se Kroniske smertesyndromer og Orto-
pediske problemstillinger). 

Litteratur 

Marrani L, 2018 (Leddsmerter, differensialdiagnoser) 
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95. 

BEHANDLING MED ANTIREVMATISKE 
MEDIKAMENTER FOR JUVENILE 
REVMATISKE SYKDOMMER (REV 055) 

Behandling med Medikamenter 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 055 

Naturlig sykdomsforløp 

Ubehandlet kan inflammatorisk revmatisk sykdom hos barn med-
føre kroniske smerter, leddskader, vekstforstyrrelser, tapt fysisk 
funksjon, uveitt med synstap og vedvarende tegn på systemsyk-
dom med anemi, utmattelse, perikarditt og annen affeksjon av 
indre organer. 

Spesielle forholdregler en behandler barn: 

Det finnes mange medikamenter som brukes innenfor godkjent indikasjon mot revmatisk sykdom i 
barnealder. I tillegg gis Iblant medikamenter utenfor godkjent indikasjon. Det gjelder spesielt de mest 
sjeldne sykdommene og de med et uvanlig sykdomsforløp. 

Sykdomsdempende behandling består av (DMARDs: Disease modyfing anti-rheumatic 

drugs), hvorav metotreksat er mest brukt og biologiske legemidler der TNF-alfa hemmere 

er vanligst. I tillegg kommer antakelig JAK-hemmere som ennå ikke er godkjent brukt på 

barn (Kerrigan SA, I. B. McInnes, 2018). Klinikeren må kjenne til prinsippene for bruk av disse 

medikamentene hos barn med revmatisk sykdom. Behandlingen har vært revolusjonerende 

for barnas livskvalitet, funksjon og sykdommenes prognose, men er ikke uten risiko for 

alvorlige bivirkninger. Behandling med DMARDs skal derfor startes og følges opp av spesial-

ister med erfaring i barnerevmatologi. 

Behandlingsmål 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11926-018-0792-7


Behandlingsmålet er å redusere smerte, funksjonstap, minimalisere bivirkninger og forhindre sykdomspro-
gresjon (Harris, Kessler, & Verbsky, 2013). Ved JIA kan behandlingsmålet være å oppnå sykdomsremisjon 
etter definisjonen fra ACR: Klinisk inaktiv sykdom i minst 6 påfølgende måneder under medikasjon 
eller minst 12 påfølgende måneder uten medikamentell behandling (Lovell,Ruperto, Giannini, & Martini, 
2013; Wallace, Giannini, Huang, Itert, & Ruperto, 2011). ACR definisjon på inaktiv sykdom er fravær av 
artritt, feber, utslett, splenomegali eller generalisert lymfeknutesvulst relatert til JIA, ingen aktiv uveitt, nor-
mal SR eller CRP og ingen bildediagnostisk progresjon av skader. 

NSAIDs. 

Non-steroide anti-inflammatoriske medikamenter (NSAIDs) gir symptomlindring mot smerte og stivhet 
i ledd, men stanser ikke progresjon skader på ledd og organer. NSAIDs brukes derfor som supplerende 
medikasjon ved aktiv, progredierende inflammatoriske sykdom. Lavest mulig effektive dose benyttes (Gian-
cane et al., 2016). Barnets vekt (i kg) må tas hensyn til i doseringen. Mest brukt er naproksen 10 -15 mg/kg/
dag delt på to daglige doser daglig (= gjennomsnitt 7-20 mg/kg/dag, maksimalt = 1,000 mg/dag); ibupro-
fen, 30 – 40 mg/kg/dag delt på 3 – 4 doser daglig (maksimum = 2,400 mg/dag). Acetylsalisylsyre (ASA) 
anbefales ikke på grunn av risiko for Reyes syndrom. COX-2 hemmere (celecoxib) kan vurderes som alter-
nativ ved alvorlig mage-tarm bivirkninger. Bivirkninger av NSAIDs er magesmerter, gastritt, magesår og 
trombocytopeni. Ved lang tids bruk kan nyrene ta skade (renal papillær nekrose) (CK Taketomo, JH Hod-
ding, DM Kraus. Pediatric & neonatal dosage handbook 2011). Kontroll av blodceller, lever- og nyre-
funksjon gjøres før behandlingsstart og to ganger årlig i forløpet (Beukelman T, Patkar NM,  2011). 

• Vennligst les mer om NSAIDs i eget kapittel 

Kortikosteroider 

Intra-artikulære kortison-injeksjoner mot artritt kan redusere behov for systemisk behandling. Triamci-
nolon hexacetonid (Lederspan) er mest brukt. Kortikosteroider gitt som systemisk behandling som pred-
nisolon tabletter eller metyl-prednisolon infusjon er potente medikamenter mot inflammasjon. Imidlertid 
medfører de over tid betydelige, doseavhengige bivirkninger som har redusert brukes betydelig de senere år. 
Ved JIA inngår ikke kortikosteroider i ACR retningslinjene for behandling, utenom for systemiske inflam-
matoriske manifestasjoner (Beukelman T, Patkar NM,  2011). Bivirkninger omfatter vektøkning, redusert 
vekst, osteoporose, akne og binyrebarksuppresjon. 

• Les mer om kortikosteroider i eget kapittel 

DMARDs 

DMARDs reduserer sykdomsprogresjonen ved juvenil artritt og de fleste systemiske bindevevssykdommer, 
vaskulitt og autoinflammatoriske sykdommer. Skader på ledd og indre organer kan dermed forebygges. 
Effekten av DMARDs kommer imidlertid ikke før etter uker- måneder, slik at behandling med andre 
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medikamenter (deriblant kortikosteroider) kan være nødvendig i mellomtiden. Ved artritt er metotreksat 
mest brukt. Systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt behandles ofte med andre DMARDs slik som 
hydroksyklorokin, azathioprin, mykofenolat eller cyklofosfamid. Andre DMARDs som brukes sjeldnere 
og delvis utenfor godkjent indikasjon er takrolimus og thalidomid. 

• Vennligst les mer om DMARDs i eget kapittel 

Biologiske legemidler 

For barn med de mest alvorlige sykdomsformene har biologiske legemidler vært en revolusjon som i stor 
grad har endret sykdomsforløpet og prognosen. Men også mildere sykdomsformer som har respondert util-
strekkelig på DMARDs kan ha god effekt. De ulike sykdomsgruppene responderer ulikt på de forskjellige 
medikamentene. Mot artritt er TNF-hemmere mest brukt, oftest etanercept, adalimumab eller infliksimab. 
Abatacept er en annen type biologisk behandling som hemmer T-celler. Abatacept brukes ofte når TNF-
hemmere ikke kan benyttes. Interleukin-1 (IL-1) hemmere som anakinra og canakinumab brukes ved 
systemisk JIA når det foreligger betydelige systemiske symptomer som feber og dårlig prognose. IL-1 hem-
mere har redusert behovet for kortikosteroider betydelig for denne sykdomsgruppen. Anakinra skal ikke 
kombineres med TNF-hemmere på grunn av risiko for leukopeni. Tocilizumab hemmer IL-6 og brukes 
mot systemisk JIA og polyartikulær JIA (hos to år eller eldre pasienter) som ikke har hatt tilstrekkelig 
effekt av kortikosteroider, DMARDs eller anakinra (Frampton JE, 2013). Tocilizumab kan økte lipider 
i blodet, slik at disse bør kontrolleres under behandlingen. Rituksimab hemmer B-celler og den relaterte 
inflammatoriske kaskaden ved systemisk inflammasjon. Rituksimab kan brukes ved JIA når behandling 
med DMARDs og annen biologisk behandling (TNF-hemmer, abatacept, IL-1 hemmer, IL-6 hemmer) 
ikke fører frem. Rituksimab brukes også ved enkelte systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt. Blant 
bivirkninger av biologisk behandling er økt forekomst av infeksjoner, inklusiv opportunistiske infeksjoner 
som pneumocystis og reaktivering av tbc og hepatitt B. Levende vaksiner skal ikke benyttes under behan-
dlingen. En må også ta høyde for redusert respons på andre vaksiner (gjelder mest rituksimab). Litteratur: 
Taketomo et al.,2017. 

• Vennligst se eget kapittel om biologiske legemidler 

Ikke-medikamentell behandling av revmatiske sykdommer hos barn 

Behandling og oppfølging av barn med revmatisk sykdom involverer mange faggrupper (tverrfaglig behan-
dling) som supplerer fra egne synsvinkler. Til sammen skal en slik multidisiplinær tilnærming gi et best 
mulig behandlingsresultat i henhold til målsettingen. Behandlingsteamet utgjøres ofte av spesielt trente 
sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og barnepsykologer (Giancane et al., 2016; 
Ostring & Singh-Grewal, 2013). Kirurgisk behandling (barne-ortoped) er blitt mye sjeldnere etter inn-
føring av de nyere medikamentene, men er fortsatt nødvendig hos enkelte. 
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Blau syndrom (en autoinflammatorisk sykdom) 
hos et barn med granulomatøs synovitt/
polyartritt, dermatitt og uveitt. Sykdommen 
kan ligne JIA, men skyldes mutasjon i NOD2 
genet. 

96. 

DIFFERENSIALDIAGNOSER VED 
REVMATISK SYKDOM HOS BARN REV 056 

Differensialdiagnoser hos barn og ungdom med Revmatisk 
Sykdom 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 056 

Differensialdiagnoser ved 
leddsymptomer hos barn 

Revmatiske sykdommer hos barn er initialt alltid 
vanskelig å diagnostisere. Tilnærmingen krever en 
nøyaktig anamnese og undersøkelse med supplerende 
utredning. Ofte trengs og så en tids observasjon før 
diagnosen er sikker og målrettet behandling kan 
igangsettes. Nedenfor et et utvalg aktuelle differensial-
diagnoser. Illustrasjon: Wouters CH, 2014. CC BY 4.0 

Artritt 

• Infeksiøs artritt og reaktiv artritt 
◦ Borrelia 
◦ Viral 
◦ Mykoplasma 
◦ Post-streptokokk reaktiv artritt 

• Juvenil artritt (JIA) 
• Systemiske bindevevssykdommer 

◦ SLE (JSLE) 
◦ Dermatomyositt (JDM) 
◦ Systemisk sklerose 

• Systemisk vaskulitt 
◦ IgA-vaskulitt/Henoch-Schönlein purpura 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


◦ Kawasakis sykdom 
◦ Polyarteritis nodosa / DADA2 

• Andre 
◦ Hemofili 
◦ Immundefekt 
◦ Autoinflammatoriske sykdommer (Blau syndrom med flere) 
◦ Sarkoidose 
◦ Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) 

Mekaniske og degenerative sykdommer 

• Traume 
• Hypermobilitet 
• Avaskulære nekroser (Perthes, Schlatters, Scheuermann) 
• Slipped øvre femoral epifyse 
• Anterior kne-smerte inklusiv chondromalacia patella 

Ikke-organisk årsak 

• Idiopatiske smertesyndromer 
◦ Diffuse og lokaliserte: algodystrofi/refleksdystrofi/CRPS 

• Benign nattlig idiopatisk smerte (voksesmerter) 
• Psykogene årsaker 

Forskjellige årsaker 

• Osteomyelitt 
• CRMO / SAPHO 
• Tumorer 

◦ Malignitet (Leukemi, nevroblastom) 
◦ Benign (Osteoid osteom, pigmentert villonodulær synovitt) 

• Endokrine og metabolske tilstander 
◦ Rakitt (D-vit mangel) 
◦ Diabetes 
◦ Hypofosfatemisk rakitt 
◦ Hypo- eller hypertyreose 

• Genetiske sykdommer 
◦ Skjelettdysplasi 
◦ Mukopolysakkaridose 
◦ Kollagen-sykdommer (Ehlers-Danlos syndrom, Marfans syndrom, Sticklers syndrom) 
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Pigmentert villonodulær synovitt i begge 
skuldre hos en 7 år gammel jente med flere 
hovne ledd siste 6 måneder, men uten 
påvirket allmenntilstand og med normale 
blodprøver. 

Litteratur: Prince FHM et al 2010 

Differensialdiagnoser ved 
juvenil artritt (JIA) 

• Infeksjoner (sepsis, endokarditt, brucellose, tyfoid 
feber, virale infeksjoner) 

• Malignitet (Leukemi, lymfom, nevroblastom 
• Akutt revmatisk feber 
• Systemiske bindevevssykdommer (Juvenil SLE) 
• Vaskulitt (Kawasaksi syndrom, IgA-vaskulitt/

Henoch-Schönlein) 
• Inflammatoriske tarmsykdom (ulcerøs kolitt, 

Crohns) 
• Autoinflammatoriske sykdommer 

Litteratur: Kim KH et al 2010 

Illustrasjon: Zhaou Z, 2016. CC BY-NC-SA 4.0 

Differensialdiagnoser ved Systemiske 
bindevevssykdommer 

• Andre systemiske bindevevssykdommer 
• Autoinflammatoriske sykdommer 
• Infeksjoner (endokarditt, sepsis) 
• Malignitet (leukemi, lymfom, andre) 
• Muskeldystrofi 
• Mitokondriesykdom 
• Vaskulitt (Behcets, IgA-vaskulitt/Henoch-Schönlein) 
• Hypothyreose 

Differensialdiagnoser ved Vaskulitt 

• Autoinflammatoriske sykdommer 
• DADA2 (Deficiency of Denosine Deaminase 2) / juvenil PAN 
• Infeksjoner 
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• Malignitet 
• Systemiske bindevevssykdommer (JSLE, JDM) 
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Ultralydundersøkelse av kne hos en 2 år gammel 
jente med JIA. Hydrops og lett fortykket synovialt 
vev med økt blodsirkulasjon (rød-gult ved Doppler). 

97. 

LEDD OG SENER. ULTRALYD OG 
INJEKSJONER VED BARNELEDDGIKT (REV 
057) 

Ultralyd av sener og ledd, injeksjoner ved Barneleddgikt 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 057 

Ultralydundersøkelser har vist seg å være svært nyt-
tige for undersøkelser av juvenil artritt (JIA). Illus-
trasjon Iwona Sudoł-Szopińska, Elżbieta 
Grochowska, Piotr Gietka, Mateusz Płaza , Grze-
gorz Pracoń , Fadhil Saied , Marta Walentowska-
Janowicz. CC BY-NC-ND 3.0 

Fordeler 

Undersøkelsen er rask, utsetter ikke barnet for 
ioniserende stråler, sedering eller anestesi er unød-
vendig og man kan evaluere mage lokaliseringer i 
samme undersøkelse. Undersøkelsen kan innpasses i den kliniske undersøkelsen, er dynamisk og kan gjen-
tas ved behov. 

Ved ultralyd oppdages subklinisk synovitt ved JIA. Bruk av ultralyd kan derfor bidra vesentlig til riktig 
klassifikasjon av sykdommene som igjen er grunnlaget for valg av behandling for eksempel med biologisk 
medikament eller påvise sykdomsaktivitet i ledd som ellers ikke ville blitt lokal-behandlet med kortikos-
teroider. Ultralyd egner seg også til oppfølging og vurdering av behandlingseffekt. 

Ultralyd hos barn med leddsykdom 

• Påvise subklinisk synovitt. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
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• Bedre klassifisere utbredelsen av artritt ved JIA. 

• Definere remisjon. 

• Supplere intraartikulær kortikosteroid injeksjoner for mer nøyaktig lokalisering av 

injeksjons-sted. 

• Påvise tegn til tidlig leddskade 

Ulemper 

Ulemper er at undersøkelsen er avhengig av undersøkes erfaring, og kvaliteten (sensitiviteten) på utstyret 
som brukes varier. Deler av muskelskjelett-systemet, slik som det aksiale skjelettet / columna er lite tilgjen-
gelig for undersøkelsen. 

• Det er svært viktig å skille normale forhold som skyldes vekst hos barn fra patologiske funn. 
• Aldersrelatert fortykkelse av leddbrusk og ukomplett ossifikasjon er normalt funn. 
• Barns epifyser er vaskularisert og metafyse- og epifysekarene møtes i anastomoser gjennom vekst-

sonene. Dette gjør at vaskularisering i disses områdene er fysiologiske hos barn, men ville anses som 
patologisk hos voksne (Collado B, 2015). 
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Undersøkelsesmetode Fordeler Ulemper/Begrensinger 

Ultralyd- 

Ingen ioniserende stråling 
Rask undersøkelse 
Enkel å gjenta 
Aksepteres lett av pasientene 
Viser inflammasjon i bløtdeler og bindevev 
Brusken visualiseres direkte 
Tidlig påvisning av erosjoner 
Kan undersøke hele leddet i en seanse 
Støtter prosedyrer som intraartikulære 
injeksjoner 
Relativ kostnadsgunstig 

Vanskelig å utføre ved alvorlig 
inflammasjon 
Relativt liten oversikt via lydhodet 
Fremstiller ikke hele leddspalten 
Akustisk skygge fra overliggende 
bensubstans 
Begrenset vurdering av aksiale skjelettet 
og kjeveledd. 
Avhengig av undersøkers erfaring og 
kvalitet på utstyret. 
Mangel på standardiserte kriterier og 
validering hos barn 

MR- 

Ingen ioniserende stråling 
Fremstilling i multiple plan 
Kan fremstille hele leddspalter og leddflater 
Viser inflammasjon i bløtdeler 
Fremstiller brusken 
Erosjoner vises tidlig i sykdomsforløpet 
Viser benmargsødem 
Høy kontrast mellom ulike vev 
Fremstiller columna/det aksiale 
muskel-skjelett 

Intravenøs kontrast er ofte nødvendig 
Allergisk reaksjon på kontrastmiddel 
forekommer 
Undersøkelse i narkose for små barn 
Lang undersøkelsestid 
Vurderingen begrenses til ett ledd 
Standardisering og validering hos barn er 
ikke komplett 
Kostbar undersøkelse 
Noe begrenset tilgjengelighet 

Konvensjonell 
røntgen / radiologi 

Rask undersøkelse 
Alle ledd kan undersøkes 
Viser leddspalte, vekstforstyrrelser og 
feilstillinger. 
Påviser erosjoner ved artritt 
Validerte skåringsmetoder blant barn 
Egner seg for longitudinell oppfølging av 
sykdomsprogresjon 
Lav kostnad 
God tilgjengelighet 

Ioniserende stråler 
Kan ikke fremstille brusk og bløtdeler 
Erosjoner og leddspalte-avsmalning 
(artritt) påvises sent i forløpet Late 

Magni-Manzoni S, Ped. Rheum. 2016 

Også ved entesitt kan ultralyd påvise inflammasjon der klinisk undersøkelse ikke er sensitiv nok og bidra til 
riktig klassifisering og behandling av JIA. I likhet med artritt-undersøkelse kan normal vaskularisering hos 
barn i vekst medføre overdiagnostisering dersom undersøkeren ikke har tilstrekkelig erfaring. 

Intraartikulære injeksjoner brukes mye i behandlingen av artritt hos barn. Det er imidlertid ofte vanske-
ligere enn hos voksne på grunn av små forhold og økt mengde subkutant fett over leddene. Ultralyd er 
derfor spesielt nyttig både for å påvise inflammasjon i leddet og for riktig, intraartikulær lokalisering av 
nålen. Dermed oppnås best mulig behandlingseffekt om mindre fare for kortikoid-forårsaket subkutan 
atrofi (Young CM, Shiels WE, II, Coley BD, 2012). I tillegg kan vanskelig tilgjengelige ledd som hofteledd, 
kjeveledd, ankler og små-ledd i fotroten behandles (Tynjälä P, Honkanen V, Lahdenne P. Intra-articular, 
2004; Habibi S, Ellis J, Strike H, Ramanan AV. Rheumatology. 2012). 
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Foto: PxHere. CC0 

98. 

INFORMASJON OG OPPLÆRING AV BARN 
OG UNGE MED REVMATISK SYKDOM OG 
TIL DE PÅRØRENDE. PSYKOSOSIALE 
KONSEKVENSER REV 058 

Informasjon og opplæring for Barn og Unge med Revmatisk 
sykdom og for pårørende 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 058 

Allerede tidlig i barndommen medfører kronisk revmatisk sykdom til 
betydelige problemer for barnet og for de foresatte og pårørende. 
Behandlingen består av både ikke-medikamentelle tiltak som fysioter-
api og annen tverrfaglig hjelp fra ergoterapeut, sykepleiere og 
sosionom. I tillegg må barn og foresatte forholde seg til medikamenter 
som ofte kombineres og krever regelmessig oppfølging av blodprøver, 
kunnskap om medikamentenes effekt og bivirkninger, påvirkning ved 
vaksinasjon og infeksjoner. Sykdommen vil påvirke hverdagen til hele 
familien og er en betydelig belastning både for barn og foresatte 
pårørende. Det er funnet at familiemedlemmer av barn med JIA har 
høy forekomst av engstelse og depresjon (Fair F, 2019). 

Omkring 50% av barna med inflammatorisk revmatisk sykdom har 
fortsatt inflammatorisk sykdomsaktivitet inn i voksen alder til tross for 
behandlingsopplegg. Erfaring og forskning har vist at mange unge i denne fasen er non-respondere til 
behandling fordi de  ikke følger den anbefalte behandlingen, faller ut av kontroll-opplegget og mister støtte 
som skulle hjelpe dem inn i et normalt sosialt liv eller fast arbeid. Sykdommen griper uansett inn i fysisk og 
mental modning, skole og utdanning. En britisk studie blant ungdom om tyder på at 7-23% med JIA har 
depresjon, mens tilsvarende blant friske 13-15 åringer er 1,9% (Laura Hanns, 2018). Ved JIA synes 
forekomst av depresjon å øke med leddsykdommens alvorlighetsgrad (Bomba M, Meini A, Molinaro A, 
2013). Det er funnet en sammenheng mellom depresjon og smerte via felles biologiske mekanismer. 
Stresshormonene noradrenalin og serotonin skal påvirke neurotransmittere slik at høye nivåer reduser 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://www.dovepress.com/depression-and-anxiety-in-patients-with-juvenile-idiopathic-arthritis--peer-reviewed-article-OARRR
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanns%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29697850
https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-013-2685-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-013-2685-4


smerte, mens lave nivåer har motsatt effekt. Depresjon er assosiert med lave noradrenalin- og serotonin-
nivåer (Bair MJ, Robinson RL, Katon W, 2003). 

Høy sykdomsaktivitet, lang sykdomsvarighet, nedsatt fysisk funksjon og smerte påvirker livskvaliteten og 
øker risiko for depresjon (Laura Hanns, 2018). Årsakene er dermed multifaktorielle og inkluderer reaksjon 
på smerte, redusert fysisk funksjon, utmattelse og uforutsigbar prognose (Adam V, 2005). Også sosiale fak-
torer antas å være av betydning. 

Behovet for informasjon og opplæring er stort. En Europeisk undersøkelse blant pasienter med JIA viste i 
2018 at enkelte pasienter (22,8%) aldri var blitt henvist til øyelege (med risiko for uveitt) eller fysioterapeut 
(31,7%). Hele 35,9% anga at de ikke hadde kontaktinformasjon til bruk ved akutt sykdomsforverring. Man-
gel på mottatt informasjon om tiltak ved vaksinasjon, reiser og mulige infeksjoner forelå hos hele 50% 
(Pieter Ehm Pediatric Rheum, 2018). 

For å redusere barnets og foresatte/ pårørendes belastning med sykdommen er opplæring / undervisning 
viktig. Undervisning av pasienter er da også en av sykehusenes fire viktigste oppgaver (sammen med pasient-
behandling, forskning og utdanning av helsepersonell). De største sykehusene har lærings- og mestringssen-
tre med erfaring i å holde regelmessige kurs for pasienter og foresatte/pårørende der ulike faggrupper og 
representanter fra pasientene deltar. 

En nyttig brosjyre fra Oslo Universitetssykehus kan lastes ned. Det finnes et nettverk av lærings- og 
mestringssentre i Norge. Pasienter, foresatte og andre interesserte kan ta kontakt med sin avdeling for mer 
informasjon. Nasjonalt kompetansesenter for lærings- og mestringssentrene ligger på OUS, Aker sykehus. 
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99. 

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR 
BARN OG UNGDOM (NAKBUR) (REV 059) 

Øyvind Palm 

Læringsmål  REV 059 

Nasjonalt 
kompetansesenter REV 
059 

Uansett debutalder og revmatisk diagnose krever 
barn spesiell oppmerksomhet blant annet i forhold 
til fysisk og mental modning, skole og utdanning. 
Av den grunn er det opprettet et nasjonalt kompetansesenter NAKBUR som benyttes i stor grad av pasien-
ter, pårørende og fagpersoner fra hele landet. 

• Nasjonalt Kompetansesenter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (NAKBUR) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-barne-og-ungdomsrevmatologi


Mann, 29 år gammel. Mikrognati med 
kjevedeformitet (Andy Gump deformitet) på 
grunn av vekstforstyrrelse i kjeveledd ved 
juvenil artritt fra før 5 års alder, men inaktiv 
sykdom senere. Han utviklet søvnapne i 
voksen alder. Vellykket operativ behandling. 

100. 

VEKSTFORSTYRRELSER HOS BARN MED 
REVMATISK SYKDOM (REV 060) 

Vekstretardasjon hos Barn med Revmatisk Sykdom 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 060 

Definisjon 

Forsinket vekst eller redusert kroppshøyde er en velkjent 
komplikasjon blant barn med revmatisk sykdom. Vekst-
forstyrrelser påvirker både fysiske ferdigheter og 
psykososial helse. Andre vekstforstyrrelser gjelder 
kjeveledd (micrognati) og ansiktsform (Arvidsson LZ, 
2010) som begge kan føres tilbake til artritt i kjeveledd. 
Vekstforstyrrelser i svelg og hals kan påvirke stemmen. 
Ved lineær / lokalisert sklerodermi oppstår ofte også vek-
stforstyrrelser med skjevhet i ansikt, en ekstremitet eller annen kroppsdel som er affisert. Illustrasjon: Paul 
SA, Simon SS, Issac B, Kumar S – Journal of pharmacy & bioallied sciences (2015). CC BY -NC-SA 3.0 

Forekomst 

De senere år har effektiv behandling med metotreksat og biologiske legemidler redusert systemisk inflam-
masjon og behov for kortikosteroider, noe som har redusert vekstforstyrrelsene. Likevel forekommer vekst-
forstyrrelser hos ca. 10% av pasientene (Bechtold S. 2009). 

Blant barn med juvenil dermatomyositt (JDM) viste en internasjonal studie med 196 barn at hele 21% av 
jentene og 15% av guttene vekstforstyrrelser. I tillegg opplevde 36% forsinket pubertet (Nordal E, 2020). 

Ved Juvenil lupus (JSLE) viste en studie blant 331 pasienter redusert vekst hos 14.7% av jentene og 24.5% 
av guttene. Redusert pubertet var tilsvarende forsinket  (Marite Rygg , 2012). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/03009741003685624
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/03009741003685624
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4606686_JPBS-7-687-g001&query=micrognathia%20arthritis&it=xg&req=4&npos=1
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4606686_JPBS-7-687-g001&query=micrognathia%20arthritis&it=xg&req=4&npos=1
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.karger.com/Article/Abstract/229758
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acr.24065
https://ard.bmj.com/content/71/4/511


18 år gammel jente med JIA før og etter 
operativ behandling. 

Illustrasjon nedenfor: Illustrasjon: Wolford LM – Journal of orthodontic science (2014). CC BY-NC-SA 
3.0 

Årsaker 

Systemisk inflammasjon, behandling med kortikosteroider 
og redusert næringsinntak på grunn av medikamentelle 
bivirkninger (kvalme ved metotreksat) er multifaktorielle 
variabler som medfører redusert vekst. Dermed øker vekst-
forstyrrelsene med sykdomsaktiviteten og med syk-
dommenes alvorlighetsgrad, slik som ved polyartikulær eller 
systemisk JIA og ved psoriasisartritt. 

Forsinket henvisning til barnerevmatologisk behandling og 
sen behandlingsstart øker også risiko veksthemming. 

Behandling 

Tidlig oppstart med DMARDs og lavest mulige doser eller helst ingen kortikosteroider antas å være viktig 
for å hindre vekstretardasjon. IL-6 som ofte er høy ved JIA korreler med redusert mengde veksthormon. 
(De B.F., Meazza C., Oliveri M., Pignatti P., 2001). IL6-hemmere (tocilizumab) er dermed lovende behan-
dling med tanke på å redusere veksthemming (Marakami M, 2012). Alvorlig JDM og andre systemiske 
bindevevssykdommer medfører ofte behov for høye doser kortikosteroider fortsatt. 

Prognose 

Under adekvat behandling kan imidlertid en del tas igjen i løpet av de første årene under adekvat oppfølging 
(Kearsley-Fleet L.,2015). I en studie av 188 kvinner og 82 menn som hadde hatt JIA i gjennomsnittlig ca. 
15 år viste en norsk studie at de fleste hadde oppnådd normal lengde og ernæringsstatus. Unntaket var de 
som hadde brukt kortikosteroider og de med systemisk JIA (Haugen MA, 2002). 

Vekstforstyrrelser av andre årsaker 
(differensialdiagnoser) 

Pubertas tarda / kortvoksthet 

• Anoreksi 
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• Hypothyreose 
• Konstitusjonell utviklings forsinkelse (skjelettalder svarer til lengdevekst) 
• Panhypopituitarisme (utall inklusive veksthormon i hypofysen) 
• Testikulær feminisering : 46 XY Androgenresistens, LH forhøyet, FSH norm. 
• Turner XO (hyppigst ved disproporsjonal kortvoksthet) 
• Østrogenproduksjon i testes gir feminin fenotype, X-chr resisiv, 1:20.000 

Storvoksthet (4-åring) 

• Adiposogigantismus 
• Adrenogenitalt syndrom AGS 
• Hemihypertrofi 
• Marfans syndro 
• Pubertas precox; ekte (hypofysær, sentral) 
• Wiedemann-Beckwith Syndom 

Litteratur 

Rygg M , 2012 

Crillo F, 2017 

Padeh S, 2011 
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101. 

REVMATISK FEBER (FEBRIS REVMATICA, 
GIKTFEBER) 

Øyvind Palm 

Læringsmål 056 

ICD-10: I00 (uten hjerte-manifestasjon) 

Definisjon 

Akutt leddbetennelse (artritt) hos barn fra 5 års alder 2-3 uker etter ubehandlet halsinfeksjon med strep-
tokokk A. Kalles også giktfeber. Leddbetennelsene er smertefulle og flytter seg fra ledd til ledd. Hvert ledd 
angripes i 1-14 dager. Revmatisk feber er sjelden i Vest-Europa, vanligere i deler av Afrika, Asia og Sør-
Amerika. 

Sykdomsårsaker 

Reaksjon b-hemolyserende Streptokokker Gruppe A. Disse bakteriene utløser hals- og mandelbetennelse 
(tonsilitt) betennelse. Sykdommen er en følge av immunsystemets antigen-antistoff reaksjon på infeksjo-
nen. 

Symptomer 

Revmatisk betennelse (uten infeksjon) som angriper flere organer. 

Vanligste form angriper leddene, medfører høy feber og hjerte- manifestasjoner 

Den sjeldnere typen domineres av langsommere debut av sykdom i CNS uten høy feber, og 

andre manifestasjoner kan være fraværende 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599800


Ledd (over 50%) 

• Vandrende (migrerende) fra ledd-ledd 
• Leddsmerter 
• Artritt 
• Knær, ankler, albuer og håndledd 

Hjertet (50-70%) 

• Myokarditt 
• Hjerteklaffer (oftest mitralklaffen) 

Hud og underhud (ca. 10%) 

• Erythema marginatum 
• Knuter under huden (noduli) 

Sentralnervesystemet og hjernen (CNS, ca. 20%) 

• Sydenhams chorea 
• Sent symptom. Begynner 1-6 måneder etter halsinfeksjonen 

Undersøkelsesfunn 

• Leddsmerter (artralgi) og hovne, varme ledd (artritt) påvises ved legeundersøkelse, ultralyd- eller MR- 
undersøkelser 

• Hjertet undersøkes med EKG, blodprøver og ultralyd. Mitralklaffen og aortaklaffen 
• Hud- og nerve-manifestasjoner påvises ved legeundersøkelse 

Diagnostiske kriterier 

(Szylgieska I, 2018) 

Jones (2015): Enten minst to hovedkriterier eller ett hovedkriterium + to minorkriterier 

Hovedkriterier 
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1. Polyartritt (oftest i store ledd) 

2. Hjertemuskelbetennelse (peri-, myo-, endo-karditt) og hjerteklaff-manifestasjon 

3. Chorea minor (Sydenham) (ekstrapyramidal hyperkinesi, hypotoni) 

4. Erytehema anulare (blekt rødt, ringformet, vanligst på truncus, flyktig) 

5. Revmaknuter (knuter, noduli under huden) 

Minorkriterier 

1. Leddsmerter (artralgi) 

2. Feber 

3. EKG forandringer med forlenger PR intervall 

4. CRP eller senkningsreaksjon (SR) forhøyet 

Differensialdiagnoser 

• Andre tilstander med leddsmerter hos barn 
• Borrelia artritt 
• Juvenil idiopatisk artritt, JIA 
• Reaktiv artritt 

◦ Angriper ikke hjertet, nerver eller hud. 
◦ Høy feber er uvanlig 

• Septisk , infeksiøs artritt 
• Lymfom 

Behandling 

• Paracetamol eller Naproksen mot smerte 
• Ved hjertebetennelse gis kortikosteroider 
• Penicillin i minst 10 dager. Deretter forebyggende (residivprofylakse) med langtidsvirkende intra-

muskulært Penicillin 1 x /måned i 10 år. Ved sikker «compliance» er tabletter et alternativ 
• Noen anbefaler behandling til 21 års alder og lengre. 

Prognose 

• Ledd- og hudsymptomene går over etter få uker 
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• Hjertesykdommen kan være problematisk og er årsaken til langvarig forebygging med Penicillin 

Litteratur 

• Web RH, 2015 
• Zühlke LJ, 2017 
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102. 

VOKSNE MED JUVENILE REVMATISKE 
SYKDOMMER (REV 061) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 061 

Sykdomsaktivitet 

Kronisk inflammatorisk sykdom hos barn og unge fortsetter inn i voksen alder hos omtrent 50%. Den 
inflammatoriske aktiviteten varierende fra kontinuerlig til residiverende faser. De fleste vil ha behov for sys-
temisk sykdomsdempende behandling med DMARDs eller biologiske legemidler (Foster D EULAR/Pres 
recommendations, Ann Rheum Dis 2016). 

En norsk studie evaluerte pasienter med JIA etter 30 år og viste at 59% var i klinisk remisjon uten medika-
menter, 7% i remisjon på medikamenter og 34% hadde aktiv sykdom. I alt 70% hadde samme grad av aktiv 
eller inaktiv sykdom som ved en vurdering 15 år tidligere. Resultatene bekrefter at en stor andel har syk-
domsaktivitet i voksen alder (Selvaag AM, 2018). 

Forekomsten av persisterende sykdom i voksen alder varier, avhengig av hvilken type juvenil revmatisk syk-
dom det dreier seg om. Tabellen nedenfor viser variasjoner for ulike typer JIA. 

Tabell. Persisterende aktiv  juvenil artritt (JIA) i voksen alder 

Type N Aktiv sykdom (%) 

Pauci/Oligoartikulær JIA 1100 51 

-Vedvarende <5 affiserte ledd 449 47 

-Utvidet i forløpet med 5 eller flere 
affiserte ledd 163 80 

Polyartikulær JIA 529 63 

-Revmafaktor negativ 253 68 

-Revmafaktor positiv 86 93 

Systemisk JIA 333 54 

Alle JIA totalt 1969 
55 

Nilgrovic PA og White IH, 2006 

https://ard.bmj.com/content/76/4/639
https://ard.bmj.com/content/76/4/639
https://ard.bmj.com/content/75/1/190
https://kopernio.com/viewer?doi=10.1002%2Fart.21857&token=WzE4ODYwMTIsIjEwLjEwMDIvYXJ0LjIxODU3Il0.UJ885LATOcg2TPERtXY3cJ_02M8


Komplikasjoner ved Revmatisk sykdom i voksen alder 

Voksne som har hatt revmatisk sykdom fra barne- eller ungdomsalder trenger oppmerksomhet som går ut 
over behandlingen av den inflammatoriske sykdomsaktiviteten. : 

Problemstillinger en må være spesielt oppmerksom på blant voksne med juvenil revmatisk 

sykdom 

• Amyloidose 

• Feilstillinger /deformiteter 

• -Ledd, nakke, kjever, svelg/stemmebånd 

• Inflammatorisk sykdomsaktivitet 

• Komplikasjoner fra indre organer 

• Immunsvikt assosiert til sykdommen og medikamentene 

• Kardiovaskulære risikofaktorer (vaskulitt, prematur aterosklerose) 

• Osteoporose 

• Psykososiale komplikasjoner 

• Svangerskaps- og fødsels relaterte problemer 

• Toksisitet av langvarig medikasjon 

• Øye-affeksjon (uveitt, glaukom, redusert syn) 

Coulson EJ, Rheumatology 2014 

Behandling 

Valg av medikamenter hos voksne med juvenil revmatisk sykdom er ofte den samme som i voksen-revma-
tologien generelt. Mot artritt er metotreksat det mest brukte DMARD med eller uten kombinasjon med 
biologisk behandling. Kortikosteroider unngås så langt som mulig og dosene minimaliseres. Blant artritt-
sykdommene må en imidlertid differensiere ut ifra hvilken type juvenil revmatisk sykdom det dreier seg om 
og kan skille seg betydelig fra behandling av klassisk revmatoid artritt (RA) hos voksne. 

Svangerskap og fødsel ved juvenil revmatisk 
sykdom 

Fertiliteten er vanligvis ikke påvirket, og de fleste svangerskap forløper ukomplisert (Østensen M, 1991), 
men kvinner med juvenil revmatisk sykdom, inklusiv JIA, har økt forekomst av tidlige fødsel, relativt små 
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nyfødte (små for gestasjonsalder), og preeklampsi (Remaeus K, 2017 ; Feldman DE 2016; Østensen M, J 
Rheumatol 2000. Disse studiene bekreftet ikke økt forekomst av spontanaborter som en eldre britisk studie 
tydet på (Packhard JC, 2002). 

Ved JIA går ofte sykdomsaktiviteten ned under svangerskap, men øker igjen etter fødsel. Ved systemisk 
bindevevssykdommer og vaskulitt er det spesielt viktig at sykdommen er i en stabil fase i flere måneder før 
svangerskap og at det ikke er alvorlige manifestasjoner i indre organer. Generelt er det viktig med konsul-
tasjon I god tid før svangerskap for å avklare aktuell medikasjon og øvrige risikofaktorer. 

• Vennligst les mer om svangerskap og revmatisk sykdom i eget kapittel. 
• Info fra NKSR 

Litteratur 

Priora M, 2019 

Bohr A-H, 2016 
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Unge voksne med revmatisk sykdom bør få 
spesiell oppmerksomhet. Foto_ PxHere. CC0 

103. 

UNGE MED REVMATISK SYKDOM. 
OVERGANG TIL VOKSENREVMATOLOGIEN 
REV 062 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 062 

Barn som får revmatisk sykdom i oppveksten får redusert fysisk utfoldelse, men også en psykisk belastning. 

Årsakene inkluderer reaksjon på smerte, redusert 
fysisk funksjon, utmattelse og uforutsigbar prognose 
(Adam V, St-Pierre Y, Fautrel B, 2005). Sykdommen 
griper dermed inn i fysisk og mental modning. Forskn-
ing har da også vist at økt forekomst av psykisk syk-
dom, spesielt blant ungdom med revmatisk sykdom. I 
tillegg kan sykdommen gå ut over skole og utdanning. 
Behandlingen i barne- og ungdomsalder omfatter der-
for et flerfaglig team. Omkring 50% av barna med 
inflammatorisk revmatisk sykdom har fortsatt inflam-
matorisk sykdomsaktivitet når de med 16-18 år avs-
luttes fra barnerevmatologisk oppfølging og overføres voksen-revmatologi. Erfaring og forskning har vist at 
mange pasienter i denne fasen ikke følger den anbefalte behandlingen (behandlingssvikt), faller ut av kon-
troll-opplegget eller mister støtte som skulle hjelpe dem inn i et normalt sosialt liv eller fast arbeid. Årsakene 
er flere: 

Tenåringer og unge voksne er ikke klare for livet som voksne. De har ennå ikke utviklet evnen 

til helt å ta vare på seg selv og mangler erfaring. Dermed uteglemmes eller kanselleres vik-

tige avtaler eller fast medikasjon med tilhørende kontroll-opplegg droppes. Som voksne har 

pasientene i mindre grad et team som følger opp eller påpasselige foreldre / foresatte. 

Unge voksne med revmatisk sykdom har også aldersrelaterte behov som krever spesiell opp-

merksomhet ved revmatisk sykdom. Det gjelder blant annet informasjon og tiltak omkring 

http://www.jrheum.org/content/32/2/354.long


svangerskap, interaksjoner mellom medikamenter og rus- og nytelsesmidler og valg av livsstil 

for å minimalisere økt risiko for kardiovaskulær sykdom på sikt. Basert på den enkeltes diag-

nose foreligger også relaterte behov. 

Ved juvenil artritt (JIA) er fortsatte tiltak for å begrense artritt viktig. Sekvele etter artritt vanligst i hofter, 
håndledd og kjeveledd, kan påvirke valg av utdanning og yrke.  Selv om rullestoler er blitt uvanlige syn 
på barnerevmatologiske avdelinger, viser undersøkelser at mer enn en av tre har utviklet redusert fysisk 
funksjon (Østli IL, 2009). Noen trenger tiltak også mot følgetilstander av uveitt som affiserer ca. 20% av 
barna med JIA. 

Ved spondyloartritt (SpA) / entesitt-relatert JIA, særlig Bekhterevs hos unge, kan anterior uveitt debutere i 
tidlig voksen alder. Også andre tiltak for å motvirke SpA komplikasjoner i denne aldersgruppen er viktig. 

Smerter er vanlig. Årsakene kan være redusert vekst, benlengdeforskjell på grunn asymmetrisk vekst ved 
artritt, fusjon av cervikale virvler, instabilitet i atlantoaksial-ledd eller artritt eller artritt-sekvele i kjeveledd 
(vekstforstyrrelser). Tidlig utvikling av smertefull artrose som følge av bruskskader er heller ikke uvanlig. I 
tillegg antas de psykososiale belastningene å disponere for kroniske smertetilstander. 

En av fem med systemisk lupus erythematosus (SLE) utviklet sykdommen som barn. Juvenil lupus (JSLE) 
er generelt også mer aggressiv enn hos eldre personer. Det er økt risiko for makrofag aktiveringssyndrom 
(MAS) med «cytokinstorm» som kan være livstruende med feber, disseminert intravaskulær koagulasjon 
(DIC) og multiorgansvikt. Generelt er også utvikling av organskader som omfatter sentralnervesystemet 
(CNS- lupus) og nyrer (lupus-nefritt) er vanligere enn ved SLE med debut blant voksne. 

Samlet sett er barn og unge med revmatisk sykdom en utsatt gruppe, særlig i tiden når de går over fra 
barnerevmatologisk til voksen-revmatologisk oppfølging (Østli IL, 2009). Målet er at pasientene skal oppnå 
en livskvalitet som er lik den generelle befolkningen (Minden K. Horm Res 2009). En anbefaler derfor å 
innsette spesielle tiltak i god tid. 

Forberedelse til overføringen begynner 1-2 år i forkant. 

Ungdom og foresatte informeres i god tid og gjentatte ganger. 

Barnerevmatolog gir skriftlig oppsummering for voksenrevmatologen der ev. individuelle 

behov tydeliggjøres. 

Velkomstbrev fra voksenrevmatologisk avdeling der en viser at en er oppmerksom på spe-
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sielle behov og meddeler hvordan pasienten kan ta kontakt ved behov utenom faste kon-

troller. 

Litteratur 

ACR: Pediatric to Adult Care transistion 

Østli IL, 2009 

Conti F, 2016 
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104. 

AUTOINFLAMMATORISKE SYKDOMMER, 
PERIODISKE FEBERSYNDROMER. 
FAMILIÆR MIDDELHAVSFEBER (FMF), 
PFAPA, TRAPS (REV 076) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på autoinflammatoriske sykdommer 

Mistanke om diagnosene stilles på klinisk bakgrunn 

Familiære tilfeller 

Gjentatte (regelmessige eller uregelmessige) episoder med høy feber uten påvisbar infeksjon 

Varierende affeksjon med halssmerter, eksantem, konjunktivitt, artritt og/eller serositt 

Gentestening er mulig for flere av tilstandene 

Læringsmål: REV 076 

ICD-10 M04.9 (uspesifisert autoinflammatorisk sykdom) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander


Muckle Wells syndrom hos en 15 år gammel gutt 
med 10 års sykehistorie i form av feberepisoder 
hver 2. uke (varighet 4-5 dager). 
Feber-episodene ledsaget av leddsmerter, 
utmattelse og av og til med røde øyne 
(konjunktivitt). Siste 6 måneder hud-lesjoner. 
Ingen familie-historie i dette tilfellet. 

Definisjon 

Autoinflammatoriske sykdommer er en gruppe 
genetisk betingede sykdommer som karakteriseres av 
tilbakevendende feber og ulike organmanifestasjoner. 
De ble tidligere omtalt som Periodiske febersyn-
dromer. Det påvises ingen auto-antistoffer. Gruppen 
omfatter i dag periodiske febersyndromer som FMF, 
MKD og TRAPS, NLRP-relaterte sykdommer som 
FCAS, MWS, CINCA og NLRP2, granulomatose og 
pyogene sykdommer. 

Medfødt (innate) immunitet er mer kompleks enn 
tidligere antatt. Systemet evner å skille mellom eget og 
fremmed vev ved hjelp av såkalte Pathogen-recogni-
tion receptors (PRRs), hvor Toll-like reseptorer 
(TLR) er de mest kjente. En annen gen-familie av 
PRRs er NLRs (intracellulære reseptorer, også kalt 
NOD like reseptors). 

Illustrasjon: Hu J, Chin Med J, 2017. CC BY-SA 3.0 

Sykdomsårsak 

Autoinflammatoriske sykdommer skyldes en eksessiv innate immunrespons overfor utløsende agens. 

NLRP3 er en komponent av et multiprotein kompleks som kalles inflammasom hvis funksjon er å aktivere 
IL-1B. I komplekset gjenkjenner NLRP3 gjennom sitt LRR (C-terminal leusin-rich repeats) domene til 
ulike mikrobielle substanser og endogene faresignaler. 

Inflammasomer er cytosoliske reseptorer som regulerer aktiviteten av kaspase-1 som så påvirker omdan-
nelsen av pro-1L-1B til aktiv IL-1B. Vanligvis kreves to signaler for å redusere produksjon av IL-1B. Ved de 
fleste autoinflammatoriske sykdommene er avhengigheten av signal 2 mindre. Av og til er imidlertid pro-
duksjon av IL-B ikke vesentlig høyere enn normalt, men derimot raskere. Produksjonen av IL-1Ra (resep-
tor) antagonist er lavere. Dette er grunnen til at IL-1 hemmere ofte benyttes i behandlingen. 
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Blau syndrom (en autoinflammatorisk sykdom) 
hos et barn med granulomatøs synovitt / 
polyartritt, dermatitt og uveitt. Sykdommen kan 
ligne JIA, 

Blau syndrom 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Pediatrisk granulomatøs artritt 
(familiære tilfeller kalles Blau 
syndrom, mens sporadiske 
benevnes neonatal sarkoidose) 

Sykdomsårsak 

Assosiert med mutasjoner i “caspase recruitment 
domain” (CARD 15) som også kalles NOD2 genet. 
Triade av granulomatøs uveitt (ofte bilateral), artritt 
og utslett (brunaktige subkutane plakk) (lichenoid-
liknende). Leddsmerter, evt. synoviale cyster som kan 
føre til deformiteter. 

Bildediagnostikk 

Erosjoner ikke beskrevet, men derimot håndledds-ankylose. 

Behandling 

Behandles med IL-1 hemmere, TNFα- blokkere, evt. thalidomid. 

Illustrasjon: Wouters CH, 2014. CC BY 4.0 

Litteratur: Punzi L  2009 

CANDLE 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Kronisk atypisk neutrofil dermatose med elevert temperatur. 

Sykdomsårsak 

Sykdommen skyldes mutasjon av PMSMB8-genet (proteasome subunit beta type-8). Proteasomer er store 
proteinkomplekser i cytoplasma og cellekjernen. Deres funksjoner er a degradere unødige eller ødelagte 
proteiner. Proteasomer destruerer proteiner som er merket med et lite protein som kalles ubiquitin. 
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Forekomst 

Starter under det første leveåret, gjerne de 2-4 første leveukene. 

Symptomer 

Initialt sees anfall av feber og utslett (erythematøst, annulært) som varer noen fa dager eller uker. Senere 
utvikles periorbitalt erythem og ødem, hevelse i fingre og tær, hepatomegali, nedsatt trivsel og utvikling, 
lipodystrofi og lymfadenopati. 

Sjeldnere manifestasjoner er perioral hevelse, parotitt, konjunktivitt/episkleritt, acanthosis nigricans, 
hypertrikose, artralgi, pannikulitt og alopecia areata. 

Hudbiopsi viser tette interstitielle infiltrater av mononuklære celler. 

Behandling 

Behandlingsmessig forsøkes først perorale kortikosteroider. Ved utilfredsstillende effekt responderer noen 
på IL-1 reseptor antagonister, TNFα-blokkere og IL-6 blokkere. Siden interferon er aktivert ved CANDLE 
syndrom, kan JAK-kinase-hemmere som tofacitinid bli alternative behandlingsformer. (Liu et al. Arthritis 
Rheum 2011). 

CAPS (Cryopyrin assosiert febersyndrom) 

ICD-10: M 04.2 

 Sykdomsårsak 

Mutasjon i NLRP3-genet som koder for cryopyrin. 

Behandling 

Ved cryopyrin-assosierte syndromer kan IL-1 blokkere med lang halveringstid forsøkes: canakinumab 
(Ilaris) 150 mg sub-kutant hver 8. uke. Anakinra (Kineret) kan også gi effekt, men sentralnervøs sykdom 
kan kreve høye doser (3-10 mg/kg/d). 
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CINCA: Kronisk infantil nevrologisk kutant og artikulært 
syndrom (CINCA) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 

30-40% oppviser ingen NLRP3 mutasjon. 

Symptomer 

Uveitt, kronisk meningitt, cerebral atrofi, forsinket utvikling, evt. Papilleødem. 

Behandling 

IL-1 hemmer: Anakinra, canakinumab. 

DIRA (deficiency of the IL-1R antagonist) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Forekomst 

Debut perinatalt 

Symptomer 

Multifokale osteolytiske lesjoner, periostitt, pustulose, evt. heterotrofisk bennydannelse i proksimale 
femur, trombose og en sjelden gang vaskulitt. 

Kronisk lungesykdom og tromboser rapportert (Jesus et al. Arthritis Rheum 2011). 

Behandling 

IL-1 hemmer (Anakinra, canakinumab) kan prøves. 

DITRA 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 
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Sykdomsårsak 

Mangel på IL-36 reseptor antagonist 

Symptomer 

Feber med pustulosis palmoplantaris. 

Early onset enterokolitt (mutasjoner i IL-10R). 
Nakajo-Nishimuras sykdom (NNS) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 

Mutasjon i PSMB4 (proteasom). 

Symptomer 

Pernio-liknende hudlesjoner, feber, lipodystrofi og leddkontrakturer. 

Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Neonatal onset multisystem inflammatorisk sykdom (NOMID/CONCA). 

Symptomer 

Konjunktivitt. Anfall etter eksposisjon for kulde. 

Familiær Middelhavsfeber (FMF) 

ICD-10 E85.0 (familiær amyloidose) 

(“Recurrent Hereditary Polyserositis”) 
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Sykdomsårsak 

Autosomal recessiv. Mutasjon i MEFV genet på kromosom 16. 

Forekomst 

Rammer først og fremst Non-Askenazi jøder, armenere, tyrkere, arabere og italienere. Fire av 5 er under 
20 år, to av tre under fem. En studie fra Danmark viste samlet prevalens på 1/11.680 personer (0,009%), 
omtrent likt fordelt mellom kvinner og menn. De fleste (41,8%) var av tyrkisk avstamning, etterfulgt av 
libanesere (15,8%), og syrere (6,5%). De øvrige var fra Asia og Nord-Afrika. Bare 0,8% var av Vest-Europeisk 
avstamning (Mortensen SB, 2020) 

Symptomer 

Forut for anfall kjenner de fleste pasientene prodromer. De aller fleste merker utmattelse. Forutfor peri-
tonitt som er vanligste symptom oppstår kvalme hos 37%, appetitt-løshet hos 30%. Tilsvarende, før pleuritt 
(nest vanligste symptom, ofte unilaterale thoraks-smerter) merkes dyspne (34%, utstrålende ubehag i 
ryggen (17%) og hoste (13%), før artritt har 45% nummenhet og 26% leddsmerter. Erysipelas-lignende ery-
them er mer sjelden, men forutgås av en brennende følelse hos 64% (Babaoglu H, 2020). 

Anfall av 1-3 dagers varighet, 2-4 ukers intervaller, monartritt (store ledd), Obs! kronisk coxartritt, sakroili-
itt, treningsutløst myalgi, erythem på legger (likner erysipelas), serositt (peritonitt 90%, pleuritt 45%, 
perikarditt 1 %), splenomegali. 

Henoch-Schönleins purpura / IgA vaskulitt, PAN liknende hudforandringer er mulig. Kan debutere med 
bare feber. Asymptomatiske utenfor anfall. 

Amyloidose er en fryktet komplikasjon etter flere års sykdomsforløp. Symptomer er progredierende 
nevropati, proteinuri og nyresvikt. 

Behandling 

Kolkisin (Voksne 1,2-1,8 mg. Anfall: 0,6 mg/time i 4 timer, deretter hver annen time første dag). (Barn < 
5 år: Startdose maks 1,0 mg. > 10 år: Startdose maks 1,5 mg). IL-1 hemmer (anakinra, canakinumab) kan 
forsøkes ved destruktiv artritt, non-respons eller intoleranse. Alternativer er TNF-alfa hemmer eller IL-6 
hemmer (tocilizumab). 

Litteratur: Kucuk A, 2014 
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Hyper IgD syndrom (HIDS) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 

Autosomal recessiv. Mutasjon i MVK genet (mevalonat kinase, se figur). (alvorlig enzymmangel gir Meval-
onsyre aciduri). 

Forekomst 

Hyppig i Nord-Europa, særlig hos franskmenn og nederlendere. Småbarn. Anfall over 5-7 dager med 4-8 
ukers intervaller. Anfallene kan utløses av vaksinasjoner eller infeksjoner. 

Symptomer 

Artralgi, artritt (70 % non-erosiv og gjerne polyartikulær, symmetrisk og transiente), utslett, abdomi-
nalsmerter (ofte uttalte med oppkast og diare), lymfadenopati (cervikalt), hodepine, splenomegali, orale og 
genitale after. 

Laboratorieprøver 

Økt IgD hos 78%, evt. også IgA. Høy SR og CRP, samt leukocytose. Anfallene avtar ofte i voksenalder. 
Amyloidose hos 3 %. 

Behandling 

NSAIDs, steroider, evt. kan TNF-hemmer (etanercept) eller IL-1 hemmer (anakinra, canakinumab) 
forsøkes. 

Litteratur 

Steichen et al. J Rheumatol 2009, 

van der Hilst & Frenkel. J Clin Rheum 2010 

JMP Joint contractures – muscle atrophy – microcytic 
anemia – panniculitis-induced lipodystrophy 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 
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Sannsynligvis samme mutasjon som ved CANDLE syndrom, men JMP debuterer i voksen alder. Proteo-
som mutasjon. 

Symptomer 

Ledd-kontrakturer, muskelatrofi, mikrocytær anemi, pannikulitt og lipodystrofi. 

Muckle Wells syndrom 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 

Dominant autosomal. Mutasjon i CIA51 genet. 

Symptomer 

Polyartralgi, oligoartritt, clubbing, konjunktivitt, episkleritt, hørselstap (70 %), abdominal smerte, migr-
erende cellulitt, myositt, fasciitt, amyloidose (25 %). Feberanfall 12-48 timer. 

Behandling 

IL-1 hemmer anakinra, canakinumab. 

NLRP12-assosiert syndrom (nucleotide-binding 
oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin 
domain) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Forekomst 

Tidlige barneår. 

Symptomer 

Høy feber, anfall hver 3.-4. uke, varer 2-10 dager, ofte utløst av kulde, artralgi, myalgi, abdominal smerte og 
oppkast, evt. aftøse munnsår og lymfadenopati 
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PAPA (Akne, steril artritt eller abscess, pyoderma 
gangrenosum) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 

Skyldes mutasjoner i PSTPIP1(eller CD2 bindende protein). 

Behandling 

IL-1 blokkere kan forsøkes, evt. TNF-hemmer (etanercept). 

PFAPA (Periodisk feber, aftøs stomatitt, pharyngitt of 
adenopati syndrom) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 

Multigenetisk (i motsetning til monogenetisk ved de fleste andre autoinflammatoriske sykdommene) 

Symptomer 

Anfall av 3-5 dager, hodepine og abdominale smerter. 

Behandling 

Behandling med kortikosteroider. Tonsillektomi bør vurderes. 

TNF reseptor assosiert periodisk syndrom (TRAPS) 
(Hibernian fever) 

ICD-10 M04.8 (andre autoinflammatoriske sykdommer) 

Sykdomsårsak 

Autosomalt dominant arvelig sykdom som angriper Barn. Tilstanden ble tidligere kalt Familial Hebernian 
Fever og skyldes mutasjon i TNFR1 genet (kromosom 12). 
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Symptomer 

TRAPS gir tilbakevendende feber, migrerende erythem (etterlater ofte ekkymoser), abdominal smerte 
(peritonitt, diare eller obstipasjon), artritt (store ledd), konjunktivitt, uveitt, periorbitalt ødem, myalgi, 
pleuritt-smerter, artralgi, evt. migrerende ødem pga. fasciitt og hodepine, oppkast og diare. Periodene varer 
4-21 dager. 

Risiko for amyloidose (15 %). 

Behandling 

Steroider, TNF-hemmer (etanercept), IL-1 hemmer (anakinra, canakinumab). 

VEXAS syndrom 

• Vennligst se eget kapittel 

Litteratur 

Grateau G. Rheumatology 2004; 43: 410-5 

Yao & Furst. Rheumatology 2008; 47: 946-51, 

Touiton. Best Pract Res Clin Rheum 2008; 22: 811-29 

Grateau & Durum. Best Pract Res Clin Rheum 2010; 24: 401- 

Henderson & Goldbach-Mansky. Curr Opin Rheum 2010; 22: 567-78 
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FIBRØS DYSPLASI, NON-MALIGNE 
BENTUMORER, OSTEONEKROSE, 
KONDRODYSPLASI, FIBROSE, 
SKLEROSERENDE SKJELETTSYKDOMMER 
/ OSTEOPETROSE (REV 075) 

Fibrøs Dysplasi, Non-maligne Bentumorer og Osteonekrose hos 
Barn og Unge 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn 

Flere ulike tilstander karakterisert ved utvikling av fibrøse eller brusk-lesjoner, osteoide benfor-

masjoner eller cyster i skjelettet. 

Noen er asymptomatiske og påvises tilfeldig på røntgenbilder. 

De fleste er barn fra 10 års alder. 



Osteoid osteom i proksimale femur 
hos 19 år gammel mann med gluteale 
smerter. Ca. 25% er lokalisert 
proksimalt i femur, 5-10% affiserer 
også leddflater. 

Læringsmål REV 075 

Osteoid osteom er vanligvis <1 cm i diameter, men kan forårsake 
patologiske frakturer. Proksimal femur er vanligste lokalisering. 
Spontan tilhelning i løpet av noen år. 

Illustrasjon til høyre: Hashemi J, Gharahdaghi M, Ansaripour E, 
Jedi F, Hashemi S – Iranian journal of radiology : a quarterly 
journal published by the Iranian Radiological Society (2011). 
CC BY-2.5 

Osteoblastom er en benign (godartet) tumor som typisk påvises i 
bakre deler av columna (prosessus spinosus og tilgrensende 
skjelett) hos barn fra 10 års alder. Kroniske ryggsmerter er ikke 
uvanlig. CT- og/eller MR-undersøkelser utføres for nærmere 
kartlegging. Differensialdiagnoser ved radiologiske funn er stress-
fraktur, osteomyelitt, andre osteoid osteom, aneurismal ben-
cyste, men også malign sykdom som osteosarkom. Behandlingen 
er kirurgisk. 

Aneurysmale bencyster, kondroblastomer og kondromyksoide fibromer kan medføre litt smerte, men i 
mindre grad enn det som er vanlig ved maligne skjelett-tumorer. Ved mistanke om malign sykdom, utredes 
med MR-undersøkelser. 

McCune – Albrights syndrom: Pasienten har fibrøs dysplasi og i tillegg café-au-lait og endokrine 
forstyrrelser (tidlig pubertet, hypertyreose, økt veksthormon). 

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (ICD-10: M61.1) (Tidligere benevnt Myositis ossificans progressiva 
og Münchmeyer sykdom). En sjelden sykdom genetisk sykdom (mutasjon i ACVR1 genet) der kliniske 
symptomer og funn skyldes ektopisk ossifikasjon i bløtvev. Debutalder 0-10 år, men benigne varianter med 
debut i voksen alder er rapportert. Forløpet er preget av tiltakende forbening (“Stone man”) hvor columna, 
første tå og skuldre alltid er affiserte. Kirurgi er kontraindisert da nye lesjoner kan utløses. Ingen spesifikk 
terapi. Litteratur: Wentworth KL, 2018;  Kaplan FS, Pediatrics 2008 

Kondrodysplasier 

ICD-10: Q77 

Dette dreier seg alt vesentlig om arvelige sykdommer i bruskvev og som tas hånd om av ortopeder. De skal 
her bare nevnes summarisk. De tas med fordi mange av disse gir sekundære ledd-problemer, bl.a. artrose, 
som kan medføre at revmatolog involveres. 
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Sykdom Alder kjønn 

Calve-Legg-Perthes 3-12 år Gutter 

Osgood-Schlatters sykdom 10-16 år Begge 

Severs sykdom 6-10 år Begge 

Freibergs sykdom 10-14 år Begge 

Scheuermanns sykdom Tenåringer Begge 

Osteokondritis dissekans 10-20 år Gutter 

Andre 

Akondroplasi dvergvekst, hypermobilitet 

Hypokondroplasi kortvokste 

Kongenital spondyloepifyseal dysplasi: kort truncus, skoliose, artrose, myopi, netthinnelosning, kortvokste 

Kniest dysplasi kortvokste, flatt ansikt, store ledd, evt. artrose, kontrakturer, hørselstap 

Sticklers dysplasi myopi, netthinneløsning, artrose, hørselstap, normal høyde 

Multippel epifyseal dysplasi vekstforstyrrelser, artrose, hypermobilitet 

Diastrofisk dysplasi korte ekstremiteter, små ører, skoliose, leddkontrakturer 

Metafyseale kondrodysplasier: korte ekstremiteter, store ledd, fleksjonskontrakturer 
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Osteopetrose hos 4 år 
gammelt barn. 
Erlenmeyer deformitet i 
distale femur. 

Skleroserende Skjelettsykdommer 

Van Buchems sykdom: Svært sjelden sykdom. Progredierende overvekst av 
skalle, kjeveben, clavicula, ribben og diafyser i lange rørknokler. Tilbakeven-
dende facialis-parese, Opticusatrofi 

Illustrasjon til høyre: Stark Z, Savarirayan R – Orphanet journal of rare diseases 
(2009). CC BY-2.0 

Hereditære lidelser med osteoklast 
dysfunksjon 

Osteopetrose (“marble bone disease). Osteopetrose er en form for arvelig 
(hereditær) osteosklerose. Genetisk sykdom med ulike mutasjoner. Infantile 
former og typer som debuterer i voksen alder: 

Albers- Schönbergs sykdom påvises vanligst i voksen alder (skoliose og multiple 
frakturer). Autosomal recessiv (alvorlig form), autosomal dominant (mild 
form), skyldes osteoklast dysfunksjon. Nesetetthet, Kranie-nervepareser, frak-
turer, retina-degenerasjon. 

Pycnodysostose (lysosomal lagringssykdom). Autosomal recessiv arv. Kortvok-
sthet. Osteopetrose. 

Karboanhydrase II (CA II) mangel. Autosomalt recessivt syndrom bestående av osteopetrose, renal tubulær 
acidose og cerebrale forkalkninger 

Hereditære lidelser med økt bendannelse 

Camurati-Engelmann sykdom (progressiv diafyse dysplasi): nydannelse av ben, lange rørknokler, skjelet-
tømhet og vaggende gange. Raynauds, hepatosplenomegali. Osteosklerose 

Endosteal hyperostose (Worth hyperostose): Autosomal dominant arvegang (mutasjon i LRP5 genet). 
Ostesklerose i ganen og promenerende panne ansikts-deformiteter. 

Sporadiske former 

Touraine-Solente-Gole syndrom (pachydermoperiostosis): Idiopatisk hypertrofisk osteoartropati. Finger-
clubbing (også tær), fortykket, furet hud (Pachydermi). Leddsmerter. Oftest menn. Prostaglandin E2 kan 
spille en rolle i patogenesen. 
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Fluorose: For høyt inntak av fluor 

Metafyseal dysplasi (Pyles sykdom). Mutasjon i SFRP4 genet forårsaker anormalt brede metafyser i rør-
knokler. Tynt kortikalt benvev forårsaker frakturer. 

Tungmetallforgiftning 

Melk-alkali syndrom: For høyt kalsiuminntak. Nedsatt appetitt, hodepine. Kalsium i blod er økt. Kan med-
føre nyresvikt. 

Renal osteodystrofi: Ved kronisk nyresvikt. Lav vit D3. Hyperparathyreoidisme. Skjelett- og leddsmerter. 
Frakturer 

Fibrogenesis imperfecta. Svært sjelden defekt i mineraliseringen av anormalt kollagen 

Parathyroidea lidelser 

Melorheostose: Genmutasjon (MAP2K1 genet). Begynner med skjelettsmerter og fortykket skjelett i 
barnealder 

Osteopathia striata: 2-3mm tykke radiologisk observerbare striper i metafyser og diafyser. Asymptomatisk. 
Spontan tilheling. 

Differensialdiagnoser ved økt bendannelse 
(osteosklerose, osteopetrose) 

• Erdheim-Chester sykdom (en histiocytose) 
• Hypervitaminose D 
• Hypoparathyroidisme 
• Lymfom 
• Mastocytose 
• Myelofibrose (primær sykdom eller sekundær til intoksikasjon eller malignitet) 
• Osteosklerotiske metastaser (voksne: prostataca. og brystkreft) 
• Osteomyelitt (osteoskleroserende form) 
• Osteonekrose 
• Paget sykdom 
• Sarkoidose 
• Tuberøs sklerose 
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Osteonekrose 

ICD-10: M90.5 

Diagnose Lokalisering Alder 

Calve-Legg Perthe Femurhodet 2-20 år, oftest 4-8 år 

Köhler I Stortå 6-9 år 

Köhler II Metatarsalhodet av tå 2 6-9 år 

Osgood Schlatter Aseptisk nekrose av 
tuberositas tibia Gutter 10-15 år 

Andre 

Systemisk lupus hos barn (JSLE) og SLE hos voksne 

Antifosfolipid syndrom 

Kortikosteroid-behandling (ICD-10: M87.1) 

Scheuermans sykdom: Tenåringer. Vertebra. En form for juvenil osteochondrose. Ukjent årsak. Medfører 
smerte og utvikling av thorakal kyfose og lumbal lordose. Behandling med kirurgi i alvorlige tilfeller. Syk-
dommen er selvbegrensende 

Kummel Verneuille (Posttraumatisk vertebral nekrose). Voksen alder corpus vertebra 

 
Ahlbecks sykdom (spontan osteonekrose i kne): Voksen alder. kne 
Aseptisk nekrose av femurhodet: bruk av kortikosteroider, alkoholisme, lever- og pankreassykdom, 
metabolske sykdommer (Gauchers), revmatoid artritt, Koagulopatier, sigdcelle anemi. 

Litteratur 

Özkan EA, 2015 
Shah JN, 2017 
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106. 

IGA-VASKULITT - HENOCH-SCHÖNLEINS 
PURPURA (REV 034) 

Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på Henoch-Schönlein IgA vaskulitt 

Palpabel purpura på begge underekstremiteter. 

Abdominale smerter og hematuri. 

Biopsi fra hud, nyrer eller tarm-lesjoner viser IgA-nedslag. 

Læringsmål REV 034 

ICD-10; D69.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612555


Henoch-Schönlein / IgA vaskulitt md purpura 
over begge ankler og føtter hos en 15 år gammel 
jente. Hun ble innlagt med abdominale smerter, 
kvalme, oppkast og vekttap på 6kg siste uken 
ved tarm-manifestasjon. 

Definisjon 

IgA vaskulitt som tidligere ble kalt Henoch-Schönlein 
purpura (IgAV/HSP) er immune kompleks-mediert 
småkarsvaskulitt som presenteres med kvartett av 
symptomer som ikke alle trenger å være til stede ved 
debut. Disse inkluderer; purpura hudutslett uten 
underliggende trombocytopeni eller koagulopati som 
i hovedsak rammer nærmest alle. Artritt og/eller 
artralgi, akutt innsettende kolikkpregete abdomi-
nalsmerter og nyreaffeksjon med hematuri eller pro-
teinuri.  Sykdommen rammer i hovedsakelig barn og 
er den hyppigste vaskulitt-sykdommen hos barn. 
Blant voksne er den mer sjelden. Illustrasjon: Kang 
HS, Chung HS, Kang KS, Han KH – Journal of med-
ical case reports (2015). CC BY 4.0. 

• IgA-vaskulitt Henoch-Schönlein blant voksne er også beskrevet i eget kapittel 

Historikk 

Sykdommen ble først beskrevet av den tyske barnelegen Johannes L. Schönlein og sykdomsbildet og ble 
ytterligere definert av hans elev Edward-Heinrich Henoch i 1874. Det beskrives sykdomsbilde med pur-
pura hudforandringer, leddsmerter og abdominal kolikk smerter noen ganger med GI blødning hos barn. 
Senere ble nyreaffeksjon assosiert til dette sykdomsbilde. Tilstanden er fortsatt nevnt Henoch-Schönlein 
purpura, men tilstanden blir i økende grad referert til som IgA vaskulitt (IgAV). 

Epidemiologi 

Hovedsakelig affeksjon av barn der halvdel av pasientene er yngre en 5 år og ¾ yngre en 10 år gamle. Den 
oppstår hyppigst mellom 2-10 år med gjennomsnittsalder på ca. 4 år.  En hyppig referert undersøkelse er fra 
Danmark publisert i 1988 viste annuell insidens 18,0 per 100.000 per år men kun 0,8 per 100.000 per år 
for de som var 15 år og eldre (1). Flere undersøkelser bekrefter dette en studie fra England som så pasienter 
16 år og eldre viste årlig insidens på 1,3 per 100.000 (2). Fleste studier viser økt hyppighet (1,2 – 1,8 x) hos 
gutter/menn i henhold til jenter/kvinner. 

Henoch-Scönlein purpura /IgA vaskulitt hos voksne ses i aldersgruppen 20-75 år, oftest i de yngst av disse 
aldersgruppene, både blant kvinner og menn. 
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Kriterier for klassifikasjon og mål på 
sykdomsaktivitet 

American College of Rheumatology (ACR) kriteria for Henoch-Schönlein purpura ble publisert I 1990 og er 
over 30 år gamle (3) og der må to eller flere av følgende fire hovedkriteria (i) palpabel purpura, (ii) alder 
ved sykdomsdebut ≤ 20 år, (iii) akutte abdominalsmerter og (iv) biopsi med granulocytter i veggene i små 
arterioler og/eller venuler. Det er flere mangler ved disse kriteriene bl.a. inkluderer de ikke nyreaffeksjon, 
manglende IgA nedsalg og inkluderer ikke ANCA. 

Det har vært lansert kriteria rettet mot barn som utgjør hovedvekten av pasienter med IgAV/HSP. De er 
ofte referert til som Ankara 2008 konsensus kriteria for vaskulitt, som ikke kun inkluderer IgAV/HSP, men 
omhandler nærmest alle vaskulittsykdommer hos barn. De ble lansert av arbeidsgruppe innen Pediatric 
Rheumatology European Society (PRES) som tilhører European League Against Rheumatism (EULAR)
samt og Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO) (4-6) og kalles EULAR/
PRINTO/PRES klassifiseringskriterier for Henoch–Schönlein purpura. 

Hudutslett av purpura type er obligatorisk med hovedaffeksjon av underekstremiteter, men ikke assosiert 
til lave blodplater eller økt blødningsrisiko. I tillegg til purpura hudutslett må pasienten tilfredsstille minst 
ett av fire følgende kriteria: 

(i) Abdominal smerter som oftest kommer akutt og er oftest diffuse og kolikksmerter som kan medføre til 
tarminvaginasjon og gastrointestinale blødninger. 

(ii) Histologisk verifisering av med leukocytoklastisk vaskulitt og/eller proliferativ glomerulonefritt med 
hovedsakelig IgA nedslag. 

(iii) artritt og/eller artralgi. (iv) Nyreaffeksjon med enten proteinuri > 0,3 g/24 timer eller > 30 mmol/mg 
albumin/kreatinin ratio på morgenurin. Mikroskopisk hematuri eller erytrocyttsylindrer: > 5 erytrocytter 
eller erytrocyttsylindrer ved mikroskopi i «high power field». Eller urinstix ≥ 2+. 

De siste og reviderte International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides (CHCC) 
kriterier ble utformet på internasjonal kongress på universitet i Chapel Hill i delstaten North-Caroline 
2012 og ble presentert i 2013 ofte referert til CHCC2012 (7). Begrepet Henoch-Schönlein purpura ble 
erstattet med IgA vaskulitt basert på patofysiologi og IgAV/HSP ble klassifisert som immune kompleks 
småkarsvaskulitt (small vessel vasculitis (SVV)) med sykdommer som; hypersensitivitets vaskulitt, kryoglob-
ulinemisk vaskulitt og hypokomplement urtikariell vaskulitt (HUV) (7). 

Patogenese og patologi 

IgAV/HSP er en immunmediert sykdom med felles patogenese der huden er ofte hovedmålorganet. Det 
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foreligger immune kompleks dannelse med dominerende avleiringer av IgA1 antistoffer, men det finnes 
to former av IgA antistoffer (IgA1 og IgA2). Flere studier rapporterer endringer i glykosyleringen av IgA. 
Årsaken er ukjent men mye tyder på en enten infeksiøs eller kjemisk trygger og flere mulige infeksiøse 
årsaker har vært påpekt, men ingen sikker avgjørende er verifisert. Sykdommen rammer i hovedsakelig barn 
med høyest insidens i alderen 4 til 7 år. Flere har funnet sammenheng med sykdomsdebut og årstider, der 
fleste har funnet lavest hyppighet om sommeren. 

Det har vært funnet assosiasjon til forskjellige vevstyper (HLA) i forskjellige populasjoner, flere har funnet 
assosiasjon til HLA-DRB1. Det har også vært funnet assosiasjon til dels komplement mangel (C2 og C4). I 
tillegg har det vært funnet økt assosiasjon ved polymorfisme i gen (VEGF-634G/C) som koder for vascular 
endothelial growth factor (VEGF) og økt risiko for IgAV. Det har også vært funnet sammenheng mellom 
IgAV og MEFV mutasjoner som finnes ved familiær middelhavsfeber. 

IgAV/HSP rammer de små karene som består av kar vanligvis mindre en 50 µm i diameter og inkluderer i til-
legg til kapillærer, postkapillær venuler og små arterioler i øvre del av epidermis. Men mellomstore kar, som 
har diameter 50-150 µm, som ligger i dypere deler av dermis, er ikke i den grad rammet. Hudbiopsi av pur-
purisk lesjon viser typisk affeksjon av postkapillære venoler i papillærdermis, med inflammatorisk infiltratet 
hovedsakelig stående av nøytrofile og monocytter. Immunfluoresce-analyse viser nedslag av i hovedsak av 
IgA, samt og komplement-komponent 3 (C3) og fibrinavsetning innenfor veggene til involverte kar. IgAV 
kan oppstå som enkeltorgan vaskulitt. Det er ikke mulig å skylle histologisk eller immunohistokjemisk IgA 
nefropati (IgAN) fra nyreaffeksjon ved IgAV/HSP. Nyrebiopsi er gradert etter ISKDC og er basert på 

IgAV/HSP tilhører immunkompleks småkarsvaskulitt som også inkluderer bla. hypersensitivitets vaskulitt, 
kryoglobulinemisk vaskulitt, hypokomplement urtikarial vaskulitt (HUV) og erythema elevatum diu-
tiunum (EED). I tillegg er det denne formen vanlig patogenesen ved vaskulitt sekundær til bla. reumatoid 
artritt (RA), SLE og primært Sjögrens syndrom (pSS). 

Det at finne IgA nedslag ved immunhistokjemi i karvegg er ikke ensbetydende med at pasienten har IgAV, 
der dette kan finnes ved andre sykdommer, for eksempel leversykdom, inflammatorisk tarmsykdom og 
ankyloserende spondylitt. 
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Palpabel purpura ved IgA vaskulitt 

Klinikk 

Hud: Erythematøse, makulopapløst hudutslett, med 
palpabel purpura uten trombocytopeni, er hyppigste 
første manifestasjonen ved sykdommen. De avblekes 
ikke ved trykk med glassplate eller objektglass. Hudut-
slettene er som regel symmetriske med affeksjon av 
nedre ekstremiteter som regel distalt og kan spres opp 
til lår og glutealt og nedre abdomen. Utslettene kan 
komme distalt på overekstremiteter, men er sjelden i 
ansikt og truncus. Man kan se nekrose-utvikling i del 
av utslettene. Illustrasjon ovenfor: Illustrasjon: 
Bashawri LA, Ahmed MA – Journal of family & com-
munity medicine (2007). CC BY-NC-SA 3.0 

• Vennligst les om hud og revmatiske sykdommer i eget kapittel 

Tarm: Tarmaffeksjon opptrer hyppig ved IgAV/HSP og er inkludert i de to anvendte klassifikasjonskrite-
riene, (3, 6) og rammer opp mot ¾ av pasientene. De opptrer vanligvis akutt eller hyperakutt og noen 
ganger kan de komme forut hudutslett og utgjøre der diagnostisk utfordring. Abdominal smertene er som 
oftest kolikk smerter og kan være intensive og likne på akutt abdomen og kan være assosiert til kvalme og 
oppkast. GI blødning med blod i avføring, melena og haematemese rapportert i opp mot 15%-50%. Scopi 
har vist submucosal bløding i øvre og nedre tractus. En sjelden men alvorlig komplikasjon er tarminvagi-
nasjon som er rapportert å forekomme hos 1-5% av barn som oftest i ileum. Tarmperforasjon er heldigvis 
svært sjelden, men alvorlig komplikasjon. 

Aktuelle undersøkelser er i tillegg til endoskopier, radiologiske undersøkelser som CT abdomen og ultralyd 
kan påvise tykkelse i slimhinnen og ødem i mesenterium og går mer i å utelukke andre differensial diag-
noser. 

• Gastrointestinale manifestasjoner ved revmatiske sykdommer er beskrevet i eget kapittel 

Ledd: Leddaffeksjon er rapportert imellom 40-90% av tilfellene og er også inkludert i de to anvendte klas-
sifikasjonskriteriene, (3, 6). Artralgi oppstår ca. to ganger oftere en artritt. De som ble rammet av artritt 
hadde som oftest oligoartritt med affeksjon av føtter, ankler og kne men sjeldnere i øvre ekstremiteter. Prog-
nosen ved artritt er god og forløpet er som regel spontan remisjon uten skadeutvikling. 

Nyre: Nyreaffeksjon ved IgAV opptrer i 20-80% av pasienter og ungdommer og voksne er mer affiserte en 
yngre barn som har som gruppe god nyreprognose. Tilstanden opptrer som nefrotisk syndrom eller kom-
binasjon av nefrotisk/nefrittisk nyreaffeksjon med avtakende nyrefunksjon og terminal nyresvikt hos en del 
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av pasientene. Nyreaffeksjon er en hovedårsak til morbiditet og mortalitet av sykdommen. Som oftest opp-
trer nyreaffeksjon tidlig i sykdomsforløpet og kan overses ved lav-grad nyreaffeksjon. Generelt er dårlig nyre 
prognose assosiert til mengde og varighet av proteinuri og assosiert til grad av histologisk nyreaffeksjon som 
har vært f. eksempel klassifisert etter International Study of Kidney Disease in Children (SKDC) histologisk 
klassifisering (8, 9). 

• Vennligst les om nyresykdom ved revmatiske sykdommer i eget kapittel 

Testis: Scrotal smerter finnes ved IgAV/HSP som ved polyarteritis nodsum (PAN) der den komplikasjonen 
er mer kjent og er anført at 10-15% av gutter med IgAV/HSP kan bli rammet (10). 

Nevrologi: Det er av mange hevder at nevrologiske manifestasjoner er undererkjente komplikasjoner ved 
IgAV. Neurologiske komplikasjoner er per dags dato noe dårlig kartlagt og baseres i all hovedsak på 
enkeltkasuistikker og relativ små sykehuskohorter. Det er dokumentasjon om at det kan foreligge fare for 
både perifer nerveaffeksjon og central nervøs system (CNS) affeksjon. Det er anført at CNS manifestasjon 
kan gi et uklart kliniske bilder i form av såpass udefinerte atferdsforstyrrelser, humørsvingninger til redusert 
bevissthet, kramper samt fokale nevrologiske funn til symptomer i form av hodepine. Det er rapporter 
om den vanligste patologien ved CNS affeksjon er subdural hematom og intrakraniell og parenkyma blød-
ninger. Det er rapportert om både posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) og hypertensiv ence-
falopati ved IgAV. Dokumenterte vaskulittforandringer i hjerneparenkym er svært sjeldne. Det er viktig at 
være klar over potensiell neurologisk affeksjonen ved primær vurdering og ved oppfølging og da igangsette 
aktuelle diagnostiske tiltak som MRI, CT, spinalvæskeundersøkelse etc. hvis indisert. 

Lunger: Det foreligger eldre rapporter om lungeaffeksjon ved tilstanden med redusert diffusjonskapasitet 
(DLCO) og det foreligger enkeltstående ende rapporter om alveolar blødninger diffuse alveolar hemoragi 
(DAH) som en livstruende men svært sjelden komplikasjon. (11, 12). 

Differensialdiagnoser 

Andre immunkompleks vaskulitter er viktigst å utelukke dette inkluderer; hypersensitivitets vaskulitt, kryo-
globulinemisk vaskulitt, hypokomplement urtikarial vaskulitt (HUV) og erythema elevatum diutiunum 
(EED). I tillegg er immunkompleks vaskulitt den vanlige patogenesen ved vaskulitt sekundær til bla. revma-
toid artritt (RA), SLE og primært Sjögrens syndrom (pSS).  I tillegg er det ANCA assosierte vaskulitter 
som GPA, MPA og EGPA. Andre viktige differensialdiagnoser er bla. bakteriell endokarditt, atrialt myxom, 
antifosfolipid antistoffsyndromet (AAP) og trombotisk trombocytopen purpura (TTP). Schambergs sykdom 
som også kalles purpura pigmentosa progressiva (PPP). Idiopatisk immunmediert trombocytopenisk purpura 
(ITP) og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) er ofte assosiert til bakteriell sepsis. 
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Undersøkelser 

Ved IgAV/HSP er det kliniske bildet relativt typisk for IgAV/HSP ved mønstergjenkjenning. 

Det er allikevel viktig å utelukke reaksjon på medikamenter og evt. alternative medikamenter. 
At få frem om pasienten har vært utsatt for hepatitt C (HCV) evt. B virus infeksjon og om det har 
vært symptomer på infeksjon eller symptomer på systemisk bindevevssykdom som; SLE, primært Sjögrens 
syndrom, dermatomyositt etc.  Viktig å kartlegge om det foreligger perifer eller central nervous manifes-
tasjoner. 

Vanlig primær «work-up» undersøkelse er å ta blodprøver går å utelukke andre årsaker for vaskulitt. Dette 
inkluderer vanlige biokjemiske undersøkelser som hematologiske-, lever- og nyrefunksjons-parametere med 
albumin og elektrolytter og inflammasjons-parametere (CRP og SR). ANA IIF og ENA, reumatoid faktor 
(RF), anti-CCP og ANCA samt komplement-faktorer C3 og C4. Serum proteinelektroforese, kryoglobu-
lin-analyse samt hepatittanalyser (HCV og HBV). 

Urinanalyse er viktig får å kartlegge om det foreligger nyreaffeksjon med urinstiks og mikroskopi samt og 
 urin/protein kreatinin ratio og urin proteinelektroforese. I tilfelle utalt urinfunn bør nyrebiopsi vurderes 
og viktig med oppfølging av nyrefunksjon ved oppfølging samt og blodtrykk. 

Man bør ha lav terskel for å dokumentere utslett og ta hudbiopsi med både histologi og immunfluorescens 
undersøkelse med spørsmål om det foreligger IgA nedslag. 

Andre undersøkelser kan vurderes avhengig av organaffeksjon som CT/ultralyd abdomen, endoskopi. 
Nyrebiopsi etc. 

Behandling 

Det finnes ingen dokumentert behandling ved IgAV/HSP og i fleste tilfeller er sykdommen selvbe-
grensende. 
Behandlingen er støttebehandling med væsketilførsel, hvile og smertedempende behandling og næring. Det 
må vise forsiktighet ved bruk av NSAID hos pasienter med nyreaffeksjon. Nylig Cochrane oversikt så på 
IgAV/HSP hos barn og voksne med fokus på effekt på nyreaffeksjon, der 13 studier var inkluderte med til 
sammen 1403 deltakere med overvekt av barn. Konklusjonen er at verken steroid behandling, antikoagu-
lasjonsbehandling eller cyklofosfamid behandling har dokumentert effekt. I tillegg er det foreløpig uklart 
om mykofenolat eller ciclosporin har effekt (13). 

Glukokortikoider (GC) har vært brukt, men dokumentasjonen på nytteeffekt er dessverre svak og svært 
uklart om dette forandrer sykdomsutvikling, men mange opplever man en klinisk bedring under behan-
dlingen. Pasienter med alvorlig gastrointestinal (GI) affeksjon og pasienter med alvorlig nyreaffeksjon er 
oftest behandlet med høydose steroid behandling. Pasienter med artritt blir som oftest bedre. Det er enighet 
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om at hvis man skal igangsette GC behandling må man gi den i høydose for å oppnå behandlingseffekt og 
bruke behandlingen over en tid der man faser ut behandlingen med nedtrapping ofte over 2-8 uker.  Vanlig 
dosering av per oral Prednisolon er da mellom 1-2 mg/kg/dag, der den maksimal Prednisolon doseringen 
ikke overstiger 80 mg i døgnet. Mange velger da å innlede behandling med intravenøs GC behandling for 
eks. med intravenøs SoluMedrol®/metylprednisolon for å forsikre absorpsjon ved uttalt GI affeksjon. og 
fleste legger da seg opp til doseringer på rundt 1-1,5 mg/kg/dag, men metylprednisolon har ca.20% mer 
glukokortikoid effekt sammenlignet med prednisolon. Ved hissig halvmånenefritt vil fleste bruke høydose 
metylprednisolon pulser som brukes bl.a. ved ANCA vaskulitter 250-1000mg/d over 3 dager, der man tror 
at dette kan ha effekt på skadeomfanget der makrofaginvasjon og komplement kaskaden er involvert, men 
klinisk dokumentasjonen på dette er per dags dato fraværende. 

DMARDs. Som anført tidligere er nyreaffeksjon av IgAV/HSP den mest alvorlige komplikasjonen og his-
tologisk skyller den seg ikke fra IgA nefritt. Det er ingen dokumentasjon på bruk av cyklofosfamid ved 
IgAV/HSP. Vises bl.a. til den franske CESAR studien, en randomisert kontrollert undersøkelse som inklud-
erte 54 voksne IgA/HSP pasienter med alvorlig organaffeksjon. Pasientene ble randomisert til IV cyclo-
fosfamid (6 ganger x 0,6mg/m2) på toppen av steroidbehandling som viste ingen sykdomsmodifiserende 
effekt med oppfølgingstid på 60 måneder (14). 

Biologiske legemidler. Rituksimab (RTX) behandling har feilet i randomiserte studie på IgA nefropati 
(IgAN) (15), som har den helt samme nyrepatologien som IgAV/HSP. Dette gjør at fleste ikke vil anvende 
RTX til tross enkelte kasuistiske meddelelser på en viss effekt, men som kjent foreligger positiv pub-
likasjonsbias som gjør det alltid vanskelig å basere behandling på slike rapporter. Det foreligger per dags 
dato ingen god dokumentasjon for bruk av kalsineurin hemmere (ciclosporin eller takrolimus) og verken 
azathioprin eller mykofenolat, intravenøst gammaglobulin (IVIg) eller plasmaferese ved IgAV/HSP eller 
IgAN (13, 16). Det at det per dags dato ikke foreligger dokumentert effekt betyr ikke at det ikke foreligger 
mulighet for slik effekt. 

Andre. Hos pasienter med uttalt nefrotisk syndrome er det rasjonale for behandling med angiotensin-con-
verting enzyme inhibitors (ACEi) hemmer og/eller angiotensin reseptor blokker (ARB) for å redusere pro-
teinurien. Dette til tross uten særskilt dokumentert ved IgAV/HSP. 

Prognose 

IgAV/HSP i voksen alder har dårligere prognose en de som får sykdommen som barn. Generelt er prog-
nosen svært god hos de uten nyreaffeksjon. Sykdommen varer vanligvis inntil 6 uker hos aller fleste 
forekommer spontan bedring uten behandling. Hos ca. 1/3 forekommet tilbakefall og det er økt fare hos 
de med nyreaffeksjon og de med betydelige ledd og GI affeksjon. I tillegg er tilbakefallsfaren økt hos de som 
fikk glukokortikoid-behandling men det er da hovedsakelig de som har alvorlig nyre, GI og evt. leddaffek-
sjon. 
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Langtidsprognosen avhenger om det foreligger nyreaffeksjon. Generelt er det de som har mest hissig nyre-
faksjon ved debut de som har dårligst nyreprognose. Over 90% av de som får nyreaffeksjon får det innen 
6 uker fra debut og 97% innen 6 måneder (17). Det foreligger aldri redusert nyrefunksjon hos de som har 
normal urinfunn, men hos 19,5%  får redusert nyrefunksjon av de som får nefrotisk eller nefrittisk nyreaf-
feksjon (17). Det er viktig å følge pasienten opp med urinprøver og blodtrykksmålinger, men det er ikke 
ansett nødvendig med ytterligere rutinekontroller hvis det ikke foreligger urinfunn etter 6 måneder oppføl-
ging. 
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Oxford Textbook of Vasculitis 3ed. 
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107. 

JUVENIL DERMATOMYOSITT (JDM) REV 
021, REV 054 

Dermatomyositt hos barn (JDM) 

Øyvind Palm 

Kjennetegn på juvenil dermatomyositt 

Ødematøst ansikt, særlig periorbitalt 

Eksantem: heliotropt, Gottrons, sjal, V-tegn. Kalsinose 

Muskelsvakhet i underekstremiteter (gangvansker) 

Blodprøver med forhøyet CK, myositt-spesifikke antistoff 

MR lår viser muskelødem, biopsi bekrefter dermatomyositt 

Polymyositt (uten hud-affeksjon) er uvanlig hos barn 

 

REV 021, REV 054 

ICD-10: M33.0; J99.1 (lunge-manifestasjon) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54ff7e80a15-5a6c-4174-af16-84d9962a6bd5
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617633
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2616063


Juvenil dermatomyositt (JDM) med 
 smertefri utvikling av kalsinose over 
knær siste 3 år. (A). Ingen 
muskel-manifestasjon. Uvanlig nok 
hadde hennes mor Gottrons papler (B). 
Begge ble diagnostisert med amyopatisk 
JDM. 

Definisjon 

Juvenil dermatomyositt (JDM) er en autoimmun binde-
vevssykdom som angriper hud og muskler hos barn (18 år 
eller yngre). Den kan også oppfattes som en vaskulopati (med 
mikroskopiske hud- og muskelforandringer). Illustrasjon: 
Doh EJ, Moon J, Shin S, Seo SH, Park HS, Yoon HS, Cho S 
– Annals of dermatology (2016). CC BY NC-4.0 

Epidemiologi 

JDM er svært sjelden med 2-4 tilfeller/million barn/år, men 
likevel den vanligste inflammatoriske muskelsykdommen I 
barnealder (Meyer A, 2015) 

Symptomer 

Hud: Hos barn er hud-symptomer vanlig. Disse omfatter 
heliotropt eksantem (lilla misfarging over øyne), Gottrons 
tegn (lilla over MCP, albuer, knær) og Gottrons papler (lilla 
knuter). V-tegn og Sjal-tegn er mindre vanlig enn hos voksne 
med dermatomyositt. 

Kalsinose under huden og langs muskler oppstår hos mange 
av pasientene og kan utvikle seg til å bli hovedmanifestasjonen. Kalsinose oppstår oftest omtrent tre år fra 
sykdomsdebut (Balin SJ, 2012). 

Muskler: Symmetrisk progredierende muskelsvakhet som kan objektiveres. Underekstremiteter angripes 
sterkere enn overekstremiteter. 

Svelgefunksjon: Dysfagi og/eller dysmotilitet i øsofagus medfører redusert svelgefunksjon 

Laboratorieprøver 

Inflammasjonsparametere er ikke nødvendigvis forhøyet men CK, LD og ASAT er vanligvis moderat 
forhøyet. ALAT kan stige litt. 
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Kalsinose ved begge knær på røntgen 
og MR bilder hos amme jente med 
amyopatisk JDM som vist ovenfor. 

Immunologiske prøver 

ANA, anti-Jo-1, Mi2 kan være forhøyet 

Bildediagnostikk 

Ulik bildediagnostikk er aktuelt. Kalsinose kan identifiseres 
ved vanlig røntgen. Myositt ved MR-undersøkelse (oftest av 
lårmuskler). Øsofagus-manifestasjon ved dynamisk røntgen av 
øsofagus eller manometri. Og HRCT av lunger kan gjøres for 
å vurdere ev. lunge-manifestasjon. 

Illustrasjon: Doh EJ, Moon J, Shin S, Seo SH, Park HS, Yoon 
HS, Cho S – Annals of dermatology (2016). CC BY-NC 4.0 

Vevsprøve/Biopsi 

Muskelbiopsi viser oftest perimyseal lymfocyttinfiltrasjon 

Klassifikasjonskriterier 

EULAR/ACR klassifikasjon for JDM og myositt er felles med adult og deres undergrupper (Lundberg E, 
2017). 

Behandling 

• Behandling og oppfølging i samarbeid med et spesialisert senter 
• Solbeskyttelse til alle med hudaffeksjon 
• Tverrfaglig behandling der fysioterapeuten tilpasser og følger opp et trenings- og aktiverings-program 
• Høye doser kortikosteroider i.v. eller p.o. initialt 
• Kombinere med DMARDs som metotreksat (første valg), ciclosporin eller mykofenolat 
• Cyclofosfamid (Sendoxan) i enkelte alvorlige tilfeller 
• Utprøvende behandling med biologiske legemidler som rituksimab eller TNF-hemmer 
• Nedtrappende behandling mot seponeringsforsøk dersom kortikosteroider er seponert og sykdom-

men deretter har vært i remisjon i minst ett år. 
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Prognose 

Høy sykdomsaktivitet medfører økte skader (Sanner H 2009). Selv etter 16 år har pasientene i gjennomsnitt 
svakere muskler enn friske kontroller (Sanner H, 2010). Til forskjell fra dermatomyositt hos voksne er JDM 
ikke assosiert med malignitet. 

Retningslinjer 

SHARE: Enders FB, 2016 (Behandling) 

Litteratur 

• Ender FB, 2017 
• Gupta R, 2019 
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I tillegg til anamnese og klinisk undersøkelse er bruk 
av ultralyd standard og aksepteres vanligvis lett av 
barna og av deres foresatte. 

108. 

JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT (JIA), 
BARNELEDDGIKT (REV 054) 

Barneleddgikt-Juvenil idiopatisk artritt (JIA) 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Kjennetegn på juvenil artritt (JIA) 

Ulike artritt-manifestasjoner som angriper barn (≤16 års alder). 

Mistenkes ved stivhet, halting eller leddhevelser som observeres over uker uten at infeksjon, 

skade eller annen årsak påvises. 

Episodevis feber og eksantem ved systemisk form. 

Blodprøver kan vise økt CRP og SR. ANA ved oligoartikulær type, CCP antistoff ved “voksen type” 

polyartikulær JIA. 

Kan medføre synstap 

Læringsmål: REV-054 

ICD10: M08.0– 

Definisjon av JIA 

Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA, barneleddgikt) 
tidligere også kalt juvenil revmatoid artritt (JRA) 
eller juvenil kornisk artritt (JCA) er en gruppe syk-
dommer. De angriper i alt angriper 1-2/1000 barn 
og er de vanligste kroniske  leddsykdommene.  JIA 
er en potensielt alvorlig sykdom som kan ha øde-

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617419


leggende konsekvenser for barnets fysisk utvikling og fremtidig utfoldelse og aktivitetsnivå gjennom varige 
leddskader, veksthemming og i blant skade på organer. Sykdommen varer oftest i flere år og kan vedvare 
også i voksen alder (Hersh AO, 2015). Vekstforstyrrelser og mental belastning ved JIA er nærmere omtalt i 
andre kapitler. 

JIA er en leddbetennelse av minst 6 ukers varighet som debuterer før 16 års alder. Definisjonens krav til 
varighet skyldes at andre tilstander må utelukkes, men er også en årsak til at diagnosen ikke stilles umid-
delbart. Artritt defineres som hevelse i ledd eller nedsatt leddbevegelighet kombinert med ømhet / varme, 
som ikke kan forklares av annen sykdom eller skade. Sykdommen karakteriseres av synovitt, betennelse i 
leddhinnen og ekstra-artikulære manifestasjoner. 

Diagnosen er således en utelukkelse-diagnose, og tilstander som septisk artritt, artritt i samband med 
osteomyelitt og post-infeksiøs artritt må utelukkes. 

Illustrasjon: Ultralydundersøkelse ved JIA. Magni-Manzoni S, 2016. CC BY 4.0. 

Historie 

De første beskrivelsene av kronisk artritt hos barn ble gjort i 1864 (Cornil MV, 1864 Compte rendu Med 
Soc Bio Series (Paris). Før dette skilte en ikke sykdommen fra revmatisk feber. Til å begynne med ble syk-
dommen ofte oppfattet å være identisk med artritt hos voksne, selv om George Frederic Still (Hospital for 
sick Children, Great Ormond Street, London) allerede i 1897 beskrev forskjellene (Still GF 1897, On a 
form of.. reprinted in Am Dis Child 1978).  Begrepene Stills sykdom, juvenil revmatoid artritt og juvenil 
kronisk artritt har vært brukt om barneleddgikt for å beskrive til dels overlappende pasientgrupper.  “Inter-
national League of Associations of Rheumatologists” (ILAR) oppnådde i 1997 enighet om å bruke samle-
betegnelsen juvenil idiopatisk artritt (JIA) og definerte en rekke undergrupper. I 2019 kom forslag om ny 
klassifisering (Martini A, 2019). (Historisk litteratur: Schaller JG, 2005) 

Etiologi og genetikk 

Årsaken til barneleddgikt er i hovedsak ukjent. Genetiske predisposisjoner er funnet, særlig til gener på kro-
mosom 6 som koder for visse HLA molekyler. HLA DR8 er økt ved alle subtyper av JIA bortsett fra ved 
den systemiske formen. Det er funnet en 11,6 ganger økt risiko for JIA dersom et søsken har sykdommen 
(Prahalad S, 2010). Dersom søsken er en monozygot tvilling er risikoen mellom 25-40% (Hersh AO, 2015). 
Entesitt-relatert JIA er sterkt knyttet  til HLA-B27. 
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Patogenese 

Gjeldende hypotese for patogenesen ved oligo- og polyartritt er at HLA molekylene som sitter på celleover-
flaten, binder seg til ukjente utløsende faktorer (muligens fragmenter av virus, bakterier, andre faktorer i 
omgivelsene eller auto-peptider derivert fra brusk eller annet leddrelatert vev). HLA bundet antigen binder 
seg til T-lymfocytter og aktiverer disse. Det fører til øket produksjon av signalmolekyler, cytokiner, hvorav 
det pro-inflammatoriske cytokinet TNF-alfa er viktigst. Økt nivå av dette er funnet i leddvæske og plasma 
ved den oligo- og polyartikulære formen for JIA. Ved den systemiske formen er økning av interleukin-1 og 
6 viktigst. 

Epidemiologi 

En årlig insidens av barneleddgikt på 14-23 per 100 000 barn under 16 år er funnet i epidemiologiske 
studier fra Norge og andre skandinaviske land. Internasjonalt er det i populasjonsbaserte studier funnet 
gjennomsnittlig 13 nye tilfeller per 100 000 barn per år. Det betyr at det er 140-200 nye per ar i Norge, og 
om lag 1-2/1000 (0,1-0,2%) av barn har barneleddgikt. Sykdommen kan oppstå i alle aldre, men med en 
topp ved 1-3 års alder og en ved 9 års alder. Jenter rammes oftere enn gutter. 

Laboratorieprøver 

Ved nyoppstått artritt hos barn tas ofte: CRP, SR, Hb, Hvite med diff, Trc, ferritin, Borrelia-antistoff, AST, 
ANA (RF, anti-CCP), blodkultur ved høy feber eller annen mistanke om sepsis, samt urin stiks. Anti-
yersinia og avføring til dyrkning tas ved symptomer. 

Immunologiske tester 

Om lag 30% har antistoffer mot egne cellekjerner (ANA), som ikke lar seg spesifisere nærmere. Positiv 
revmatoid faktor og/eller anti-CCP påvises hos under 10%. 

Leddvæske 

Ved ny monoartritt eller der det ellers er behov for å utelukke infeksjon tas leddvæske til dyrkning og PCR-
undersøkelser. 

• Mer om leddvæske-undersøkelser i eget kapittel 
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Symptomer og kliniske funn 

Debut-symptomer kan være smerter, men barn har redusert evne til å rapportere og lokalisere smerte. Hyp-
pigst starter sykdommen med halting, vegring mot å bruke en ekstremitet eller redusert bevegelighet i ett 
ledd. Hevelse, oppdrivning og feilstilling kan sees. Oftest affiseres knær og/eller ankler. Barnet kan ha all-
menn-symptomer, feber, utilpasshet og irritabilitet. Febertopper over 39 grader sees ved den systemiske for-
men, mens lavgradig konstant feber kan sees ved polyartritt. Om lag 20% av barna utvikler en stum uveitt. 
Barneleddgikt kan videre medføre generelle eller lokaliserte vekstforstyrrelser med kortvoksthet, benlengde-
forskjell, deformiteter eller nedsatt bentetthet. 

Kjeveledd: Spesielt ved oligoartikulær- og polyartikulær former for JIA angripes kjeveleddene hos mer enn 
30%. De som hyppigst får kjeveledd-artritt er jenter, oligoartritt og ANA-positive (von Schuckmann L, 
2020). Typiske symptomer er smerte ved tygging og ømhet ved palpasjon av leddet. Ved undersøkelse er 
gapeevnen (for eksempel avstanden mellom tannrekkene) redusert og underkjeven devierer mot den siden 
som er mest affisert. Gullstandard for undersøkelse er MR med kontrast. Systemisk behandling og i noen 
tilfeller injeksjon i leddet forebygger utvikling av vekstforstyrrelser i kjeven. 

Alder ved debut, antistoff, genetikk og kliniske manifresestasjoner variere mellom de ulike undergruppene 
av JIA. Disse er omtalt i egne avsnitt nedenfor og sammenfattet i tabellen: 

JIA subtyper (etter Stoll  ML og Cron RQ, Pediatric Rheum, 2014) 

Systemisk 
JIA Oligoartikulær RF- 

Polyartikulær 
RF+ 
Polyartikulær 

Entesitt 
relatert 

Juvenil 
Psoriasis 
artritt 

Vanligste 
alder v. 
debut 

2-3 år 1-3 år To topper Tenåringer Tenåringer To topper 

Kjønn Lik Jenter>Gutter Jenter>Gutter Jenter>Gutter Gutter>Jenter Jenter>Gutter* 

ANA+ Sjelden De fleste De fleste Sjelden Sjelden Blant de yngste 

RF/CCP+ Nei Nei Nei Ja Nei Nei 

HLA-B27+ Nei Nei Nei Nei De fleste De eldste 

Uveitt Sjelden Ja, 
asymptomatisk 

Ja, 
asymptomatisk Sjelden Typisk akutt Ja, 

asymptomatisk 

Entesitt Nei Nei Nei Nei Ja Blant de eldste 

Daktylitt Nei Sjelden Nei Nei Ja Ja 

Feber Høye 
febertopper Nei Nei Nei Nei Nei 

*gjelder de yngste 
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Bildediagnostikk 

Ulike former for bildediagnostikk benyttes. Konvensjonell røntgen fremstiller skjelettet godt. Undersøkelse 
av affisert(e) ledd kan være viktig for differensialdiagnostisk vurdering, med tanke på ledd-destruksjon og 
vekstforstyrrelser. Artritt medfører ofte en overvekst av affiserte epifyser.  Røntgenologiske destruksjoner 
blir imidlertid sent påvist ved JIA. 

Ultralyd er en rask og ukomplisert metode som brukes mye for å demonstrere økt væskemengde og/eller 
synovitt og or å veilede injeksjoner. 

MR-undersøkelser er like-, eller muligens mer sensitiv enn ultralyd mht påvisning av hydrops og synovitt. 
Usurer/erosjoner påvises tidligere enn ved konvensjonell røntgen. Differensialdiagnostisk kan MR være en 
viktig metode for å påvise benmargsødem som f. eks. ved osteomyelitt eller leddnære svulster. 

Behandling 

De siste 15-20 årene har nye behandlingsmuligheter bedret sykdomsforløpet betydelig. Behandlingsmål er 
å oppnå remisjon/Inaktiv sykdom med eller uten medikamenter. Remisjon kan defineres som fravær av 
artritt, feber, utslett, serositt, splenomegali uveitt, hovne lymfeknuter assosiert med JIA og normal CRP, 
SR, og legens vurdering av fraværende sykdomsaktivitet (Wallace CA, 2011). Det er en fordel å begynne 
behandlingen tidlig, forutsatt at andre. lignende sykdommer er utelukket. 

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) som ibuprofen og naproksen brukes fortsatt. Slik 
behandling lindrer symptomer, men vil ikke endre forløpet av JIA. Til forskjell fra tidligere, supplerer en 
raskt med et sykdomsmodifiserende medikament (DMARD), oftest metotreksat, dersom risiko for led-
dskade foreligger. 

Som tredje linje behandling ved utilstrekkelig effekt, brukes biologiske legemidler, oftest anti-TNF midler 
ved artritt og IL-1 hemmerene anakinra og canakinumab mot systemisk JIA. 

Leddpunktikon og injeksjon med langtidsvirkende kortikosteroid (triamcinolon hexacetonide,= Leder-
span) er en viktig behandling av JIA. Slik behandling fjerner synovitt, lindrer smerte og letter fysioterapi og 
andre tverrfaglige tiltak. Injeksjonene gjøres ofte ultralyd-veiledet og fører  til remisjon av artritt i aktuelle 
ledd i mer enn 6 måneder hos ca. 80%. 

 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 
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Retningslinjer for behandling 

ACR (American College og Rheumatology) 

• Ringold S, 2019: Non-systemisk  polyartritt, sakroiliitt og entesitt) 
• Ringold S, 2013: Systemisk JIA 
• Angeles-Han ST, 2019: Uveitt ved JIA 

Helsebiblioteket: Pediatriveileder 

Prognose 

Sykdommen faller til ro med lite eller intet varig men hos om lag halvparten av barna før de når voksen alder. 
En fjerdedel utvikler radiologiske ledd-destruksjoner, og 40% utvikler begrensninger i sin fysiske funksjon, 
dog oftest i mild grad. 

Klassifikasjon 

Klassifisering av JIA har betydning for patogenese, behandling og prognose. Ulike betegnelser er brukt. 
ILAR-klassifikasjoner har vært mest brukt de senere år. Det forventes at de nye (2019) forslåtte kriterier vil 
overta gradvis. Mer om klassifisering nedenfor i dette kapittelet. 

• American Collage of Rheumatology (ACR) har klassifisert Juvenil revmatoid artritt (JRA) i tre hov-
edgrupper: Systemisk, Polyartikulær- og Pauciartikulær JIA 

• EULAR: Juvenil kronisk artritt (JCA): Systemisk-, Polyartikulær-, Pauciartikulær- JICA. Juvenil pso-
riasis artritt, Juvenil ankyloserende spondylitt 

• International Leag Against Rheumatism (ILAR): Juvenil Idiopatisk artritt (JIA): Systemisk-, Pol-
yartikulær RF-, Polyartikulær RF+, Oligoartikulær persisterende, Oligoartikulær utvidet JIA. Psoria-
sis artritt. Entesitt relatert artritt. 

• Martini A, 2019-kriterier 
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Systemisk JIA: Flekket, flyktig rød-rosa 
(lakse-farget) utslett som følger febertopper 
ved systemisk JIA. Vanligste lokalisering er 
på truncus og proksimalt på ekstremitetene. 

Systemisk Juvenil Artritt 
(sJIA) 

ICD-10: M08.2 

Definisjon: Systemisk form for JIA (sJIA) skiller seg 
tydelig fra de andre gruppene barneleddgikt når det gjelder 
patogenese, symptomer, sykdomsforløp og behandling. 
Det er forslått å klassifisere sJIA blant de autoinflamma-
toriske sykdommene (periodiske febersyndromer). Debut 
hos voksne omtales som adult Stills sykdom. Illustrasjon: 
Barut K, 2017. CC BY2.5 

Historie: sJIA ble initialt omtalt som Stills sykdom. Bakgrunnen er at den britiske pediater og patolog 
Georg Frederic Still i 1897 beskrev hvordan artritt hos barn skilte seg fra tilsvarende hos voksne og mange av 
hans beskrevne tilfeller hadde høy feber og påfallende lite destruktiv artritt, forenelig med sJIA eller dagens 
klassifisering. Sykdomsdebut tilsvarende sJIA hos voksne betegnes Adult Stills sykdom. 

Genetikk: Genetiske variasjoner ved sJIA overlapper med tilsvarende for genetiske autoinflammatoriske 
sykdommer (Hinks A, 2013; Lotfy HM, 2014). Disse omfatter SNPs i interleukin 1 ligand cluster, 
TNFRSF1A og MVK gener. 

Patogenese: Det innate immunsystemet spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen av sJIA, slik som ved 
de autoinflammatoriske sykdommene/periodiske febersyndromer. Interleukin 1 og 6 (IL-1 og IL6) bidrar 
betydelig til systemisk inflammasjon og er sentrale mål i systemisk behandling av SJIA. 

Epidemiologi: sJIA utgjør 4-15% av tilfellene med juvenil artritt. Forekomsten er likt fordelt mellom jenter 
og gutter og kan debutere i alle aldre (Adult onset Stills blant (unge) voksne). 

Symptomer: Høye febertopper, oftest >39 grader 1-2 ganger daglig over minst tre dager, med spontan nor-
malisering av temperatur i mellom er typisk og med en varighet over minst to uker. 

Artritt kan være  mindre fremtredende ved debut, men ofte symmetrisk og polyartikulær senere i sykdoms-
forløpet. 

Eksantem. Et lyst (lakse-) rødt flyktig, flekket utslett, kan ses under feberepisoder. 

Noen har sterke magesmerter og myalgi kombinert med feberstigning. 

Kliniske kjennetegn: Forstørrede, uømme lymfeknuter hos mer enn 25%, hepato-splenomegali og/eller 
perikarditt, pleuritt eller peritonitt kan påvises ved høy inflammasjon. Artritt. Sårt svelg er vanlig symptom 
hos de eldste barna. 
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Laboratorieprøver: Ingen spesifikk test. Høye inflammasjons-parametere (SR, CRP, trombocytose) og økt 
antall (neutrofile) leukocytter (20-30.000/mm3 er ikke uvanlig), høyt ferritin, men ingen auto-antistoffer i 
blodprøver. Microcytær anemi er oftest mer uttalt enn ved andre kroniske inflammatoriske sykdommer. 

Makrofag Aktiverings-Syndrom (MAS) 

I alt utvikler ca. 10% av barna med sJIA Makrofag Aktiverings-Syndrom (MAS). Komplikasjonen ses også 
ved juvenil SLE og der sykdommene kompliseres av virusinfeksjon, særlig Epstein-Barr virus (EBV). 

• Vennligst les om MAS i eget kapittel. 

Differensialdiagnoser til sJIA: Ved sykdomsdebut er ingen sikker diagnose mulig. En må utelukke bakterie- 
eller virusinfeksjon, malignitet (leukemi) og andre revmatiske sykdommer (Kawasaki syndrom). Ved mulig 
eksponering må malaria vurderes. Her er en huskeliste (Tilpasset etter Giancane G et al, Rheum & Therapy 
2016): 

Differensialdiagnoser ved systemisk JIA 

• Autoinflammatoriske sykdommer 

• Inflammatorisk tarmsykdom: Crohns sykdom 
• Infeksjoner: Bakterier/sepsis. Tyfoid feber. Malaria. Leishmaniasis. Brucel-

lose. Virale infeksjoner 

• Malign sykdom: Leukemi. Lymfom. Nevroblastom 
• Revmatisk feber 

• Systemiske bindevevssykdommer: Juvenil SLE 
• Systemisk vaskulitt: Kawasaki syndrom 

 

Behandling av SJIA: Mot symptomer er det vanlig å gi NSAIDs som naproksen eller ibuprofen. Den 
videre behandlingen har endret seg de siste årene. Tidligere var neste steg glukokortikoider (prednisolon) 
og DMARDs (metotreksat). En bedre strategi har vist seg å være biologisk behandling i form av IL-1 hem-
meren anakinra, alternativt canakinumab (dyrere). Et annet alternativ er IL-6 hemmer (tocilizumab). En 
forventer nesten umiddelbar effekt. Ved mistanke om MAS (se ovenfor) suppleres med glukokortikoider i 
høye doser og andre anbefalte tiltak. 

Sykdomsforløp: Monosyklisk eller persisterende, sykdom ses hos over 50%.  Artritt følger da ofte 
feberepisodene og prognosen på lengre sik er ofte god. Et annet forløp foreligger når de systemiske symp-
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Artritt i høyre kne ved oligoartikulær JIA. 
Små barn klager lite, men halting og stivhet, 
særlig om morgenen er typisk. Ved uttalte 
smerter i ledd og skjelett bør andre 
diagnoser mistankes, inklusiv infeksjon og 
malignitet. 

tomene med feber går tilbake, men artritten blir kronisk. Denne formen kan medføre betydelige destruk-
sjoner i ledd. 

Klassifikasjonskriterier 

• Vennligst se nederst i dette kapittelet. 

Oligoartikulær / 
pauciartikulær JIA 

ICD-10; M08.4 

Definisjon: Sykdommen omfatter fire eller færre (<5) ledd 
i løpet av sykdommens seks første måneder. ILAR 
definerer to undergrupper: Ekstendert oligoartikulær JIA
dersom flere ledd angripes etter seks måneders forløp 
og persisterende oligoartikulær JIA dersom forløpet 
begrenses til fire eller færre (<5) ledd. Oligoartikulær/pau-
ciartikulær JIA (etter ILAR-klassifikasjonen) tilsvarer i 
stor grad med “Early-onset ANA-positiv JIA” etter Mar-
tini 2019-klassifikasjon (se nedenfor). Denne formen for 
artritt debuterer ikke hos voksne. Illustrasjon: Kim JG, 
2010. CC BY-NC 3.0 

Genetikk: RF / CCP negativ oligoartikulær JIA er 
assosiert med HALDRB1:11:03/04 og DRB1:08:01.  En 
beskyttende effekt er beskrevet ved genet DRB1:15:01 (Hersh AO, 2015). 

Epidemiologi: Oligoartikulær JIA utgjør 50-80% av alle med JIA. De fleste er jenter. Sykdommen kan 
debutere i alle barne-årene, men hyppigst ved 2-3 års alder og sjelden etter 10 års alder. Omtrent 50% 
utvikler ekstendert sykdom (se ovenfor). 

Symptomer på Oligoartikulær artritt 

• Ved sykdomsdebut observeres at barnet halter om morgenen. Smerter er mindre fremtredende, selv 
om et kne, ankel eller annet ledd kan være hovent og noe varmt. 

• Artritt i ett kne (30-50%) eller en ankel er vanligst. 
• Asymmetrisk affeksjon vanligst 
• Artritt i håndledd og ankler kombinert med høy senkningsreaksjon (SR) og CRP indikerer økt risiko 
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for ekstendert sykdom (Al-Matar MJ, Petty RE, 2002) 
• Hofteledd angripes sjelden (differensialdiagnose: infeksjon) og feber er uvanlig. 

Klinisk undersøkelse ved Oligoartikulær artritt 

• Artritt-tegn i ett eller flere ledd (kjeveledd/gapeevne og cervical-columna skal også vurderes) 
• Redusert bevegelighet i ledd 
• Vekstforstyrrelser 
• Uveitt/iridocyklitt (asymptomatisk) affiserer 20-25% og kan foreligge fra debut og må vurderes av 

øyelege. 

Nærmere om anamnese og undersøkelser er beskrevet  i eget kapittel 

Laboratorieprøver: SR og CRP er ofte moderat forhøyet. ANA foreligger hos ca. 80% og er assosiert med 
risiko for uveitt. Spesifikke ANA-undergrupper forventes ikke. 

Bildediagnostikk: Ultralydundersøkelser er godt egnet for diagnostikk og kontroll i tillegg til klinisk vurder-
ing. MR dersom behov for nærmere avklaring. Røntgen ved vurdering av vekstforstyrrelser. 

Differensialdiagnoser ved Oligoartikulær artritt 

• Andre typer juvenil artritt 
• Borreliose 
• Andre infeksjoner (tuberkulose, annen septisk artritt, osteomyelitt) 
• Leukemi (ALL) eller annen malign sykdom (nevroblastom) 
• Pigmentert villonodulær synovitt 

Behandling 

Sykdomsaktivitet og behandlingsmål defineres før behandlingsstart. Barnet og foresatte informeres. 

Leddpunksjon og injeksjon av kortikosteroid (Lederspan) har god effekt. NSAIDs forventes å ha sup-
plerende effekt. 

DMARDs som Metotreksat eller andre sykdomsmodifiserende legemidler gis ofte dersom fem eller flere 
ledd angripes. Biologiske legemidler kan suppleres ved et aggressivt forløp eller når uveitt foreligger (etaner-
cept har ikke effekt på uveitt, adalimumab foretrekkes). 

Prednisolon og andre systemiske kortikosteroider er ikke en etablert del av behandlingen. 

Prognose: Over 50% av tilfellene er selvbegrensende innen 5 år (Guzman J, 2015). Ekstendert sykdom (se 
ovenfor) har generelt dårligere prognose enn persistent type. Veksthemming forekommer. 
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Polyartikulær JIA med affeksjon av små 
fingerledd. Dette er en potensielt alvorlig 
manifestasjon som bør behandles raskt. 

Polyartikulær artritt. Uvanlig alvorlig 
forløp. 

Klassifikasjonskriterier 

• Vennligst se nederst i dette kapittelet. 

Polyartikulær JIA 

ICD-10: M08.3 (seronegativ) 

Definisjon: Polyartikulær JIA affiserer fem eller flere ledd 
de første 6 måneder av sykdomsforløpet. Sykdommen 
deles inn i to undergrupper: Seronegativ og seropositiv 
polyartikulær JIA. Den seropositive typen ligner mest på 
revmatoid artritt (RA) hos voksne. Illustrasjon: Kim JG, 
2010. CC BY-NC 3.0. 

Seronegativ polyartikulær JIA 

Omfatter ca. 25% av JIA. Revmafaktorer (RF) og CCP 
antistoff er fraværende, men ANA påvises hos de fleste. Sykdommen har klare fellestrekk med oligoar-
tikulær artritt også ved at jenter angripes hyppigst, og de har en høy forekomsten av uveitt/iridocyklitt. 
Artritt er ofte symmetrisk og omfatter ikke sjelden fingre og tær.   GWAS (genomstudier) har ikke påvist 
forskjeller i sykdomsdisposisjon mellom seronegativ polyartikulær JIA og oligoartikulær JIA, noe som 
styrker hypotesen om at de er to utgaver av samme sykdom. 

Seropositiv polyartikulær JIA 

Denne formen debuterer oftest etter ti års alder og er hyp-
pigst hos jenter. En påviser RF og CCP-antistoff i blod-
prøver. Små ledd i fingre og tær, håndledd, albuer, skuldre, 
nakke, kjeveledd, hofter, knær og ankler angripes, ofte sam-
tidig på begge sider (symmetrisk artritt). Uveitt/iridocyklitt 
ses sjelden.  Sykdommen og forløpet er som ved revmatoid 
artritt hos voksne. En må dermed regne med behov for 
medikamentell behandling i mange år. Illustrasjon: Barut K, 
2017. CC BY2.5. 

Behandlingen er både for seronegativ og seropositiv type med NSAIDs, kortison (Lederspan) -injeksjoner i 
affiserte ledd, DMARDs (metotreksat) og ofte biologiske legemidler. 

Klassifikasjonskriterier 
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Fire kasus spondyloartritt hos barn: 1) 
Daktylitt i tå 3 ved udiff. SpA hos 12 år 
gammel gutt. 2) 11 år gammel gutt med 
juvenil Bekhterevs og hevelse i ankel. 3) 16 
år gammel gutt med reaktiv artritt. 
(keratoderma blenorrhagica). 4) Artritt i 
ankel og entesitt i Achilles-sener hos 12 år 
gammel gutt med uspes. SpA. 

• Vennligst se nederst i dette kapittelet. 

Entesitt-Relatert Artritt 
(eRA) 

ICD-10: M08.1 

Definisjon: Entesitt-relatert artritt tilsvarer juvenil anky-
loserende spondylitt (Bekhterevs) affiserer enteser (sene-
fester) og iliosakralledd. De fleste har vevstypen HLA-B27. 
Tilstanden overlapper og er delvis identisk med spondyloar-
tritt hos barn. Illustrasjon: Burgos-Vargas R, 2012. CC BY 
2.0. 

Epidemiologi: eRA utgjør 10-20% av JIA og 60-80% er gut-
ter fra seks års alder. De fleste er over 12 år alder ved debut. 

Patogenese og genetikk: Det foreligger en sterk assosiasjon 
med HLA-B27. Det er mange ganger økt risiko for eRA 
dersom Bekhterevs / ankyloserende spondylitt foreligger blant første grads slekt (foreldre, søsken). Samtidig 
forekomst av Ulcerøs kolitt,  Crohns sykdom eller psoriasis ses hos noen. 

Symptomer på eRA 

• Artritt omfatter vanligvis knær, ankler og hofter. Omtrent halvparten får artritt i fire eller færre ledd. 
• Columna angripes (syndesmofytter), ankylose senere i forløpet. 
• Daktylitt i fingre og tær. 
• Entesitt foreligger oftest ved festet for Akillessenene på calcaneus, patellarsener ved knær og plantar-

fascier. 
• Iliosakralledd (IS) angripes ofte. Symptomer fra IS-ledd er vanskelige å verifisere før langt opp i ten-

årene. 
• Inflammatorisk ryggsmerte 
• Uveitt / iridocyklitt kan være asymptomatisk. 

Bildediagnostikk: Inflammasjon i i enteser og IS ledd visualiseres tidligst med ultralyd (enteser) og MR 
(enteser og IS-ledd). Fordi MR ikke skiller godt mellom normale vekstprosesser og artritt i IS ledd kan 
tidlige forandringer i IS-leddinflammasjon lett feiltolkes/overdiagnostiseres. Patologiske forandringer ses 
først på iliumsiden av IS-leddene. Typisk er ødem i leddnære skjelettområder med utvikling av usurer i 

JUVENIL ARTRITT  |  768

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617420
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3403902_1546-0096-10-14-5&query=enthesitis%20related&it=xg&req=4&npos=47
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Psoriasis (utbredt, kløende plakk-psoriasis) 
hos et 14 år gammelt barn før behandling. 

leddflatene. Inflammatoriske forandringer i columna og ankylose i IS-ledd og columna kan utvikles senere i 
sykdomsforløpet. 

• Vennligst les mer om bildediagnostikk i eget kapittel 

Differensialdiagnoser: Entesitt kan skyldes overbelastning og affeksjon av patellarsener kan forveksles med 
Schlatters sykdom (apofysitt og osteonekrose). 

Behandling 

• NSAIDs  som ibuprofen eller naproksen brukes som symptomlindrende tiltak. 
• Ved perifer artritt er leddpunksjon og kortikosteroid-injeksjon (Lederspan) aktuelt. 
• Ved overveiende perifer artritt vurderes DMARDs (metotreksat), men effekt på det aksiale skjelett 

(inklusiv IS-ledd) forventes ikke. 
• Biologiske legemidler som adalimumab, etanercept eller infliksimab forventes å ha god effekt også på 

columna og IS-ledd. 
• Fysioterapi for å bedre og opprettholde bevegelse, styrke og kroppsholdning og annen tverrfaglig 

behandling er viktig. 

Klassifikasjonskriterier 

• Vennligst se nederst i dette kapittelet. 

Juvenil Psoriasisartritt 
(JPsA) 

ICD-10: M09.0; L40.5 (psoriasis med artropati) 

Psoriasisartritt hos barn er en vanskelig diagnose som 
kan overlappe med andre former for JIA. Relativt spesi-
fikke symptomer er psoriasiseksantem, negle-pitting og 
daktylitt. Illustrasjon: Smith RL, 2016. CC BY-NC-ND 
4.0. 

Noen har entesopati, men da en uklar avgrensing mot 
entesitt-relatert JIA. Artritten kan være asymmetrisk og ANA relatert, noe som er felles med oligoartikulær 
JIA. Der RF og CCP-antistoff forekommer er sykdommen forenelig med seropositiv polyartritt. 
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• Psoriasisartritt hos voksne er beskrevet i eget kapittel 

Klassifikasjonskriterier 

• Vennligst se nederst i dette kapittelet. 

Udifferensiert juvenil artritt 

ICD-10: M08.9 

I tidlig sykdomsfase kan differensiering være vanskelig hos mange, men i forløpet klassifiseres de fleste. Når 
JIA foreligger, men tilstanden passer flere av subgruppene på grunn overlappende symptomer og under-
søkelsesfunn, kan sykdommen klassifiseres som udifferensiert JIA. Dette tilsvarer de udifferensierte for-
mer for revmatisk sykdommer blant voksne. Håndtering av slike tilfeller tilpasses individuelt. Man retter 
behandling og oppfølging etter den JIA-subgruppen som ligger nærmest de viktigste symptomer og under-
søkelsesfunn. 

Klassifikasjonskriterier 

Vennligst se nederst i dette kapittelet. 

ILAR-klassifisering av JIA 

Systemisk JIA 

Artritt i minst ett ledd og forutgående feber dokumenterbart i minst tre dager over minst to ukers varighet. 
I tillegg skal minst ett av følgende være assosiert: 

• Flyktig utslett 
• Generalisert lymfadenopati 
• Hepato/splenomegali 
• Serositt 
• Eksklusjon ABCD: se nedenfor 

Oligo-artikulær 

Persisterende eller ekstendert oligoartritt: 
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• Artritt i 1-4 ledd de første 6 måneder av sykdomsforløpet 
◦ Persisterende: Inntil 4 affiserte ledd gjennom hele sykdomsforløpet 
◦ Ekstendert: Mer enn 4 ledd etter 6 måneders forløp 

• Eksklusjon: ABCDE (se nedenfor) 

Polyartikulære former 

-RF-negativ polyartritt 

• RF- 
• Artritt i 5 eller flere ledd i løpet av de føste 6 måneders sykdomsforløp 
• Eksklusjon ABCDE (se nedenfor) 

-RF positiv polyartritt 

• RF+ 
• Artritt i 5 eller flere ledd i løpet av sykdommens 6 første måneder 
• Eksklusjon ABCE (se nedenfor) 

Juvenil Psoriasis-artritt 

Artritt + psoriasis eller artritt og minst to av følgende assosierte funn: 

1. Daktylitt 
2. Negle-pitting 
3. Onycholyse 
4. og/eller psoriasis hos første-grads slektning (foreldre, søsken) 

• Eksklusjon BCDE (se nedenfor) 

Entesitt-relatert artritt 

Artritt og/eller entesitt med minst to av følgende 

1. Påvist eller anamnese på smerter i iliosakralledd med- eller uten inflammatorisk ryggsmerte 
2. HLA-B27+ 
3. Sykdomsdebut med artritt hos en over 6 år gammel gutt 
4. Akutt (symptomatisk) anterior uveitt 
5. Sykehistorie blant første grads slekt (foreldre, søsken) på følgende: 

◦ Bekhterevs/ankyloserende spondylitt 
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◦ Entesitt-relatert artritt 
◦ Sakroiliitt med inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt, Crohns) 
◦ Reiters syndrom 
◦ Akutt uveitt 

6. Eksklusjon: ADE (se nedenfor) 

Udifferensiert JIA 

Artritt som ikke fyller noen av de ovenfor nevnte kriterier eller som samtidig fyller to eller flere av kriteriene 

Eksklusjoner (gjelder alle ILAR-kriteriene ovenfor) 

A. Psoriasis eller sykehistorie på psoriasis hos pasienter eller deres første grads slektninger. 
B. Artritt blant HLA-B27 positive gutter med debut etter 6 års alder 
C. Bekhterevs / Ankyloserende spondylitt, entesitt-relatert artritt, sakroiliitt med IBD, Reiters syndrom, 
akutt anterior uveitt  eller en sykehistorie på disse blant første gards slektninger 
D. Forekomst av IgM revmatoid faktor (RF) ved minst to anledninger med minst tre måneders avstand E. 
Påvist systemisk JIA 

Foreslått ny JIA- Klassifisering av 2019 

(Martini A, J Rheum 2019) 

A. Systemisk JIA 

Feber av ukjent årsak (utelukke infeksjoner, neoplasmer, autoimmune eller autoinflamma-

toriske sykdommer). Feberen skal dokumentert opptre minst en gang daglig ≥ 39°C  og falle 

til ≤ 37 °C mellom toppene og feberen skal opptre på minst tre påfølgende dager i løpet av en 

to ukers periode. 

I tillegg kreves enten to major kriterier eller ett major og to minor-kriterier. 

Major kriterier 

(1) Flyktig (nonfiksert) erythematøst utslett 

(2) Artritt 

Minor kriterier 

1. Generalisert forstørrede lymfeknuter og/eller hepatomegali og/eller splenomegali 
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2. Serositt 

3. Artralgi (ikke artritt) over minst to uker 

4. Leukocytose (≥ 15,000/mm3) med neutrofili 

B. RF (Revmafaktor) -positive JIA. 

Denne formen ligner mest på revmatoid artritt (RA) hos voksne. De fleste barn som angripes 

er jenter som nærmer seg voksen alder. 

Foreslåtte klassifikasjonskriterier (Martini A, J Rheum 2019): 

1. Artritt i ≥ 6 uker og 

2. Assosiert med to positive tester for RF som tas med minst tre måneders mellomrom 

eller minst en positiv antistoff-test for cyklisk citrillunert peptid (CCP) 

C. Entesitt/spondylitt (SpA) -relatert JIA. 

Artritten kan også være assosiert med økt risiko for rygg-affeksjon (sakroiliitt), betennelse i 

senefester (entesitt) og vevstypen HLA-B27 (entesitt relatert JIA). Hos noen er sykdommen 

assosiert med psoriasis eller inflammatorisk tarmsykdom. 

Foreslåtte klassifikasjonskriterier (Martini A, J Rheum 2019): 

1. Perifer artritt ≥ 6 uker og entesitt eller 

2. Artritt ≥ 6 uker eller entesitt pluss ≥ 3 måneder med inflammatorisk ryggsmerter og 

sakroiliitt ved bildediagnostikk eller 

3. Artritt ≥ 6 uker eller entesitt pluss minst to av følgende 

• 1) Smerter i iliosakralledd 

• 2) Inflammatorisk ryggsmerte (ihht definisjon av Sieper J et al, 2009) 

• 3) HLA-B27 

• 4) Akutt (symptomatisk) anterior uveitt 

• 5) SpA blant førstegradsslektning (foreldre, søsken, barn) 
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D. Early-onset ANA-positiv JIA. 

1. Artritt  ≥ 6 uker og 

2. Early-onset (≤ 6 år), og 

3. To positive ANA tester med titer ≥ 1/160 (ved lmmunfluorescens) tatt med minst tre 

måneders avstand. 

• Eksklusjon av systemisk JIA, RF-positiv JIA og entesitt/SpA relatert JIA 

E. Annen JIA 

1. Artritt i ≥ 6 uker 

2. Fyller ikke kriteriene A-D ovenfor 

F. Uklassifisert JIA 

1. Artritt ≥ 6 uker 

2. Oppfyller flere av av klassifikasjonene A-D 

Retningslinjer 

ACR: 

Ringold S, 2019 (behandling) 

Wallace CA, 2011 (kriterier for remisjon) 

Norsk Revmatologisk Forening: 
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• Uveitt-screening 
• Vaksinasjon 
• Metotreksat-oppfølging 

Litteratur 

• Ringold S, 2019 (behandling) 
• Ravelli A, Lancet 2007 
• Prakke B, Lancet 2011 
• Nigrovic PA, 2018 
• Baruk K, 2018 
• Stoll ML, 2014 (behandling) 
• Martini A, 2019 (ny klassifikasjon) 
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109. 

KAWASAKI SYKDOM (REV 034) 
Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på Kawasakis sykdom 

Akutt debut. De fleste er under fem års alder. 

Etter noen dager med intermitterende eller konstant feber opptrer konjunktivitt, hovne lepper, 

munnslimhinner, halslymfeknuter og utslett. 

Risiko for koronararterie-affeksjon. 

Læringsmål REV 034 

ICD-10: M30.3 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617614


Kawasakis syndrom hos gutt, 7 år gammel 
med feber 39-40 grader, hovne 
lymfeknuter og cellulitt. Svært høye 
inflammasjons-parametere. God effekt av 
immunglobuliner iv. Etter 2 uker kom i 10 
dager. med hudavskalling på fingre. 

Definisjon 

Kawasaki sykdom (KD) som også har vært kalt mucocuta-
neous lymph node syndrome, forekommer hovedsakelig hos 
spedbarn og ungebarn og er den nest hyppigste vaskulitt-
sykdommen hos barn (etter Henoch-Schönlein / IgA 
vaskulitt) hos kaukasiere men hyppigste øst asiatisk opprin-
nelse spesielt fra Japan og Korea. KD er en akutt, monofa-
sisk selvbegrensende vaskulitt av ukjent etiologi. 
Ved ubehandlet KD utvikler omtrent en av fem affiserte 
barn koronararterieaneurismer. Nesten all morbiditet og 
mortalitet relatert til KD forekommer hos pasienter med 
store koronararterieaneurismer. 

Siste året etter COVID-19 pandemien forårsaket av coron-
avirus type SARS-CoV2 er økende rapporter om tilstand 
som likner Kawasaki sjokk syndrom som inflammatorisk 
multisystem sykdom som affiserer barn som manifestasjon 
hos barn som har dokumenter med akutt coronavirus 
infeksjon med SARS-CoV2 (1, 2). Dette har på en mange 
revitalisert hypotesen om at KD er en virusindusert sykdomstilstand til tross man foreløpig ikke har funnet 
en sikker årsak (1, 3, 4). Illustrasjon: Rossi Fde S, Silva MF, Kozu KT, Camargo LF, Rossi FF, Silva CA, 
Campos LM – Einstein (São Paulo, Brazil) (2015). CC BY-NC 3.0 

Historikk 

Sykdomstilstanden er nevnt etter den japanske barnelegen Tomisaku Kawasaki, som i 1967 beskrev syk-
domstilstanden i femti barn (5).  Dette er ikke den første rapporten om KD, men knapt 9 år tidligere 
beskrev Munro-Faure nekrotiserende arteritt i koronararterier hos et spedbarn (6). Tidligere har vært en 
rekke rapporter om spedbarn med det som var referert til infantile polyarteritis nodosa som døde av rup-
turer av koronarkar. Eldste rapporten om tilstanden som foreløpig er blitt funnet, er fra 1871 fra Storbri-
tannia av dr. Samuel Gee. 

Kriterier for klassifikasjon og mål på 
sykdomsaktivitet 

Det ble i 2004 lansert diagnostiske kriteria for KD som baserer seg på at det er minst fem døgn med feber 
og minst fire av fem følgende kriteria (7, 8). 
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Det forutsetter at flere mulige differensialdiagnoser er ekskluderte (-> Tabell 2) (9, 10). 

Tabell 1 Diagnostiske kriterium for Kawasaki sykdom. 

Feber i fem døgn og tilstedeværelse av minst fire av fem følgende: 

1. Endringer i ekstremiteter: 

akutt fase: erythem av håndflater og såler, og ødem av hender og føtter 

subakutt fase: hudavskalling på fingre og tær. 

2. Polymorf eksantem. 

3. Bilateral konjunktivinjeksjon. 

4. Endringer i lepper og munnslimhinne: erythematøse og sprukne lepper, «jordbær 

tunge», og oral og faryngal hyperemi. 

5. Cervikal lymfadenopati (> 1,5 cm i diameter) 

Inkomplett KD når det 2-3 kliniske kriteria uten forklaring (tabell 2). 

Epidemiologi 

Det er meget stor variasjon av årlig insidens av KD. Sykdommen opptrer betydelig hyppigere hos folk med 
øst-asiatisk opprinnelse, spesielt hos de som kommer fra Japan og Korea, men noe færre i Kina inklusiv 
Taiwan. I Japan er særskilt oppmerksomhet om sykdommen der de har opprettet et nasjonal KD register 
Der er anslått at hele 1% av Japanske barn får sykdommen før fem års alder og der er registret over 250.000 
pasienter som har gjennomgått KD de siste 50 årene.  I Japan er årlig insidens hos barn yngre en 5 år på 215 
per 100.000.  Kina inklusiv Taiwan kommer nærmest Japan i henhold til insidens, men de finner færre en 
1/3 – 1/4 del av insidensen i Japan på mellom 41-69 per 100.000 per år. 

Det er vanskelig å sammenligne tall fra Japan med andre land der de virker å ha særskilt fokus på KD men 
epidemiologiske tall fra England, Israel og USA viser henholdsvis 8, 7, og 12 årlige tilfeller per 100.000 barn 
yngre en fem år. 

KD opptrer hyppigere hos gutter (1,4 – 1,6 ganger oftere en jenter) og forekomsten er høyest i alderen 6 
– 12 måneder. Sykdommen er sjelden før ½ års alder og opp mot 90% er under 5 år gamle. Det er referert 
enkelte voksne pasienter som fyller kriteria for KD men det er svært sjelden og da mange som ikke fyller 
2004 KD kriteria som er utviklet for barn (11). 

I Japan har man observert tre særskilte epidemiske episoder på KD i 1979, 1982 og 1986 og har observert 
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at sykdommen opptrer noe hyppigere om vinteren. Det omtrent 10-30 dobbelt økt risiko for å få KD hvis 
søsken har fått sykdommen og dobbelt risiko hvis ene av foreldrene har blitt affisert. 

Patogenese og patologi 

Det er vedvarende mistanke om at KD er i hovedsakelig infeksjonsutløst tilstand. Selvbegrenset sykdomstil-
stand med høy feber, utslett, lymfadenopati og hevelse i slimhinner (mukositt) er symptomer ofte assosiert 
til infeksjon. Både er det sykdomsmanifestasjonen i tillegg til forløpet og behandlingen som skiller seg fra 
andre vaskulittsykdommer. Siste tiden fra den coronavirus sykdom 2019 (COVID-19) har dette fått økt 
oppmerksomhet pga. betydelig økt sykdomsbilde hos barn smittet av coronavirus (SARS-CoV2) med mul-
tisystem inflammatorisk syndrom som har flere likhetstrekk med KD og kalles «paediatric inflammatory 
multisystem syndrome temporally associated with SARS- CoV-2» (PIMS- TS) (12, 13). 

Som anført er det over 10 dobbelt økt risiko hos pasienter av japansk herkomst å få KD i henhold til 
kaukasiere. Flere gener er blitt identifisert gjennom giga-genstudier («genome-wide») både med assosiasjon 
(GWAS) og kobling (GWLS). Genene som er assosiert til KD kan klassifiseres i fire hovedgrupper. Gener 
som har med T-celle-aktivering (ITPKC, ORAI1, STIM1), gener assosiert til dysregulert B-cellesignalering 
(CD40, BLK, FCGR2A), gener assosiert til redusert apoptose (CASP3), og gener som er assosiert til endret 
transformasjonsvekstfaktor beta-signalering (TGFB2, TGFBR2, MMP, SMAD)(14, 15). 

Immunresponsen assosiert med Kawasaki sykdom er kompleks og involverer aktivering og infiltrasjon av 
koronararterieveggen av både medfødte og adaptive immunceller. Forskning har avdekket tilstedeværelse 
av IgA-plasmaceller og en oligoklonal IgA-respons i arterievev fra pasienter med KD som kan antyde at 
dette er immunrespons blir drevet av inntreden av et patogen fra slimhinne og sannsynligvis fra luftveiene, 
men kan også være fra tarm via «tarm-vaskulær» aksen (4, 15). Histologi av koronarkar hos barn som døde 
av sykdommen viser fibrinoid nekrose med ødeleggelse av lamina elastica og aneurismedannelse i karet. 
Den tidlige uttalte infiltrasjonen av neutrofile i karvegg av koronararteriene, som oppstår i de første 1-2 
ukene av sykdom er bli fulgt av forskyvning av nøytrofile med mononuklære celler, med avtakende inflam-
masjon innen 2 måneder etter sykdomsdebut. Det ses aktivitetstegn fra endotelceller. «Neutrophil extra-
cellular traps» (NETs) er nettverk av ekstracellulære fibre, som er sammensatte av DNA-fibre, histoner og 
nøytrofile granula proteiner som neutrofil elastase og myeloperoksidase der hovedoppgaven er å fange pato-
gen. Serum fra KD pasienter ser ut til å stimulere NET-dannelse i menneskelige nøytrofile in vitro. NET-
dannelse krever konvertering av histon arginin til citrullin med PAD4 og musemodell har viste betydelig 
PAD4-ekspressjon hos mus med KD-liknende vaskulitt, men ikke i kontrollmus. Dette kan tolkes med at 
nøytrofile, som har infiltrert kar i KD-lignende mus, er direkte involverte i patogenesen med økt produk-
sjon av NETs (15, 16). 
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Klinikk 

Sykdomsutvikling ved KD deles ofte ned tre sykdomsfaser. Det er akutt febril fase, subakutt og rekonvale-
sensfase. 

Akutt febril fase varer oftest opp mot 2 uker med høy og oftest vedvarende feber som ofte over 40°C og 
responderer dårlig på febernedsettende. Da utvikles andre symptomer som forkjølelse, oftest bilateral kon-
junktivitt uten pussdannelse, mukositt ofte med tørkforandringer i lepper og jordbæraktig tunge. Hudut-
slett med eksantem med rubor som starter på trunkus etter hvert bleieområde i perineum med etter hvert 
hudavskalling («desquamation») der. Det utvikles lymfadenopati som oftest begynner med forstørrelse av 
lymfeknuter på hals. Lymfadenopatien avtar spontant etter noen få dager. Leddsmerter eller artritt og tar 
dager. 

Neste fase er subakutt fase som rekker frem i uke 3-4 der symptomer avtar og uten behandling vil tilstanden 
roe seg. Barnet blir afebril og bedring i mukositt og konjunktivitt men oftest økende hudavskalling bla. 
fra finger, hender og føtter og i denne fasen av sykdommen er oftest første tegn på aneurisme dannelse på 
koronararterier som forekommer hos rundt 25%. Koronararterieaneurismer utvikles dynamisk over tid og 
er vanligvis fult utviklet ca. 6 uker etter sykdomsdebut og viktig med ny screening med ekkocardiografi etter 
6-8 uker. Risikoen for hjerteinfarkt fra blodpropp i hjertearterien er størst de første 2 årene etter sykdoms-
debut, mens stenose og okklusjon utvikler seg imidlertid over flere år (17-19). Hvis intravenøst immunglob-
ulin administreres innen 10 dager etter begynnelsen av feber, reduseres risikoen ca. femdobbelt fra ca. 25% 
til mindre en 5%. 

Det er rundt 1/3 del av pasienten som har grad av myokarditt, men som oftest er det lavgradig.  Det er rap-
porter om sentralnervøse manifestasjoner i form av aseptisk meningitt, kranial nevropati. 

Leddsmerter, artralgi er relativ vanlig, men det er beskrevet artritt i færre en hos 10% tilfelle og der det van-
ligvis er enten oligoartikulær eller polyartikulær leddaffeksjon av vanligvis; ankler, kne, hofte, handledd og 
albue. Artritten avtar innen få uker og som regel uten permanent leddskade. 

Forkjølelsessymptomer med symptomer fra øvre luftveger er vanlig tidlig i fasen. 

Symptomer fra tarm forekommer hos omtrent ¼ av pasientene oftest da med vanntynn diare og sterke 
smerter og utspilt abdomen. Og fortykkelse i tarmvegg og også galleblærevegg og i sjeldne tilfeller kan 
invaginasjon forekomme. 

Det er beskrevet nyreaffeksjon med nefritt men det er sjelden og det er også sjeldent med nyresvikt og går 
da mistanken ofte mer mot behandlingen en sykdommen. Svært høye doser av NSAID og eller intravenøs 
immunglobulin (IVIg) kan gi nyrekomplikasjoner (20).  Det er sjeldne rapportert om orkitt 

Tredje og siste fasen er rekonvalesensfase der symptomene gradvis forsvinner og langtidskomplikasjonen 
hos del av pasientene er som følge av skader på koronararterier under sykdomsforløpet. 
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Differensialdiagnoser ved Kawasaki sykdom 

Tabel 2: Differensial diagnoser ved Kawasaki sykdom. 

• Adenovirus, parvovirus B19 eller herpesvirusinfeksjoner (HHV) inkl. Herpes simpleks, 

HHV-6 og -7 samt og cytomegalovirus 

• Meslinger 

• Mononukleose (Epstein-Barr virus infusion (EBV)) 

• Coronavirus SARS CoV2 infeksjon COVID-19 er assosiert til «paediatric inflammatory 

multisystem syndrome temporally associated with” SARS- CoV-2» (PIMS- TS) 

• Streptokokker. Reaksjon på streptokokker ev. stafylokokker 

• Polyarteritis nodosa (PAN)/DADA2 

• Revmatisk feber 

• Rickettsiose som forårsakes av en rekke (over 20) underarter av Rickettsia bakterien, 

som forårsaker flekkfeber «spotted fever group» (SFG)) (Her er reiseanamnese er vik-

tig der dette er importsykdommer i Norge) 

• Skarlagensfeber 

• Steven Johnson syndrome 

• Systemisk form av juvenil idiopatisk artritt (sJIA) – Stills sykdom. 

• Systemisk lupus erythematosus blant barn (JSLE) 

• Toxic shock syndrome 

Undersøkelser 

En grundig anamnese og kartlegging av feber samt en grundig klinisk undersøkelse. 

Infeksjonsutløst tilstand er hoveddifferensiell diagnose se her over. 

SARS-CoV2 

Per dags dato er viktig å utelukke coronavirus SARS-CoV2, med PCR utstryk fra øvre luftveier og SARS-
CoV2 antistoffer. I tillegg viktig med undersøkelser for å utelukke ovenstående differensial diagnoser med 
andre virus PCR fra øvre luftveier inklusiv adenovirus og eventuelt meslinger, samt antistoffanalyser og 
PCR for bla. EBV og Parvovirus B19. 

Halsutstryk for gruppe A beta-hemolytiske streptokokker samt antistreptolysin O (ASO) og/eller anti-
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deoxyribonuclease B (ADB). Blodkulturer er oftest indisert som del i differensial diagnosen sepsis/
endokarditt. 

Blodprøver 

Inflammatoriske parameterne senkning (SR) og C-reaktivt protein (CPR). 

Anti-nukleær antistoffer (ANA IIF/EliA), komplement faktorer C3 og C4 samt anti-neutrofil cytoplasma 
antistoffer (ANCA). I tillegg hematologiske parametere med maskinell differensial telling og ha lav terskel 
for å undersøke blodutstryk. Lever- og nyrefunksjonsparametere og elektrolytter. I tillegg ta albumin, 

ferritin, triglyserid og fibrinogen med tanke på hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) som også kalles 
makrofag aktivering syndrom (MAS) når dette rammer pasienter med juvenil idiopatisk artritt (JIA). 

Urin stiks, mikroskopi og dyrkning. 

Gjentatt elektrokardiografi (EKG) og ekkokardiografi (EKKOcor) bør utføres hvis mistanke om KD og 
gjentas etter 6-8 uker og evt. ytterligere undersøkelser med koronarangiografi evt. CT koronarangiografi og 
MRI av hjerte kan vurderes. 

Koronaraffeksjon medfører til aneurisme dilatasjon og basert på ekkokardiografi. Dette er oftest presentert 
som Z-poengsum, som antall standardavvik under eller over indre lumendiameter normalisert for 
kroppsoverflate. Hvis det foreligger koronaraffeksjon forverres den vanligvis i løpet av de første fire til seks 
ukene fra sykdomsdebut. Aneurisme utvidelse er usannsynlig når det foreligger normal lumen diameter (Z-
score <2). Dette økes med økt Z-score og diameter av utvidelse. Store koronararterieaneurismer (definert 
som Z-score> 10 eller diameter ≥8 mm) er assosiert med den høyeste risikoen for sykelighet og dødelighet 
(21). 

Diagnosen 

Diagnose av klassisk eller komplett KD eller ukomplett KD baserer seg på mønstergjenkjenning. 

Konferert med aktuelle blodprøver og i visse tilfeller med karforandringer. 

Behandling 

Intravenøst immunglobulin (IVIg): Hos pasienter med sikker KD eller stor sannsynlighet for KD er 
indikasjon for IVIg. Behandlingen er en kur med IVIg  2 g/kg administrert i løpet av 8 til 12 timer.  IVIg 
er mest effektiv hvis administreres i løpet av de første 10 dagene fra sykdomsstart som er før aneurismer i 
koronarkar vanligvis utvikles. IVIg administreres selv utover 10-dagers vinduet hos pasienter med bevis på 
vedvarende vaskulitt eller systemisk betennelse. 
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Kobayashi score brukes til prognostisk vurdering i Japan og indikerer manglende effekt på intravenøst gam-
maglobulin (IVIg) og de som vil ha tilleggseffekt på ytterligere behandling. Kabayasy score er lite kart-
lagt hos kaukasiere. Scoret baseres på rekke parametere inkludert; hyponatremi ≤133 mmol/L [2 poeng], 
forhøyet ASAT≥100 U/L [2 poeng], CRP≥100mg/L [1 poeng], neutrofili≥80% [2 poeng], trombocytter 
≤300.000 m3 [1 poeng], alder ≤12 måneder [1 poeng] og tidlig diagnose med klart sykdomsbilde [2 poeng] 
(22). De som har 0-1 poeng har under 3% sjanse ikke å respondere på IVIg ,mens de som har 6 poeng har 
nesten 50% sjanse ikke å responder og de som er 10 poeng respondere nesten aldri på IVIg alene. 

Aspirin (NSAID): Det foreslås administrering av Aspirin i den akutte sykdomsfasen til tross det er dårligere 
dokumentert en IVIg.  Det er et bredt spekter av aspirindoser (30 – 50 mg/kg/dag), vanligvis i fire delte 
doser (maksimal dose 4 g per dag). 

Glukokortikoid (GC) behandling: har vist seg å redusere frekvensen av koronarkomplikasjoner hos 
japanske KD pasienter med høyt (≥5) Kobayashi score for IVIG-resistens (22). Det foreslås at GC tilsettes 
hos kaukasiske barn som oppfyller ett eller flere av høyrisikokriteriene for IVIG-resistens som alder <6 
måneder eller Z-score for koronardilatasjon på  ≥ 3,0 (21). Som oftest gis intravenøst metylprednisolon 2 
mg/kg/d over 5 dager. Deretter byttet til per oral dosering med 2 mg/kg/dag i fem dager, deretter 1 mg/kg/
dag i fem dager, og   til slutt 0,5 mg/kg/dag i fem dager eller inntil afebril og normalsiering av CRP. Hvis 
pasienten ikke blir feberfri kan høydose intravenøs metylprednisolon 30 mg/kg daglig opp mot 3 dager vur-
deres. 

Ciklosporin behandling: En nylig publisert japansk multisenter randomisert undersøkelse som inkluderte 
175 barn med KD og Kobayashi-score ≥5. Der ble sammenlignet behandlingsgruppe som fikk p.o. 
ciclosporin 5 mg/kg/d i fem dager med placebo fant statistisk signifikant forskjell uten økt bivirkningsprofil 
på koronararterie affeksjon. Forekomsten av koronararterieaffeksjon halvert i behandlingsgruppen 14% 
(12/86) sammenlignet med 31% (27/87) som fikk placebo (23). 

Prognose 

KD er en akutt, monofasisk selvbegrensende sykdom med relativ kort sykdomsforløp. Det rapportert at 2 
prosent av tilbakefall av KD i Japan og oftest innen 12 måneder fra sykdomsdebut. 

Den rapporterte dødeligheten av KD har vært lav (0,1 til 0,3%) siden tidlig IVIg-terapi har blitt innført. I 
akutt fasen er uttalt myokarditt, arytmier og aneurisme rupturer og hjerteinfarkt er den hyppigste dødsår-
saken. 

Pasienter uten koronaraffeksjon har en utmerket prognose. Pasienter med koronar sekvele trenger oppføl-
ging og får ofte antikoagulasjon og blodplatehemming. 
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110. 

LYSOSOMALE LAGRINGSSYKDOMMER. 
FABRY, GAUCHER, KRABBE, 
NIEMANN-PICK, SANDOHOFF, TAY-SACHS, 
POMPE, MUKOPOLYSAKKARIDOSE, 
MUKOLIPIDOSE 

Øyvind Palm 

ICD-10: E75 

Definisjon 

Lysosomale lagringssykdommer omfatter ca. 50 diagnoser, mange av dem er svært sjeldne. 

Lysosomale lagringssykdommer kan inndeles etter substratet som lagres patologisk 

• Cystinoser 

• Gangliosidoser 

• Glykoprotein lagringssykdommer 

• Leukodystrophier 

• Mukopolysakaridoser 

• Mukolipidoser 

• Sphingolipidoser 

De fleste lysosomale lagringssykdommer nedarves recessivt (begge foreldre må ha gen-feilen), og syk-
dommene påvises vanligvis i tidlig barnealder. Ubehandlet medfører sykdommene ofte progressiv skade på 
lever, milt og hjerte, i noen tilfeller hjernen. Symptomer fra ledd og muskulatur er vanlig. Enkelte av syk-
dommene er også omtalt i kapitlet om non-inflammatoriske muskel-sykdommer. 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599424


Patogenese 

Det foreligger feil i lysosomene som er membran-bundet organeller i de fleste celler. Lysosomene 
inneholder enzymer som normalt sørger for nedbrytning av ulike biomolekyler / makromolekyler) som cel-
lene ellers kan ta skade av. Molekylene som skal brytes ned omfatter proteiner, nukleinsyrer, karbohydrater 
og lipider. 

Lysosomale avleiringssykdommer skyldes genetisk betingede enzymdefekter i lysosomene. Dermed 
reduseres lagres substrat i store mengder inne i cellene og organenes funksjon svekkes gradvis. Forløpet er 
imidlertid forskjellig mellom de ulike lagrings-sykdommene. 

Epidemiologi 

Lysosomale sykdommer globalt er beregnet til å angripe ca. 1 /7000 nyfødte. Noen av diagnosene finnes 
nesten utelukkende i visse etniske grupper eller i bestemte geografiske områder. 

Symptomer 

Sykdommene har ulik alder ved symptomstart, forskjellig alvorlighetsgrad og varierende angrep på organer. 
Noen sykdomstrekk blant barn med lagringssykdom: 

Symptomer på lagringssykdommer 

• Dyspne ved belastning (redusert hjerte og/eller lungefunksjon) 

• Forsinket utvikling (fysisk og/eller mentalt) 

• Hepatosplenomegali 

• Hjertesvikt (langsom utvikling) 

• Hørsel og syn nedsatt 

• Mageomfang øker (hepatosplenomegali) 

• Nyresvikt 

• Kalde, blålige hender (hjertefeil) 

• Kramper (epilepsi-lignende, CNS-manifestasjon) 

• Vekstforstyrrelser (muskel-skjelett) 

• Ødem i bena (hjerte og/eller nyre-manifestasjoner 
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Diagnose 

Når symptomene gir mistanke om lagringssykdom eller arvelig disposisjon foreligger, gjøres blodprøver 
som undersøkes på enzymdefekt (gen-panel). 

Behandling 

Behandlings-mulighetene er forskjellige for de ulike lagrings-sykdommene. 

Benmargstransplantasjon. I noen tilfeller benyttes stamcelle-transplantasjon (fra benmarg eller 
navlestrengsblod). Det er behandling med risiko for betydelige bivirkninger og brukes mest ved forventet 
alvorlig CNS-manifestasjoner. 

Enzym-erstatning. Dette er den mest brukte behandlingen for tiden, men ikke for alle typer. 

Enzym-erstatning kan brukes ved Gaucher, Fabry, Pompe og Wolman sykdom, α-mannosi-

dosis, NCL type 2, og mukopolysakkaridose type I, II, IV, VI og VII. Behandlingene er likevel 

ikke helbredende. Det forskes på genterapi som kan kurere sykdommene. 

Prognose 

Ennå  dør dessverre  mange barn med lagringssykdom i løpet av måneder til år. 

Lysosomale lagringssykdommer. Ulike typer 

Cystinose (Aminosyredefekt) 

Sykdommen medfører redusert transport av aminosyren cystin ut av lysosomene i cellene. Blant barn er 
cystinose den vanligste årsaken til Fanconis syndrom. Cystinose finens i tre ulike former, hvorav nefropatisk 
type starter i løpet av første leveår, intermediær type begynner i tenårene og en voksen-type som bare har 
øyne-manifestasjoner. 

Ganglosideroser 

GM1 gangliosidoser og Tay–Sachs og Sandohoff sykdom (GM2 gangliosidoser) 
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ICD-10; E 75.0; E 75.1 

Sykdommene skyldes mangel på enzymene sur β-galaktosidase som kodes av genet GLB1 (3p22) (GM1) og 
β-hexosaminidase (GM2) som kodes av genene HEXA (15q23) og HEXB (5q13). Sykdommen medfører 
akkumulasjon av gangliosider. GM1 og GM2 gangliosidoser medfører svært alvorlige nevrologiske symp-
tomer. GM2 gangliosidoser kalles også Tay–Sachs (mangel på hexosaminidase A) og Sandohoff sykdom 
(mangel på hexosaminidase B). 

Pompe sykdom (Glykogen lagringssykdom type II) 

ICD-10: E74.0 

Pompe er en genetisk nevromuskulær sykdom. Sykdommen påvises også blant voksne, til dels på grunn 
av forsinket diagnostikk. Årsaken til Pompe er mangel på enzymet sur α-glukosidase, noe som medfører at 
glykogen ikke metaboliseres i cellene og lagres intracellulært i lysosomene, særlig i muskelceller. Feilen ligger 
i GAA genet (17q25.3). Symptomene omfatter muskelsvakhet med kardial- og pulmonal svikt. 

• Vennligst les også om Pompe i kapitlet om non-inflammatorisk myopati. 

Leukodystrofier 

Krabbe sykdom 

ICD-10: 75.2 

Innlagring av glykolipider. Sykdomsårsaken er mutasjon i GALC genet (locus 14q31.3) som koder for 
enzymet galactocerebrosidase. Krabbe sykdom medfører lagring av galakto-lipider inklusiv psykosine. Ube-
handlet medfører sykdommen  demyelinisering  av nerveceller og motorisk og kognitiv svikt. 

Andre typer leukodystrofier: (E71.3) Adrenomyelonevropati;  (E75.2) Alexander sykdom; (E75.5)
Cerebrotendinøs xanthomatose; Hereditær CNS demyeliniserende sykdom;  (E75.2) Metachromatisk 
leukodystrofi; (E75.2) Pelizaeus–Merzbacher sykdom; (E75.2) Canavan sykdom; (E75.2) Hypomyelinis-
erende leukodystrofi type 7 (4H syndrom); G93.49) Leukoencefalopati med tap av hvit substand: 
(E71.3) Adrenoleukodystrofi: (G60.1) Refsum sykdom. 
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Gutt på 14 år med raskt progredierende 
mukopolysakkaridose type V. Karakteristiske 
ansiktstrekk, vekstforstyrrelser, 
ledds-kontrakturer og hepatospleomegali. 

Mukopolysakkaridoser 

ICD-10: E76.0 (Type 1) 

Definisjon: Sykdommer med patologisk opphopning 
av mukopolysakkarider (glykosaminoglykaner) 
benevnes mukopolysakkaridoser. Sykdommene med-
fører skade på skjelett, brusk, sener, nervesystem, øyne 
(hornhinner), hud og bindevevet generelt i kroppen. 
Type I (Hurler, Scheie), type II (Hunter), type III 
(Sanfilippo), type VI (Maro-teaux – Lamy), type VII 
(Sly) og type IX (hyaluronidasemangler) kjennetegnes 
alle av stivhet og kontrakturer av ledd. Type IV 
(Morquio) domineres av hypermobilitet. 
Mukopolysakkaridose er genetisk forårsaket og skilles 
fra autoimmune bindevevssykdommer. Sykdomsfor-
løpet er ulikt mellom de forskjellige typene. Illus-
trasjon; Vairo F, Federhen A, Baldo G, Riegel M, Burin M, Leistner-Segal S, Giugliani R – The application 
of clinical genetics (2015). 

Mukopolysakkaridose I 

• Hurlers sykdom er den mest alvorlige 
• Hurler-Scheies sykdom er den intermediære formen 
• Scheies sykdom som er den minst uttalte typen av mukopolysakkaridose I 

-Sykdomsårsak: Hurler og Gauchers sykdommer skyldes svikt i de lysosomale enzymene. Disse er å finne i 
lysosomene i Golgi-apparatet. Organismen inneholder flere andre degraderende substanser slik som protea-
somer som er multiple proteasekomplekser som fordøyer proteiner etter at de er bundet til det evlolusjons-
bevarte proteinet ubiquitin 

-Sykdomsdebut: Debuterer i første dekade. 

-Symptomer: Korneaforandringer, triggerfinger, klo-hånd, nedsatt leddbevegelighet, myopati, karpal tun-
nel, radikulopati, hørselstap, hjerteklaffsykdom, lungeinfeksjon og diare. Ingen inflammasjon. 

-Behandling: Behandling med enzym-substitusjon (laronidase). 

Andre typer polysakkaridose 

Mukopolysakkaridose Type II, (Hunters syndrom) 

Mukopolysakkaridose Type III, (Sanfilippo syndrom), deles inn i tye A-D. 
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Mukopolysakkaridose Type IV, (Morquio syndrom) 

Mukopolysakkaridose Type V, tilsvarer Type I i form av Scheies syndrom 

Mukopolysakkaridose Type VI, (Maroteaux-Lamy syndrom) 

Mukopolysakkaridose Type VII, (Sly syndrom) 

(Mukopolysakkaridose, Type VIII er tatt ut av klassifikasjonen fordi den dekkes av de andre tilstandene) 

Mukopolysakkaridose, Type IX, (Hyaluronidase-mangel) 

Differensialdiagnoser: 

Mukolipidose: Lagring av fettstoffer. Lignende utseende som mukopolysakkaridose 

Andre lagringssykdommer: Gaucher, Niemann Pick 

Legg-Calve-Pertes sykdom (CLP): Symptomer fra hofter 

Spondylo-epifyse dysplasi (SED) 

Litteratur 

• Muenzer J, 2011 

Glykoproteinoser (Mukolipidoser) 

ICD-10: E77.0 

Mukolipidoser består av flere typer som har kliniske og biokjemiske trekk som ligner både mukopolysakari-
doser og sfingolipidoser. Årsaken er akkumulering av glykoproteiner og glykolipider. Type I (sialidose) 
forårsakes av mangel på sialidase som kodes av genet NEU1 (6p21.33). Type II (I-celle sykdom) og III 
(pseudo-Hurler) skyldes mangel på N-acetylglucosaminyl phosphotransferase som kodes av genet 
GNPTAB (12q23.2). Type IV skyldes mutationer i  MCOLN1 genet (locus 19p13.2-13.3) som koder for 
lysosomal membran kanal og er involvert i  Ca2+ signalisering. Galactosialidose. 

Sfingolipidoser 

Definisjon: Hvis det akkumulerte materialet domineres av sfingolipider, benevnes sykdommene sfingolipi-
doser: 
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Gauchers (se nedenfor), Fabrys (se eget kapittel), Krabbes (se nedenfor), Tay-Sachs / Sandhoffs (se neden-
for), Niemann-Picks sykdom (se nedenfor). 

Sykdomsårsak: Hurler (mukopolysakkaridose) og Gauchers sykdommer skyldes svikt i de lysosomale 
enzymene i Golgi-apparatet. Organismen inneholder flere andre degraderende substanser slik som protea-
somer som er multiple protease-komplekser som fordøyer proteiner etter at de er bundet til det evlolusjons-
bevarte proteinet ubiquitin. 

Fabry sykdom 

Innlagring av glykolipider.. X-kromosomal lysosomal lagringssykdom  med mangel på alfa-galactosidase 
aktivitet 

• Vennligst les om Fabrys sykdom i eget kapittel 

Gauchers sykdom 

ICD-10: 75.2 

Gaucher: Lagring av glukocerebrosider. Dette er den vanligste av de lysosomale lagringssykdommene. 
Mutasjon i kromosom 1 (locus 1q21) gir nedsatt aktivitet av enzymet β-glykocerebrosidase som gir akku-
mulering av glykocerebrosid i lever, milt og benmarg. Sykdommen angriper  lever, milt og benmarg. 
Sykdommen forekommer i tre varianter hvorav type 1 er mest vanlig. Denne angriper ikke sentralnervesys-
temet, men medfører organomegali, skjelett-manifestasjoner og cytopeni. 

Debut: Debuterer og diagnostiseres oftest i barnealder. 

Symptomer: Artralgi ofte med leddhevelse. Smerter i hofte, kne eller skulder. Økt tendens til blødninger og 
blåmerker, forstørret lever og milt. Hos yngre kronisk smerte rundt proksimale tibia eller hofte. Ben-krise 
gir ømhet, hevelse og erythem over femur eller tibia. 

Utredning: Senkningsreaksjon (SR), CRP, hvite, perifert blodutstryk, trombocytter, Hb, TSH, T4, Se Fe, 
TIBC, ferritin, eosinofile, Ca, P, serum elektroforese. Thyreoidea antistoffer, anti-mitokondrie antistoffer, 
gliadin og endomysium antistoffer. Genpanel for å sikre diagnosen. Rtg av hender og føtter. 

Undersøkelsesfunn: Anemi, trombocytopeni (50 %), osteopeni (81 %) og avaskulær nekrose. Splenomegali 
(95 %), hepatomegali (87 %), vekstretardasjon (34 %), bensmerte og ben-kriser. Økt serumnivå av chi-
totriosidase og makrofag inflammatorisk protein 1 (MIP-I). Økt insidens av myelom. 

Niemann-Pick type A+ B 

Det foreligger helt eller delvis mangel på det lysosomale enzymet sur  sphingomyelinase. 
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Niemann–Pick Type A er vanligst type. Nyfødte har ikterus, redusert næringsinntak hepatomegali og 
symptomer på progressiv hjerneskade. 

Niemann–Pick Type B kjennetegnes ved  vekstretardasjon, hepatosplenomegali, redusert lungefunksjon, 
høye kolesterol/lipid-verdier, men lavt antall trombocytter i blod. Ikke cerebral affeksjon. Diagnostiseres 
ofte hos litt eldre barn. 

Niemann–Pick type C 

ICD-10: 75.2 

Årsaken er mangel på enzym som skal transportere kolesterol i lysosomene forårsaket av mutasjon i genene 
NPC1 (18q11.2) og NPC2 (14q24.3). Niemann–Pick type C medfører patologisk lagring av intralysoso-
mal kolesterol og sphingolipid. Klinisk utvikles alvorlige nevrologiske og viscerale symptomer. 

Andre 

Neuronal ceroid lipofuscinose (NCLs). 

Dette er en gruppe på 14 genetisk ulike sykdommer som alle skyldes mutasjon i gener som koder for  lyso-
somale løseslige og  membranbundene proteiner og ett endoplasmatisk reticulum protein. Sykdommene 
medfører akkumulering av autofluorescent pigment og ceroid lipofuscin. Symptomene er nerveskader og 
blindhet. 

Litteratur 

Marques ARA, 2019 

Pastores GM 2010 (Behandling) 
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111. 

MAKROFAG AKTIVERINGS-SYNDROM 
(MAS), HEMOFAGOCYTISK 
LYMFOHISTIOCYTOSE (HLH) (REV 029) 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Kjennetegn på makrofag aktiveringssyndrom (MAS) 

Komplikasjon til systemisk JIA og juvenil SLE (hos barn), sjeldnere Kawasakis sykdom og Stills i 

voksen alder (adult Stills) 

Kan utløses av virus-infeksjon, ofte EBV 

Vedvarende sykdomstegn med høy feber og hepatosplenomegali uten infeksjonstegn 

Blodprøver med cytopeni, skyhøy ferritin, økte leverenzymer, D-dimer og fallende fibrinogen og 

SR 

Diagnose ved biopsi fra benmarg 

Læringsmål REV 029 

ICD-10 D76.1 Hemofagocyttær lymfohistocytose 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54fbe640ece-2866-4364-8369-eadaacd3e5ab
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612608


16 år gammel jente med makrofag 
aktiveringssyndrom (MAS) ved 
udiagnostisert  juvenil artritt. Hun var 
preget av høy feber (39,6 grader), 
lymfeknuter, utslett og leddsmerter. 
Forhøyet CRP, SR og ferritin (1145). 
Leukopeni (3,0) og litt lavt antall 
trombocytter (150). Hepatosplenomegali. 
Ikke påvist aktuell virus eller 
bakterieinfeksjon i dette tilfellet. 

Definisjon 

Makrofag Aktiveringssyndrom (MAS) er en form for 
sekundært hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) og en 
alvorlig komplikasjon til flere pediatriske inflammatoriske 
sykdommer, spesialt systemisk juvenil artritt (sJIA). MAS 
preges av høy inflammasjon og kan oppfattes som en 
“cytokin-storm”. Feber er et nærmest obligatorisk kjen-
netegn. Tidlig diagnose og adekvat behandling er viktig. 
Andre former for HLH er forårsaket av genetiske defekter 
(primær HLH, familiær HLH). Tilstanden kan også være 
relatert til infeksjoner, malignitet, primær immunsvikt  og 
kjemoterapi. Innen revmatologi brukes ofte terminologien 
MAS. 

Historie 

Begrepet makrofag aktiveringssyndrom (MAS) ble introdusert av Claude Gricelli og medarbeidere i 1985 
som beskrev syv pasienter med sJIA som utviklet akutt encefalopati, koagulopati og hepatitt. Forfatterne 
påviste aktiverte makrofager i leverbiopsi og spekulerte på om makrofag aktivering skyltes medikamenter 
eller interkurrent infeksjon (Hadchouel M, 1985). 

Epidemiologi 

En har tidligere beregnet at 5-8% av barna med systemisk form av juvenil artritt (sJIA) utvikler MAS. Nyere 
data tyder på at subkliniske varianter er vanlig og at forekomsten av MAS ved sJIA totalt er 30-40% og da 
spesielt tidlig i sykdomsforløpet. MAS ses også ved juvenil SLE i omtrent 10% av tilfellene,  ved Kawasakis 
sykdom (1-2%) og blant de autoinflammatoriske sykdommene. Blant voksne assosiertes MAS med Stills 
sykdom (adult Stills). Illustrasjon: Jain D, Aggarwal HK, Rao A, Mittal A, Jain P – Reumatologia (2016). 
CC BY-NC-SA 4.0 

Patogenese 

MAS utløses ofte av høy sykdomsaktivitet og av infeksjoner, særlig Epstein-Barr Virus (EBV) og influensa-
virus. MAS utvikles gradvis og kjennetegnes av høye interleukin -1 (IL-1), IL-6, IL-18, TNF interferon 
gamma (IFNγ), men også andre immunologiske mekanismer og signalsubstanser er involvert. 
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MAS er en alvorlig, potensielt livstruende  komplikasjon ved sJIA 

Typiske symptomer 

• Plutselig vedvarende høy feber (ikke febertopper) 
• Hepatosplenomegali 
• Koagulopati med blødninger 
• Nervesystem-manifestasjoner (encefalopati) 

Laboratorieprøver 

• Pancytopeni (brått fall i antall leukocytter og trombocytter) 
• SR faller 
• Fibrinogen lav 
• Leverenzymer er økt 
• Triglyserider er høye 
• D-dimer er økt 
• Natrium er lav 
• Ferritin er svært høy (ofte >1000- 50.000 eller høyere) 
• Ferritin/SR ratio >80 

Benmargsundersøkelse 

• Aktiv fagocytose av hematopoietiske celler påvises hos de fleste (60%), men ikke hos alle. 

Klassifikasjonskriterier for MAS er utarbeidet av EULAR og ACR (Ravelli A, 2016) 

• Ferritin >684 ng/ml og minst to av følgende: 

1. Trombocytter ≤181 x 103/mL 

2. ASAT >48 u/L 

3. Trigyserider >156 mg/dL 

4. Fibrinogen ≤ 360 mg/dL 
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Differensialdiagnoser 

Primær-sykdom med høy inflammatorisk aktivitet 

Infeksjon, inklusiv sepsis 

Medikament-bivirkning 

Behandling 

Behandlingen gjøres ved MAS ofte i samarbeid mellom revmatolog og hematolog (ev også infeksjonsme-
disin). Andre former for HLH håndteres vanligvis av hematolog, infeksjonsmedisin og onkolog. Utløsende 
faktorer, spesielt infeksjon behandles så effektivt som mulig. Likevel er supplerende immunsuppresjon ofte 
nødvendig. 

Glukokortikoider er viktige. Også ciklosporin og immunglobuliner har vist effekt. De siste årene har data på 
biologisk behandling med IL-1 reseptor antagonisten anakinra (Kineret) demonstrert god, til dels drama-
tisk virkning og er nå førstelinje-behandling ved MAS assosiert til sJIA eller ved Stills sykdom i voksen alder. 
En velger ofte høye doser. I enkelte tilfeller kombineres medikamentene, eller anakinra brukes i monoterapi 
(ved sJIA). Virkningen forventes raskt, innen 24-48 timer. 

I behandlingsresistente tilfeller må en på ny gjøre differensialdiagnostiske vurderinger. En er i ferd med å 
samle erfaring med  annen biologisk medikasjon (emapalumab) og JAK-hemmere . 

Litteratur 

Crayne CB, 2019 

Hendersson LA, 2019 

Yokota S, 2015 

Crayne CB, 2020 
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112. 

SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS 
HOS BARN (JUVENIL LUPUS, JSLE) (REV 
021, REV 054) 

Øyvind Palm 

Kjennetegn på juvenil lupus 

Barn i alle aldre. 

Feber, utmattelse, vekttap og anoreksi, leddsmerter, eksantem, munnsår, alopeci. Lym-
fadenopati og hepatosplenomegali. 

Nefritt (urin-undersøkelse) 

Symptomer og kliniske funn korrelerer med sykdomsaktivitet. 

Høy SR, lav CRP. Alltid utslag i ANA, vanligvis med en eller flere av sub-gruppene: DNA-, C1q-, 

Sm-, SSA-, SSB-, RNP- antistoff. 



Mukokutane manifestasjoner ved JSLE. 
Vaskulitt i hud (A), blemme-lignende 
utslett i ansikt (B), kløende eksem (C), sår 
på tunge (D) og i ganen (E). 

REV 021, REV 054 

Definisjon 

Juvenil Systemisk Lupus Erythematosus (JSLE) er en kronisk 
autoimmun sykdom som kan angripe ethvert organsystem. 
Sykdommen er en typisk systemsykdom og kan medføre 
alvorlig organsvikt. Illustrasjon: Chiewchengchol D, Murphy 
R, Edwards SW, Beresford MW – Pediatric rheumatology 
online journal (2015) CC BY-4.0 

Epidemiologi 

Blant voksne er forekomsten av SLE beregnet i Oslo-området 
til en insidens 3.0/100.000 og prevalens 51.8/100.000 
(Lerang K, 2012). Tilsvarende undersøkelser blant barn har 
vi ikke i Norge, men en regner med at juvenil SLE (JSLE) er ca. 10 ganger sjeldnere enn hos voksne. JSLE 
debuterer oftest blant jenter i tenårene (Kamphuis S, 2010). 

Symptomer (Sykdoms-manifestasjoner / Kliniske 
uttrykksformer) 

De dominerende symptomer ved JSLE er feber, fatigue, vekttap og anoreksi, alopeci og artralgi. Symp-
tomene og kliniske funn korrelerer med generalisert inflammasjon. Vanlige funn ved aktiv sykdom er da 
også lymfadenopati og hepatosplenomegali. 
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Tabell  Deborah M. Levy og Sylvia Kamphuis, 2012 

Kliniske manifestasjoner 

 

Forekomst 

Feber 37-100% 

Lymfeknutesvulster 13-45% 

Vekttap 21-32% 

Mukokutant 60-90% 

Muskel/skjelett 60-90% 

Nefritt 48-78% 

Nevropsykologisk 15-95% 

Gastrointestinalt 24-40% 

Hematologisk 50-100% 

Kardiovaskulær 25-60% 

Pulmonal 18-81% 

Hud 

Huden (kutant) angripes hyppig, men symptomene varierer: Sommerfugleksantem, annulære lesjoner, 
diskoid lupus, makulopapulært utslett, bulla (sjelden), fotosensitivitet (særlig ved SSA/B antistoff), alopeci, 
Raynauds fenomen, Palmart og periungualt erythem, livedo retikularis. Vaskulitt med petekkier, palpabel 
purpura (leukocytoklastisk vaskulitt), Chilblain, noduli, digitale ulcera. 

Nyrer 

Nyreaffeksjon foreligger hos 50-70% og 90% av disse utvikles I løpet av sykdommens første to år fra diag-
nose (Hiraki LT, 2008) 

 Laboratorieprøver 

• Høy senkningsreaksjon (SR) og lav CRP er vanlig. Forhøyet CRP vd JSLE ses ved serositt, uttalt 
artritt, infeksjoner og makrofag aktiveringssyndrom (MAS). 

• Cytopenier i minst en cellerekke påvises hos mer enn 50% med JSLE. Mild leukopeni (og lymfopeni) 
er vanligst. Vedvarende lymfopeni kan være et tegn på sykdomsaktivitet. 

• Ved anemi vurderes om hemolyse foreligger (haptoglobin er lav, Coombs test positiv, retikulocytter 
høye). Hemolytisk anemi ses hos 10-15% (Ramirez Gomez LA, 2008). 

• Urin-undersøkelser er essensielle for å utelukke tegn på aktiv nefritt. Urinen undersøkes for pro-
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JSLE. (A) Homozygot C1q-mangel hos en 
gutt med hud-infeksjon, diskoid lupus (øvre 
bilde). Arr-dannelse i ansikt  ved 22 års alder 
(nedre bilde).  (B) En 16 måneder gammel 
gutt  med homozygot C1r-mangel. Han 
utviklet generaliserte kramper, spastisitet, 
tå-gage, og svakhet i underekstremiteter. 18 
år gammel påvist lupus nefritt klass IV rom 
progredierte til terminal nyresvikt. (C)En 3 år 
gammel jente med komplett C4-mangel 
med sommerfugleksantem og betente 
lepper (chelitt). 10 år gammel fikk hun 
osteomyelitt (nedre bilde). Hun døse 12 år 
gammel av pneumoni og kardial svikt.  (D) 
Homozygot C2-mangel hos ung kvinne med 
akutt kutan lupus. Sommerfugleksantem 
(øvre bilde) og fotosensitive lesjoner på 
sol-eksponerte områder (nedre bilde). 

teiner, erytrocytter og ved utslag gjøres mikroskopi (sylindre) og protein/kreatinin ratio estimeres. 

Immunologiske undersøkelser 

ANA forventes å være positiv hos mer enn 95%. Karakteristisk er også flere andre antistoff rettet mot bl. a. 
DNA, ENA, Sm, RNP, SSA/Ro og SSB/La. 

SSA og SSB er assosiert med neonatal lupus (se nedenfor). 

Antifosfolipid antistoffer (lupus antikoagulant, kardiolipin og beta-2 glykoprotein antistoff) forekommer 
hos ca. 40% med JSLE, men bare omtrent halvparten av disse utvikler tromboembolier / antifosfolipid syn-
drom (Levy DM, 2003). 

Små barn 

Vær oppmerksom på at alvorlig SLE i ung alder (barn) kan skyldes genetisk defekt, som homozygot C1q-
magel, C1r-mangel, C4 mangel eller C2 mangel  (se illustrasjon nedenfor) 

Illustrasjon: Lintner KE, Wu YL, Yang Y, Spencer CH, 
Hauptmann G, Hebert LA, Atkinson JP, Yu CY – Fron-
tiers in immunology (2016). CC BY 4.0 

Neonatal lupus 

Fostre av gravide med SSA / SSB antistoff får i ca. 1-2% av 
tilfellene føtal hjerteblokk. En måler da for lav puls-
frekvens. Dette oppstår mellom svangerskapsuke 16 og 26. 
Screening i den perioden er derfor anbefalt. Hvis føtal hjer-
teblokk oppstår, kan barnet reddes ved at pacemaker 
implanteres umiddelbart etter fødsel. 

SSA og SSB antistoff som er overført til fosteret i svanger-
skap kan de første måneder etter fødsel forårsake et lupus-
utslett hos den nyfødte. Spesielt kan eksemet utløses av lys 
(lysbehandling ved ikterus). Prognosen er imidlertid 
utmerket. 
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Klassifikasjon 

De fleste med JSLE fyller klassifikasjonskriteriene for voksen SLE. 

Differensialdiagnoser 

• Infeksjoner 
◦ Virale CMV, EBV, Parvovirus B19, HIV 
◦ Sepsis (Streptokokken, salmonella), Brucella, Leptospirose, Q feber (coxiella), Tbc (mykobak-

terier), Borrelia, Toksoplasmose 
• Malignitet 

◦ Leukemi, Lymfom (Hodgkins/Non-Hodgkins), Nevroblastom 
• Langerhans histiocytose 
• Andre inflammatoriske: Antifosfolipid Syndrom, Juvenil idiopatisk artritt (JIA), Juvenil dermato-

myositt (JDMS), Juvenilt Sjøgrens Syndrom, Mixed connective tissue disease (MCTD), Systemisk 
vaskulitt, Crohns sykdom, Akutt reumatisk feber, Sarkoidose, Hemolytisk uremisk syndrom (HUS), 
Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom (ALPS), Common variable immunodeficiency (CVID), 
Andre primære immundefekter, Makrofag aktiveringssyndrom (MAS/Hemofagocytisk lymfohistio-
cytose/HLH) 

• Ikke-inflammatorisk: Kronisk smertesyndrom/fibromyalgi 

Komorbiditet 

• Autoimmunt: Hypothyreose (Hashimoto), Autoimmun hepatitt, autoimmun pankreatitt, ikke-
infeksiøs endokarditt, Immun trombocytopenisk purpura (ITP), Autoimmun hemolytisk anemi 
(AIHA), Evans syndrom (ITP + AIHA). Primær CNS-vaskulitt (PACNS). Kikuchi-Fujimoto syk-
dom 

• Andre: Primære psykiatriske tilstander (alvorlig depresjon, psykose) 
• Makrofag aktiveringssyndrom 

◦ Vennligst se eget kapittel om MAS/HLH 

Behandling 

Behandlingen er tverrfaglig der leger av ulike spesialiteter, fysio- og ergoterapeuter. 

Før behandlingsstart med legemidler settes et behandlingsmål. Foresatte og barnet informeres om hensik-
ten med behandlingen, forventet effekt og mulige bivirkninger. 
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• Antiflogistika (NSAIDs) brukes mot smerter, særlig leddsmerter. 
• Hydroksyklorokin (Plaquenil) beskytter mot komplikasjoner og bedrer prognosen. 
• Kortikosteroider (Prednisolon) brukes ved behov i korte perioder 
• DMARDs 

◦ Metotreksat er spesielt effektiv mot artritt 
◦ Azathioprin (Imurel) virker mot cytopenier, serositt og vaskulitt 
◦ Mykofenolat (CellCept) er effektiv mot lupus-nefritt 
◦ Cyclofosfamid (Sendoxan) gis intravenøst i de mest alvorlige tilfellene 

• Biologiske legemidler 
◦ Belimumab (Benlysta) er godkjent for barn fra fem års alder 
◦ Rituksimab brukes i spesielle tilfeller, utenfor godkjent indikasjon (utprøvende behandling) 

• ACE-hemmere benyttes for å redusere proteinuri (som skader nyrene på sikt) 

Behandlingen med medikamenter må ofte vare over mange år. Først reduseres og avsluttes kortikosteroider 
(Prednisolon). Når sykdommen har vært i remisjon i 24-36 måneder kan en forsøke å avslutte DMARDs. 
Hydroksyklorokin (Plaquenil) beholdes lengre. 

Prognose 

Prognosen er betydelig bedret, slik at ti-års overlevelse er over 85% (Lehman TJ, 1991). Likevel medfører 
sykdommen og nødvendig behandling i en norsk studie at 61% hadde fått tegn på non-reversible skader 
(Lilleby V, 2005). I tillegg påføres pasientene ofte økt fettmasse og en ugunstig lipid-profil som kan 
disponere for kardiovaskulær sykdom i voksen alder (Lilleby V, 2006). 

Litteratur 

• Levy DM, 2012 
• Harry O, 2018 
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Dupuytrens kontraktur. 

PART VI 

ANDRE SYKDOMMER (REV 
063-REV 077) 

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til 
aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi: 

Læringsmål REV 063-REV 077 

En rekke inflammatoriske sykdommer har autoimmun patoge-
nese, er systemisk multiorgan-sykdommer som ofte medfører 
revmatiske symptomer. Mange av disse responderer på antirevma-
tiske legemidler. Revmatologer er derfor ofte involvert i diagnos-
tisering, behandling og oppfølging. Illustrasjon: Bilde til 
høyre: Chan SW, Vorobiof DA – Journal of medical case reports 
(2015). CC .BY 4.0 

REV 063 Ikke-inflammatoriske ledd-, muskel og skjelettsymptomer. Innledende behandling 

• Beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvs-
tendig kunne gi innledende behandling, herunder: 

◦ Lumbago 
◦ Isjias 
◦ Karpal tunnel syndrom 
◦ Bakers cyste 
◦ Entesopati 
◦ Peritendinitt (seneskjedebetennelse) 
◦ Kapsulitt i skulder 

REV 064 Differensialdiagnostikk av muskel-skjelettsykdommer 

• Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet. 

REV 065 Artrose. Bildediagnostikk og henvisningspraksis 

• Beherske diagnostikk og behandling av degenerative leddsykdommer/artrose, med ultralyd og annen 
relevant bildediagnostikk, samt kjenne til kriterier for å henvise til annen relevant spesialist. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
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REV 066 Artrose Behandling 

• Selvstendig kunne igangsette medikamentell behandling ved artrose, og ha kunnskap om og kunne 
henvise til ikke-medikamentell behandling av artrose. 

REV 067 Krystallartritter 

• Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette aktuell behandling av krystallartritter, herunder urin-
syregikt og kalsiumpyrofosfatartritt. 

REV 068 Arthritis urica (Urinsyregikt) og komorbiditet 

• Beherske igangsetting av behandling og oppfølging av pasient med arthritis urica og betydelig kom-
pliserende komorbiditet. 

REV 069 Urinsyrekrystaller og kondrokalsinose krystaller; mikroskopi av leddvæske 

• Beherske utførelse av mikroskopi av leddvæske med tanke på undersøkelse for urinsyrekrystaller og 
chondorcalcinosekrystaller. 

REV 070 Smertetilstander 

• Beherske diagnostikk og behandling av kroniske ikke-inflammatoriske smertetilstander. 

REV 071 Fibromyalgi 

• Selvstendig kunne diagnostisere fibromyalgi og gi behandlingsråd til primærhelsetjenesten. 

REV 072 Regionalt Smertesyndrom 

• Ha kunnskap om og under supervisjon bidra til diagnostikken ved regionalt smertesyndrom. 

REV 073 Metabolske tilstander i revmatologi 

• Ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, 
herunder hemokromatose og andre beinsykdommer. 

REV 074 Løfgrens syndrom og annen sarkoidose 

• Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette diagnostikk og behandling ved Løfgrens syndrom. Selvs-
tendig kunne gjenkjenne andre sykdomsmanifestasjoner ved sarkoidose og henvise til relevant spe-
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sialist. 

REV 075 Primær-tumorer, leddnære 

• Selvstendig kunne oppdage primærtumorer i ledd og leddnære strukturer. 

REV 076 Autoinflammatoriske sykdommer 

• Ha god kunnskap om autoinflammatoriske sykdommer som kronisk residiverende multifokal asep-
tisk osteomyelitt, familiær middelhavsfeber og andre autoinflammatoriske febersykdommer. 

REV 077 Septisk artritt 

Selvstendig kunne gjenkjenne septisk artritt, og bistå i diagnostikk og behandling av tilstanden. 

Andre revmatiske og relaterte sykdommer (alfabetisk) 

114. Algodystrofi, Refleksdystrofi, Komplekst regionalt smertesyndrom CRPS (REV 070, REV 072) 

115. Amyloidose (REV 073) 

116. Artritt-Dermatitt syndrom (BADAS) 

117. Artrose, osteoartrose (REV 065, REV 066) 

118. Bakers cyste (popliteal cyste) (REV 063) 

119. Cøliaki, glutenintoleranse og Revmatisk sykdom (REV 155) 

120. Diabetes mellitus, Diabetisk hånd 

121. Differensialdiagnoser (REV 023, REV 038, REV 056, REV 064) 

122. DISH, Diffus Idiopatisk Skjelett Hyperostose (Forestier -Rotes -Querol sykdom) (REV 065) 

123. Dupuytrens kontraktur, palmar fibromatose (REV 063) 

124. Ehlers-Danlos Syndrom (EDS). Hypermobilitet (REV 063-REV 76) 

125. Entesopati / Entesitt (REV 063) 

126. Erythema nodosum (knuterosen) 

127. Erythromelalgi (REV 080) 

128. Fabrys sykdom (REV 073) 
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129. Fibromatose, Fibroblastisk Revmatisme (REV 063, REV 073) 

130. Fibromyalgi (REV 071) 

131. Frozen Shoulder, Adhesiv kapsuslitt (REV 063) 

132. Gastrointestinal (GI) sykdom (munn-mage-tarm) og revmatiske manifestasjoner (REV 151-REV 
161) 

133. Hemokromatose 

134. Hjerte-manifestasjoner ved Revmatiske sykdommer, aterosklerose, arytmier, endokarditt, myokarditt, 
Takotsubo, (REV 110-124) 

135. Histiocytose. Langerhans, Erdheim-Chesters, Multisentrisk retikulohistiocytose, Rosai-Dorfman 
(REV 063, REV 073) 

136. HIV og Revmatisk sykdom (REV 183) 

137. Hud-/ kutane manifestasjoner ved revmatiske sykdommer (REV 080) 

138. Immunsvikt: ervervet (sekundær) (REV 183) og primær immunsvikt (REV 056) 

139. IgG4 Relatert sykdom (multifokal fibrosklerose) (REV 073) 

140. Interstitiell pneumoni med autoimmune kjennetegn/features (IPAF) (REV 021, REV 125) 

141. Kalsinose, Calcinose, subkutan kalk 

142. Karpaltunnel syndrom, Carpal tunnel syndrom, Canalis carpi (REV 063) 

143. Lungeblødning og Hemoptyse. Pulmonal kapillaritt (REV 029, REV 045, REV 096, REV 125) 

144. Lunger og Revmatisk sykdom. Pulmonale manifestasjoner. NSIP, UIP, Lungecyster (REV 125-REV 
131) 

145. Malignitet /Kreft og revmatiske sykdommer. Sjekkpunkthemmere (REV 075, REV 201, REV 200) 

146. Marfans syndrom (REV 063, REV 076) 

147. Metabolske og endokrine tilstander med revmatologiske symptomer (REV 073, REV 162-167 ) 

148. Myopatier (non-inflammatoriske). Muskeldystrofier, Infeksiøs myopati, Toksisk myopati, Metabolsk 
myopati, Mitokodrie-myopati (REV 073, REV 022) 

149. Muskelsmerter / myalgi og muskelsvakhet: Differensialdiagnoser (REV 021, REV 034, REV 064, 
REV 070, REV 071) 
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150. Myopati ved Lipidsenkende medikamenter. Statinmyopati (REV 022, REV 073, REV 082) 

151. Nevrologiske manifestasjoner ved revmatisk sykdom. Nervesykdommer (REV 194- REV197) 

152. Noduli, revmatiske knuter i hud og underhud (subkutant) 

153. Nyrer og Revmatisk sykdom (REV 027, REV 132-REV 149) 

154. Osteoporose og osteomalasi / rakitt (REV 165, REV 167) 

155. Paget Sykdom (Osteitis deformans) (REV 073) 

156. Paratyreoidea-sykdommer 

157. Perikarditt ved revmatisk sykdom (REV 117) 

158. Pigmentert Villonodulær Synovitt (REV 064, REV 075) 

159. Pleuritt og Pleuravæske (REV 129) 

160. POEMS Syndrom (REV 023, REV 189, REV 197) 

161. Polynevropati (REV 197) 

162. Porfyri 

163. Pulmonal hypertensjon (PH), Pulmonal Arteriell Hypertensjon (PAH) (REV 123) 

164. Raynauds Fenomen (REV 022) 

165. Relapsing / residiverende polykondritt (REV 023) 

166. Retroperitoneal fibrose (REV 038, REV 144) 

167. Rhabdomyolyse, rabdomyolyse (REV 023, REV 144) 

168. Ryggsmerte og Nakkesmerte. Lumbago, Prolaps og Isjas (REV 063, REV 064) 

169. SAPHO syndromet, (Synovitt – Akne- Pustulose – Hyperostose – Osteomyelitt). CRMO. (REV 
006, REV 056, REV 080) 

170. Sarkoidose (REV 074, REV 080) 

171. Schnitzlers syndrom (REV 076, REV 080, REV 189) 

172. Smertetilstander, non-inflammatorisk revmatisk smerte (REV 070) 

173. Stiff person syndrom, stiff man syndrom (REV 038, REV 197) 
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174. Sweets syndrom (akutt febril neutrofil dermatose) (REV 038, REV 080, REV 201) 

175. Thyreoidea sykdommer, hypothyreose, Hashimotos, hyperthyreose, Graves 

176. Triggerfinger (stenoserende tendosynovitt, digitus saltans) 

177. Vogt-Koyanagi-Harada syndrom (REV 038, REV 080, REV 197) 

178. Whipples sykdom (REV 008, REV155) 

179. Øre-, nese- og hals manifestasjoner ved revmatisk sykdom (REV 021, REV 030, REV 038, REV 073) 
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113. 

ALGODYSTROFI, REFLEKSDYSTROFI, 
KOMPLEKST REGIONALT 
SMERTESYNDROM CRPS (REV 070, REV 
072) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på CRPS / refleksdystrofi 

Hevelse og smerte distalt i ekstremitet (hånd, fot) med glatt, atrofisk hud. 

Smerten overstiger det en forventer ut i fra kliniske undersøkelsesfunn 

Forhistorie med skade (særlig fraktur), operasjon, slag eller perifer nerveskade. Myokardinfarkt. 

Blodprøver er normale 

Læringsmål: REV 070, REV 072 

ICD-10: G90.5 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/3134370


Komplekst regionalt smertesyndrom i høyre 
legg og fot hos en 31 år gammel kvinne som 
fikk utført seneplastikk tre måneder tidligere 
for instabilitet i ankelen. Hun utviklet glatt, kald 
hud og ekstrem hyperalgesi i leggen, uvanlig 
stort ødem og hyposensibilitet i foten. 

Definisjon 

Algodystrofi / komplekst regionalt smertesyndrom 
(CRPS) karakteriseres av alvorlig smerte distalt i en 
ekstremitet ledsaget av trofiske forandringer som 
endringer i hårvekst, varmeregulering, samt hyppige 
senforandringer som osteopeni og muskelatrofi. Til-
standen kan ligne inflammatorisk revmatisk sykdom. 
Illustrasjon: Voet C, le Polain de Waroux B, Forget P, 
Deumens R, Masquelier E – F1000Research (2014). 
CC BY 4.0 

Klassisk algodystrofi betegnes også som refleksdystrofi, 
Skulder-hånd syndrom og Sudecks atrofi. 

Andre former er 

• Transistent osteoporose 
• Nevropatisk artropati (Charcot ledd) 
• «Clenched fist syndrom» som er en psykiatrisk tilstand. Den knyttede neven kan minne om kon-

trakturene som kan sees sent i forløpet av algodystrofi. Transistent osteoporose og Nevropatisk 
artropati er beskrevet nedenfor. 

Historie 

Beskrevet allerede under den amerikanske borgerkrigen av S.W. Mitchell som smertefulle følgetilstander 
etter skuddskader. Sudecks atrofi, refleksdystrofi, algodystrofi, kausalgi er begreper som har vært brukt mer 
eller mindre synonymt med CPRS. 

Epidemiologi 

Prevalens er beregnet til omtrent 5.4–26.2 per 100 000 person-år (Petersen P.B. 2018). Ingen kjønns-
forskjell. Oftest voksne. 

Sykdomsårsak 

Årsakene er uklare og komplekse (slik begrepet CRPS indikerer), men sees typisk som følgetilstand til 
annen akutt lidelse. Ofte traume (utgjør nesten 90 %) som kan være helt minimalt. Etter operasjoner, nerve- 
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CRPS. Termografi viser tegn til ulik sirkulasjon i 
ekstremitetene. 

og hjertesykdommer, medikamenter (astmamedisiner og ACE-hemmere) og graviditet. Både skade på per-
ifere nerver og sensibilisering av sentralnervesystemet (CNS) antas å være involvert. 

Symptomer 

Forløpet deles gjerne inn i tre stadier, men ofte er grensene mellom de uklare. 

Stadium 1 (Akutt/Varme stadium) 

• Akutte smerter (ingen smerter hos < 10%), gjerne mer enn traumet skulle tilsi. 
• Smerten angis ofte som brennende. Kutan hyperestesi (overfølsomhet for stikk eller berøring). 
• Undersøkelse kan avdekke lokal diffus hevelse, økt svetting, varme i huden og økt eller nedsatt 

hårvekst. 
• Hos noen sees hudavskalling. 
• Hyppigste lokalisasjon er distalt i overekstremiteten. 
• Kan vare lenge. 

Stadium II: (Dystrofisk/Kalde stadium) 

• Manifestasjonene fra stadium I forsvinner gradvis. Særlig smertene forsvinner. 
• Huden ofte kjølig, evt. Cyanotisk 

Stadium III: (Sekvele) 

• Preges av atrofi og nedsatt funksjon 

Diagnose 

Kan være meget vanskelig. Ingen spesifikke diagnos-
tiske tester finnes. Ofte foreligger inkomplette for-
mer. Diagnosen baseres på klinikk. Supplerende 
diagnostikk bidrar til å støtte diagnosen: 

Termografi viser sideforskjell i overfladisk temper-
atur, men korreler ikke med graden av smerte. Rønt-
gen viser initialt leddnær osteoporose. 
Skjelettscintigrafi viser ofte diffust økt opptak i affis-
erte områder. DEXA viser meget tidlig nedsatt ben-
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masse. Elektromyografi (EMG) kan vise myoklonus hos noen (11-36%). Illustrasjon: Cho CW, 2016. CC 
BY-NC-ND 4.0 

Klassifikasjonskriterier 

Budapest Kriterier for CRPS, 2003 (Urits I. 2018) 

Vedvarende smerte som er dysproporsjonal til den utløsende skade 

Pasient-rapporterte ett symptom i tre av de fire følgende kategorier: 

 Sensorisk: allodyni eller hyperalgesi 

 Vasomotorisk: temperatur asymmetri, hudfarge forandringer 

 Sudomotorisk: ødem, forandring i svette-mønster 

 Motorisk/trofisk: nedsatt bevegelsesutslag, motorisk dysfunksjon, forandringer i hår- og negle-vekst 

Må fremvise ett tegn ved evalueringen i minst to av de følgende kategorier: 

 Sensorisk: påvist hyperalgesi og allodyni 

 Vasomotorisk: påvist temperatur asymmetri eller fargeforandring i huden 

 Sudomotorisk: påvist ødem eller hevelse 

 Motorisk: motorisk svakhet/ dysfunksjon 

Det skal ikke være en annen diagnose som forklarer symptomer og funn. 

CRPS 1 – Uten påvist vesentlig nerveskade 

CRPS 2 – Med tegn til vesentlig nerveskade 

Behandling 

Tidlig behandling er meget viktig og ofte tverrfaglig. Kontroll av smerter med analgetika, særlig mot 
nevropatisk smerte. Både gabapentin og amitriptylin har vist effekt. Nytte av NSAIDs og kortikosteroider 
er usikker. Bisfosfonater kan redusere smerte, men gode studier er mangelvare (O’Connell N.E, 2013). 

Prognose 

Vanskelig å forutsi forløpet. De fleste (98%) er monofasisk. Noen går i spontan remisjon, andre får bety-
delige sekveler. Seks år etter debut vil omkring 30% være i full remisjon. 

Algodystrofi omfatter flere forskjellige syndromer. Det som her er beskrevet, er den klassiske typen, tidligere 
betegnet Refleksdystrofi. 
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Litteratur 

Shim H, 2019 

Gianotti S, 2016 
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Alopeci ved systemisk lupus (SLE) 

114. 

ALOPECI, HÅRTAP, HÅRAVFALL 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på alopeci 

Alopecia areata betegner flekkvis hårtap (ofte myntformet). 

Alopecia totalis/universalis beskriver mer omfattende håravfall som kan omfatte øyebryn, øye-

vipper, armhuler og perigenitalt. også negler kan angripes. 

Alopeci forekommer som del av revmatiske sykdomsbilder, oftest systemisk lupus erythemato-

sus (SLE) 

 

 

ICD-10: L 63 

Definisjon 

Hårtap (leuvium) er begrepet hårtap, mens alopeci betegner 
tilstanden. Alopeci kan deles inn i tilstander der hår-follik-
lene er normale, men hårveksten er unormal og tilstander 
med skadede hårfollikler. Generelt er androgen alopeci også 
blant kvinner den vanligste årsaken. Alopeci er av revmatolo-
gisk interesse fordi symptomer forekommer som del av 
revmatisk sykdom (se nedenfor). 

Alopecia areata betegner flekkvis hårtap (ofte myntformet). 

Alopecia totalis/universalis beskriver mer omfattende håravfall som kan omfatte øyebryn, øyevipper, 
armhuler og perigenitalt. også negler kan angripes. 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2600173


Alvorlig hårtap (diffus telogenisk effluvium) oppstår vanligvis med en latenstid på 3-4 måneder etter 
utløsende årsak. Illustrasjon: Kole AK, Ghosh A – Indian journal of dermatology (2009). CC BY 2.0 

Epidemiologi 

Omtrent 2% av befolkningen opplever alopeci, og hos ca. 1% blir tilstanden kronisk. Ved SLE ses Alopeci 
hos 27-64% og inngår i klassifikasjonskriteriene. 

Sykdomsårsaker 

Diagnosen og bakenforliggende årsak baseres på en grundig anamnese og klinisk undersøkelse supplert med 
laboratorieprøver. I noen tilfeller er biopsi nødvendig. Alopeci utredes av hudlege. 

Årsaker til alopeci: Disse er mange og alopeci inndeles i ulike subgrupper, til dels relatert til årsak. Omfat-
tende oversikt finnes i supplerende litteratur (Pratt CH, 2017). Autoimmune sykdommer som thyreoidea-
sykdommer, psoriasis, vitiligo, inflammatorisk tarmsykdom (IBD), men også lupus (SLE og diskoid lupus) 
og revmatoid artritt. Hormonelt betinget (androgen og feminin type). Genetisk. Miljøfaktorer omfatter 
fysisk og mentalt stress, infeksjoner, medikamenter, forgiftninger (mer nedenfor). 

Revmatiske sykdommer: Ofte alopecia areata med flekkvis hårtap: SLE. Revmatoid artritt, sarkoidose, 
amyloidose bør også vurderes. Antirevmatiske medikamenter (DMARDs), inklusiv leflunomid. 

Endokrinologiske sykdommer: Hypo-/hypertyreose, hyperparatyreose, diabetes, hypopituitarisme, hyper-
prolaktinemi. Testikulær underfunksjon ved genetiske sykdommer som Klinefelder syndrom (også tap av 
kroppshår). 

Medikamenter: Heparin, kumarin (Marevan), cytostatika, androgener, folinsyre antagonister, amfetamin, 
salicylater, Vitamin-A overforbruk. Leflunomid. 

Infeksjoner: Etter alvorlig febersykdom, soppsykdom, lues, tyfus. 

Svangerskap: Postpartum 

Annet: Kirurgi, jernmangel, underernæring,  Alopecia mucinosa (follikulære papler/plakk på hodebunn, 
ansikt og nakke) kan hos eldre være uttrykk for mycosis fungoides eller lymfom. Idiopatisk (uten kjent 
årsak) 

• Arr-dannende: Diskoid lupus, lichen ruber planus 
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Utredning 

Fastende blodsukker, TSH, f-T4, Ca, Fosfat, PTH, hvite, perifert blodutstryk, WR, TPI, ANA. Ev. screen-
ing på lymphoproliferativ sykdom. 

Behandling 

Samarbeid med dermatolog er aktuelt. Ved autoimmune årsaker til alopecia areata benyttes ofte lokalbe-
handling med kortikosteroider (ofte klobetasol) over 3-6 måneder. Ved behov brukes også systemisk kor-
tikosteroider, ofte prednisolon, i nedtrappende dose over 6 uker. Annen lokal- eller systemisk behandling 
kan også være aktuelt etter vurdering fra dermatolog. 

Litteratur 

Pratt CH, 2017 

Thiedke CC, 2003 
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AMYLOIDOSE (REV 073) 

Amyloidose 

Gunnar Husby and Øyvind Palm 

Kjennetegn på amyloidose 

Debut av polynevropati, myokardsykdom, nyresvikt, “drop-head” 

Glatt fortykket hud og makroglossi 

Proteinuri 

Biopsi er diagnostisk (spesialfarging) 

Læringsmål REV 073 

ICD10: E85.8 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613169


31 år gammel kvinne med AA amyloidose i 
nyrer. Hun ble nylig diagnostisert med 
familiær middelhavsfeber (FMF).  Hun hadde 
hatt symptomer med residiverende feber og 
abdominale smerter av ukjent årsak fra 
barnealder. Manglende effektiv behandling 
av FMF er vanligste årsak til utvikling av AA 
(sekundær) amyloidose. 

Definisjon 

Amyloidose er en tilstand karakterisert av ekstracellulær 
avleiring i ulike vev og organer av en uoppløselig substans 
som i lysmikroskop virker homogen, men som ved elek-
tronmikroskopi viser seg å ha en, fibrillær struktur. Amy-
loidose kan ses ved kronisk inflammasjon ved revmatiske 
sykdommer (type AA, sekundær). Den primære formen 
(AL-amyloidose) har sykdomstrekk som kan mistolkes 
som revmatisk sykdom (vennligst se differensialdiagnoser 
nedenfor). 

Amyloid består hovedsakelig av proteiner arrangert i en 
tredimensjonal fibrill-struktur som er utilgjengelig for 
enzymatisk nedbrytning. Amyloid har sin forløper (pre-
cursor) i serum (Husby G, 1992). Amyloidose klassifiseres 
som primær AL amyloidose, sekundær amyloidose (AA), 
familiær amyloidose og ß2-mikroglobulin-relatert amyloi-
dose. Illustrasjon: Balbo BE, Silva AA, Amaral AG, Mal-
heiros DM, Onuchic LF, Barros RT – Clinics (São Paulo, Brazil) (2012). CC BY-NC 3.0 

Historie 

Rudolf L. K. Virchow (1821-1902, Berlin og Würzburg). Den første som beskrev leukocytose, leukemi og 
embolisme utgått fra trombose. Han betegnet i 1854 strukturer som amyloid (“som ligner stivelse”). 

Epidemiologi 

En svensk undersøkelse fant en insidens på 8/million pasient-år. Fordelingen var 3 /mill. AL -amyloidose 
og 2 /mill. AA type. Høyeste forekomst blant 60-80 åringer (Hemminki K. 2012). 

Klassifikasjon 

Amyloidose inndeles etter amyloid-proteinet, forløper og det tilhørende kliniske syndromet. De viktigste 
amyloidoser er som vist i tabellen. Dessuten er det ved inklusjonslegeme myositt funnet amyloid-avleiringer 
av Alzheimer-type (A13) i inklusjonslegemer og vakuoler. 
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AL (primær) amyloidose: Makroglossi, (A) 
periorbital purpura (B), pseudoatletisk 
muskelhypertrofi, (C) voluminøs lever (D). 
diffus bilateral ILD (E), submandibulær 
kjertelhevelse (F), Lokalisert nodulær 
konjunktival amyloidose (G), lokal laryngeal 
subglottisk amyloidose (H) 

Betegnelse Amyloid-protein Klinisk syndrom 

AL (primær) monoklonale lette 
immunglobulin-kjeder 

Monoklonal gammopati: 
myelomatose (kappa eller lambda) 

AA (sekundær: RA, JIA, 
Bekhterevs, familiær 
middelhavsfeber, Behcets) 

Serum amyloid A protein 
(Apo-SAA) Inflammasjons-assosiert 

Cerebral amyloid β-protein 
Alzheimer demens, trisomi-21 
(Downs syndrom), iatrogen 
Creutzfeldt Jakobs sykdom 

Familiær amyloidose 
Mutant transthyretin, 
A1-apoprotein, gelsolin, fibrinogen, 
lysozym med flere 

Familiær polynevropati, 
kardiomyopati eller nefropati 

Transthyretin-relatert amyloidose Vild-type transthyretin Senil restriktiv kardiomyopati 

Iislet amyloid polypeptide (IAPP) Islet amyloid peptid Diabetes type II 

Hereditær beta2- mikroglobulin Kronisk dialyse 

Symptomer 

Symptomene er avheng av type og organ-affeksjon. Ved 
sekundær amyloidose (AA) som kompliserer Bekhterevs 
sykdom og revmatoid artritt, sees gjerne nyreaffeksjon 
først, oftest ved proteinuri (hos 95%). Etter hvert 
utvikling av nyresvikt. Tarm-affeksjon med malabsorp-
sjon, av og til med blødning kan også bli alvorlig. 
Hepatomegali. “Dropped-head syndrome ” (svakhet i 
nakke-ekstensorer) rapportert som debutsymptom (Dif-
ferensialdiagnose: myositt). Perifer polynevropati. 
Restriktiv myokardiopati, makroglossi, hud-affeksjon. 

Bilder til høyre: Desport E, Bridoux F, Sirac C, Delbes S, 
Bender S, Fernandez B, Quellard N, Lacombe C, Goujon 
JM, Lavergne D, Abraham J, Touchard G, Fermand JP, 
Jaccard A, Centre national de référence pour l’amylose 
AL et les autres maladies par dépôts d’immunoglobulines 
monoclonal – Orphanet journal of rare diseases (2012). 
CC BY 2.0 
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Diagnose 

AA amyloidose kan påvises ved biopsi av  fettvev,  rectummucosa eller små spyttkjertler. 

Histologisk påvisning (farging med Kongorødt og mikroskopi i polarisert lys er gullstandarden). Nærmere 
karakterisering ved immunhistokjemi eller analyse av amyloid som er ekstrahert fra affisert vev. 

Differensialdiagnoser 

• Glomerulonefritt 
• Diabetes mellitus 
• Hypotyreose (myksødem) 
• Macroglossi av annen årsak (genetisk, hypotyreose, lysosomal lagringssykdom) 
• Restriktiv kardiomyopati 
• Systemisk sklerose 
• Sklerødem (scleredema) 
• Sjøgrens syndrom (sicca-fenomen, hovne kjertler) 

Behandling 

Et av angrepsmålene er rettet mot å hemme aktiviteten av grunnsykdommen. Dette reduserer leverens kap-
asitet til å produsere SAA idet høye serumnivåer av SAA øker risikoen for amyloid avleiring. IL-6 hemmer 
(tocilizumab) har vist seg effektiv ved ulike manifestasjoner (Inoue D, 2010; Redondo-Pachón MD, 2013). 

Ved Familiær Middelhavsfeber, som ofte er årsak til amyloidose, er  kolkisin essensiell i hele sykdomsfor-
løpet som forebyggende tiltak. Ved manglende sykdomskontroll bør IL-1 hemming i form av anakinra 
(Kineret) eller canakinumab (Ilaris) forsøkes. Tofacitinib (JAK-hemmer) har vist lovende resultater under 
utprøvning (Migita K, 2014). 

Litteratur 

Real de Asúa, D, 2014 

Bustamante JG, 2020 

Husby G, Tidsskriftet 1996 
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. 

Dermatitt hos et barn med ulcerøs kolitt. 
Residiverende neutrofil dermatose / 
Bowel-associated dermatosis-arthritis 
syndrome =BADAS 

116. 

ARTRITT-DERMATITT SYNDROM (BADAS) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

ICD-10 L30.9 (uspesifisert dermatitt) 

Kjennetegn på artritt-dermatitt syndrom 

Opprinnelig beskrevet ved  by-pass av tarm ved adipositas. 

Kalles også bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome (BADAS). 

Dermatitt, artralgi, artritt, tendinitt 

 

Definisjon 

Ved kronisk tarmsykdom eller blant pasienter med adi-
positas som opereres med by-pass av tarm.  Kalles også 
bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome. Opprin-
nelig beskrevet etter jejuno-ileal bypass mot adipositas, 
men ses også etter andre by-pass-operasjoner i tarmtrak-
ten. 

Symptomer 

Artralgier, artritt, dermatitt og tendinitt (artritt-dermatitt 
syndrom). Symptomene overstyrer ofte de medisinske 
funnene. De revmatiske symptomene kan oppstå mange 
år etter inngrepet. Illustrasjon: Oldfield CW, JAAD case 
reports, 2016. CC BY-NC-ND 4.0 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2616949
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4949491_gr3&query=arthritis%20dermatitis%20intestinal&it=xg&req=4&npos=7
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4949491_gr3&query=arthritis%20dermatitis%20intestinal&it=xg&req=4&npos=7
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Immun-relaterte komplikasjoner ved Artritt-Dermatitt syndrom 

Ledd 

• Artralgier 

• Erosiv artritt 

• Erythema nodosum 

• Inflammatorisk ryggsmerter og tendinitt 

• Myalgi 

• Non-erosiv artritt 

• Pannikulitt 

Kutane komplikasjoner 

• Ekkymoser 

• Urticaria og psoriasis 

• Nekrotiserende vaskulitt 

• Parestesier og karpal tunnel syndrom 

• Perifer nervesystem komplikasjoner 

• Pustler 

• Raynauds fenomen 

• Retinal vaskulitt 

• Serositt: perikarditt og pleuravæske 

Carubbi F 2013 

Behandling 

Affeksjonene er meget vanskelige å behandle. 

Litteratur 

Carubbi F, Exp Rev Clin Imm, 2013 
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117. 

ARTROSE, OSTEOARTROSE (REV 065, REV 
066) 

Artrose 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på artrose 

Personer over 40 år med ett eller flere smertefulle ledd og hevelse ved belastning/aktivitet. 

Tidligere skader og familiære tilfeller disponerer. 

Finger-artrose medfører benet fortykkelse i DIP-ledd (Heberden-artrose), PIP-ledd (Bouchard-

artrose)  og i CMC-1 ledd. 2. 

Lokalisering til hofte, kne, storetås grunnledd og rygg (spondylose) er vanlig. 

Normale blodprøver. 

Diagnose ved Bildediagnostikk. 

REV 065, REV 066 

ICD-10: M15.9 (uspesifisert, generalisert) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617493


Osteonekrose og sekundær artrose i kneet hos 
en 83 år gammel kvinne. Hun fikk protese to år 
etter initiale symptomer. 

Definisjon 

Artrose (eng. osteoarthritis) ble tidligere omtalt som 
“gikt” eller “slitasje-gikt”. Sykdommen er den vanligste 
muskel-skjelettstilstanden som medfører betydelig 
smerte, redusert fysisk funksjon og sosioøkonomiske 
kostnader over hele verden (Glyn-Jones S, Lancet 
2015) 

Tilstanden oppfattes som en primær sykdom i Ied-
dbrusken med ikke uvesentlige sekundære inflamma-
toriske reaksjoner (Mathisen A, 2017). 
Årsaksforholdene er ufullstendig klarlagt, men det 
foreligger en forstyrrelse i balansen mellom oppbyg-
ging og nedbrytning av leddbrusken. (Berenbaum F. 
Osteoarthritis Cartilage. 2013). 

Lokalisert artrose: Lokalisert form omfatter enkelte ledd som knær eller hofter eller finger- og tå-ledd 
(MTP-1). 

Generalisert artrose: Generalisert osteoporose kan defineres som affeksjon i enten hender eller rygg og i til-
legg minst to andre ledd-områder (ACR: Altman R, Asch E, 1986; EULAR: Zhang W, Doherty M, 2009). 

Foto til høyre: Juréus J, Lindstrand A, Geijer M, Robertsson O, Tägil M – Acta orthopaedica (2013). CC 
BY-NC-BY 3.0 

Patogenese 

Artrose kan oppfattes som en langsom reparasjons-prosess etter initial skade. Hensikt å oppnå symptom-
frihet ved å reparere eller stabilisere leddet på sikt. Imidlertid medfører prosessen ofte en overkompenser-
ing slik at vedvarende vevsskade med smerter, redusert bevegelse og instabilitet er resultatet (Berenbaum F. 
Osteoarthritis Cartilage. 2013). Noen velger å klassifisere artrose i primære former, dvs. uten påvisbar årsak 
og sekundær artrose der hvor årsaken er kjent. Traumer, medfødte lidelser i bevegelsesapparatet (for eksem-
pel kondrodysplasier), skader og belastninger kan gi sekundær artrose. Foruten alder er betydelig overvekt 
en risikofaktor for utvikling av artrose i vektbærende ledd. 
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Genetiske forhold 

Ved fingerleddsartrose ser man en ikke ubetydelig arvelig komponent. Genom-screening studier (GVAS) 
har identifisert en rekke genloci assosiert med artrose (van Meurs JBJ, 2017) . 

Epidemiologi 

Artrose er en av de hyppigste revmatiske sykdommene og utgjør en betydelig helseøkonomisk utfordring. 
De vanligste lokalisasjonene er hånd, kne og hofte. En kumulativ insidens på 7.3% i knær, 5.8% i hofter og 
5.6% i hender er funnet i Norge (Grotle  M,  J Rheumatol. 2008).   Den samlede prevalens av artrose i alder-
sgrupper over 25 år var 14,7 % for kvinner og 12,8 % for menn. Forekomsten av degenerative forandringer i 
columna er imidlertid langt vanligere. Forekomsten av artrose stiger lineært med økende alder, men artrose 
kan sees helt nede i 30-årsalderen, da i form av sekundær artrose. (Slatkowsky-Christensen, B Norsk epi-
demiologi, 2009). WHO anslår at 9,6% av menn og 18% av kvinner over 60 år har symptomgivende artrose. 
80% av disse har redusert fysisk funksjon og 25% blir hindret i daglige aktiviteter (WHO, 2021). 

Symptomer 

Artrose gir smerter, stivhet, redusert bevegelighet og ofte startvansker ved fysisk belastning og om morge-
nen. Ved sekundær inflammasjon ses moderat økt varme over leddene og tegn til synovitt (Mathisen A, 
2017). 

Håndartrose 
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Erosiv artrose i multiple fingerledd. Bildene D og E 
viser erosive progresjon og påfølgende 
remodellering i to ulike proksimale 
interfalangeal-ledd (PIP) i en serie med 
røntgenbilder tatt med 6 måneders mellomrom. 
 ‘J’ fase kjennetegnes av tapt leddspalte 
(brusk-svinn) etterfulgt av erosiv ‘E’ fase og 
eventuelt remodellering (‘R’). 

Illustrasjon: Verbruggen G, Wittoek R, Vander 
Cruyssen B, Elewaut D – Annals of the rheumatic 
diseases (2011). CC BY-NC 2.0 

Typisk for håndartrose er nokså symmetrisk affek-
sjon, slik at fingre i begge hender rammes gradvis. 
Data fra den populasjonsbaserte Framingham-stu-
dien fant symptomatisk at håndartrose mellom 40 
og  84 års alder forelå hos 14% blant kvinner og 7% 
blant menn (Haugen IK, 2011). Predikasjonssted er 
fingrenes ytterledd (DIP) (Heberdenske knuter), 
fingrenes midtledd (PIP) (Bouchardske knuter) og 
carpometacarpal-ledd I (CMC-1) (Slatkowsky-
Christensen, B, 2010). Relatert til sekundær inflam-
masjon kan DIP- og PIP-ledd hovne opp og iblant 
utvikle subkutane cyster med synovialvæske. I for-
løpet kan CMC-1 leddene kan bli instabile med sub-
luksasjon. DIP-ledd endrer ofte akse (aksedeviasjon) og en lett flektert stilling. Samlet sett er det funnet at 
hånd-artrose hos kvinner gripefunksjonen med 60% (Kjeken I, 2005). En nyere studie også fra Diakon-
hjemmet (Nor-Hand study) vurderer ulike aspekter av hånd-artrose (Gløersen M, 2017). Finger-artrose må 
skilles fra psoriasis-artritt (som angriper de samme DIP-ledd) og revmatoid artritt (som sjelden affiserer 
DIP-ledd). Sjeldnere differensialdiagnoser er hemokromatose, sarkoidose og Kashin-Beck sykdom. 

Fot-artrose 

Artrose i MTP-1 er vanlig og forårsaker smerte ved gange, benet fortykkelse omkring leddet og feilstilling. 
Hallux valgus er deformitet der stor-tåen devierer medialt, inn mot de andre tærne. Hallux rigidus tilsier 
tilstivning i leddet. Ved kraftig sekundær inflammasjon kan MTP-1 artrose presentere symptomer som 
minner om anfall av urinsyregikt. 

Kne-artrose (gonartrose) 

Artrose i knær er en vanlig årsak til redusert gangfunksjon hos personer over 50 år. Ved primær artrose 
angripes typisk begge knær gradvis. Smerter anteriort ses ved patellofemoral artrose, særlig når en reiser seg 
eller står over lengre tid. Artrose i tibiofemoral-leddet medfører mer generaliserte smerter ved belastning. 
Ved progresjon kan nattlige smerter oppstå, noe som er en av operasjons-indikasjonene (protese). Instabile 
knær og muskelatrofi ved inaktivitet medfører økt risiko for fall. Ved sekundær inflammasjon ses moderat 
hydrops og noen utvikler Bakers cyste, oftest i knehasen. Hydrops i knær hos eldre personer kan også være 
tidlig symptom på revmatoid artritt. Hos yngre personer er også reaktiv artritt og borrelia-artritt blant de 
vanligere differensialdiagnosene. 

Hofte-artrose (coxartrose) 
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Debutsymptomer er oftest smerter dypt i lysken, oftest unilateralt. Smertene kan stråle ut glutealt eller i 
lær distalt mot knær. Ved klinisk undersøkelse er innad-rotasjonen vanligvis redusert på affisert side. Hofte-
artrose kan progrediere raskt. En må utelukke infeksjonstegn og caputnekrose (ofte forårsaket av høye kor-
tikosteroid-doser). Tendinose og bursitt er også aktuelle differensialdiagnoser, også nerverotspåvikning ved 
isjas feiltolkes som artrose. 

Undersøkelsesfunn 

Klinisk er artrose-ledd ofte benet fortykket og bevegelse medfører krepitasjon når sykdommen er kommet 
langt i forløpet. Reduserte bevegelsesutslag er også vanlig. Litt økt varme over leddene og hydrops i affiserte 
knær er ikke uvanlig (Felson DT. Arthritis Res Ther. 2009). 

Laboratorieprøver 

Artrose forventes ikke å medføre økte inflammasjonsparametere eller påvirke blodprøveresultatet på annen 
måte. For forskning er det utviklet biomarkører for måling av brusknedbrytning ved artrose. Dessverre har 
markørene ikke vist seg nyttige for vurdering av individuelle pasienter og er derfor ikke innført som diag-
nostiske tester I klinisk praksis. (Bauer  DC. Osteoarthritis Cartilage. 2006; Rousseau JC. Nat Clin Pract 
Rheumatol. 2007. 

Leddvæskeundersøkelse 

Leddvæsken ved artrose er strå-gul, klar og har høy viskositet (seig). Leukocytter utgjør ved sekundær 
inflammasjon mindre enn 2000 celler/mm3. Et unntak er ved samtidig kalsium-pyrofosfat krystaller og 
artritt (kondrokalsinose/ pseudogikt) som medfører artritt og øye celletall. Mikroskopisk ses pyrofos-
fatkrystaller og iblant et typisk radiologisk bilde med kalk i bruskvev. 
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MR viser artrose i kne som ikke var synlig på 
røntgenbilder. Det foreligger også meniskskade. 

Bildediagnostikk 

Radiologisk påvises redusert Ieddspalte 
(brusksvinn), subkondral sklerose, cyster og osteofyt-
ter (nydannelse av ben). Redusert leddspalte brukes 
ofte som en markør for brusksvinn, selv om brusken 
ikke er synlig på røntgenbilder. 

Ultralyd kan vurderes ved der graden av (sekundær) 
inflammasjon i enkelte ledd, slik som CMC-1 ledd 
der inflammasjonstegn er assosiert med smerte og 
håndfunksjon (Fjellstad CM, 2019). 

MR er sjelden nødvendig fordi symptomer og røntgenbilder oftest er tilstrekkelig for diagnose og vurdering 
av alvorlighetsgrad. MR viser imidlertid tidlige forandringer som bruskdefekter og benmargsødem før 
forandringer ses med røntgen og ultralyd. Illustrasjon: Guermazi A, Niu J, Hayashi D, Roemer FW, 
Englund M, Neogi T, Aliabadi P, McLennan CE, Felson DT – BMJ (Clinical research ed.) (2012). CC BY-
NC 2.0 

Forskjeller på røntgen- og MR-undersøkelse ved artrose. Modifisert etter Pereira D, Acta Med Port, 2015 

Røntgenbilder MR-undersøkelse 

Lave kostnader Høy kostnad 

Kort ventetid på undersøkelses-termin Ventetid på opptil flere måneder 

Rask evaluering av resultatene Omfattende evalueringsarbeid av resultatet 

Vanligste brukte diagnostiske teknikk Brukes sjeldnere, men er mest nøyaktige og kan bekrefte 
eller avkrefte diagnosen 

Kan evaluere avsmalning av leddspalter Undersøker leddet som et helt organ 

Avbilder bare skjelettet Inkluderer bløtdeler med brusk, menisker, labrium og 
ligamenter 

En-dimensjonal fremstilling Tredimensjonal 

Bekrefter diagnosen og til en viss grad progresjon 
Påviser tidlig sykdomstegn og bidrar til forståelse av 
sykdomsforløpet (bruskskade og benmargsødem/
inflammasjon) 

Behandling 

Målet med behandling av artrose er å redusere smerte, instabilitet, bedre den fysiske funksjonen og 
livskvaliteten. Ingen enkeltstående tiltak er tilstrekkelig. En kombinerer derfor de ulike tiltak, både medika-
menter og non-farmakologiske tiltak. 
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Behandlingen tilpasses symptomer, alvorlighetsgrad og den enkeltes behov og toleranse. Tiltakene kan 
omfatte analgetika (paracetamol), NSAIDs, vektreduksjon ved overvekt, fysioterapi og fysisk trening, samt 
kirurgiske inngrep, bl.a. med innsetting av leddproteser. Opplæring av pasienter er også essensielt. (Stoffer 
MA, Annals of the rheumatic diseases. 2015). Intra-artikulære injeksjoner med kortikosteroid kan benyttes 
ved betydelige smerter, men effekten kan ofte være kortvarig. Bruken av glukosamin diskuteres stadig (Hen-
rotin Y, Arthritis research & therapy. 2012). 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

EULAR: 

-Kloppenburg M, 2018 (Behandling Håndartrose) 

-Orthoff A-K, R, 2018 (Fysisk aktivitet) 

-Zhang W, 2010.(Diagnose av kne-artrose) 

ACR: 

-Hochberg MC, 2012 (Behandling av artrose i hender, hofter og knær;) 

Litteratur 

Glyn-Jones S, Lancet 2015 

Pereira D, Acta Med Port, 2015 

Slatkowsky-Christensen, B Norsk epidemiologi, 2009 
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118. 

BAKERS CYSTE (POPLITEAL CYSTE) (REV 
063) 

Bakers cyste 

Jan Tore Gran 

Kjennetegn på Bakers cyste 

Hevelse bak kneet 

Ofte ved leddsykdom med hevelse i kneet 

Kan ofte palperes eller påvises ved ultralyd-undersøkelse 

Ved ruptur oppstår stor hevelse og økt varme i legg og fot 

Læringsmål: REV 063 

ICD-10: M71.2 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c601f6609-6b2f-46fe-b3d9-10c48afef160
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617917


En 58 år gammel mann med kjent 
gonartrose i venstre kne i 5 år. Han merket 
en hønseegg stor hevelse bak kneet i to 
måneder. Etter en vandretur i fjellet 
hovnet leggen opp, ble varm og øm. 
Ruptur av Bakers cyste med hevelse og litt 
rød, glinsende hud dorsalt i venstre legg. 

Definisjon 

Bakers cyste er en ansamling av væske bak kneet (poplitealt). 
Cysten kommuniserer ofte med kneleddet og ses ofte 
relatert til artritt i kne, artrose med inflammasjon eller annen 
årsak til hydrops. 

Illustrasjon: Kim JS, Lim SH, Hong BY, Park SY – Annals of 
rehabilitation medicine (2014). CC BY 3.0 

Historie 

Baker cyste (poplitea-cyste) (William M. Baker 1839-1896, 
engelsk kirurg på St. Bartholomew). 

Patogenese 

Årsaken til Bakers cyste er økt flyt av væske fra kneleddet til 
bursa gastrocnemio-semimembranosus i knehasen. 

Epidemiologi 

Bakers cyste sees hos over 50 % av pasientene med revmatoid artritt, men også ved andre artritt-sykdommer, 
artrose, menisk-ruptur og tilstander som ellers forårsaker økt væske/hydrops i kneet. 

Symptomer 

Stivhet i kneet, hevelse og moderat smerte bak kneet. Cysten kan rumpere. Innholdet vil tømme seg i leggen 
som iakttas som ødem og inflammasjon. 

Klinisk undersøkelse 

Bakers cyste kan ofte påvises lett ved klinisk palpasjon av knehasen ved lett flektert kne. Ved ruptur av cyste 
er legg og ankel hoven og varm. 

833  |  BAKERS CYSTE

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4280382_arm-38-843-g001&query=baker%27s%20cyst&it=xg&req=4&npos=76
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4280382_arm-38-843-g001&query=baker%27s%20cyst&it=xg&req=4&npos=76
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Differensialdiagnoser 

Mistolkes etter ruptur ofte som dyp vene-trombose. Imidlertid koeksisterer Baker cyste og dyp venetrom-
bose hos opptil 25 %. 

Bildediagnostikk 

Påvises ved ultralyd eller MR. 

Behandling 

Dersom cysten ikke medfører smerte, er spesiell behandling ikke indisert. Cysten kan gå tilbake med bruk 
av legg-muskulatur. Ved sykdom for eksempel synovitt i kneet er det dette som trenger primær behandling. 

Litteratur 

Leib AD, 2020 
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119. 

ANEMI 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på anemi 

Anemi defineres vanligvis ved lav hemoglobin-konsentrasjon i blod eller redusert antall erytro-

cytter. 

Redusert opptak og transport av oksygen medfører redusert utholdenhet. 

ICD-10: 

D64.9 (uspesifisert) 

D63* ved kroniske sykdommer 

D50 jernmangel 

Definisjon 

Anemi defineres vanligvis ved lav hemoglobin-konsentrasjon i blod eller redusert antall erytrocytter og er 
ikke uvanlig ved  revmatiske sykdommer.  Anemi medfører redusert opptak og transport av oksygen og 
dermed redusert utholdenhet. Falsk høye verdier ses ved væskemangel og falsk lave verdier ved overvæsking. 
Inflammasjon er en vanlig årsak ved kronisk revmatisk sykdom. 

Referanseområder (normal hemoglobin): over 11.5 g/dl hos kvinner, over 13,5 g/dl hos menn. Afrikanere 
av begge kjønn har 0,5 til 1.0 g/dL lavere hemoglobin. 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612523
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599309
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599295


Klassifikasjon av anemier 

Mikrocytær, hypokrom anemi (MCV, MCH og MCHC lave): Jernmangel, Kroniske sykdommer 
(talassemi), Nyresvikt, Sideroblast-anemi (myelodysplasi) 

Makrocytær anemi (MCV, MCH og MCHC forhøyet): Mangel på B12 eller folsyre, Ery-
throleukemi, Alkohol, Medikamenter, Kronisk lungesvikt 

Normocytær, normokrom anemi (MCV, MCH og MCHC normale): Inflammasjonsanemi: Årsaken til 
inflammasjons-anemi er delvis hepcidin-indusert påvirkning av jern-metabolismen og redusert produksjon 
av erythropoietin (EPO). Nyresykdom. Hypotyreose. Magetarm-sykdom 

Inflammatoriske sykdommer 

Inflammatoriske revmatiske sykdommer er ofte assosiert med inflammasjons-anemi som korrelerer med 
sykdomsaktiviteten (for eksempel målt ved CRP). Det Pro-inflammatoriske interleukin-6 hemmer erythro-
poese. Det jern-regulerende hormonet hepcidin og jerntransportproteinet ferroportin virker sammen og 
binder jern. 

• Hemolytisk anemi: SLE 
• Malabsorpsjon: Systemisk sklerose. 

Høy alder. Også blant eldre personer er anemi ofte relatert til inflammasjon, ofte en infeksjon. I en studie 
av 191 innlagte eldre pasienter med anemi i Belgia hadde 70% en inflammatorisk årsak, hvorav 71% hadde 
akutt infeksjon. 16% hadde kronisk nyresvikt, 12% kreft, 16% kronisk infeksjon eller autoimmun inflam-
matorisk sykdom (Joosten E, 2014). 

Fedme er relatert til økt mengde pro-inflammatoriske cytokiner og akutt fase reaktanter. Det er i den sam-
menheng vist økt forekomst av anemi. 

Kreftsykdom i langt kommet stadium assosieres også med inflammasjon (CRP, fibrinogen, IL-6, TNFα, 
IL-1β, ferritin, hepcidin, erythropoietin) og derav med anemi. 

NSAID-behandling er en vanlig årsak til blødning i gastroduodenum. Ulcera er ofte asymptomatiske og 
påvises ved gastroduodenoskopi. 

Akutt anemi med raskt fallende hemoglobin kan utvikles ved hemolyse, oftest ved systemisk lupus ery-
thematosus (SLE) eller ved større blødninger, slik som aneurismeblødninger eller pulmonal kapillaritt ved 
vaskulitt-sykdommer. 
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Jernmangelanemi 

Kronisk blødning. Generelt er jernmangel ofte forårsaket av kroniske blødninger (menstruasjon, gastroin-
testinalt, helikobakter) eller etter operasjoner i form av blødningsanemi. 

Malabsorpsjon ved tarmsykdom slik en ser assosiert til systemisk sklerose, ved cøliaki og inflammatorisk 
tarmsykdom (IBD). Tarmparasitter (hakeorm, trichuris trichiura) 

Ensidig kosthold over lang tid (diett, redusert appetitt) kan medføre jernmangelanemi (mikrocytær) eller 
anemi på grunn av vitamin B12- eller folsyre-mangel (makrocytær). 

Genetiske sykdommer 

Talassemi forårsaker mild-alvorlig mikrocytær anemi. alfa- og betatalassemi. Alvorlighetsgraden er avhengig 
av genetiske forhold som kan testes. Menn og kvinner angripes like ofte. De fleste er etnisk fra Italia, Hellas, 
Midtøsten, Sør-Asia og Afrika. 

Sigdcelleanemi. Symptomer fra barnealder. Fryktet er sigdcelle krise med sterke iskemiske smerter, nekroser 
og organskade. Ca. 80% stammer etnisk fra Afrika sør for Sahara. 

Også andre sykdommer med  hemoglobinvarianter finnes. 

Andre årsaker 

Sykdom i benmarg medfører produksjonsmangel (Fanconi-anemi, myelofibrose) 

Kronisk nyresvikt (erythropoietin-mangel) 

Medikamenter (cytostatika, sulfonamider, thyreostatika, kolkisin). 

Forgiftning (Bly, benzol) 

Alkoholmisbruk (langvarig) 

Hemolyse: SLE, varme hemolyttisk anemi, kuldeagglutininer (blant annet ved mykoplasma-infeksjon), 
paroksystisk kuldehemoglobinuri hos barn, hemolytisk uremisk syndrom (HUS, aHUS), malaria, tran-
fusjons-reasksjon. Glukose-6 fosfat dehudrogenase mangel, DIC, dialyse, kunstige hjertekalffer, løper-
anemi. 

Påvisning av hemolyse: Feber og svette, raskt fallende hemoglobin, MCV noirmal, LD høy, haptoglobin lav. 
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Hematologiske indekser 

• MCV   = Hct x 10 / RBC (mill.) 
• MCHC = Hb x 10 / Hct 
• MCH   = Hb x 10 / RBC 

Utredning av anemi 

Anamnese: Debut-alder. Sykdoms- og medikament-anamnese. 

Klinisk: Anemisk hud, tachykardi, dyspne. Svette, feber (ved hemolyse). 

Blod: Hemoglobin. CRP. MCV, MCH og MCHC. Løselig transferinreseptor, ferritin. Retikulocytter, LD 
og haptoglobin (hemolyse). Vitamin B12,  folsyre. Genetisk analyse ved mistanke om genfeil. Helikobakter 
(antistoff). 

Urin: erytrocytter, farge 

Avføring: blod, calprotektin (inflmmasjon), parasitter, helikobakter (antigen-prøve) 

Koloskopi (blødning, inflammasjon) 

Kapselendoskopi (blødning eller inflammasjon i tynntarm) 

Gastro-duodenoskopi (blødning, cøliaki, helikobakter pylori) 

Pusteprøve (helikobakter) 

Benmarg: Biopsi. 

 

Behandling 

Årsak elimineres. Behandling av grunnsykdom. Substitusjon (jern, vitamib B12, folsyre). Ved  NSAID 
betinget gastrointestinal blødning seponeres medikamentet. Dersom behov kan COX-2 hemmer vurderes. 
Protonpumpehemmer eller misoprostol vurderes. 
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Litteratur 
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120. 

CØLIAKI, GLUTENINTOLERANSE OG 
REVMATISK SYKDOM (REV 155) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på cøliaki 

Diare, malabsorpsjon, obstipasjon, særlig etter inntak av gluten-holdige matvarer hos barn og 

voksne. 

Leddsmerter, artritt kan også forekomme. 

Blodprøver kan vise jernmangelanemi og vitaminmangel. Antistoff mot transglutaminase 2 (TG2) 

styrker mistanken. 

Biopsi fra duodenum sikrer diagnosen. 

Læringsmål REV 155 

ICD-10: K 90.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=fordoyelsessykdommer#7b50293d-c19f-496c-8ff6-79ca2a03363d8012f3ba-5e70-40e7-bc14-e3ce3cdf56e5
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2616677


Cøliaki hos en 50 år gammel mann med to 
måneders diare, vekttap og perifert ødem. 
Duodenal mukosa med atrofiske villi og 
infiltrater med mononuklære celler 
(inflammasjon). Forhøyet 
anti-transglutaminase i blodet. God effekt 
etter tre måneder på glutenfri kost. Uvanlig 
nok hadde han også a-CCP positiv revmatoid 
arteritt. 

Definisjon 

Cøliaki skyldes gluten-allergi. Hveteprotein består bl.a. av 
prolaminer (gliadin) og gluteiner som sammen benevnes 
gluten. Sykdommen medfører inflammasjon i tarmens 
mukosa, atrofi av tarmtotter og hyperplasi av krypter. Ved 
glutenfri diett går forandringene tilbake. Cøliaki forår-
sakes av en immunrespons mot glutenproteinene i hvete 
og lignende kornsorter. 

Gluten-intoleranse er en mindre spesifikk tilstand med 
lignende symptomer og nytte av gluten-fri diett, men 
uten patologiske funn i antistoffer eller biopsi. Gluten-
intoleranse er en vanligere tilstand enn cøliaki. 

Cøliaki er assosiert med enkelte revmatiske manifes-
tasjoner. 

Illustrasjon til høyre: Wajri SB, Gastroenterol Res, 2015. 
CC BY 2.0 

Genetikk 

Cøliaki er genetisk sterkt assosiert med HLA-DQ2 eller HLA-DQ8. 

Symptomer 

Symptomer på cøliaki er svært variable. Sykdommen kan gi perifer og aksial artritt, samt artralgier både hos 
voksne og barn. Sykdommen disponerer også for osteoporose. 

Tarmsymptomer omfatter abdominale smerter, diare eller obstipasjon, malabsorpsjon og vekttap. Tarm-
symptomene må skilles fra irritabel tarmsyndrom og fra laktoseintoleranse. 

Redusert næringsopptak kan medføre anemi og vitaminmangel (B12, folsyre). 

Immunologiske prøver 

Typisk påvises auto-antistoffer i blodet i form av transglutaminase 2 (TG2) som anbefales som første test på 
sykdommen. 
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Histologi 

Tynntarmsbiopsi via gastroskop. Økt lymfocyttinfiltrasjon I epitelialt vev med krypteabscesser (Marsh type 
2). Kombinasjon med totteatrofi (Marsh type 3). 

Diagnose 

Endomysium er en struktur i glatte muskelceller som inneholder transglutaminase, hvis substrat er gliadin. 
IgA endomysium antistoff, (EMA)-IgA, har sensitivitet 85-98% og spesifisitet 97-100% for diagnosen cøli-
aki. Serum-IgA-antistoffer rettet mot vevsglutaminase, (tTG) -IgA, har tilsvarende sensitivitet (90-98%) 
og spesifisitet (95-97%). Dersom en av testene er positiv, anbefales gastroduodenoskopi med biopsi for å 
sikre diagnose ved biopsi fra tynntarm der en påviser lymfocyttinfiltrasjon, krypte-hypertrofi og atrofi av 
mikrovilli. 

Autoimmune sykdommer med assosiasjon til cøliaki (Dos Santos S, 2017) 

Etablert sammenheng Usikker sammenheng Sporadisk rapporterte tilfeller 

Dermatitis herpetifomis Primær biliær cirrhose Revmatoid artritt 

Type I diabetes Addisons sykdom IgA nefropati 

Autoimmun thyreoiditt Juvenil artritt (JIA) Sarkoidose 

Sjøgrens sykdom Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) 

Autoimmun hepatitt 

Systemisk lupus (SLE) 

Vaskulitt-sykdommer 

Polymyositt 

Myastenia gravis 

Behandling 

Symptomene responderer på glutenfri diett. 

Litteratur 

Dos Santos S, 2017 

Molberg Ø & Sollid 2006 
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Diabetisk hånd “Preachers sign”. Pasienten kan 
ikke legge håndflatene mot hverandre på grunn 
av kontrakturer. 

121. 

DIABETES MELLITUS, DIABETISK HÅND 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

 

Revmatiske kjennetegn på diabetes-relaterte komplikasjoner 

Mikroangiopati medfører symptomer fra muskulatur, nerver, sener og bindevev 

Diabetisk hånd er karakteristisk 

Komplikasjoner sees hyppigst ved dårlig regulert diabetes (både type 1 og type 2) 

 

ICD-10: E10 DM type 1. E11 DM type 2, M14.4 Diabetisk artropati 

Definisjon 

Diabetes deles i type 1 og type 2. 

Diabetes Type 1 er en autoimmun sykdom der 
insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen 
destrueres og insulin må tilføres. De fleste er barn eller 
unge ved diagnose. Fastende glukose ≥ 11 mmol/l og 
antistoff i blodet (GAD65 , IA2, sink-transportør 8,
Insulin, ved å måle C-peptid, øycelleautoantistoffer) er 
grunnlag for diagnosen av type 1. 

Diabetes type 2 er en stoffskiftesykdom som vanligvis 
oppstår blant voksne. Arv, kosthold og overvekt er 
disponerende faktorer. Diagnosen stilles på bakgrunn av blodprøven HbA1c når denne er ≥ 48 mmol/mol 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599362
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599363
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617471


(6,5 %) på to prøver tatt på forskjellige dager. Grenseforhøyede verdier 42–46 mmol/mol (6,0–6,4 %) tyder 
på høy risiko for å utvikle diabetes type 2. 

Illustrasjon: Pandey A, Usman K, Reddy H, Gutch M, Jain N, Qidwai S – Annals of medical and health 
sciences research (2013). CC BY-NC-SA 3.0 

Revmatiske komplikasjoner 

Pasienter med diabetes mellitus type 1 og type 2 har hyppigere plager fra bevegelsesapparatet enn friske 
personer. Dette skyldes hovedsakelig mikroangiopati som gir forandringer i muskulatur, nerver, sener og 
bindevev med spesielle symptom-kompleks til følge Komplikasjoner sees hyppigst ved dårlig regulert dia-
betes. Diabetes kontrolleres ved bruk av HbA1c (glykolyseringen av HbA står i forhold til den gjennom-
snittlige intra-erythrocytære glykosekonsentrasjonen over de forutgående 6-10 ukene). 

• Algodystrofi / Refleksdystrofi / Shoulder-hand syndrom 
• Frozen shoulder 
• Osteoporose 
• Diffus idiopatisk skjelett hyperostose (DISH) / Forestiers 
• Karpal Tunnel Syndrom (Canalis carpi) 

◦ Skyldes skrumpning av ligamentet over håndrotskanalen hvor n. medianus passerer. 
• Dupuytrens kontraktur 

◦ Skyldes arraktig skrumpning av fleksor-senene til 3-5.te fingre med kontraktur som resultat. 
Kirurgi. Ved diabetes angripes hyppigst 3. og 4. finger, mens ved non-diabetes Dupuytrens 
rammes oftest 4. og 5. finger. 

Diabetisk hånd 

Diabetisk hånd syndrom (Limited Joint Mobility Syndrome, Diabetisk keiropati (cheiro = gresk 

for hånd) eller Stiff Hand Syndrome). 

Epidemiologi: Diabetisk hånd syndrom rammer ca. 30 – 40 % av pasienter med insuli-

navhengig diabetes. 

Patogenese: Sykdomsprosessen medfører økt bindevev (kollagen) som ikke nedbrytes. I til-

legg oppstår forandringer i små blodårer (mikroangiopati) som påvirker blodsirkulasjonen 

huden og underhuden. 

• Tiltagende stivhet 
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• Nedsatt bevegelighet 

• Redusert gripestyrke 

Et tidlig undersøkelsesfunn er at fingrene ikke kan strekkes ut når håndflaten legges mot en 

bordflate. Tilsvarende forblir fingrene bøyd når håndflatene legges mot hverandre (Prayer’s/

Preacher’s  sign: Se foto ovenfor). 

Behandling: Best mulig regulering av blodsukkeret er forebyggende og kan bedre forandrin-

gene i et tidlig stadium. Tøyninger for å strekke ut fingrene kan ha effekt. I noen tilfeller 

er håndkirurgi nødvendig, men en må være klar over at komplikasjonsrisiko ved diabetes er 

større enn blant ellers friske som behandles for Dupuytrens kontraktur eller trigger finger. 

Prognose: Behandlingseffekt er ofte skuffende, men noe beskyttelse mot utvikling og pro-

gresjon kan oppnås ved optimal kontroll av grunnsykdommen. 

Goyal A, Cureus, 2018 

• Triggerfinger (stenoserende fleksortenosynovitt) 
• Infarkter i tverrstripet muskulatur 

◦ Presenteres med diffus hevelse i muskel, særlig i quadriceps, men også hofteadduktorer og leg-
ger. CK ofte forøket. Residiverer. 

• Neuro-artropati 
◦ Kan forutgå diabetes. Større ledd med deformitet (Charcot ledd). 

• Garrods pads 
◦ Hevelse på dorsalsiden av PIP, evt. også “heel pad nodules”. 

• Krystallartritter 
◦ Urinsyregikt utvikles på grunnlag av metabolsk syndrom som jo er assosiert med diabetes. Kon-

drokalsinose (pyrofosfat-arteritt) rapporteres ofte. Også hydroksyapatitt-liknende basisk fosfat 
krystallsykdom opptrer relativt ofte – spesielt som kalsifiserende tendinitt. 

• Osteomyelitt og Bakteriell artritt sees også hyppigere ved diabetes. 

Litteratur 

• Singla R, Gupta Y, Kalra S.J Pak Med Assoc. 2015 
• Todd & Rosenthal. Curr Opin Rheumatol 2009; 
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Brystsmerter og feber av ukjent årsak. 
PET/CT viser vaskulitt og dissrksjon i 
aorta ved Takayasus arteritt. 

122. 

DIFFERENSIALDIAGNOSER (REV 023, REV 
038, REV 056, REV 064) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål:  REV 064 

Kapitlene i denne delen av Kompendiet omhandler differen-
sialdiagnoser ved ulike kliniske og laboratoriemessige kon-
stellasjoner. Kapitlene supplerer differensialdiagnoser 
beskrevet under hver enkelt diagnose i de respektive kapitler 
og oversiktene nevnt nedenfor: 

• Differensialdiagnoser ved systemisk bindevevssykdom 
• Differensialdiagnoser ved Vaskulitt 
• Differensialdiagnoser blant Barn med revmatisk syk-

dom 

Illustrasjon: Kim J, Oh MD – Infection & chemotherapy 
(2015). CC BY-NC 3.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c55b7e2b0-1b91-4ed7-897c-3741e6da5007
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4607773_ic-47-190-g002&query=pet%20ct%20vasculitis&it=xg&req=4&npos=19
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4607773_ic-47-190-g002&query=pet%20ct%20vasculitis&it=xg&req=4&npos=19
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Tabell: Systemiske manifestasjoner assosiert med revmatiske sykdommer (referanse: Elkayam O, 
Rheumatology Chapter 7. 2018) 

Symptom  Assosiert sykdom 

Allmenntilstand  

-Feber 
RA, SLE, (dermato-) myositt, systemisk sklerose, 
MCTD, vaskulitt, familiær middelhavsfeber og andre 
autoinflammatoriske sykdommer 

-Vekttap, alvorlig 
utmattelse/fatigue 

RA,SLE, (Dermato-) myositt, syst. sklerose, MCTD, 
vaskulitt, 

Hud-manifestasjoner  

-Fotosensitivitet, alopeci SLE, dermatomyositt 

-Sklerodaktyli, 
teleangiektasier Syst. sklerose, MCTD, overlapp syndromer 

-Heliotropt eksantem, 
Gottrons papler Dermatomyositt 

–Raynauds fenomen Primært Raynauds, syst. sklerose, SLE, MCTD 

-Psoriasis Psoriasisartritt 

Slimhinne-manifestasjoner  

-Orale og genitale ulcera SLE, Behcets, Crohns, vaskulitt 

-Sicca i øyne og munn Sjøgrens syndrom, Revmatoid artritt 

-Serositt SLE, revmatoid artritt, MCTD, familiær 
middelhavsfeber 

-Uveitt Reaktiv artritt, Bekhterevs, Behçets og andre vaskulitter, 
sarkoidose 

-Skleritt, episkleritt Vaskulitt, relapsing polykondritt 

Andre 

Arteriell eller venøs 
trombose Vaskulitt, antifosfolipid syndrom, Behcets 

Residiverende 
spontanaborter Antifosfolipid antistoff syndrom 

Dysfagi Syst sklerose, MCTD, (dermato-)myositt, 
inklusjonslegeme-myositt 

Dyspne Mange systemiske bindevevssykdommer, vaskulitt med 
lungeblødning 

Ødemer i 
underekstremiteter, 
hypertensjon 

SLE 

Lymfadenopati Mange systemiske bindevevssykdommer 
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Alopeci ved systemisk lupus (SLE) 

Muskulær svakhet (dermato-)myositt, inklusjonslegeme-myositt, MCTD, 
syst. sklerose-myositt overlapp 

Kramper, psykose SLE, CNS-vaskulitt, antifosfolipid syndrom 

Perifer nevropati Vaskulitt, Sjøgrens syndrom, SLE, sarkoidose, revmatoid 
artritt 

ØNH-manifestasjoner – 
sinusitt, otitis media, 
døvhet 

Vaskulitt 

Diare IBD-relatert artropati 

GENERELLE MANIFESTASJONER (Alfabetisk 
rekkefølge) 

Alopeci 

• Vennligst se eget kapittel om alopeci 

Anemi 

• Vennligst les om anemi i eget kapittel 
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Utvikling av aneurisme ved vaskulitt. 
Illustrasjon: iStock. 

Aortaaneurismer 

Årsaker: Skyldes svekket struktur i karveggen, for ved aktiv 
vaskulitt eller  som sekvele. Oftest thorakal-aorta til 
forskjell fra aterosklerose som årsak (abdominal-aorta). 

Sykdommer: Behçets, Relapsing polykondritt, Temporalis 
arteritt, Takayasus arteritt, Marfans syndrom, Ehlers-Dan-
los syndrom, Segmental medianekrose (SAM). Syfilis. 
Bekhterevs 

Utredning: CT thoraks og abdomen, CT aorta, MR-aorta 

Artralgi 

• Vennligst se eget kapittel om artralgi og artritt 

Artritt 

• Vennligst se eget kapittel om artralgi og artritt 

Carotidyni 

Ømhet over carotis-bifurkaturen. Smertene kan forverres av nakkebevegelser. Oftest unilateralt, evt. hode-
pine, sår på hals, kjeve-klaudikasjon, dysfagi, nesetetthet og økt tåreflom. 

Må utelukkes: 

• Karotis-disseksjon 
• Nakkeskivesyndrom 
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• Cluster hodepine 
• Takayasus arteritt 

Dysfagi 

• Vennligst se gastrointestinale symptomer ved Revmatisk sykdom i eget kapittel 

 

Dyspne 

• Vennligst se kapittel om Lunger og revmatisk sykdom, Hjertet og revmatisk sykdom og ØNH-mani-
festasjoner 

Erythema nodosum 

• Vennligst se kapittel om hud og revmatisk sykdom 

Fatigue 

Fatigue er vanskelig å definere, men oppfattes gjerne som en følelse av tretthet og mangel på energi. 

Hyppigste årsak er psykogene forhold, men kan også forårsakes av somatisk sykdom. 

Revmatisk sykdom (De fleste, men ofte uttalt ved SLE og Sjøgrens syndrom). Malignitet. Hjerte-, nyre- 
eller leversvikt. Endokrin sykdom: Addison, Cushing, hypotyreose, diabetes. infeksjonssykdom: 
Mononukleose, hepatitt, HIV, endokarditt, tbc. KOLS. Gitelmans sykdom (tubulus-lidelse): hypokalemi, 
hypomagnesiemi, hypokalsuri, metabolsk alkalose, parestesier, kramper, transient muskelsvakhet og tetani. 
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Feber av ukjent årsak 

• Vennligst se eget kapittel om feber av ukjent årsak 

Foetor ex-ore (halitosis, dårlig ånde) 

Patologisk halitosis: Nese: rhinitt, sinusitt. Munnhule: gingivitt, karies, urene proteser og tungebelegg.
Hals: faryngitt, tonsillitt. Strupe: øsofagusdivertikkel, achalasi. Nedre luftveier: bronkitt, bronkiektasier og 
lungetumor. Ventrikkel: pylorusstenose, cancer, forgiftninger, uremi, koma diabeticum, carcinoid, poly-
cytemia vera (ved avkjøling). Andre (se litteratur) Annet: Psykogen halitosis 

Litteratur: Bicak DA, 2018 

Frozen shoulder, Adhesiv kapsulitt 

• Vennligst se eget kapittel 

Hemoptyse 

Vennligst se eget kapittel om lungeblødning 

Hepatomegali 

Årsaker: Økt blodtilførsel (Hjertesvikt, konstriktiv perikarditt). Budd-Chiari syndrom. Galle-stase 
(Cholelithiasis, Cancer). Inflammasjon. Infeksjon (Hepatitt (A, B, C), mononukleose, brucellose, lep-
tospirose (Mb. Weil), malaria, leverabscess (amøbedysenteri), subfrenisk abscess, tbc, listeriose, kolangitt, 
sarkoidose. Idiopatisk primær granulomatøs hepatitt. Hyperplasi (Cirrhose; alkoholisk, primær biliarcir-
rhose). Fokal nodulær regenerativ hyperplasi, (Feltys syndrom). infiltrasjon (Fett (alkohol), jern (hemo-
kromatose), kopper (Mb. Wilson), amyloid, maligne celler (leukemi), myelomatose, metastaser). Tumorer 
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Libman-Sachs endokarditt ved SLE 

(Primær levercancer, cyster, hemangiomer). Diabetes (Mauriac syndrom ved diabetes (glykogeninnlagring 
i lever)). 

Utredning: Anamnese: Hjerte, alkohol, allmenntilstand, utland, narkomani og medikamenter. Laborato-
rium: SR, CRP, ASAT, ALAT, GT, ALP, Bilirubin, hvite, trombocytter, kreatinin, serum og urin elfo, Fe, 
TIBC, ferritin, Kopper, perifert blodutstryk, IgM, monospot. Antistoffer: hepatitt A, B, C, mitokondrier, 
glatt muskel. Ultralyd lever og milt, leverbiopsi, ekkokardiografi, EKG. Eventuelt malignitet-screening og 
biopsi fra fettvev, affisert organ eller rektum (amyloidose) 

Hjertesykdommer 

Aortaaneurismer: Behçets. Relapsing polychondritt.
Temporalis arteritt. Takayasus arteritt. Marfans syn-
drom. Ehlers-Danlos syndrom. Segmental medi-
anekrose (SAM). Syfilis. Bekhterevs 

Aortainsuffisiens: Bekhterevs. Cogans. Behçets.
Relapsing polychondritt 

Endokarditt: SLE (Libman-Sachs 13-65 %, bakteriell 2 
%) 

Klaffesykdom: SLE, Bekhterevs sykdom, Infeksiøs 
endokarditt, Revmatisk feber 

Koronar arteritt: Polyarteritis nodosa (hyppig), SLE (8 %), Takayasus arteritt. GPA/Wegeners granulo-
matose, Kawasaki sykdom (barn) 

Ledningsforstyrrelse; Systemisk sklerose, SLE (tachykardi), Relapsing polychondritt. Sjøgrens (kongenital 
hjerteblokk), sarkoidose 

Myokarditt; SLE, Whipples, myositt 

Perikarditt: 

• Indremedisinske årsaker: Etter akutt hjerteinfarkt. uremi. ca. metastaser 
• Infeksiøse årsake; Bakterielle: tbc., febris rheumatica, chlamydia pneumonia, stafylokokker, strep-

tokokker, pneumokokker. Virus: coxsachie og ECHO, Epstein Barr, hepatitt B, cytomegalo histo-
plasmose 

• Inflammatoriske årsaker: SLE 20-48%, Adult Stills 25-30%, MCTD 15-40%, Juvenil artritt 7-30%,
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revmatoid artritt 1-10%, systemisk sklerose 3-16%, GPA / Wegener <15%, Relapsing polykondritt 
<15%, PAN <5%, Takayasus <5%, Reaktiv artritt  <2%, Bekhterevs <1%, Svært sjeldne (<0,1%)
Polymyositt / Dermatomyositt, IgA vaskulitt/Henoch-Schönleins purpura, Eosinofil fasciitt, Eosi-
nofil myositt, Concatos sykdom (polyserositt). FMF og andre autoinflammatoriske sykdommer. 

• Vennligst les mer om perikarditt i eget kapittel 

Pulmonal arteriell hypertensjon: Systemisk sklerose, MCTD, SLE, Kongenital, HIV, Amfetamin (kan 
komme flere ar etter), Behcets, Multiple lungeembolier, Mitralstenose, Anti-fosfolipid syndrom. 

Illustrasjon: Bouma W, Klinkenberg TJ, van der Horst IC, Wijdh-den Hamer IJ, Erasmus ME, Bijl M, 
Suurmeijer AJ, Zijlstra F, Mariani MA – Journal of cardiothoracic surgery (2010). CC BY 2.0 

• Vennligst se også kapittel om hjertesykdom og revmatisk sykdom 

Hud-manifestasjoner 

• Vennligst se eget kapittel om hud og revmatisk sykdom 

Hypermobilitet 

Årsaker: Arvelige bindevevssykdommer (Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, Osteogenesis imper-
fecta). Williams syndrom (delesjonsdefekter på kromosom 7, vekstretardasjon, sosiale individer, mild til 
moderat mental retardasjon, kognitive defekter, evt. hyperkalsemi, aortastenose). Sticklers syndrom (hered-
itær artro-oftalmopati: Stickler 1965. Tidlig debut av artrose, myopati med senere, netthinneavløsning, 
irregulære epifyser og breddeforøkede metafyser, evt. døvhet Litteratur: Klingenberg C, 2001). Kromo-
somforstyrrelser (Downs syndrom, Killian-Tescler-Nicola syndrom (Palister mosaic syndrom: skyldes tet-
rosomi av kromosom 12, lokalisert alopeci, pigmentforandringer, mental retardasjon, brede hender og 
føtter med korte fingre og tær, kongenitt hofteleddsluksasjon.) Andre genetisk betingede årsaker. Myoton-
ica congenita. Metabolske tilstander (Homocysteinuri, Hyperlysinemi). Ortopediske tilstander 
(Tilbakevendende luksasjon av skulder/patella). Ervervede tilstander (Polio, Tabes dorsalis, Febris 
Rheumatica). Idiopatisk. 

• Klassifikasjon: Vennligst se også kapittelet om Ehlers-Danlos syndrom og hypermobilitet 
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Tarm-iskjemi ved PAN. 

Hørsel og balanse 

Redusert hørsel: Arteritis temporalis. Cogans syndrom 

Vertigo: Sarkoidose. Cogans syndrom, antifosfolipid syndrom (TIA, slag) 

Serøs otitt: GPA/Wegeners granulomatose, Hypokomplementemisk vaskulitt 

Iskemi 

Abdominale Iskemiske smerter: 

• Aterosklerose (postprandial angina abdominalis) 
• Polyarteritis nodosa (PAN) 
• Takayasus arteritt 
• Abdominalt aortaaneurisme 
• Vaskulitt, perivaskulitt 

Aterosklerose: Affiserer intima 

Cystisk adventitia sykdom: Cyster i arterieveggen, oftest a. 
poplitea 

Degos sykdom: Symptomer: Trombo-okklusiv sykdom og ulike hudmanifestasjoner (rosa til brunlige 
lesjoner med sentral forsenkning og omgivende fiolett randsone (atrofisk papulose). GI og SNS manifes-
tasjoner. Myositt og artritt sjelden. Litteratur: Ortiz et al. J Clin Rheum 2010;16: 132- 

Fibromuskulær dysplasi: Vekslende stenoser og aneurismer, hyppigst i a. renalis, men sees også i karotidene, 
a. mesenterica og a. iliaca 

Mønkebergs sklerose: Affiserer media, ved diabetes og nyresvikt 

Paroksysmalt finger-hematom: Gjerne middelaldrende kvinner, skyldes karruptur. Tilsvarende kan sees 
subkonjunktivalt 

Raynauds: 

• Primært Raynauds fenomen (uten bakenforliggende sykdom) utgjør 80% av tilfellene, men da uvan-
lig med ulcera/sår på fingerpulpa. 

• Når Raynauds oppstår i voksen alder og det utvikles digitale ulcera eller nekroser bør en vurdere om 
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systemisk sklerose eller vaskulitt foreligger. 
• Vennligst se eget kapittel om Raynauds 

Segmental arteriell mediolyse (SAM): løsning av media i arterier disponerer for disseksjon og blødning, 
oftest i abdominalkar, er beskrevet i intrakranielle og koronare kar. Immunsuppressiva har ingen doku-
mentert effekt 

Tibialis anterior syndrom: Nekrose av fremre og laterale legg på grunn av okklusjon av a. tibialis anterior. 
Gir rødme, hevelse, smerte og drop foot. 

Thrombangiitis obliterans (Burgers sykdom): Historie: Først beskrevet av von Winiwarter i 1879, mens Leo 
Burger la frem de patologiske funnene i 1908. Forekomst: Unge storrøykere. Symptomer: Distale arterier 
(bilateral ekstremitetsnekrose, affeksjon av temporal arterien er rapportert, migrerende tromboflebitt, evt. 
redusert C4 

Trombose, Arteriell: 

• Antifosfolipid syndrom 
• SLE 
• Behcets sykdom 

Trombose venøs: Antifosfolipid syndrom. SLE. Behcets syndrom 

Ulcera på fingre (digitale ulcera): 

• Systemisk sklerose 
• Antifosfolipid syndrom 
• Endokarditt 

Illustrasjon:  Asti E, Pogliani L, Tritella S, Bonavina L – International journal of surgery case reports 
(2015). CC BY-NC-ND 4.0 

Kalsinose 

Årsaker: Dystrofisk kalsinose. Idiopatisk. Assosiert med Dermatomyositt (særlig juvenile), CREST, SLE 
(sjelden). Traumer. Infeksjon. Idiopatisk calcinosis cutis. Tumoraktig kalsinose. Sjelden familiær type, høyt 
fosfat, normal Ca i serum, nær ledd og trykkpunkter. Metastatisk kalsifikasjon. Høy serum fosfat eller Ca.
Hyperparatyreose, Kronisk nyresvikt. Pagets sykdom. Sarkoidose. 
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Karpal tunnel syndrom, canalis carpi 

• Vennligst se eget kapittel 

Kvalme 

Kvalme med varighet utover 2 uker, øker sannsynligheten for alvorligere underliggende sykdommer. 

Perifer årsak: faryngeale årsaker (n. glossofaryngeus), gastrointestinale (n. vagus og sympatikus). Sentral-
nervøse: medikamenter, endokrine (Addison, graviditet), metabolske (uremi, diabetes), stråleskade.
Vestibulære: (Menieres sykdom). Meningeale: (meningitt, encefalitt, migrene og økt hjernetrykk). Andre: 
emosjonelle årsaker 

Lungeblødning 

• Vennligst se eget kapittel 

Lungeinfiltrater (ILD) 

• Revmatiske sykdommer med lunge-infiltrater beskrevet i eget kapittel 

Lungeemboli 

• Vennligst se kapittel om lunger og revmatisk sykdom 
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Hovne lymfeknuter på halsen ved 
Kikuchi-Fushjimotos sykdom 

Lyskesmerter og smerter i lårben 

Sykdomsårsaker: Lumbalt prolaps (høytsittende). Meralgia parestetika (lateralt på lår). Diabetisk amyotrofi.
Hernie. Varicer i vena saphena. Knelidelse. Fractura pelvis. Pagets sykdom. Coxartrose 

Lymfeknutesvulst, lymfadenopati 

Årsaker: Lokalisert: Lokal cancer/infeksjon, tbc, syfilis (Sig-
munds glandel), RA. Generalisert: Infeksjoner: lues, virus 
spes. Infeksiøs mononukleose, brucellose, tularemi (gnagere 
sprer bakterien franciscella tularensis). Malign lidelse: 
Hodgkins / Non-Hodgkins, leukemi, Mb. Waldenström 
(IgM-paraproteinemi). Systemsykdom: Spesielt adult Stills 
og SLE, Sjøgrens, amyloidose, sarkoidose. Diverse: 
hypogammaglobulinemi, hypertyreose, lipidavleiringssyk-
dommer. 

Rosai-Dorfmans sykdom (se eget kapittel om histiocytose) 

Canale-Smiths syndrom (Autoimmun lymfoproliferativt 
syndrom): Kronisk lymfadenopati, hepatosplenomegali, hypergammaglobulinemi, autoantistoffer, evt. 
definert autoimmun sykdom. Oftest hos barn. Ikke malign. 

IgG4 relatert sykdom 

Kikuchi-Fujimoto sykdom (KFS; histiocytisk nekrotiserende lymfadenitt) (eget kapittel om KFS). Illus-
trasjon: Foto: Khadanga S, Sen R, Thatoi PK, Mohanty R, Mishra KB, Karuna T – Journal of global infec-
tious diseases (2014). CC BY-NC-SA 3.0 

Utredning av forstørrede lymfeknuter: Enhver palpabel glandel skal fjernes og innsendes til histologisk diag-
nostikk, dersom årsaken til glandelsvulsten er uklar. Hvis biopsi viser reaktive forandringer, bør pasienten 
vurderes med tanke på systemsykdom, generalisert infeksjon og sarkoidose. Laboratorieprøver: Rutinemes-
sig tas: SR, CRP, ASAT, ALAT, GT, ALP, Kreatinin, hvite, perifert blodutstryk. Virus antistoffer, 
Monospot, TSH og T4, serum og urinelektroforese og IgG4. Mikrobiologiske prøver fra: uretra, urin, 
blod og hals. Bildediagnostikk: Bildediagnostikk: Rtg. thoraks og CT abdomen, PET/CT. Biopsi: Ben-
margsaspirasjon. Ved mistanke om amyloidose: Biopsi fra fettvev, affisert organ eller rektum til farging med 
Kongorødt (amyloidose). 
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Malignitet 

• Vennligst se eget kapittel om malignitet og revmatisk sykdom 

Munn og svelg 

• Vennligst se eget kapittel om gastrointestinale manifestasjoner (munn-mage-tarm) 

Muskelsmerter 

• Vennligst se eget kapittel om muskelsmerter 

Muskelsvakhet, myopati 

• Vennligst les om non-inflammatorisk myopati, myositt, inklusjonslegeme myositt og statin-utløs 
myopati i egne kapitler 

Myokarditt 

Årsaker: Infeksiøse, Fungi, Protozoer, Helminter, Bakterier, Vira, Rickettsia. Non-infeksiøse: Inflamma-
toriske, Medikamenter (kokain), Hypersensitivitet, Kawasaki vaskulitt (barn), sarkoidose, Kjempecelle 
myokarditt. Myositt 

• Vennligst se også eget kapittel om hjerte og revmatiske sykdommer. 

Nevritt 

• Vennligst se eget kapittel om nevrologiske manifestasjoner 
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• Polynevropati og differensialdiagnoser er beskrevet i eget kapittel 

Noduli 

• Vennligst se kapittel om hud og revmatisk sykdom 
• Noduli i lunger er beskrevet kapittel og lunger og revmatisk sykdom 

Nyresykdom 

• Revmatiske sykdommer og nyre-manifestasjoner er beskrevet i eget kapittel 

Nyre-vaskulitt: SLE, SSc, PAN (arteritt), EGPA/Churg Strauss, GPA/ Wegener, Kryoglobulinemi 

Nyrearterieaneurismer: Takayasus arteritt, Behcets sykdom, PAN, fibromuskulær dysplasi 

Glomerulonefritt: SLE, MCTD (oftest ved SSc lignende bilde), RA, Sjøgren (sjelden), Relapsing poly-
chondritt, Behçets (også amyloidose), PAN (kun skader på grunn a iskemiske), MPA (Mikroskopisk 
polyangiitt), GPA/ Wegener, EGPA / Churg Strauss, Kryoglobulinemi, IGA.vaskulitt / Henoch Schön-
lein, SSc (på grunn av iskemi) 

Hypertensiv krise / skleroderma renal krise: Systemisk sklerose (diffus form, RNA III polymerase) 

Nyresten: Sjøgrens, urinsyregikt, hyperkalsemi 

Palmart erythem, Erythema palmare 

Erythem i håndflatene som kan skyldes leversykdom, thyreotoksikose, malnutrasjon og revmatoid artritt. 
Kan også være idiopatisk. 
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Pannikulitt 

• Vennligst se eget kapittel om fettvevsnekrose/pannikulitt 

Pankreatitt 

• Vennligst se Gastrointestinale sykdommer 

Periostitt 

Sykdomsårsaker: Psoriasisartritt, Reaktiv artritt / Reiters syndrom, “Athletic overuse”, Polyarteritis nodosa,
Osteoblastom, Noras tumor (sjelden, benign periosteal lesjon), Kondrosarkom, Osteomyelitt, Kronisk 
leggsår, SAPHO, Schnitzlers syndrom 

Perikarditt 

• Vennligst se eget kapittel om perikarditt 

Petekkier 

• Vennligst se kapittel om Hud og revmatisk sykdom 

Pleuritt og pleuravæske 

• Vennligst se eget kapittel om pleura og pleuritt 
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Polynevropati 

• Vennligst se eget  kapittel om polynevropati ved revmatisk sykdom 

Pruritus (generalisert kløe) 

• Vennligst se kapittel om Hud og revmatisk sykdom 

Pulmonal hypertensjon 

• Vennligst se eget kapittel om pulmonal hypertensjon 

Pulmonal-renalt syndrom 

Infeksjoner: Alvorlig bakteriell pneumoni, postinfeksiøs glomerulonefritt, infeksiøs endokarditt, sepsis 
med multiorgan-svikt (ARDS) 

Kardialt: Akutt myokardinfarkt med kardiorenal nyresvikt 

Nyre: Nefrotisk syndrom med lungeemboli, mikroangiopati 

Systemisk bindevevssykdom: Systemisk lupus erythematosus (SLE), MCTD, Systemisk sklerose med renal 
krise. Antifosfolipid syndrom 

Purpura 

• Vennligst se kapittel om Hud og revmatisk sykdom 
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Histiocytose i form av Erdheim-Chester sykdom. 

Pustler 

• Vennligst se kapittel om Hud og revmatisk sykdom 

Pyoderma gangrenosum 

• Vennlig les om pyoderma gangrenosum i kapitlet om Hud og revmatisk sykdom 

Raynauds fenomen 

• Vennligst se eget kapittel om Raynauds fenomen 

Skjelettsmerter 

• Buscke-0llendorfs syndrom: Osteopoikilose og 
dermatofibrosis lenticularis disseminata 

• Camurati-Engelmanns sykdom (Progressiv 
diafyseal dysplasi): Symmetrisk fortykkelse av 
diafyser i ekstremiteter. Lokalisert smerte, tret-
thet, Anemi, leukopeni, forhøyet SR, evt. 
hypokalsemi og hyperfosfatemi 

• Erdheim-Chesters sykdom. Illustrasjon: Neck-
man JP, Kim J, Mathur M, Myung P, Girardi M 
– JAAD case reports (2016). CC BY-NC-ND 
4.0 

• Fibrøs dysplasi (Mcune Albrights sykdom) 
• Gauchers sykdom (se lenke til Lysosomale lagringssykdommer under Metabolske sykdommer) 
• Hyperostosis corticalis generalisata (van Buchems sykdom): Skyldes mutasjoner i genet som regulerer 

sklerostin (inhiberer bennydannelse). Osteosklerose av kraniet, kjeve, clavicler, ribber og ekstrem-
iteter. ALP økt. Kompresjoner kan gi entrapment av perifere nerver, opticus atrofi, ansiktsparese og 
døvhet. 

• Hyperostosis generalisata med pachydermi (Uelingers sykdom) gir også fortykket hud på under-
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armer. 
• Hypertrofisk osteoartropati: (Sekundær. Den primære benevnes pachydermoperiostosis) 
• Leukemi 
• Mastocytose 
• Melorheostosis: Barn, hudforandringer kan likne lokalisert sklerodermi, evt. hypertrikose og 

arterielle aneurismer 
• Metastase fra neoplasme 
• Myelomatose 
• Multisentrisk osteolyse: Destruksjon og resorpsjon av affisert ben. Type I: proteinuri , Type II: 

alvorlig osteoporose, Type III: alvorlig nefropati, Type IV: hemangiomer, Type V: Winchesters syn-
drom 

• Osteomyelitt 
• Osteoporotisk fraktur 
• Osteomalasi 
• Osteopetrose (“Marble bone disease”) 
• Pagets sykdom 
• Pierre-Marie-Bambergers syndrom: finger-clubbing, artralgi og smertefull periostitt og samtidig 

hjerte-, lunge-, lever- eller tarmsykdom. Ultralyd og røntgen viser periostale kalsifikasjoner 
• POEMS syndrom: Polynevropati, Organomegali, Endokrinopati (eller Edema = ødem), M-protein 

og Skin (hud) 
• Restless legs: prevalens 5-15 %, behandling med dopaminantagonister – bromokriptin/Parlodel, 

pramipexol/Sifrol – sedativa hvis søvnvansker 
• Schnitzlers syndrom (lenke) 
• Voksesmerter (hos barn) 

Soleksem, fotosensitivitet 

• Vennligst se hud og revmatisk sykdom 
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Splenomegali ved Feltys syndrom 

Splenomegali 

Årsaker: Inflammatorisk Akutt / subakutt: sepsis, 
abscess, mononukleose og subakutt bakteriell 
endokarditt. Kronisk: Tbc, lues, malaria, Feltys syn-
drom, LGL-syndrom (pseudo-Feltys syndrom), 
sarkoidose. Kongestiv: Levercirrhose, hjertesvikt, por-
talvenetrombose. Hyperplastisk: Anemier 
(hemolytisk anemi, kroniske anemier, bl.a. pernisiosa), 
myelofibrose, SLE, idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura, polycytemia-vera, primær splenisk neutropeni. 
lnfiltrativ splenomegali: Amyloidose, Mb. Gaucher 
(lagringssykdom, glukocerebrosid), Mb. Niemann-
Pick (lagringssykdom, sphingomyelin), gargoylisme (Hurlers mukopolysakaridose), diabetisk lipidemi. 
Tumorer: Cyster, leukemi, Hodgkins, sarkom, metastaser, Hand-Christian-Schüller sykdom (en histiocy-
tose). 

Utredning: Anamnese: traume, utslett, allmenntilstand, systemsykdom og utenlandsreiser. Laboratorium: 
SR, CRP, ASAT, ALAT, GT, ALP, hvite, perifert blodutstryk, trombocytter, sternalmarg, Hb, røde blod-
celler, haptoglobin, K, retikulocytter, monospot, ANA, B12. Bildediagnostikk: Rtg thoraks, ultralyd, evt. 
scan av lever/ milt, PET/CT. EKG. 

Illustrasjon: Xiao RZ, Oncology Letters, 2013. CC BY 3.0 

Tarm og revmatisk sykdom 

• Vennligst se eget kapittel om gastrointestinale manifestasjoner (munn-mage-tarm) 

Uveitt 

• Vennligst se kapittel om øyet og revmatisk sykdom 
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Ødem i venstre legg etter rumpert 
Bakers cyste. 

Ødem 

• Bakers cyste (rumpert). Illustrasjon: Kim JS, Lim SH, 
Hong BY, Park SY – Annals of rehabilitation medicine 
(2014). CC BY 3.0 

• Diabetes (økt karpermeabilitet) 
• Graviditet 
• Hjertesvikt 
• Hypokalemi (overforbruk av laksantia) 
• Hypoproteinemi 
• Kardiomyopati (restriktiv ) 
• Kronisk venøs insuffisiens 
• Lipødem 
• Medikamenter (NSAIDs, kalsiumantagonister) 
• Myksødem (pretibialt) 
• Proteintap ved nefrotisk syndrom 
• Proteintap ved gastrointestinal sykdom 
• Produksjonssvikt ved levercirrhose 
• Sarkoidose artritt /Løfgrens syndrom (ankler) 

Øre-Nese Hals 

• Vennligst se eget kapittel om ØNH-manifestasjoner 

Øsofagusdysfunksjon 

• Syst Sklerose 
• MCTD 
• Myositt (polymyositt, dermatomyositt, inklusjonslegememyositt, antisyntetase syndromet) 
• Forestiers sykdom (DISH) 
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Øyet 

• Vennligst les om øye-manifestasjoner ved revmatisk sykdom i eget kapittel 
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123. 

DISH, DIFFUS IDIOPATISK SKJELETT 
HYPEROSTOSE (FORESTIER -ROTES 
-QUEROL SYKDOM) (REV 065) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på DISH 

Personer over 50 års alder, oftest menn. 

Medfører stivhet i nakke og rygg, men ikke inflammatorisk ryggsmerte. 

Bildediagnostisk ses osteofytter og forbening mellom fire eller flere vertebra, oftest thorakalt. 

Normale blodprøver 

Læringsmål: REV 065 

ICD-10: M48.1 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c60039cde-72f6-4ac5-9e8c-b48758bb5405
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617759


DISH med spontan ankylose / fusjon i C4-Th1. 
Her et tilfelle i uvanlig lav alder: 39 år gammel 
mann som ble innlagt etter en nakkeskade med 
tegn på ryggmargskompresjon i nakke-nivå 
(tetraparese). 

Definisjon 

Diffus Idiopatisk Skjelett Hyperostose (DISH) kalles 
også Forestiers sykdom og er en forbeningssykdom, 
hovedsakelig i ryggsøylen, av ukjent årsak. DISH 
medfører kronisk stivhet i ryggen, særlig i brystvirvel-
søylen (thorakal-columna) hos personer fra 50-60 års 
alder. Ved røntgen- eller CT undersøkelser påvises 
brodannende forkalkninger mellom flere virvler og 
over mellomvirvelskivene. Korsrygg (lumbal-
columna) og nakke (cervikal-columna) kan også 
angripes i tillegg til senefestene for Akillessener, 
kneskåler, hofter, albuer og skuldre. Imidlertid har 
ikke alle smerter eller andre symptomer. CT-bildet til 
høyre: Galgano M, Chin LS – Curēus (2015). CC BY 
3.0 

DISH skilles fra Bekhterevs sykdom, spondylose, andre ryggsykdommer og isjas. 

Historie 

Første gang ble beskrevet av den franske revmatologen Jacques Forestier (1890-1978) og spanjolen Rotes-
Querol i 1950. 

Epidemiologi 

DISH affiserer dobbelt så mange menn som kvinner. Sykdomsutvikling oftest etter 40 års alderen. Hyppig 
(hos > 10 % av menn > 70 år, Kiss C, O’Neil TW 2002). Ved diabetes opptrer DISH hos omkring 12%. 
Påvist hos en rekke forskjellige pattedyr. 

Sykdomsårsak 

En har undersøkt, men ikke funnet at hardt fysisk arbeid, inntak av mye kalk, andre kostholdsfaktorer eller 
arvelige forhold er avgjørende for sykdomsutviklingen. Årsaken til sykdommen er således ukjent 
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Symptomer 

Symptomene er betydelig ryggstivhet som ofte mistolkes som Bekhterevs sykdom / Ankyloserende 
spondylitt. Perifere artritter kan forekomme, likeledes svelgebesvær fordi store forkalkninger i nakkevirvel-
søylen kan trykke mot spiserøret. Smerter over senefester er vanlig. Behøver ikke gi symptomer. Forandrin-
gene i ryggen kan også påvises tilfeldig, uten at spesielle symptomer foreligger 

Laboratorieprøver 

Vanlige blod-parametere er av liten nytte diagnostisk. Diagnosen hviler på røntgenologiske funn. Ingen 
sammenheng med HLA-B27. 

Bildediagnostikk 

Røntgen viser brodannende forbeninger anteriort i columna som strekker seg over minst 2-4 

virvler (minst to virvler ihht Forestier, minst tre virvler ihht Resnick). 

Forbeningene begynner på corpus vertebra (fremre anteriore ligament) – ikke ved de ytre fibrene av annu-
lus fibrosus som ved Bekhterevs sykdom. Thorakal-columna et predileksjonssted. Intervertebralskiver og 
apofyseledd affiseres ikke. Iliosakralleddene kan affiseres, men da i den øvre 1/3 som ikke er synovial-kledd. 
Ofte bensporer. Enteser affiserer. 

Diagnosen 

Diagnosen stilles ved hjelp av røntgenbilder eller CT-undersøkelser i tillegg til klinisk vurdering som viser 
redusert bevegelighet i ryggen. 

• Mest typisk på røntgenbildene er forbening mellom to-fire eller flere (avhengig av hvilken definisjon 
en bruker, se nedenfor) påfølgende virvler i brystvirvelsøylen, nakke eller korsrygg 

• Oftest er bindevevet foran virvlene og mellomvirvelskivene (fremre ligament) forkalket, mens mel-
lomvirvelskivene vanligvis er normale ellers 

• Forkalkninger bak virvler (bakre ligament) forekommer også 
• Det påvises ikke betennelse i iliosakralledd slik som ved Bekhterevs sykdom (ankyloserende 

spondylitt) og indre organer skades ikke. 
• Bildediagnostikk kan vise forkalkninger også i senefestene for Akillessener, kneskåler, hofter, albuer 
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og skuldre. 

Klassifikasjon kriterier (Utsinger-kriteriene) 

1. Sammenhengende forkalkninger langs fremre del av virvler og mellomvirvelskiver, fortrinnsvis i 
brystvirvelsøylen. Forkalkningene begynner som smale bånd, men utvikler seg vanligvis til brede, 
ujevne fortykkelser. 

2. Sammenhengende forkalkning langs fremre del av minst to påfølgende virvler 
3. Sidelike (symmetriske) forkalkninger/forbeninger i senefester bak hælen (Akillessener), ved kneskåler 

eller albuer. 

Utelukkelse: Unormalt lave mellomvirvelskiver, Forkalkninger utgående fra ledd (apofyse-ledd) som med-
fører stivhet 

Tolkning av kriteriene: Punkt 1: Sikker DISH. Punkt 2 + 3: mulig DISH 

Litteratur: Utsinger PD, 1985 

Behandling 

Behandlingen er rettet mot eventuelle symptomer. Som ved lumbago består tiltakene av tilpasset fysisk 
aktivitet og øvelser. 

• Lette smertestillende legemidler som paracetamol eller NSAIDs kan virke lindrende. 

Prognose 

Tiltagende stivhet. De som er sterkest angrepne er utsatt for brudd i ryggen ved skader. Ingen organaffek-
sjon. Ingen sikker økt dødelighet til tross for overhyppighet av overvekt og hyperlipidemi. Mindre smerter 
enn ved Bekhterevs sykdom. Det er rapportert en meget høy insidens av diabetes (23%) i forløpet av denne 
sykdommen. 

Litteratur 

Mazieres B, Joint Bone Spine, 2013 

Tollefsen I, Tidsskriftet 1997; 

Olivieri I Curr Rheum Rep 2009; 
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124. 

DUPUYTRENS KONTRAKTUR, PALMAR 
FIBROMATOSE (REV 063) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Dupuytens kontraktur 

Klinisk diagnose basert på smertefri palpabel litt knutete fortykkelse i håndflaten over fleksor-

sener til finger 2, 3 eller 5. 

Langsom progresjon (over år) slik at fingre ikke kan ekstenderes. 

 

Læringsmål REV 063 

ICD-10: M72.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567cd7cbb693-12c9-43d3-8a6b-d1d26aa025a8
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617926


Dupuytrens kontraktur med 
begynnende fortykkelse i håndflaten. 
Vanligvis ingen bakenforliggende 
sykdom, men i dette tilfellet mulig 
relasjon til vemurafenib-behandling for 
malignt melanom. 

Definisjon 

Dupuytrens kontraktur (krokfinger, palmar fibromatose) 
skyldes arr-lignende skrumpning av fleksorsenene til 3-5.te fin-
gre med kontraktur som resultat. Ved diabetes angripes hyp-
pigst 3. og 4. finger, mens ved non-diabetes Dupuytrens 
rammes oftest 4. og 5. finger. 

Bilde til høyre: Chan SW, Vorobiof DA – Journal of medical 
case reports (2015). CC .BY 4.0 

Etiologi 

En vet ikke hvorfor noen får tilstanden. Risikofaktorer er 
tilsvarende i nærmeste familie og diabetes mellitus. 

Patogenese 

Dupuytrens kontraktur skyldes at hardt bindevev (fibrose) trekker seg sammen i deler av håndflatene. 
Symptomene begynner med en smertefri, knutet fortykkelse like under huden over bøyesenen til ringfinger 
eller lillefinger. Etter hvert fortykkes bindevevet og trekker seg sammen over senene slik at en eller flere fingre 
ikke kan strekkes. En har vist at bindevevet i håndflaten (palmar fascien) vanligvis består av kollagen type 
I, men ved Dupuytrens kontraktur utvikles kollagen type III som er tykkere. Det oppstår gradvis såkalte 
«krokfingre». Dupuytrens kontraktur betegnes også som palmar fibromatose og er en lokalisert, ikke sys-
temisk bindevevssykdom 

Forekomst 

Svært vanlig tilstand, men ulike grader. Sjelden før 50-års alder. Vanligst blant hvite menn, særlig i Skandi-
navia. 

Blant menn over 65 års alder kan Dupuytrens kontraktur forekomme hos hele 30% 

Det er økt forekomst blant personer med diabetes mellitus 
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Symptomer 

Dupuytrens kontraktur begynner som en hard, ikke smertefull knute i håndflaten, oftest innenfor ringfin-
geren 

• Fortykkelsen er forbundet med huden og gjenkjennes best når fingrene strekkes 
• Gradvis øker fortykkelsen og strekker seg utover mot fingrene. Samtidig reduseres fingrenes strek-

keevne. 
• Ringfinger (finger 4) og lillefinger (finger 5) angripes vanligst. 

Diagnose 

Sykehistorien og en klinisk undersøkelse er vanligvis tilstrekkelig. 

Differensialdiagnoser 

• Ved diabetes mellitus 
◦ Diabetisk cheiroartropati (leddstivhet) 

• Volkmanns iskemiske kontraktur (etter skade på armen) 

Behandling 

I tidlige stadier er injeksjon med clostridium kollagenase effektiv. Dette er et enzym som bryter opp kollagen 
som er en vesentlig del av bindevevet. I tidlig stadium kan også bindevev løsnes ved hjelp at en nål (nål-
aponevrotomi). 

I mer omfattende sykdomsstadier er kirurgisk behandling aktuelt, ofte dersom det mangler 30-40 grader 
eller mer på full strekk i grunnledd (MCP) eller over 20 grader i mellomledd (PIP) 

Prognose 

Dupuytrens kontraktur skader ikke indre organer og påvirker ikke livslengden. Tilstanden er ikke smerte-
full, men håndfunksjonen reduseres gradvis. Symptomene går ikke tilbake av seg selv. Dersom en eller flere 
fingre er sterkt angrepet, kan «krokfingre» hemme av og påkledning og ellers også være sjenerende. Etter 
eventuell behandling er det ikke uvanlig med tilbakefall. 
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Litteratur 

Henry M, 2014 
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Ehlers-Danlos syndrom Type IV. Påfallende 
hematomer på bena. 

125. 

EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS). 
HYPERMOBILITET (REV 063-REV 76) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Ehlers-Danlos syndrom 

Klinisk diagnose basert på økt leddbevegelighet, økt elastisitet av hud, spontane ekkymoser / 

hematomer, dystrofiske arr, mitralklaff-prolaps og kronisk leddmuskelsmerte. 

Systematisk undersøkelse etter fastlagte kriterier 

REV 063-REV 76 (ikke spesifisert) 

ICD-10: Q79.6 

Definisjon 

Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) er en meget sjelden 
gruppe genetisk betingede syndromer som medfører 
sykdom relatert til økt bevegelighet i bindevev. På 
engelsk brukes også betegnelsen dermatopraxis. Det 
finnes pr. 2018 i alt 13 ulike typer (Hovedtypene er 
referert nedenfor). 

Illustrasjon til høyre: Germain DP – Orphanet journal 
of rare diseases (2007). CC BY-2.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c55b7e2b0-1b91-4ed7-897c-3741e6da5007
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Hypermobilitet. Tommel legges mot underarm. 

Sykdomsårsak 

EDS er forårsaket av defekter i bindevevets enzymer av genetisk årsak (gen-defekter). 

Symptomer 

EDS karakteriseres av økt leddbevegelighet, økt vevsskjørhet, økt elastisitet av hud, spontane ekkymoser, 
dystrofiske arr, mitralklaff-prolaps og kronisk leddmuskelsmerte 

EDS Type I (alvorlig eller klassisk type) 

Hud-forandringer med økt elastisitet og økt tendens til sprekkdannelse. Dårlig sår-tilhelning. Økt led-
dbevegelighet med tendens til medfødt hofteledds-luksasjon. 

EDS Type II (hypermobil form) 

Økt leddbevegelighet i både store og små ledd 
dominerer. Luksasjoner. Normal sår-tilhelning, men 
huden kan være myk, glatt og noe økt elastisk. Tendens 
til hematomer. Mange har kroniske smerter. Vanligste 
type. 

EDS Type III (vaskulær form) 

Den mest alvorlige. Arterie-rupturer. Skyldes defekt av 
type III kollagen. Tidlige varicer. Hematomer. Tynn 
og gjennomsiktig hud. 

EDS Type IV (kyfoskoliose) 

Øyekomplikasjoner og skoliose. Skyldes mangel på enzymet Lysylhydroksylase. 

EDS Type V (artrochalasis multiplex congenita) 

Ekstrem leddbevegelighet. Kortvokste med mandibulær hypoplasi. Mulig defekt av type I kollagen. Type 
A, B og C (human dermatospraxsis). 

EDS Type VI (dermatoparaxis type) 

Alvorlig hudskjørhet. Hernier. Hengende og løs hud. 

• Illustrasjon: Cattalini M, Khubchandani R, Cimaz R – Pediatric rheumatology online journal 
(2015). CC BY.4.0 
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Hypermobilitet 

ICD-10: M35.7 

Hypermobilitet kan være begrenset til enkelte ledd-områder eller mer generalisert. Også graden av over-
bevegelighet varierer. En studie viste en viss grad av overbevegelighet hos 17,6-21,2% i europeiske 
befolkninger ved bruk av Beighton-skår (se nedenfor) (referanse: Mulvey MR, 2013). Et mindretall med 
hypermobilitet rapporterer smerter i ledd og muskler. 

Hypermobilitet i ledd vurdert ved Beighton score, som innebærer fem tester: 

1. Passiv dorsalfleksjon av fingre over 90° 

2. Passiv retro-posisjonering av tommel til den er i kontakt med underarmen 

3. Hyperekstensjon i albuen over  10° 

4. Hyperekstensjon av kne over 10° 

5. Fremover fleksjon av overkropp med strake knær slik at håndflatene berører gulvet. 

Bilateral affeksjon gir score = 2, uten om pkt. 5 (score=1). Maksimalt score= 9. 

Litteratur: Beighton P, 1973 

Diagnostiske kriterier 

Diagnostiske kriterier (Brighton 1998) for EDS (Grahame R, Bird HA, Child A 2000) 

Major kriterier Minor kriterier 

Beighton score ≥4/9 Beighton score 1–3/9 

Artralgi >3 måneder i >4 ledd Artralgi in 1–3 ledd 

Anamnese på ledd-luksasjoner 

>3 bløtdels lesjoner 

Marfanoid Habitus 

Skin striae, overstrekkbar, tynn hud, unormale arr 

Øye-symptomer: senkede øyelokk, myopi, anti-mongoloid falte. Varikøse vener, bekken prolaps eller abdominale hernier 
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For diagnosen EDS behøves begge major kriterier eller ett major og minst to minor eller fire minor eller to 
minor kombinert med familie-anamnese på EDS type II. 

Årsaker til hypermobilitet 

• Arvelige bindevevssykdommer (Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, Osteogenesis imper-
fecta). 

• Williams syndrom (delesjonsdefekter på kromosom 7, vekstretardasjon, sosiale individer, mild til 
moderat mental retardasjon, kognitive defekter, evt. hyperkalsemi, aortastenose). 

• Sticklers syndrom (hereditær artro-oftalmopati: Stickler 1965. Tidlig debut av artrose, myopati med 
senere, netthinneavløsning, irregulære epifyser og breddeforøkede metafyser, evt. døvhet Litter-
atur: Klingenberg C, 2001). 

• Kromosomforstyrrelser (Downs syndrom, Killian-Tescler-Nicola syndrom. Palister mosaic syndrom: 
skyldes tetrosomi av kromosom 12, lokalisert alopeci, pigmentforandringer, mental retardasjon, 
brede hender og føtter med korte fingre og tær, kongenitt hofteleddsluksasjon. 

• Andre genetisk betingede årsaker. 
• Myotonica congenita. 
• Metabolske tilstander (Homocysteinuri, Hyperlysinemi). 
• Ortopediske tilstander (Tilbakevendende luksasjon av skulder/patella). 
• Ervervede tilstander (Polio, Tabes dorsalis, Febris Rheumatica). 
• Idiopatisk. 

Behandling 

Tverrfaglig behandling med rehabilitering og fysikalsk behandling anbefales (Simmonds JV, Keer RJ Man 
Ther. 2007) 

Ingen medikamentell behandling er kjent. Operasjon av ruptur-truende aneurismer (Type III) 

Litteratur 

Corrado B, 2o18 

Rand-Henriksen et al. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 1903-7 
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126. 

ENTESOPATI / ENTESITT (REV 063) 

Entesitt / Entesopati 

Øyvind Palm 

Kjennetegn på entesitt 

Smerte er vanligste manifestasjon, hevelse mer usikkert kriterium. Ofte assosiert med spondy-

loartritt eller entesitt relatert juvenil artritt 

Akillessene-festet på hælen er vanligste lokalisering. 

MR-undersøkelse er beste bildediagnostiske fremstilling 

Læringsmål REV 063 

ICD-10: M76 – M77.9 (uspesifisert entesitt). M76.6 Akillestendinitt 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567cd7cbb693-12c9-43d3-8a6b-d1d26aa025a8
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Entesitt med tydelig hevelse mest ved høyre 
Akillessene (Psoriasisartritt). 

Definisjon 

Entesitt / entesopati kan defineres som inflammasjon 
i sener, ligamenter og leddkapsler der de fester seg til 
skjelettet. Entesitt er et kardinalsymptom ved 
spondyloartritt. 

Foto til høyre: Soumya Jagadeesan and Padmanabha 
Shenoy. CC BY-NC-SA 3.0 

Patogenese 

Enteser kan betraktes som organer som består av en 
gruppe ulike vev som fibrøs brusk, bursa, fettputer, 
trabekulært benvev, og dypere fascier. Imidlertid er egne blodårer fraværende der vevet fester til skjelettet. 
Entesene fungerer som ankere mot fysisk overbelastning. I det synovio-entesale komplekset bidrar 
makrofager til å gi vevet næring og smøreegenskaper. Inflammasjon I enteser kan involvere ekstrakapsulær 
hevelse, synovitt og osteitt.  Entesitt er mer enn en lokal inflammasjon. Den kan oppfattes som den primære 
patologiske prosessen som karakteriserer spondyloartropatier. Behandlingseffekt av medikamenter som 
hemmer immunologiske mediatorer som JA, IL-17 og IL-23 har bidratt til mer forståelse av patofysiolo-
giske prosesser i entesene. 

Symptomer 

Entesitt er vanskelig å påvise. Avaskulært vev ved skjelett-festet og lav vaskulær tetthet i ligamenter og sener 
gjør at inflammasjonsprosessen forløper uten særlig hevelse, økt varme og erythem. Ofte må en stole mer på 
bildediagnostikk enn klinisk undersøkelse. 

Laboratorieprøver 

Ofte er systemisk inflammasjon begrenset, slik at senkningsreaksjon (SR) og CRP forblir lave. Aksial affek-
sjon (sakroiliitt og spinal inflammasjon) er ofte assosiert med HLA-B27, spesielt ved Bekhterevs/anky-
loserende spondylitt. 
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MR: Entesitt med benmargsødem i festene for 
plantarfascien og Akillessenen. 

Bildediagnostikk 

Med MR kan påvise typisk vevsødem langs entesene 
ved entesitt. Dette gjenspeiler økt vaskularisering 
omkring entesene. Både enteser og fibrøst bruskvev 
i sakroiliakaledd kan ved inflammasjon assosieres 
med osteitt som antakelig gjenspeiler reaksjon i det 
godt vaskulariserte benvevet. Ved ultralyd-under-
søkelse er bare deler av dette senarioet visualiserbart. 
Uansett har vi ingen bildediagnostikk som med høy 
sensitivitet og spesifisitet gjenkjenner entesitt. Foto: 
Sudoł-Szopińska I, Kwiatkowska B, Prochorec-
Sobieszek M, Pracoń G, Walentowska-Janowicz M, 
Maśliński W – Journal of ultrasonography (2015). 
 CC BY-NC-ND 3.0 

Diagnosen entesitt 

Dessverre er entesitt ofte vanskelig gjenkjennelig klinisk, den medfører lite eller ingen utslag i inflammasjon-
sprøver og bildediagnostikk kan være uspesifikk. I tillegg er enteser lite tilgjengelige for vevsprøver. Diag-
nosen entesitt er derfor ofte bygget på et klinisk skjønn, noe som kan være problematisk blant annet ved 
diagnostisering og klassifisering av spondyloartritter. 

Behandling 

NSAIDs fører til symptomlindring. Biologiske legemidler i form av TNF-hemmere og IL-17 hemmere kan 
ha god effekt, og de nyere JAK-hemmere (utprøvende behandling) virker lovende. Klassiske DMARDs som 
metotreksat har lite eller ingen effekt. 

Litteratur 

McGonagle D, Lancet, 1998 

Watad A, 2018 
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Erythema nodosum ved sarkoidose. 41 år gammel 
kvinne i god allmenntilstand, men med bilaterale 
forstørrede hilus-glandler i lunger. 

127. 

ERYTHEMA NODOSUM (KNUTEROSEN) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn ved erythema nodosum 

En eller flere ømme rødlige knuter 2-5 cm i diameter på fremsiden av legger (98 %) 

Tilstanden kan være assosiert med sarkoidose, yersinia-infeksjon, tuberkulose, inflammatorisk 

tarmsykdom, andre sykdommer eller idiopatisk (ingen relasjon). 

ICD-10: L52 

Definisjon 

Erythema nodosum er en form for pannikulitt med nekroser i fettvev. Tilstanden kjennetegnes av inflam-
matoriske subkutane, noe ømme, røde knuter, ofte på fremre del av legger. Erythema nodosum forekom-
mer ved flere ulike sykdommer (vennligst se nedenfor). 

I revmatologi ses erythema nodosum (EN) oftest 
ved Løfgrens syndrom/sarkoidose, Crohns syk-
dom, Ulcerøs kolitt (relatert spondyloartritt) og 
Yersinia enterocolitica (med reaktiv artritt), 

Andre årsaker er tuberkulose og andre mykobak-
terier, Streptokokkinfeksjon, medikament-reak-
sjon og oftest Idiopatisk (ca. 50%) (vennligst se mer 
nedenfor). Illustrasjon: Diernaes JE, Bygum A, 
Poulsen PL – Dermato-endocrinology (2016). CC 
BY-NC 3.0. 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2600160
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4909375_kder-08-01-983688-g001&query=erythema%20nodosum&it=xg&req=4&npos=35
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4909375_kder-08-01-983688-g001&query=erythema%20nodosum&it=xg&req=4&npos=35
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Historie 

Først beskrevet av Robert Williams i 1798. 

Symptomer 

Oftest lokalisert anteriort på legger (98 %), hyppig bilateralt (83 %) og multiple lesjoner. Indurert, ømt og 
erythematøst, 2-5 cm i diameter er vanligst. 

Sykdomsårsaker 

• Infeksjoner: Chlamydia psittaci et pneumonie. Coccidio. Yersinia enterocolitica. Yersinia pseudotu-
bercolosis,T ularemi, Tbc, Streptokokker, Salmonella, Histoplasmose, Giardia lamblia, Rikettsioser 
(ofte også artritt) som Orientia tsutsugamushi og R. conori 

• Inflammatoriske: Mb.Crohn, ulcerøs kolitt, sarkoidose, tbc, Mb. Behçets. Familiær middelhavsfeber 
(ev. også med erysipelas-liknende lesjoner) 

• Medikamenter: sulfa, acetylsalicylsyre, fenacetin, orale kontraceptiva 
• Neoplasmer 
• Graviditet 
• Idiopatisk (36 %) 

Litteratur 

Blake T, 2014 
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Erythromelalgi. Erythem fra midt på leggene. Dette 
er arvelig tilfelle med defekt på SCN9A genet. 

128. 

ERYTHROMELALGI (REV 080) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på erythromelalgi 

Brennende smerter, økt varme og rubor i episodiske anfall med vasodilatasjon på føttene, sjeld-

nere hender. 

Pasientene føler sterkt behov for å sette føttene i kalt vann. 

Læringsmål REV 080 

ICD-10: I73.8 

Definisjon 

Erythromelalgi er en nevropatisk sykdom som 
kjennetegnes ved hyppige episoder med brennende 
smerter og rødhet i føtter og/eller hender. Årsak-
ene er flere. Noen har en genmutasjon som 
påvirker ione-kanaler (referanse: Bennett DLH, 
Lancet Neurol, 2014). Forandringer i de små 
nervefibrene påvirker sirkulasjonen i små blodårer. 

Foto til høyre: Themistocleous AC, Ramirez JD, 
Serra J, Bennett DL – Practical neurology (2014). 
CC BY 4.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer#dacab72c-5630-45b7-9836-4e223ff2c0659e362d45-95b2-4ce8-b875-04fcc0672b93
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615485
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=erythromelalgia%3B+bennett+Lancet+2014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=erythromelalgia%3B+bennett+Lancet+2014
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4251302_practneurol-2013-000758f06&query=erythromelalgia&it=xg&req=4&npos=4
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4251302_practneurol-2013-000758f06&query=erythromelalgia&it=xg&req=4&npos=4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Erythromelalgi. Anfall (a), livedo retikularis mellom 
anfall (b), Hudskade etter kaldt vann og kløe (c). 

Epidemiologi 

Omtrent 1,3 nye tilfeller pr 100.000 innbyggere pr år (tilsvarer 65 nye tilfeller pr år i Norge). Erythromelalgi 
defineres dermed som en sjelden sykdom. 

Genetikk og patogenese 

Primær erythromelalgi er en genetisk nevropatisk sykdom som affiserer genene SCN9A, SCN10A, og 
SCN11A som koder for NaV1.7, NaV1.8, og NaV1.9 neuronale natrium kanaler. 

Symptomer 

Illustrasjon: Michelle A. Farrar, CC BY-NC-ND 
4.0 

Episodiske anfall av bilateral vasodilatasjon av føt-
tene, sjeldnere hender. Ledsages av brennende 
smerter, økt varme og rubor. Pasientene føler 
behov for å sette føttene i kalt vann. 

• Type I: Assosiert m. trombocytopeni 
• Type II: Primær form som rammer yngre 
• Type III: Sekundært til: arthritis. urica, SLE, 

RA, kryoglobulinemi, endarteritis obliterans, vasoaktive medikamenter som nifedipin, polycytemia 
vera, myelofibrose, kronisk lymfatisk leukemi, lichen sclerosus et atrophicus, graviditet og hyperten-
sjon 

Diagnose 

Ingen spesielle tester. Slår ikke ut i blodprøver. Spesialundersøkelser av nerve-forandringer (tynnfiber 
nevrografi) kan gjøres av nevrolog. Hudsymptomer kan bli vurdert av hudlege. 

Differensialdiagnoser 

• Atrofisk dermatitt etter flåttbitt (kronisk borreliose i huden) 
• Frostskade 
• Perifer nevropati 
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• Raynauds fenomen 
• Refleks dystrofi / algodystrofi/CRPS 
• Restless legs syndrom (urolige ben) 
• Vaskulitt 

Behandling 

Ingen spesielle medikamenter eller operasjon. Lindring ved å løfte affiserte føtter eller hender og derved 
redusere blodgjennomstrømningen. Unngå kraftig nedkjøling i vann eller med is. Dette kan gi store skader 
på huden. Symptombehandling med ulike smertestillende medikamenter. 

Litteratur 

Klein-Weigel PF, 2018 

Tham SW, 2018 
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Fabrys sykdom med angiokeratomer ved navle 
(venstre), og munnslimhinner (høyre). 

129. 

FABRYS SYKDOM (REV 073) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Fabrys sykdom 

Fabrys sykdom kan debutere med diverse uspesifikke symptomer som ofte begynner i tidlig 

barndom, men diagnostiseres noen ganger først blant voksne. 

Uklare smerte i armer, ben og i mage/tarm 

Genetisk sykdom med mangel på enzymet alfa-galaktosiderase (alfa-Gal A) 

Gutter er sterkere angrepet enn kvinner 

Læringsmål REV 73 

ICD-10: E75.2 

Definisjon 

Fabrys sykdom er den vanligste blant de arvelige lyso-
somale lagringssykdommene i form av en sfingolipi-
dose. Kvinner er bærere av arveanlegget (X-
kromosomal sykdom). Det foreligger mangel på 
enzymet alfa-galaktosiderase (alfa-Gal A) som med-
fører at globotriaosylceramide (glykolipid, ceramide-
trihexoside) lagres i ulike deler av kroppens celler og 
medfører skade. Symptomene kan være diffuse og 
Fabrys sykdom ofte forvekslet («den store imitator») med revmatisk bindevevssykdommer og andre. 

Foto til høyre: Burlina AP, Sims KB, Politei JM, Bennett GJ, Baron R, Sommer C, Møller AT, Hilz MJ – 
BMC neurology (2011). CC BY 2.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c601f6609-6b2f-46fe-b3d9-10c48afef160
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613103
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3126707_1471-2377-11-61-1&query=fabrys&it=xg&req=4&npos=67
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3126707_1471-2377-11-61-1&query=fabrys&it=xg&req=4&npos=67
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Fabrys sykdom. En middelaldrende kvinne med 
kardiomyopati som brått utviklet kraftsvikt og 
CNS-manifestasjoner. MR og angiografi viser 
iskemiske cerebrale skader. 

Sykdomsårsak 

X-bunden arv. Ofte affiserte familiemedlemmer. Mutasjon på kromosom 10 gir mangel på enzymet alfa-
galaktosidase, hvilket medfører akkumulering av glykosfingolipider i nerver, hud og ben. 

Forekomst 

Menn angripes (X-chromosomal rescessiv arv). Ca 
100 tilfeller er kjent i Norge. 

Symptomer 

Fabrys sykdom starter ofte i tidlig barndom med 
smerter i hender og føtter. 

Sterke smerter i armer, ben og i mage/tarm 

Gutter er sterkere angrepet enn kvinner 

Nyrene og hjertet angripes ofte 

Vanskelig diagnose (imitator) 

Skjelett: Osteoporose: Differensialdiagnose: Andre årsaker til osteoporose blant barn. Bennekroser 

Nevropati: Begynner gjennomsnittlig ved 10 års alder: Brennende smerter, særlig i hender og føtter (tyn-
nfibernevropati). Tinnitus (øresus). Svimmelhet. Hjerneslag i relativt ung alder. Differensialdiagnose: 
DaDA2. Illustrasjon: MR caput og angiografi: H-J Lee, BMC Neurol, 2017. CC BY 4.0 

Nyrer: Protein i urinen (som kan skumme). Differensialdiagnose: Autoimmun nyrebetennelse ved blant 
annet systemisk lupus (SLE) og JSLE, Nyrecyster. Redusert nyrefunksjon 

Hjerte: Rytmeforstyrrelser. Hjerteklaffskader (aorta- og mitralklaffer) 

Hud: Angiokeratomer er små, ikke smertefulle kuler (papler/noduli), oftest på lår, magen og over 
bekkenområdet. Teleangiektasier. Anhidrose (mangel på svette). Redusert spytt- og tåre produksjon: Dif-
ferensialdiagnose Sjøgrens syndrom, Sarkoidose. Raynauds-lignende hvite og kalde hender eller brennende 
smerter (som er utypisk for Raynauds fenomen) 
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Virvel-lignende cornea-forandringer (cornea 
verticillata) ved Fabrys sykdom hos et barn. 

Øyne: Cornea verticillata (Hornhinnene blir uklare):
Kan være debutsymptom. 

Foto til høyre: Burlina AP, Sims KB, Politei JM, Ben-
nett GJ, Baron R, Sommer C, Møller AT, Hilz MJ – 
BMC neurology (2011). CC BY 2.0 

Annet: Redusert hørsel, Utmattelse (Fatigue), 
Magesmerter, Vekttap 

Undersøkelsesfunn 

Angiokeratomer (mellom navle og lår), hyperhidrose, proteinuri, hjerteaffeksjon, affeksjon av sentral-
nervesystemet, diare, evt. parestesier, osteoporose, osteonekrose og Raynaud-fenomener. 

Diagnosen 

Slekt/arv, Symptomer + måle nivå av alfa-galaktosiderase aktiviteten 

Behandling 

Enzym-terapi (alfa-galaktosidase A) kan stanse sykdomsutviklingen og delvis reversere symptomer. Gen-
terapi er under utprøving. Symptombehandling. Medikamenter mot smerte eller kramper. Behandle 
nyresvikt .Pacemaker eller ICD (defibrillator) ved enkelte hjerterytmeforstyrrelser. 

Spesialister: Barnelege, endokrinolog, hjerte- nyre- hud-leger 

Differensialdiagnoser 

• Dermatomyositt hos barn (JDM) 
• Erythromelalgi 
• Fibromyalgi 
• Irritabel tarmsyndrom 
• Juvenil artritt (JIA) 
• Hypertrofisk kardiopati av andre årsaker 
• Menieres sykdom 
• Multiple sklerose (MS) 
• Nyresykdom av andre årsaker 

FABRYS SYKDOM  |  890
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• Nevropati av andre årsaker 
• Revmatisk feber 
• Teleangiektasier av andre årsaker 

Litteratur 

Mahmud HM, 2014 

Chan B, SK, Therapy Lett 2018 
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130. 

FEBER AV UKJENT ÅRSAK 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

ICD-10: R 50 

Definisjon 

Klassisk feber av ukjent årsak kan defineres som kroppstemperatur >38,3 grader i minst tre uker uten åpen-
bar årsak til tross for utredning i over en ukes tid. Feber som initialt er av ukjent årsak har likevel en grunn, 
og en utreder for å finne bakenforliggende sykdom. Årsakene  kan være infeksiøs, autoimmun sykdom og 
andre og utredningen er ofte omfattende og resurskrevende. Etter forløpet kan en dele feber i typer: Remit-
terende (febris undulans). Intermitterende (normalt en gang daglig). Kontinuerlig. Ved malaria (Plasmod-
ium vivax, ovate, falciparum og malariae) sees som oftest daglige febertopper (evt. irregulære). Tilsvarende 
ved autoinflammatoriske sykdommer, systemisk juvenil artritt og adult Stills sykdom. 

Feber hos sykehusinnlagte pasienter (noskominal): Langvarig feber (minst tre dager) av ukjent årsak hos 
pasient som har vært innlagt i minst 24 timer. Vanlige årsaker til noskominal feber er: Septisk tromboem-
boli, lungeemboli, infeksjon med clostridium difficile og medikament-indusert feber. Naso-gastrisk sonde 
og naso-trakeal tube kan medføre febril sinusitt. 

Feber hos den immunsupprimerte pasient: Neutropen feber påvises ved ellers uforklart feber over minst tre 
dager og neutrofile leukocytter på ≤500/mm3. I de fleste tilfeller er årsaken opportunistisk bakteriell infek-
sjon. Disse responderer vanligvis på behandling med bredspektret antibiotika. Andre årsaker er sopp som 
candidiasis eller aspergillus. Sjeldnere ses herpes simpleks virus som kan gjenkjennes ved hudsymptomer. 

HIV-infeksjon ledsages ofte av feber over dager-uker. Differensialdiagnoser er andre infeksjoner som 
inkluderer mykobakterium avium-intracellulare kompleks, pneumocystis pneumoni og cytomegalivirus 
(CMV). 

Patogenese 

Feber drives av endogene pyrogener: IL-1, TNFα og interferon 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2600823


Sykdomsårsak 

Årsaker til feber av ukjent årsak (oversikt) 

Virus Hepatitt, coxsachie, rubella, cytomegalo (CMV), Epstein Barr (EBV), echo, adeno, HIV 

Bakterier 
Tbc (særlig ekstrapulmonal), meningokokk, chlamydia pneumoni, mycoplasma, 
endocarditt, borreliose. Abscess i abdomen, pelvis eller dental. Endokarditt, osteomyelitt, 
sinusitt. Prostatitt. Divertikulitt 

Parasitter/sopp Malaria, candidasis, aspergillus 

Inflammatoriske 
systemsykdommer 

RA, PAN, SLE, Adult mb. Still, PMR / temporalis arteritt (særlig blant pasienter over 65 
års alder).non-kranial storkarsvaskulitt og Takayasus arteritt. Juvenil artritt (systemisk 
type). Inflammatorisk tarmsykdom (særlig Crohns), reaktiv artritt. Revmatisk feber 

Granulomatøse 
sykdommer Sarkoidose, Crohns, granulomatøs hepatitt 

Autoinflammatoriske 
febersyndromer FMF, PFAFA, andre (barn) 

Neoplastiske Lymfom, leukemier, nyrecancer. metastaser, kolon-cancer, myelodysplastiske syndromer, 
pankreas-cancer, sarkomer. 

Cerebrovaskulære Tumorer, multiple sklerose (MS). 

Vaskulære Tromboser, myokardinfarkt, postinfarkt syndrom. 

Medikamenter Drugfever / DRESS (azathioprin, anti-malariamidler, hydralazin, hydroklorothiazid, 
isoniazid, metyldopa, nifedipin, nitrofurantoin, penicillin, fenytoin, prokainamid) 

Andre 

Subakutt thyreoiditt, Sweets syndrom. Histiocytose. Mastocytose. Selvpåført feber 
(Münchausen-syndrom). 

Roth AR, 2003 

Utredning av feber 

Anamnese: Øvre luftveissymptomer, dysuri, nylige operative inngrep eller medikamenter, utenlandsop-
phold, hodepine/nevrologiske symptomer, frysninger, hjertesymptomer, avføringsendringer, myalgi). 

Klinisk undersøkelse: Lymfeknutesvulst, hepatosplenomegali hudforandringer, spesielt vaskulitt / purpura 
/ petekkier / urticaria, hjerte / lunge bilyder). Temperaturregistrering (x4/d). 

Blodprøver/serologi/annen utredning  (oversikt) 

Blodprøver: Hvite, diff-telling, SR, CRP, eosinofile, leverenzymer, elektroforese, kryoglobuliner 
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Bakterie undersøkelse av urin/fæces/hals 

Serologi: HBV, HCV, HIV, Lues, Borrelia, Parvovirus, Brucella, Rickettsia, Coxiella, Toksoplas-

mose. Clamydia 

Virus: PCR: EBV, CMV, HBV, HCV, parvovirus B19, adenovirus 

Malignitet-markører: PSA (prostata), CEA (kolon), AFP (lever), chromogranin-A (nevroen-

dokrin), CA-125 (ovarial) 

Auto-antistoff: ANA, anti-dsDNA, anti-ENA, ANCA, a-CCP, Thyreoidea-antistoff (anti-TPO, 

TRAS) 

Diverse: TB-IGRA test (tuberkulose), tryptase (mastocytose), ACE og IL2-reseptor (sarkoi-

dose) 

Blodkulturer 

Virus PCR 

Kateter og annet inneliggende utstyr skiftes og dyrkes 

Billeddiagnostikk: CT-thoraks/abdomen/collum/bekken med kontrast (iv). MR cerebri, PET/CT 

scan 

Ekkokardiografi 

Bronkoskopi med lavage (BAL) 

Biopsier til patolog og mikrobiolog 

Benmargsundersøkelse 

Fevang B, Indremedisineren, 2/2014 

 

Feber og diare: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, Yersinia, inflammatorisk tarmsykdom 

Feber og multiorgan affeksjon: Cytomegalo, Borreliose, Brucellose, Leptospirose, HIV, Histoplasmose, 
coccidiomykose, malaria, Denguefeber, autoimmune sykdommer, immunsviktsykdommer. 

Feber og utslett: Infeksjonssykdommer, Sweets syndrom 

Feber og lymfeknutesvulst: Infeksjoner, lymfom, leukemier, metastaser, sarkoidose, Kawasaki, Castlemans 
sykdom, Kikuchi, Rosai-Dorfman, inflammatorisk pseudotumor 
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Feber og artritt: Bakteriell artritt, reaktiv artritt, hepatitt, Whipples sykdom, polymyalgia revmatika. Juvenil 
artritt, Revmatisk feber, adult Stills. 

Feber og splenomegali: Infeksjoner, neoplasi, malaria, Stills sykdom, Feltys syndrom, SLE. Juvenil artritt 
(systemisk) 

Litteratur 

Fevang B, Indremedisineren, 2/2014 

Roth AR, 2003 
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131. 

FIBROMATOSE, FIBROBLASTISK 
REVMATISME (REV 063, REV 073) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på fibromatose 

Fibromatoser kjennetegnes av fibroblast-infiltrasjon i bløtvev. 

Dupuytrens kontraktur, plantar fibromatose (Ledderhose sykdom), infantil fibromatose og Pey-

ronies sykdom er fibromatoser 

Læringsmål REV 063, REV 073 

ICD-10: M72.9 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c601f6609-6b2f-46fe-b3d9-10c48afef160
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617932


Plantar fibromatose (Ledderhose Sykdom). Som 
ved Dupuytrens kontraktur (i hender), dannes 
knuter/fortykkelser på 1-2 cm typisk lokalisert 
medialt på foten. 

Definisjon 

Fibromatose omfatter flere ulike sykdommer som 
kjennetegnes av fibroblast-infiltrasjon i bløtvev. 

• Fibroblastisk revmatisme 
◦ Vennligst les mer nedenfor 

• Fibromatosis colli: Non-neoplastisk sternoclei-
domastoideus muskel hyperplasi i tidlig 
barnealder. 

• Fibromatosis hyalinica multiplex 
• Infantil digital fibromatose 
• Infantile myofibromatose 
• Ipofibromatose 
• Juvenile fibromatose 
• Palmar fibromatose (Dupuytrens kontraktur) 
• Penile fibromatose (Peyronie’s disease) 
• Plantar fibromatose (Ledderhose disease): 

◦ Foto av føtter ovenfor: Knobloch K, Vogt PM – BMC research notes (2012). CC BY 2.0 

Fibroblastisk revmatisme 

Fibroblastisk revmatisme er en sjelden sykdom av ukjent årsak som kan ligne revmatoid artritt og multisen-
trisk fibromatose. 

Symptomer: Symmetrisk polyartritt (spesielt IP-ledd) og nodulære hudforandringer. De subkutane noduli 
er rosafarget, 2-30 mm store og kan være omgitt av erythem. Lokaliseres særlig til dorsalsiden av hender, 
albuer og knær. Ulcererer ikke og er uømme. Noduli forsvinner gjerne etter 1/2 til 2 år. Utvikling av anky-
lose. Leddeformiteter kan utvikles. Spesielt fleksjonsdeformiteter “main en griffe”. Sklerodaktyli eller diffus 
hevelse i hender kan forekomme. Fortykket palmar fascie, Raynaud fenomen, forbigående feber og forhøyet 
SR kan sees. 

Historie: Rapportert første gang av Chaunat et al. i 1980. 

Vevsprøve: Histologisk vises proliferasjon av fibroblaster og myofibroblaster (har redusert kollagenproduk-
sjon i motsetning til SSc hvor disse cellene har økt produksjon av kollagen), fortykkede kollagene fibre og 
hos noen nedsatt mengde elastiske fibre og tilstedeværelse av myofibroblaster. 

Behandling: Behandlingsmessig kan steroider og MTX kan forsøkes. 
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Prognose: Spontan remisjon av leddmanifestasjonene kan inntreffe, men vanligere er utvikling av ankylose, 
ledd-deformiteter, fleksjonsdeformiteter, sklerodaktyli eller diffus hevelse i hender. 

Litteratur: Jyoti Ranjan Parida 2017 

Litteratur 

Kellenijan , 2019 (overfladisk fibromatose) 

FIBROBLASTISK REVMATISME  |  898

http://www.indianjrheumatol.com/searchresult.asp?search=&author=Jyoti+Ranjan+Parida&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ddg.13808


132. 

FIBROMYALGI (REV 071) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på fibromyalgi 

Vanligst blant kvinner. Kroniske, generaliserte smerter som forverres etter fysisk aktivitet. 

Lokaliseres til ledd, muskulatur og rygg og nakke. Migrene-lignende hodepine, tretthet, økt tret-

tbarhet, parestesier og hovenhetsfølelse. 

Søvnforstyrrelser med hyppige oppvåkninger. 

Normale laboratorieprøver og bildediagnostikk. 

Risiko for utvikling av depresjon. 

Læringsmål REV 071 

 
ICD-10: M79.0 

Definisjon                 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
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“Tenderpoints” ved fibromyalgi. 

Fibromyalgi medfører uttalte kroniske generaliserte smerter (“chronic 
wide-spread pain”), søvnforstyrrelser, trettbarhet og tretthet uten 
objektive medisinske funn. Noen har ømme punkter (tender points) 
(Wigers SH, 2002), noe som inngår i tidligere klassifikasjonskriterier 
(ACR 1990). Nyere kriterier utelater behov for klinisk, revmatologisk 
undersøkelse (Fors EA, 2020). Fibromyalgi defineres i henhold til de 
nyere kriterier som en smertetilstand og således ikke en revmatisk syk-
dom. Noen unngår betegnelsen fibromyalgi og bruker kronisk 
muskelsmertesyndrom om non-inflammatoriske generaliserte 
smertetilstander. Denne betegnelsen bør reserveres for kroniske non-
inflammatoriske generaliserte smertetilstander i bevegelsesapparatet 
når kriteriene til Fibromyalgi ikke oppfylles. 

Revmatologens hovedoppgave ved fibromyalgi kan være å utelukke 
annen revmatisk sykdom og gi konkrete råd om videre oppfølging til 
allmennlegen. 

Illustrasjon: Sav vas, Jmarchn [CC0], from Wikimedia Commons. 

Epidemiologi 

Fibromyalgi finnes i alle aldersgrupper. Kvinner er desidert hyppigst angrepet, selv om fordelingen er min-
dre forskjellig ved bruk av nyere 2016-kriterier (se nedenfor). Prevalensen av kronisk utbredt smerte i 
befolkningen er på 11,3 %. Hyppigheten av selvrapporterte kroniske muskelsmerter hos unge til middelal-
drende kvinner er omkring 48 %. Prevalens av fibromyalgi 0,7-8% ihht ACR 1990-kriterier. Årlig insidens 
av fibromyalgi blant kvinner er da 0,6 %. Fibromyalgi kan i henhold til ACR 1990-kriterier)ledsage andre 
revmatiske sykdommer.: Fibromyalgi er da funnet ved SLE hos 1-22 %, primært Sjøgrens syndrom hos 7-22 
%, hepatitt C 5-16 %, HIV 11-29 %, Irritabel kolon 20-32 % og ofte også ved diabetes. 

Fibromyalgi var den hyppigste diagnosen ved uføretrygd i Norge i 1988. I 1998 hadde 7,2 % av alle nye 
uføretrygdede diagnosen fibromyalgi. 

Genetikk 

Genetiske markører er undersøkt i GWAS studier basert på ACR 1990-kriterier og indikerer at genetisk 
disposisjon foreligger i ca. 50% av tilfellene, basert på tidligere kriterier. Potensielle kandidat gener som er 
assosiert med  fibromyalgi er SLC64A4, TRPV2, MYT1L, ogNRXN3 (D’Agnelli S, 2018). 

Omkring 1/4 av førstegrads-slektningene har fibromyalgi, hvilket også kan diagnostiseres hos 1/5 av 
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pasientenes ektefeller. Også studier hvor man har sammenliknet affiserte og uaffiserte barn av mødre med 
fibromyalgi, antyder genetiske komponenter i etiopatogenesen. 

Etiologi og patogenese 

Etiologien er ukjent. Inflammatoriske eller infeksiøse mekanismer er ikke involvert. Det er ikke påvist 
abnormiteter i muskulatur som forklarer smertene. Ingen assosiasjon til hjerte/kar-lidelser eller kreft. 

Psykologiske og psykososiale forhold synes å være medvirkende, om ikke utløsende. Deler av de psykiske 
symptomene kan være et produkt av sykdommen og ikke en årsak til den (Wigers SH, 2002). Det er mulig 
at tendens til somatisering kan disponere for fibromyalgi. Abnormiteter i det autonome nervesystemet 
diskuteres også. 

En uttalt manifestasjon ved fibromyalgi er søvnforstyrrelser. Det er påvist forstyrrelse av den dype søvnen 
(non-REM), og forandringer i serotoninmetabolismen som regulerer søvn. Avbrudd i restituerende søvn 
(non-REM) kan muligens forklare symptomer som tretthet og økt trettbarhet. 

Nevroendokrinologiske mekanismer kan også være ansvarlig for kronisk generalisert smerte. Det er funnet 
avvik både i funksjonen av binyrebark og hypofyse-hypotalamus. 

Sykdomsmanifestasjoner 

Smertene er generaliserte, forverres etter fysisk aktivitet og er væravhengige. Smertene lokaliseres til ledd, 
men også til muskulatur og rygg, spesielt nakke. Ofte foreligger migrene-lignende hodepine, tretthet og økt 
trettbarhet. Pasientene føler de ikke klarer det samme som før. Stivheten er ofte uttalt om morgenen. Søvn-
forstyrrelser med stadige oppvåkninger, parestesier og hovenhetsfølelse er vanlig. Noen forteller om “vok-
sesmerter” som barn. Smerter lokalisert til tenner, kjeve og ansikt er meget vanlig. 

Klinisk undersøkelse 

Tender-points angir bestemte punkter der smerte utløses ved fast palpasjon. Av og til skvetter pasienten til 
ved slik palpasjon, og dette kalles gjerne “jump sign”. Noen ganger trekker pasienten det palperte området 
til seg (“withdrawel symptom”). Tender points finnes på både over- og under-ekstremitetene og er gjerne 
symmetriske. Trigger-punkter angir smertefulle punkter hvor palpasjon utløser utstrålende smerte og sees 
en sjelden gang ved Fibromyalgi. Ved bruk av nyere 2016-kriterier, kreves ingen tender-points. Siden disse 
kriteriene ikke har eksklusjonsdiagnoser, er en revmatologisk undersøkelse ikke nødvendig for fibromyalgi-
diagnosen. Imidlertid kan ikke fibromyalgi alltid forklare alle symptomene. Det er viktig å ikke overse 

901  |  FIBROMYALGI

https://tidsskriftet.no/2002/05/tema-funksjonelle-lidelser/fibromyalgi-en-oppdatering


samtidige revmatiske sykdommer. I noen tilfeller med påvist fibromyalgi vil en klinisk revmatologisk under-
søkelse være nødvendig. 

Ingen abnormiteter kan påvises i ledd, muskulatur eller indre organer. Muskelsvakheten som foreligger, er 
mest sannsynlig smertebetinget. 

Laboratorieprøver, immunologiske undersøkelser, 
bildediagnostikk og biposi 

Det forventes ingen spesielle sykdomstegn. Nærmere undersøkelser av “trigger-punkter” har ikke avdekket 
spesifikk patologi (Quinter JL, 2015) 

Klassifikasjonskriterier 

Det finnes nyere (2016) kriterier (se nedenfor), men fortsatt er det vanlig å stille diagnosen fibromyalgi  på 
bakgrunn av ACR 1990-kriterier. 

1. Daglige, betydelige smerter i begge armer, begge ben og i nakke eller rygg, forutsatt at disse har vart i 
mer enn 3 måneder (kronisk generalisert revmatisk smerte) 

2. I tillegg kreves ved undersøkelse tydelige smerter i minst 11 av 18 definerte punkter ved et visst trykk 
(“tenderpoints”) 

Det forutsettes at ikke andre årsaker til smerten blir påvist (Differensialdiagnoser) 

Litteratur: Wolfe F, 1990 

Nyere kriterier 2010 (oppdatert 2016) 

Basert på spørreskjema: Fibromyalgikriterier pasientversjon (2019) NEL.pdf – beregnet for utskrift. En må 
være klar over at disse kriteriene ikke nødvendigvis identifiserer de samme pasientene som i tidligere kri-
terier (Perrot S, 2017). En har blant annet funnet at kjønnsfordelingen kvinne : mann er 2 : 1 med de nye 
kriteriene mot 9 : 1 tidligere. 

Litteratur: 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. (Wolfe F, 2016; Fors EA, 
2020). 
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Fibromyalgi – 2016 kriteriene 

I. Bruk følgende skala for å angi alvorlighetsgrad for hvert problem i løpet 
av siste uke. 0: Ikke noe problem. 1: Lett eller middels problematisk; stort 
sett milde som kan komme og gå. 2: Moderat; betydelig problem; ofte tilst-
edeværende og/eller på et moderat nivå. 3: Alvorlig: Kontinuerlig, prob-
lemene forstyrrer livsutfoldelsen i stor grad. 

Utmattelse 0 1 2 3 

Problemer 
med å 
tenke og 
huske 

0 1 2 3 

Våkner 
opp trett 
(ikke 
uthvilt) 

0 1 2 3 

II. Har du vært plaget med noen av de følgende symptomene i løpet av de siste 6 månedene?  

Smerte/
krampe i 
nedre del 
av magen 

Ja Nei 

Depresjon Ja Nei 

Hodepine Ja Nei 

III. Vennligst angi om du har hatt smerte eller ømhet på hvert område som er listet opp 
nedenfor i løpet av de siste 7 dager. Sett kryss i boksen hvis du har hatt smerte eller ømhet. 
Sørg for å markere høyre side og venstre side hver for seg. 

Skulder 
venstre Skulder høyre Overarm venstre Overarm høyre Underarm 

venstre 
Underarm 
høyre 

Kjeve 
venstre Kjeve høyre Brystkasse Buk/mage 

Nakke/
hals Øvre del av ryggen Korsrygg 

Hofte 
venstre Hofte høyre Lår venstre Lår høyre Legg venstre Legg 

høyre 

Ingen smerte i noen av disse områdene 

 

Diagnosen stilles på bakgrunn av antall poeng og utbredelse: 

Skjemaet består av to hoveddeler: 
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1) Smerter: Punkt III ovenfor: «Widespread pain index» (WPI): 19 kroppsregioner skåres på om det er smerte der 
eller ikke. Smerte i en kroppsregion = 1 poeng, slik at det blir maksimalt = 19 poeng på WPI. 

2) Øvrige symptomer: “Symptom Severity Score” (SSS): Tre Hovedsymptomer  fatigue, kognitive dysfunksjoner 
og dårlig søvn) skåres på en 0-3 skala og kan gi til sammen maksimalt 9 poeng. I tillegg 3 andre symptomer (mages-
merter/ kramper; depresjon; hodepine) som skåres hver for seg avhengig av om de finnes (=1) eller ikke (= 0), og kan 
derfor gi inntil ytterligere 3 poeng. SSS kan dermed totalt skåres fra 0- 12 (9 + 3) poeng. 

For å få diagnosen gjelder følgende: 

1) Smerteskåringen (WPI, punkt III ovenfor) må være minst 7 eller høyere samtidig som symptom skåringen (SSS) 
er 5 eller høyere; alternativt må WPI være 4-6 samtidig som SSS er 9 eller høyere 

2) Smertene må ha utbredelse i minst 4 av 5 kroppsregioner (det er tilstrekkelig å ha 1 smertelokalisasjon i hver 
region, mens smerter i kjeve, brystkasse og buk/mage ikke 
regnes med her). Dette er regionene: 
Region 1 = «Øvre venstre». Overarm venstre, underarm venstre og/eller skulder venstre. 
Region 2 = «Øvre, høyre»: Overarm høyre, underarm høyre og/eller skulder høyre 
Region 3 = «Nedre venstre»: Hofte venstre, lår/kne venstre og/eller legg/fot venstre 
Region 4 = «Nedre høyre»: Hofte høyre, lår/kne høyre og/eller legg/fot høyre Region 5 = «Midtregionen»: 
Nakke/hals, korsrygg og/eller øvre del av ryggen 

3) Symptomene må ha vært tilstede og stabile i minst 3 måneder. 

4) Man kan ha en fibromyalgi-diagnose samtidig med andre diagnoser. Det ekskluderer altså ikke andre diagnoser å 
ha en fibromyalgi-diagnose, eller fibromyalgi hvis man har 
en annen diagnose, for eks. R.A eller artrose Fibromyalgiskjemaet 

Diagnose 

Diagnosen fibromyalgi kan foreligge sammen med andre sykdommer. Både ACR 1990 og 2016-klassi-
fikasjonskriterier anvendes for vitenskapelige formål, men også i vanlig klinisk praksis. 

Differensialdiagnoser 

Kronisk tretthetssyndrom, colon irritable og det kvinnelige uretra-syndrom overlapper ofte med 
fibromyalgi og er delvis en del av 2016-kriteriene. Pasienter med primært Sjøgrens syndrom og de med 
hypermobilitetssyndrom har ofte fibromyalgi-liknende plager. Depresjon ledsages ofte av somatiske mani-
festasjoner, men langvarig smertetilstand kan naturlig nok også utløse depressive symptomer. 

Behandling 

Dessverre er ingen medikamenter er spesielt effektive. 

Bivirkninger overstiger ofte eventuell effekt. Flere typer medikamenter har blitt utprøvd. Sarotex 
(aminotryptilin) 10-25 mg tatt en time før sengetid kan bedre søvnen og smertene hos noen (men mange 
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opplever i starten “hang-over” med økt tretthet neste morgen). Mer om medikamenter her: Forseth KO, 
2006 

God pasientinformasjon er viktig for å mestre sykdommen på best mulig måte 

Fysisk aktivitet eller lett trening som er individuelt tilpasset hjelper på sikt. Mestringsteknikker mot smerte 
og tiltak for å forbedre nattesøvn er også viktig. Noen har nytte av øvelser i varmt vann og avspen-
ningsøvelser. 

De fleste med fibromyalgi føler mindre smerte og stivhet i varmt klima. Forskning støtter at rehabilitering i 
varmt klima hjelper (Clarke-Jenssen AC, 2014) 

Pasientinformasjon, yrkesavklaring, smerteskole, lette analgetika, gradvis fysisk opptrening og trisykliske 
antidepressiva. Kognitiv terapi har i flere undersøkelser vist seg effektiv. SSRI (Serotonin opptakshemmer) 
som Seroxat, evt. Pregabalin, kan forsøkes. Pasientene rapporterer oftere enn andre bivirkninger ved 
medikamentell behandling. 

Prognose 

Etter 4 år har 97 % fortsatt symptomer, 60 % er verre og 26 % bedre. Etter 16 år vil nær 100 % fortsatt ha 
symptomer på fibromyalgi, men 2/3 angir at de har det bedre enn ved diagnosetidspunkt. De fleste studiene 
konkluderer med kronisk tilstand, men spontane remisjoner observeres. Ingen økt insidens av inflamma-
toriske revmatiske sykdommer, cancer eller hjerte/karsykdom. 

Det er ikke påvist økt dødelighet (Wolfe F, 2011). 

Retningslinjer 

EULAR: Macfarlane GJ, 2016 (management) 

Andre: Kia S, 2017 

Råd til allmennlegen 

Revmatologens hovedoppgave ved fibromyalgi kan være å utelukke annen revmatisk sykdom og gi konkrete 
råd om videre oppfølging til allmennlegen. I epikrisen bør det fremgå hva som er bakgrunnen for diag-
nosen, og hvilke differensialdiagnostiske vurderinger en har gjort, basert på hva som er relevant i hvert 
enkelt tilfelle. En bør informere om hva pasienten har fått av informasjon og hvilke tiltak en har anbefalt. 
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Illustrasjon: iStock 

133. 

FROZEN SHOULDER, ADHESIV 
KAPSUSLITT (REV 063) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på frozen shoulder 

Initialt betydelige skulder smerter, særlig nattlig. Alle bevegelser er plagsomme. Som oftest lin-

drer det noe å holde skulderen i ro tett inntil kroppen. 

Etter hvert tilstivning og nærmest opphevet rotasjon og abduksjon 

MR bekrefter diagnosen 

Bedring med ofte normalisering etter 1-2 års forløp 

Læringsmål: REV 063 

ICD-10: M75.0 

Definisjon 

Ved frozen shoulder skrumper leddkapselen på grunn 
av inflammasjon, og derved hindres bevegeligheten i 
alle plan. Kalles ofte adhesiv kapsulitt. 

Epidemiologi 

Omtrent 3-5% av befolkningen angripes. Kvinner 
utgjør 70% av tilfellene og aldersgruppen 40-60 år er 
mest utsatt. Ved diabetes mellitus (både type I og type 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
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II) får opptil 20% frozen shoulder. Andre disposisjoner er systemisk bindevevssykdom, stoffskiftesykdom, 
Dupuytrens kontraktur (i håndflaten), slag og skader. Hvis en har hatt frozen shoulder på en side, øker 
muligheten for tilsvarende på den andre siden 

 Sykdomsårsak 

Oftest ukjent. Hos noen få pasienter oppdages samtidig diabetes eller lungesykdom (da ofte cancer). Sees 
også etter skulderoperasjoner, etter apopleksi og ved hjerteinfarkt. 

• Idiopatisk: 55-75 % 
• Endokrinologisk sykdom: diabetes (type 1: 10,3 %, type II: 22,4 %), thyreoidea-lidelser 
• Lungesykdom: tuberkulose, emfysem, ca. pulm 
• Nevrologisk sykdom: apopleksi, hemiplegi, tumor cerebri 
• Diverse: systemisk sklerose, inf. myokarditt, traume, inaktivitet 

Symptomer 

Tilstanden gir initialt betydelige smerter, særlig nattlig. Alle bevegelser er plagsomme. Som oftest lindrer 
det noe å holde skulderen i ro tett inntil kroppen. 

Sykdomsforløpet kan deles i fire stadier 

1. Debut med sterke skuldersmerter både dag og natt. Dette første stadium varer fra 

noen uker til måneder 

2. Revmatisk betennelse i sener og annet bindevev som omgir leddet (leddkapselen) 

medfører fortykkelse (fibrose) og redusert bevegelighet, slik at skulderleddet gradvis 

stivner helt eller delvis. I dette stadiet stivner leddet og det blir umulig å løfte armen 

eller føre hånden bak på ryggen (nedsatt elevasjon og rotasjon) 

3. Stivheten (stadium tre) varer vanligvis opp til ett år 

4. Bevegeligheten blir bedre i stadium fire 

Laboratorieprøver 

Fastende blodsukker, TSH, T4 
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Bildediagnostikk 

MR undersøkelse eller vurdering med ultralyd kan bekrefte diagnosen. En påviser fortykket leddkapsel og 
trange forhold i skulderleddet. Ved ultralydundersøkelse kan en iblant observere redusert bevegelighet av 
supraspinatus-senen i leddet. 

Diagnose 

Påvisning av nedsatt aktiv og passiv bevegelighet i alle plan. Nedsatt innad-rotasjon ofte første tegn. Senkn-
ingsreaksjonen (SR) er sjelden vesentlig økt. Tradisjonell røntgen og CT er ikke til særlig nytte i tidlig diag-
nostikk av adhesiv kapsulitt. MR- og ultralydundersøkelser kan styrke den kliniske mistanken. 

Behandling 

Meget vanskelig, men de fleste oppnår smertefrihet og nesten normal bevegelighet. Alle pasienter trenger 
analgetika i flere uker. Det viktigste er fysioterapi hvor bevegeligheten trenes forsiktig og langsomt opp. 
Per-orale kortikosteroider har noe effekt, men ikke utover 6 uker, men har bivirkninger og brukes vanligvis 
ikke. Intra-artikulære injeksjoner kan ha effekt i tidlig stadium, men ikke mer enn til sammen 3 injeksjoner. 
Artroskopisk kapselløsning er ikke standardbehandling, men kan prøves dersom konservativ behandling 
ikke fører fram. Mobilisering i anestesi er beheftet med til dels alvorlige komplikasjoner og anbefales ikke. 

Forløp 

Langvarig. Det kan to mange måneder – opptil 2 år – å trene opp skulderbevegeligheten. De fleste pasien-
tene oppnår imidlertid tilfredsstillende skulder-funksjon. 

Litteratur 

Le HV, 20170ø9æ 

Austgulen OC  Tidsskr Nor Legeforen 2007 
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Foto: mohamed hassan/PxHere 

134. 

GASTROINTESTINAL (GI) SYKDOM 
(MUNN-MAGE-TARM) OG REVMATISKE 
MANIFESTASJONER (REV 151-REV 161) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 11-REV 161 

Gastrointestinale manifestasjoner er vanlige ved artritt-syk-
dommer, systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt. GI-
trakten strekker seg fra munn til anus og alle deler kan 
angripes. 

Antifosfolipid syndrom 

Gastro-intestinal (GI-) manifestasjoner ved antifosfolipid syndrom skyldes vaskulopati og iskemi. Særlig i 
kombinasjon med SLE ses Budd-Chiari syndrom med abdominal smerte, ascites og lever-svikt på grunn av 
trombose i portvenen og intrahepatiske vener. 

• Vennligst les om antifosfolipid syndrom i eget kapittel 

Artritt-Dermatitt syndrom 

• Vennligst se eget kapittel 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=fordoyelsessykdommer#7b50293d-c19f-496c-8ff6-79ca2a03363d7931f671-103a-442e-b70e-4533ec968d74


Bakteriell overvekst 

• Vennligst se kapittel om systemisk sklerose 

Behcets sykdom 

GI-manifestasjoner ved Behcets sykdom medfører kvalme, abdominal smerte, diare som kan være blodig og 
anoreksi. Ulcera ses oftest oralt og genitalt, men kan affisere hele GI-tractus og medføre perforasjon. 

• Vennligst se eget kapittel om Behcets 

Bekhterevs sykdom / ankyloserende spondylitt 

Ved Bekhterevs sykdom påvises inflammatoriske tarm-forandringer hos to av tre, hvorav noen utvikler kro-
nisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom). Subklinisk tarminflammasjon 
er vanligst. 

• Vennligst les om Bekhterevs sykdom og om IBD-relatert (eneropatisk) revmatisk sykdom i egne 
kapitler. 

Cogans syndrom 

Cogans syndrom medfører vaskulitt i store kar. Abdominal aortitt og mesenterial-vaskulitt kan resultere i 
abdominal smerte, kvalme  og oppkast, særlig etter måltid (iskemisk abdominal angina). Hepatosplenome-
gali kan også ses. 

• Vennligst les om Cogans syndrom i eget kapittel 
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Crohns sykdom 

• Vennligst les i eget kapittel om IBD-relatert / enteropatisk artritt 

Cøliaki 

Cøliaki er vanlig blant Nord-Europeere (prevalens 1–3/1000) og skilles fra glutenintoleranse som er min-
dre spesifikk, men vanligere tilstand. Sykdommen forårsakes av en immunrespons mot glutenproteinene i 
hvete og lignende kornsorter. Cøliaki er genetisk sterkt assosiert med HLA-DQ2 eller HLA-DQ8. Typisk 
påvises auto-antistoffer i blodet i form av transglutaminase 2 (TG2) som anbefales som første test på syk-
dommen. Diagnosen sikres ved biopsi fra tynntarm der en påviser lymfocyttinfiltrasjon, krypte-hypertrofi 
og atrofi av mikrovilli. 

Revmatiske symptomer følger tarmsykdommens aktivitet og inkluderer artralgi, perifer og aksial artritt. 
Andre symptomer er malabsorpsjon med jernmangel-anemi, meteorisme, diare, obstipasjon og vekttap. 

• Vennligst les mer om revmatiske manifestasjon ved cøliaki i eget kapittel 

Dysfagi 

Svelgevansker foreligger ved mange revmatiske sykdommer av ulik etiologi. 

Autoimmune sykdommer: Systemisk sklerose 90%. Eosinofil fasciitt. Primært Sjøgrens syndrom 75%. SLE 
13%. Myositt 8-30%, inklusjonslegeme myositt. MCTD 38%. Revmatoid artritt 33%. Behcets 3-26%. 

Elektrolytter: Hypokalsemi, Hypofosfatemi 

Genetiske sykdommer: Ehlers-Danlos syndrom, Marfans syndrom. 

Nevrologisk: Nevromuskulære (apopleksi, myastenia gravis, Parkinsons sykdom, ALS, MS m.m.) 

Andre: Sarkoidose, Crohns. Muskeldystrofi, Lokalinflammatoriske årsaker (glossitt, øsofagitt). Sykdom-
mer i nakkevirvler (Forestiers sykdom (DISH). 

Andre mekaniske årsaker (struma, mediastinal tumor). Cancer i øvre GI-tractus inklusiv tunge-cancer. 

Litteratur: Sheehan, NJ. Rheumatology, 2008 
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Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA, 
Churg-Strauss vaskulitt) 

Sykdommen kan debutere med eosinofil gastroenteritt. abdominal smerte, blodig avføring, diare og kvalme 
er aktuelle symptomer. Iskemi kan medfører perforasjon. Tynntarm affiseres oftest, men også kolon-
ulcerasjoner forekommer. Nekrotiserende mesenterial-arteritt kan føre til iskemisk tarm. Også cholecystitt 
kan være sykdomsrelatert. 

• Vennligst les om EGPA i eget kapittel 

Henoch-Schönlein purpura, IgA vaskulitt 

Gastrointestinale manifestasjoner rapporteres hos opp til 75%. Vanligst er periumbilikal smerte. Kvalme og 
oppkast er også vanlig. Vanligste årsak er ulcerasjoner i tarm-mucosa, særlig i nederste del av duodenum, 
sjeldnere i ventrikkel, jejunum, kolon og rektum. 

• Vennligst les om Henoch-Schönleins purpura i eget kapittel. 

Ikterus 

Skyldes opphopning av bilirubin. Hyppige årsaker er hemolyse, leversykdom, pankreas-cancer, galle-stase 
av andre årsaker og medikamenter, samt IgG4 relatert sykdom 

Inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt og 
Crohns sykdom) 

• Vennligst les om revmatiske manifestasjoner  ved IBD i eget kapittel 
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Kawasakis sykdom 

GI-manifestasjoner omfatter abdominal smerte, oppkast og diare. Iskemi kan medføre strikturer og tyn-
ntarm-obstruksjon. Lett ikterus relatert til hydrops i galleblære forekommer. Paralytisk ileus og lett hepatitt 
med transaminase-stigning er andre manifestasjoner. 

• Vennligst les om Kawasakis sykdom i eget kapittel 

Medikamenter 

Mange anti-revmatiske medikamenter påvirker mage-tarmsystemet. NSAIDs kan forårsake sår og per-
forasjon i ventrikkel, tynn- og tykktarm, særlig i kombinasjon med kortikosteroider (lave og høye doser). 
Kortikosteroider i mono-terapi kan også medføre ventrikkel-sår, vanligst ved høye doser (over 15mg/døgn). 
Forebyggende behandling med protonpumpehemmer anbefales. Blant DMARDs er metotreksat-kvalme 
og løs avføring ved mykofenolat velkjente bivirkninger. 

Myositt 

Svekket muskulatur medfører øsofagus-dysmotilitet og svelgevansker. 

• Vennligst les om myositt/dermatomyositt,  inklusjonslegeme myositt og antisyntetase syndrom i egne 
kapitler. 

• Svelgevansker ses også ved non-inflammatorisk myopati, ved systemisk sklerose og Sjøgrens syndrom. 

Orale sykdommer (et utvalg) 

Revmatiske sykdommer som vaskulitt og bindevevssykdommer medfører ofte munnsår (Stomatitt). 
Munnsår er imidlertid så vanlig i befolkningen at tilfeldige sammentreff forekommer ofte. De fleste typer 
munnsår er harmløse og går over innen 1-2 uker. Iblant kan munnsår imidlertid bli smertefulle, vedvarende 
over tid eller være stadig tilbakevendende. Sårene kan omfatte lepper, innsiden av kinn, munngulv, tunge 
og tannkjøtt. Symptomene kan iblant vanskeliggjøre inntak av drikke og spising. 
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After/munnsår: Behcets sykdom (residiverende), Cøliaki, Ulcerøs kolitt, Anemi, SLE (unilaterale sår) 

Gapeevne nedsatt: Juvenil idiopatisk artritt, temporalis arteritt, systemisk sklerose 

Makroglossi: Amyloidose 

Sicca (munntørrhet):Sjøgrens syndrom.  IgG4 relatert sykdom. Sarkoidose. amyloidose. psykiske forhold. 
Aldersforandringer. Medikamenter: Antidepressiva, antihistaminer, antikolinerge antiastmatika, antikolin-
erge spasmolytika, anti-Parkinson, antipsykotika, cytostatika, diuretika, morfinanalgetika 

Stomatitt: SLE. metotreksat og andre legemidler 

Strawberry gingiva GPA/Wegeners granulomatose. Kawasaki 

Teleangiektasier på lepper: Systemisk sklerose (begrenset form). Idiopatisk 

Ulcerasjoner: Behcets. SLE. Medikamenter (metotreksat med flere) 

Øsofagus-dysfunksjon: SSc, MCTD, Myositt (Polymyositt, Dermatomyositt, Inklusjonslegeme myositt, 
antisyntetase syndromet), Forestiers sykdom (DISH) 

Pankreatitt 

• Alkohol 
• Autoimmun 

◦ IgG4 relatert sykdom (Type 1) 
◦ Idiopatisk (Type 2) 

• Cholelithiasis 
• Genetisk 
• Hyperlipidemi 
• Hyperkalsemi 
• Nyresvikt (kronisk) 
• PAN. akutt og kronisk 
• Røking 
• SLE (sjelden) 
• Sjøgren (asymptomatisk) 
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Polyarteritis nodosa 

Abdominal smerte ses hos 23-70% og er vanligste GI-symptom. Årsaken kan være tarm-iskemi (se også 
iskemi ovenfor). 

• Vennligst les om PAN i eget kapittel. 

Revmatoid artritt 

Kjeveledd-artritt påvirker tygge-evnen og fordøyelsen. Redusert distal øsofagus-peristaltikk med dysfagi 
forekommer. 

Ved Feltys syndrom forekommer ulcera i øsofagus. 

Andre ulcera i GI-tractus er vanligvis medikamentelt betinget, men unntak av GI-vaskulitt som forekom-
mer ved svært høy sykdomsaktivitet. Kronisk atrofisk gastritt (med vitamin B12 mangel) er økt. 

Amyloidose ses sjelden, men kan medføre kronisk diare og alvorlig proteintap fra tarmen. 

• Vennligst se eget kapittel om revmatoid artritt 

Sjøgrens syndrom 

Hele tarm-tractus kan involveres. Svelge-vansker skyldes ofte tørrhet i slimhinner, men også øsofagus-dys-
motilitet forekommer. Redusert saliva medfører også mindre enzymer for fordøyelsen. 

Kronisk atrofisk gastritt og lymfocytære infiltrasjoner kan medføre epigastrium-smerter. 

Subklinisk pankreatitt er vanlig, men også galle- og lever kan involveres. Leverbiopsi kan vise mild intrahep-
atisk gallegangs-inflammasjon eller primær biliær cirrhose. 

• Vennligst les om Sjøgrens syndrom i eget kapittel 
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Systemisk lupus erythematosus (SLE) 

GI symptomer er vanlige, enten primært SLE-betinget eller sekundært til medikamenter 

Vanligst er orale ulcera relatert til sykdomsaktiviteten og munntørrhet (sekundært Sjøgrens syndrom) 
senere i forløpet. 

Protein-tapende enteropati er i likhet med pankreatitt en sjelden manifestasjon. Steatose, kronisk aktiv 
hepatitt, primær biliær cirrhose forekommer. Ascites ses ved peritoneal inflammasjon. Tromboembolier ses 
ved samtidig antifosfolipid syndrom. 

• Vennligst les om SLE i eget kapittel 

Systemisk sklerose 

Tarmsymptomer (Refluks, GAVE, redusert peristaltikk, bakteriell overvekst, fekal inkontinens) er omtalt i 
kapittelet om systemisk sklerose 

Temporalis arteritt 

Sjeldne komplikasjoner er intestinal iskemi med gangren og akutt pankreatitt. Lever-manifestasjon med 
forhøyede transaminaser og alkalisk fosfatase er vanligere (ca. 20%), men responderer raskt på behandlin-
gen. 

• Vennligst les om temporalis arteritt i eget kapittel 

Ulcerøs kolitt 

Vanligste ekstra-intestinale manifestasjon er perifer artritt. Også aksial manifestasjon er relativt vanlig. 

• Vennligst les i eget kapittel om IBD-relatert / enteropatisk artritt 
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Whipples sykdom 

• Vennligst les om Whipples sykdom i eget kapittel 

Øsofagusdysfunksjon 

• Syst Sklerose 
• MCTD 
• Myositt (polymyositt, dermatomyositt, inklusjonslegememyositt, antisyntetase syndromet) 
• Forestiers sykdom (DISH) 

Vennligst se også Dysfagi høyere opp på denne siden 

Litteratur 

Kröner P, 2019 

Cojucaru M, 2011 

Ramos-Casal SM, 2017 
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Hemokromatose med radiologisk smale 
leddspalter og degenerative forandringer, særlig 
i MCP 2 og 3. Aktuell differensialdiagnose til 
revmatoid artritt, særlig blant menn 

135. 

HEMOKROMATOSE 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på hemokormatose 

Symptomer er sjelden for 40-års alder. 

Leddsmerter og degenerativ artritt med hevelser i 2. og 3. MCP-ledd i hender. 

Økt serum Fe og Ferritin. Nedsatt TIBC 

Gentest er aktuelt 

 

ICD-10: E83.1 , M14.5 (ledd-manifestasjoner) 

Illustrasjon: Pascart T, Richette P, Flipo RM – Arthri-
tis (2014). CC BY 3.0 

Definisjon 

Hemokromatose skal mistenkes hos pasienter med 
forhøyede leverenzymer og forhøyet jern eller ferritin I 
serum. 

Genetikk 

Hemokromatose er autosomal recessiv sykdom og en 
av de vanligste genetiske sykdommene blant 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613150
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617474
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4034491_ARTHRITIS2014-375202.003&query=hemochromatosis%20%20hand&it=xg&req=4&npos=3
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kaukasiere. Det foreligger en mutasjon (C282Y) i HFE-genet på kromosom 6. Homozygote tilfeller 
(C282Y/ C282Y) er mest alvorlig. 

Epidemiologi 

Hemokromatose er vanligere enn man tidligere antok, noe som skyldes bedre undersøkelsesmetoder og 
tilgjengelig genetisk testing. Det er hovedsakelig kaukasiere som rammes og menn mer enn kvinner. En har 
funnet HFE-genet hos 4-5% i Europeisk befolkning, men penetransen er ikke høy. Rammer ca. 0,5 % av 
befolkningen (en pr 150-300 kaukasiere) (Bacon BR, 2011). 

Omkring 85 % klassifiseres som hereditær (primær) Hemokromatose og skyldes mutasjon i HFE-genet. 
Dette genet styrer produksjonen av et protein som regulerer jernopptaket i tarm. 

Patogenese 

Ved hemokromatose foreligger abnorm avleiring av jern i organer med resulterende celleskade. Mekanis-
men er Ikke fullstendig klarlagt. Opphopning av jern med avleiring av hemosiderin forårsaker vevsskade. 
Overskudd av fritt jern katalyserer dannelsen av frie radikaler som gir peroksidasjon av cellemembranstruk-
turer. I Norge er 7% homozygote for denne mutasjonen, mens 12-15% er bærere (heterozygote). 

Symptomer 

Symptomene kommer meget gradvis – sjelden før 40 års alder – noe tidligere hos de med kjent familiær dis-
posisjon. Sjelden blant kvinner og manifesterer seg senere, oftest etter menopausen. Kanskje skyldes det at 
kvinner beskyttes mot jernoverskudd gjennom menstruasjonen. 

Preklinisk stadium: Tilfeldig påvist økt serum Fe, nedsatt TIBC (Total Iron Binding Capacity), senere 
forhøyet serum Ferritin som reflekterer størrelsen på jernlagrene. Det tidligste funnet er økt transferrin-
metning (jern/TIBC x 100 > 45 %) 

Klinisk stadium: Uspesifikke symptomer: Artralgier (hos 3/4) og slapphet/fatigue. Ved undersøkelse påvises 
forstørret lever, evt. utvikling av levercirrhose, hjertesvikt og arytmier, diabetes pga. jernavleiring i pankreas, 
forstørret milt, redusert libido, evt. impotens, amenore og på grunn av hypofyse-svikt. 

Sluttstadium: Multiorgansvikt (Bronsediabetes med cirrhose). Av de som utvikler levercirrhose, vil 30 % 
også få hepatocellulært karsinom. Kardiomyopati sees også. 

Revmatologiske manifestasjoner: Leddmanifestasjon: Kan være første symptom på sykdommen. Preges 
av en kronisk degenerativ artritt. Vanligst er hevelse av 2. og 3. MCP-ledd i hender og generell artralgi. 
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Radiologisk leddspaltereduksjon, leddnære cyster og forkalkninger som ligner kondrokalsinose. Utvikles 
hos omkring halvparten av pasienter med manifest Hemokromatose. Oftest MCP, hofter, PIP, knær og 
columna. Ingen sikker sammenheng mellom graden av hemokromatose og risiko for artrittutvikling. 
Omtrent alltid negative for anti-CCP antistoffer. Mange har ledsagende kondrokalsinose. Osteoporose 
utvikles hos 1/3. 

Laboratorieprøver 

Økt serum Fe, nedsatt TIBC og økt Ferritin. Økt transferrin metning (> 35 % for menn, > 50 % for kvinner) 
er nærmest diagnostisk for hemokromatose. Gentest (Cys282Tyr mutasjon i HFE genet). 

Bildediagnostikk 

Røntgen viser en blanding av artritt og artrose og kan påvises hos 80 %. CT av lever viser økt tetthet. 

Biopsi 

Vevsprøve vil vise hyperplastisk synovitt med økt deponering av jern. Leverbiopsi gir diagnosen og bør alltid 
utføres ved ferritin > 1000 mikrogram/I eller ved økte leverenzymer). 

Behandling 

Ofte skuffende med hensyn til Leddsykdommen, men det kan skyldes sen diagnose og behandling. Vene-
sectio (ferritin skal holdes < 50), NSAIDs, fysioterapi og synovektomi. Førstegrads-slektninger (foreldre, 
søsken, barn) bør screenes. Unngå jerntilskudd, C-vitamininntak og rødt kjøtt. 

Litteratur 
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Ekkokardiografi viser perikard-tamponade som 
initial manifestasjon ved SLE hos en 10 år gammel 
afro-karibisk  jente. Hun ankom akutt-mottak med 
brystsmerter, pustevansker og feber de siste 4 
dager. 

136. 

HJERTE-MANIFESTASJONER VED 
REVMATISKE SYKDOMMER, 
ATEROSKLEROSE, ARYTMIER, 
ENDOKARDITT, MYOKARDITT, 
TAKOTSUBO, (REV 110-124) 

Hjerte-manifestasjoner ved Revmatiske sykdommer 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 110-REV 124 

Definisjon 

Autoimmune revmatiske sykdommer som artritt, 
bindevevssykdommer og vaskulitt kan angripe 
hjertet og medføre alvorlige komplikasjoner. Dette 
ses ved flere av de typiske sykdommene revmatoid 
artritt (RA), systemisk lupus erythematosus 
(SLE), systemisk sklerose (SSc) og Bekhterevs syk-
dom (ankyloserende spondylitt) som er nærmere 
omtalt her. 

Årsakene er flere: Kronisk inflammasjon øker 
utvikling av aterosklerose. Sykdom kan medføre inaktivitet og dermed fedme, hypertensjon, diabetes og 
hyperlipidemi (Hørnberg K, 2020), men revmatisk sykdom kan også skade hjertet direkte via autoimmune 
mekanismer. 

Kardiale manifestasjoner kan forløpe atypisk ved samtidig revmatisk sykdom. Myokarditt, 

perikarditt, endokarditt, ledningsforstyrrelser, pulmonal hypertensjon og koronar hjertesyk-

dom kan fremvise lite eller uvanlige symptomer, slik at symptomene lett overses. Årsaken er 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hjertesykdommer
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03009742.2019.1657491


blant andre at analgetika, NSAIDs, kortikosteroider, DMARDS, biologiske legemidler og andre 

immunsupprimerende medikamenter kan påvirke symptomer og forløp. 

Det er imidlertid ingen tvil om at tidlig, aktiv diagnostisering og adekvat behandling kan redusere kom-
plikasjonene og bedre overlevelsen. Illustrasjon: Maharaj SS, Chang SM – Pediatric rheumatology online 
journal (2015). CC BY-4.0 

Patogenese 

Inflammatoriske celler, kemokiner, cytokiner, proteaser, autoantistoff, adhesjonsmolekyler og andre er 
involvert i patogenesen. Disse kan skade hjertet direkte. Resultatet er hjertesvikt, arytmier, tidlig 
aterosklerose og iskemisk hjertesykdom (Amaya-Amaya J, 2014). I tillegg vil den systemiske inflammasjo-
nen over tid fremskynde arteriosklerose, og anti-revmatisk behandling med kortikosteroider kan øke 
forekomsten av hypertoni og patologisk glukose-metabolisme. 

Symptomer 

Noen merker ingen symptomer mens hjertesykdommen progredierer. Analgetika og NSAIDs mot revma-
tiske smerter kan bidra til symptom-supprimering. Brystsmerter ved belastning, arytmier, påfallende dys-
pne eller perifere ødemer er varselsymptomer . 

Undersøkelser 

Anamnesen omfatter slekt, røking, diabetes, hypertoni, hyperlipidemi, medikamenter, rusmidler. Symp-
tomer. 

Klinisk undersøkelse: Puls (palpabel distalt, rytme), auskultasjon ev. stenoselyder over halskar, precordiet 
og abdominalt, samt bilyder over hjerteklaffer. Perifere ødemer, dyspne. 

Supplerende undersøkelser: CK, troponiner, elektrolytter, kolesterol og pro-BNP i blodet. EKG, ekkokar-
diografi, ultralyd halskar, ultralyd abdomen.  MR-, CT- eller PET/CT-cor på spesielle indikasjoner som sys-
temisk sklerose (myokardfibrose), myositt (myokarditt) kardial sarkoidose eller amyloidose. 

923  |  HJERTET VED REVMATISKE SYKDOMMER

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4369869_12969_2015_5_Fig3_HTML&query=systemic%20lupus%20erythematosus%20with%20pericarditis&it=xg&req=4&npos=6
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4369869_12969_2015_5_Fig3_HTML&query=systemic%20lupus%20erythematosus%20with%20pericarditis&it=xg&req=4&npos=6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/367359/


Kalsifiserende aterosklerose i koronarkar ved 
revmatoid artritt. 

Aortainsuffisiens 

Sykdomsårsak: Aortainsuffisiens oppstår ofte ved dilatasjon av aorta ascendens (vaskulitt) eller ved skadet 
aorta-klaff (endokarditt, svekket bindevev). 

Sykdommer: Bekhterevs. Cogans syndrom, Behçets sykdom, Relapsing polychondritt 

Aterosklerose 

Risikofaktorer er hypertoni, dyslipidemi, diabetes 
mellitus, røking. Langvarig inflammasjon, slik ens 
er ved kroniske inflammatoriske sykdommer er 
også risiko. Menn er mest utsatt. 

Symptomer: Ingen symptomer før sykdommen er 
manifest: Klaudikasjon (legger), slag, nyresvikt, 
angina pectoris, kardialt infarkt. 

Revmatiske sykdommer med økt forekomst 
(et utvalg) 

Revmatoid artritt (RA): Prematur aterosklerose er 
en komplikasjon til RA som ofte ikke er assosiert 
med tradisjonelle risikofaktorer (kjønn røking, 
overvekt, hyperkolesterolemi, diabetes og hypertensjon). Forekomsten av myokardinfarkt er doblet sam-
menlignet med kontroller (Marks, J.L. 2012). Årsakene knyttes til inflammasjon (TNF-alfa, IL6), celleinfil-
trater, adhesjonsmolekyler og endotel dysfunksjon og økt dannelse av ustabile vaskulære plakk (Prasad, 
M.2015). Dette understøttes av at aktiv behandling med metotreksat og TNF-hemmere reduserer den økte 
risikoen for aterosklerose ved RA (Roman M.J. 2007). Aterosklerotiske forandringer kan påvises i prek-
linisk fase ved å måle carotid-media tykkelse og plakk ved ultralyd halskar og arteriell stivhet. Illustrasjon: 
Wahlin B, Meedt T, Jonsson F, Henein MY, Wållberg-Jonsson S, 2016. CC BY-4.0 

Bekhterevs: Risiko for koronarsykdom er funnet økt med ratio 1,41 ved Bekhterevs sammenlignet med 
kontroller. Årsaken antas å være påvirket endotel funksjon og redusert elastisitet i aorta. (Yuan, S.M. 2009) 

Psoriasisartritt – pasienter har også økt forekomst av kardiovaskulær sykdom. Årsaken ser ut til å være en 
kombinasjon av at kronisk inflammasjon akselererer utvikling av aterosklerose og at pasientene i gjennom-
snitt har flere andre risikofaktorer som overvekt, røking, hypertensjon, diabetes og hyperlipidemi (Land-
gren AJ, 2020). 
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Systemisk lupus erythematosus (SLE): Utvikling av tidlig aterosklerose i koronararterier er viste i store 
SLE-studier og forekomsten er uavhengig av de tradisjonelle risikofaktorer (Prasad, M. 2015). Risiko for 
aterosklerose ved SLE knyttes til sykdomsvarighet, lengden på behandling med kortikosteroider, sykdom-
srelatert skade (Damage score), høyt homocystein og LDL i blodet, samt høy alder ved sykdomsdebut 
(Roman, M.J  2007). 

Systemisk sklerose (SSc): SSc medfører ikke vesentlig systemisk inflammasjon og det er usikkert om det fore-
ligger økt risk for aterosklerose eller fibro-vaskulære prosesser som medfører økt stivhet i deler av karsys-
temet (Cheng, K.S. 2003). 

Myositt: Få data, men en stor, kontrollert studie fra Taiwan og data fra Sverige har funnet 2-3 ganger økt 
risk for kardiovaskulær sykdom (Weng M-Y, 2019; Zöller B, 2012). 

Vaskulitt-sykdommer: Økt forekomst av aterosklerose i forløpet (Soulaidopoulos S, 2020) 

• Vennligst les også om hyperlipidemi i kapitlet om metabolske sykdommer 

Hjerteklaffer, endokarditt 

Revmatoid artrit (RA): Sykdom i hjerteklaffer omfatter insuffisiens, påleiringer og Libman-Sachs vege-
tasjoner og påvises relativt hyppig ved RA, SLE, antifosfolipid syndrom og Bekhterevs. Selv om de fleste er 
asymptomatiske, er klaffesykdom den hyppigste hjertemanifestasjonen ved ekkokardiografi- eller autopsis-
tudier. Ved RA er mitralklaffinsuffisiens vanligst og er sett hos 80% vs 37% blant kontroller (Owlia, M.B. 
2012,). Aorta- og trikuspidal-insuffisiens er neppe økt. 

Systemisk lupus (SLE): Endokarditt (Libman-Sachs) og knuter på hjerteklaffene kan påvises 

hos mer enn 50% ved transøsofageal ekkokardiografi, sjeldnere i kliniske studier (Prasad, M, 

2015). Forekomsten øker med SLE aktivitet og sykdomsvarighet (Moyssakis, I, 2007). En vik-

tig risikofaktor er også forekomst av antifosfolipid-antistoff. 

Systemisk sklerose (SSc):  Klaffesykdom er sjelden blant pasienter med systemisk sklerose. Først i 1979 
påviste Kinney, E.; 1979. at aorta- og mitralklaffer kunne være fortykket med tegn til insuffisiens relatert til 
sykdommen, noe senere studier har bekreftet. 

Bekhterevs: Aortaklaffinsuffisiens og/eller aortitt er vanlig ved Bekhterevs. Oftest ses fortykkelse ved aor-
taroten, dilatasjon, fortykket aortaklaff, men også mitral-insuffisiens (Owlia M.B, 2012). Fortykket vev kan 
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medføre stenose, hypertensjon ventrikulær hypertrofi og diastolisk dysfunksjon. Forandringene disponerer 
også for thromboemboliske komplikasjoner. 

Koronar arteritt/vaskulitt 

• Polyarteritis nodosa (hyppig) 
• SLE (8 %) 
• GPA/Wegeners granulomatose 
• Kawasakis sykdom (barn) 

Ledningssystemet, arytmier 

Revmatoid Artritt (RA): Patologiske prosesser i det kardiale ledningssystemet kan medføre hjerteryt-
meforstyrrelser og atrioventrikulært blokk. Blant pasienter med RA har analyser vist at høy inflammatorisk 
aktivitet øker forekomsten av kardiale ledningsforstyrrelser og rytmeforandringer, noe som er uheldig for 
prognosen. RA-pasienter med revmaknuter (noduli) er mest utsatt, noe som kan være relatert til langvarig, 
seropositiv sykdom. 

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE): Arytmier ses ved SLE. Vanligst er sinus-tachykardi (opptil 50% av 
pasientene), atrieflimmer og ekstraslag og at forekomsten korrelerer med sykdomsaktivitet i myokard (Teix-
eira, R.A. 2014). Maligne ventrikulære arytmier ses imidlertid sjeldent ved SLE. Sinus bradykardi og for-
lenget QT- intervall er sett I relasjon til høye titere av SSA (Ro) antistoff (slik som ved neonatal lupus). 
Ledningsforstyrrelser ved SLE skyldes vaskulitt i små kar og infiltrasjon av granulomatøst vev. Hos 34-70% 
er det også sett ledningsforstyrrelser etter gjennomgått (asymptomatisk) myokarditt. 

Ved ekkokardiografi er det funnet at SLE mer enn 10 års sykehistorie og et SLEDAI score over 6 har 
redusert systolisk funksjon enn kontroller (Wislowska, M. 2009). 

Systemisk sklerose (SSc): Atrieflimmer, flutter og paroksysmal supraventrikulær tachykardi ses hos 20-30% 
ved SSc. En del av disse har også ventrikulære arytmier med premature ekstraslag som er assosiert med høy 
mortalitet. De fleste har imidlertid lavgradig hjerteblokk, sjelden andre og tredje grads hjerteblokk. I pato-
genesen er hovedsakelig en kardial infiltrasjon av fibrøst bindevev ansvarlig for ledningsforstyrrelsene. 

Bekhterevs / ankyloserende spondylitt: Ledningsforstyrrelser forårsaket av inflammasjon i myokard påvises 
i 2-20%: Vanligst er AV-blokk grad 1, sjeldnere atrieflimmer (Ozkan, Y. 2016). 
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Myxom (atrialt) 

En sjelden tumor som oppstår i ett av hjertets forkamre, 75% i venstre atrium, 18% i høyre atrium, 7% i ven-
triklene. Symptomene kan feiltolkes som vaskulitt. 

Symptomene er avhengig av myxomets lokalisering og kan medføre embolier til hjerne, lunger, nyrer, 
myokard, hud og ekstremitetsarterier. Emboliene ledsages av allmenn-symptomer som feber og vekttap. 

Diagnosen stilles ved ekkokardiografi. 

Behandlingen er kirurgisk. 

Myokard 

Myokarditt 

Definisjon: inflammatorisk eller infeksiøs skade på hjertemuskelceller. Det finnes flere sett kriterier som kan 
anvendes (Hazebroek MR, 2014). 

Symptomer: Akutt brystsmerte, perikard-smerte, dyspne, rytmeforstyrrelser, kardiogent sjokk. 

Utredning: Troponin T og/eller troponin I i blodet (se nedenfor), EKG (AV-blokk, ST-elevasjon, T-inver-
sjon, rytmeforstyrrelser),  ekko, angiografi eller MR (mest spesifikk) viser typiske forandringer. Myokard-
biopsi kan sikre diagnosen. 

Infeksiøse årsaker: Bakterier. Fungi. Protozoer. Helminter. Virus 

Non-infeksiøse årsaker til myokarditt: Inflammatoriske sykdommer, særlig myositt (se nedenfor). Medika-
menter/toksiner (cyklofosfamid, litium, alkohol, kokain, arsenikk, slangebitt). Hypersensitivitet. 
Bestråling. 

Troponin T: markør i blodet for myokardskade (myositt, infarkt). “Falsk positiv”  ved blant annet 
hjertesvikt, nyresvikt, lungeemboli, subaraknoidalblødning. 

Troponin I: mer spesifikk enn troponin T, men analyseres ikke ved alle laboratorier. 

Behandling og oppfølging: Lavgradig myokardittt er ikke uvanlig ved myositt og flere andre systemiske 
bindevevssykdommer. Behandlingen kan være optimal oppfølging av grunnsykdommen og observasjon av 
hjertets funksjon og rytme. Kardiologiske kontroller med tiltak i noen tilfeller. 

Revmatisk sykdom og myokard 
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Revmatoid artritt (RA): Hjertemuskelen angripes ved mange av de inflammatoriske revmatiske syk-
dommene. Pasienter med RA har klart økt risiko for hjertesvikt og iskemisk hjertesykdom som til sammen 
utgjør økt mortalitet (Nicola, P.J. 2006, Wolfe F, 2004). Pasienter med andre ekstra-artikulære manifes-
tasjoner er mest utsatt. Man antar at proinflammatoriske cytokiner bidrar til myokard dysfunksjon (Owlia, 
M.B. 2012). 

Myositt: Myokard kan angripes (myokarditt) som en del av den generaliserte muskelaffeksjo-

nen. Post-mortem påvist myokarditt hos 25-30%. Klinisk funn hos 9%, vanligst ved myositt-

skleroderma overlapp, sjelden ved inklusjonslegememyositt (4%) (Lilleeker JB, 2018) 

Systemisk lupus (SLE): Hjerte-manifestasjon ved SLE omfatter hypertrofi av venstre ventrikkel, redusert 
ejeksjonsfraksjon og diastoliske volum. Dette kan skyldes kronisk inflammasjon med subklinisk vaskulitt, 
asymptomatisk myokarditt eller aterosklerose (Pieretti,  J. 2007) 

Systemisk sklerose (SSc): Myokardfibrose er vanligste manifestasjon. De fleste hjertemanifestasjoner ved SSc 
forblir klinisk asymptomatiske, men er til stede hos 15-35%. I patogenesen synes mikrovaskulær sykdom 
være sentral. Den medfører ventrikulær systolisk og diastolisk dysfunksjon som oftest ses sent i sykdoms-
forløpet uten at koronararteriene trenger være involvert (Kahan, A. 2009). En norsk studie påviste systolisk 
dysfunksjon hos 12% (Tennøe AH, 2019). 

Bekhterevs: Risiko for hjertesvikt er vist å være noe økt (1,34 ganger) ved Bekhterevs sykdom, hovedsakelig 
betinget i venstre ventrikkel diastolisk dysfunksjon (Szabo, S.M.2011) 

Sarkoidose. Kjempecelle myokarditt. 

EGPA (Churg-Strauss vaskulitt). Alvorligste EGPA-manifestasjonen og er den hyppigste årsaken til død. 
Kardiomyopati og perikarditt ses hos henholdsvis 16% og 15% av pasientene (Comarmond C, 2012). 

Kawasaki vaskulitt (barn). 

Perikard 

Revmatoid artritt (RA): Perikarditt er den vanligste hjertemanifestasjonen ved RA, men er ofte uten 
kliniske kjennetegn. Blant pasienter med alvorlig RA påvises perikarditt hos 30-50% ved ekkokardiografi 
eller autopsi-studier (Amaya-Amaya, J. 2014). Perikarditt er overrepresentert blant menn md RA. De 
fleste er a-CCP positive, har revmaknuter (noduli) og andre ekstra-artikulære manifestasjoner (Cojocaru, 
M.2010). 
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Systemisk lupus (SLE): Perikarditt er en av de typiske manifestasjonene ved SLE og den van-

ligste formen for hjerteaffeksjon. Forekomsten er 20-50% og relater til sykdomsaktivitet. 

Typiske symptomer er brystsmerter, med forverring i liggende stilling, men asymptomatiske 

forløp forekommer også. Oftest påvises (ekkokardiografi, CT, MR, EKG) bare litt økt perikard-

væske, men også tilfeller med behov for perikardvæsketapping forekommer. 

Systemisk sklerose (SSc):Perikard-manifestasjoner i form av fibrinøs perikarditt, perikardadherenser og 
perikardvæske påvises hos 33-72% (Lambova, S,  2014), selv om bare 7-20% har symptomer. 

EGPA. Prerikarditt (se myokard ovenfor) 

Bekhterevs: Perikarditt og perikardvæske er uvanlig ved Bekhterevs. 

• Vennligst les om perikarditt også i eget kapittel 

Manifestasjoner RA SLE SSc Bekhterevs 

Ledningsforstyrrelser + +++ ++ ++ 

Klaffer + ++ + + 

Myokard + + +++ + 

Perikard ++ +++ ++ – 

Vaskulær/
Aterosklerose ++ ++ ++ + 

Pulmonal hypertensjon 

Pulmonal hypertensjon har flere årsaker: Systemisk sklerose er den vanligste baken-

forliggende revmatiske sykdommen. 

Andre: MCTD, SLE, Kongenital, HIV, Amfetamin (kan komme flere ar etter), Behcets, Multiple 
lungeembolier, Mitralstenose, antifosfolipid syndrom. 
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• Vennligst les om pulmonal hypertensjon i eget kapittel 

Takotsubo kardiomyopati (broken heart syndrom) 

Definisjon: Takotsubo kardiomyopati medfører brystsmerter og hjertesvikt som ofte oppstår samtidig med 
annen kritisk alvorlig sykdom, inkludert kritisk fase ved systemisk lupus (SLE) og andre systemiske binde-
vevssykdommer eller vaskulitt. Takotsubo kardiomyopati forekommer også etter alvorlig emosjonelt stress 
(”broken heart”). 

Patogenese: Stresshormoner som katekolaminer er betydelig forhøyet, men en endelig avklaring av sykdom-
sårsaken foreligger ikke. 

Forekomst: Takotsubo kardiomyopati er vanligst hos kvinner (90%) og over 80% er over 60 år gamle 
(Gunnes P, 2019). 

Diagnose: Ultralyd av hjertet (Ekko Doppler) viser svekket funksjon i venstre hjertekammer. EKG foran-
dringer kan være som ved anteriort hjerteinfarkt. I blodprøver ses stigning i markører for hjerteinfarkt (tro-
poniner, CKMB) i noen tilfeller. Koronarangiografi er normal ( Scantlebury DC, 2014). 

Litteratur: Wang Y, 2015; Gunnes P, 2019 

Litteratur 

Florina Buleu, 2019 (kardial og revmatisk sykdom; metaanalyse av 50 publikasjoner mellom 2020 og 2017) 
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137. 

HISTIOCYTOSE. LANGERHANS, 
ERDHEIM-CHESTERS, MULTISENTRISK 
RETIKULOHISTIOCYTOSE, 
ROSAI-DORFMAN (REV 063, REV 073) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på histiocytose 

Vanskelige diagnoser. 

De fleste typer begynner blant barn før 10 års alder, men voksen-former finnes også. Mange 

ulike manifestasjoner, fra harmløst til alvorlig 

Feber, vekttap, multiple skjeletthevelser, oftest i hodet/skallen, eksantem på hodet 
(Langerhans). Polyartritt i fingre (retikulohistiocytose), skjelettsmerter (Erdheim-
Chester). . Hepatosplenomegali (stor lever og milt), nodulære lungefortetninger  (pul-
monal histiocytose X). Lymfeknuteforstørrelser. 

Læringsmål: REV 063, REV 073 

ICD-10: D76.3 (non-Langerhans), C96.0 Langerhans histiocytose (disseminert) 
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Jente 2 år gammel med 10 dager erythem 
hevelse bak venstre øret. Langerhans 
histiocytose: Lyttiske lesjoner i skallen. CRP 
58, SR 64. Differensialdiagnostiske 
overveielser inkluderte otomastoiditt, 
rhabdomyosarcom, lymfom, metastase ved 
for eks nevroblastom eller atypisk GPA/
Wegeners granulomatose 

Definisjon 

Histiocytose er en gruppe sjeldne sykdommer der histio-
cytter (spesielle hvite blodlegemer: vevsmakrofager) ved 
en feil lagres i store mengder i ulike organer. Histiocy-
tosene ble tidligere (WHO 1987) delt inn i tre hovedgrup-
per: 

1. Langerhans histiocytose 
2. Non-Langerhans 
3. Malign (ondartet) histiocytose 

Senere er det foreslått en inndeling i fem hovedgrupper 
(Emile J-F, 2016). 

• Eldre navn på sykdommene er Histiocytose-X, Let-
ter-Siwe sykdom, Hand-Schüller-Christian sykdom 
og diffus retikulo-endoteliose 

• Vevsprøver (biopsi) beskrives ved histiocytose i 
blant som “eosinofilt granulom” 

Røntgenbilde til høyre: Coleman MA, Matsumoto J, Carr CM, Eckel LJ, Nageswara Rao AA – The open 
neuroimaging journal (2013). CC BY-NC 3.0 

Forekomst 

Histiocytose defineres som en sjelden sykdom. Langerhans histiocytose r den vanligste formen 

Symptomer 

Symptomer og undersøkelsesfunn varierer. 

• Vanligste sykdomsdebut er i barne- og tidlig ungdomsalder 
• Enkelte typer kan debutere blant voksne 

◦ Erdheim-Chesters sykdom 
◦ Pulmonal histiocytose (undergruppe av Langerhans cellehistiocytose, angriper lunger) 
◦ Retikulo-histiocytose (kan ligne leddgikt, RA) 
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42 år gammel mann med ett års sykehistorie 
med polydipsi og sykdomsfølelse. Påvist 
diabetes insipidus. Krepitasjoner over begge 
unger. Pulmonal Langerhans histiocytose med 
multiple lungecyster. Bilde til høyre: ett år etter 
å ha sluttet å røke. 

Diagnosen 

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer og undersøkelsesfunn. En benytter CT- MR- og PET/CT 
undersøkelser, men resultatet av vevsprøve (biopsi) er avgjørende. 

Ulike typer histiocytose 

1.) ”L” (Langerhans) gruppen 

Langerhans celle-histiocytose 

Langerhans Histiocytose 

• Symptomer og alvorlighetsgrad varier fra harmløst til alvorlig 
• 76% er barn under 10 års alder 
• Feber 
• Vekttap 
• Multiple skjeletthevelser, oftest i hodet/skallen (foto øverst i kapitlet) 
• Eksem og sår, oftest på hodet (80%) 
• Hepatosplenomegali (stor lever og milt) og lymfeknuteforstørrelser 
• Lunger med asymptomatiske, nodulære fortetninger (pulmonal histiocytose X) 

Illustrasjon: Choi YS, Lim JS, Kwon W, Jung SH, Park IH, Lee MK, Lee WY, Yong SJ, Lee SJ, Jung YR, 
Choi J, Choi JS, Jeong JT, Yoo JS, Kim SH – Tuberculosis and respiratory diseases (2015). CC BY-NC 4.0 

Erdheim-Chester sykdom 

ICD-10: D76.3 
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Erdheim-Chester sykdom hos en 45 år gammel 
kvinne. Utredet for nytt, papulært eksantem i 
ansikt, på armer og ben  diagnostisert som 
kutan sykdomsform. Skjelett-undersøkelser 
viser flekket sklerose i femur og tibia . Hun var 
som barn behandlet for Langerhans 
histiocytose i kraniet. 
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Definisjon: 
Erdheim-Chester, 
er en 
non-Langerhans 
histiocytose med 
skjelettforandring
er ofte nært 
ankelledd som 
kan ha multiorgan 
manifestasjoner. 
Multiorgansykdo
m / 
systemsykdom 

Bilde til høyre: Leddnær skjelett-sklerose. Neckman JP, Kim J, Mathur M, Myung P, 
Girardi M – JAAD case reports (2016). CC BY-NC-ND 4.0 

Historie: Først beskrevet av Jakob Erdheims (1874-1937) elev William Chester i 1930 
som lipoid granulomatose. 

Etiologi: Sykdomsårsaken er mutasjon i BRAF eller andre signal-molekyler som er 
assosiert med inflammatoriske cytokiner. 

Epidemiologi: Sjelden sykdom. Menn hyppigere enn kvinner. Debutalder i gjennom-
snitt 55 år (16-80år) 

Symptomer: Smerter over tibia, hvor biopsi vil vise fettrike histiocytter (CD68). Kan ledsages av retroperi-
toneal fibrose, eksoftalmus, ILD, affeksjon av hypofyse, hypotalamus, nyre (“hairy kidney”), xantelasmer, 
periaortal fortykkelse og hjerte. 
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Erdhei
m-Che
ster 
sykdo
m med 
“hairy 
kidney
s” 
(fibros
e rundt 
nyrene
; pil). 
Biopsiv
erifiser
t 
diagno
se 
.Også 
typisk 
opptak 
i 
skjelett
scintigr
afi. 
Pasien
ten var 
72 år 
gamm
el og 
hadde 
fått 
immun
terapi 
med 
BCG 
for 
uroend
otelial 
cancer. 

Bildediagnostikk: Skjelett-sklerose i de lange rørknokler. MR viser symmetrisk osteosklerose. CT  med 
forandringer rundt nyrene (“hairy kidneys”) og periaortal fortyykkelse. 

Behandling relateres til alvorlighetsgrad. Asymptomatiske pasienter kan observeres uten medikamenter. 
Ved BRAF V600 mutasjon er vemurafinib (BARF hemmer) aktuell. Interferon alfa er et alternativ. Ved 
andre mutasjoner (NRAS, KRAS, PIK3CA, MAP2K1 og ALK er cobimetinib aktuell. Kortikosteroider 
reduserer inflammasjonen, men neppe mortaliteten. CT-bilde til høyre: Zeier MG, Samson M, Rossi C, 
Soltani Z, Charlotte F, Zanetta G, Rebibou JM – Clinical kidney journal (2013). CC BY-NC 4.0 
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Multisentrisk retikulohistiocytose på albuer 
(a) og på og omkring øret (b). 55 år gammel 
kvinne med sterke, generaliserte leddsmerter. 
Biopsi-verifisert diagnose: Multinuklære 
kjempeceller og histiocytter med eosinofilt 
cytoplasma. 

Multisentrisk retikulohistiocytose. 
“Perlekjede-tegn” 

Juvenilt xanthogranulom med manifestasjon utover huden 

• Hudforandringer 
• Nervesystem (CNS), lever og milt, øyet, svelg, muskler 
• Oftest barn under 1 års alder, men kan ses også hos eldre barn og voksne 

2.) “C” gruppen (Cutan (hud) og mucocutan (hud og slimhinner) 

Retikulo-histiocytose (begrenset og multisentrisk type) 

Illustrasjon albuer og øre: Shah SP, Shah AM, Prajapati 
SM, Bilimoria FE – Indian dermatology online journal 
(2011). CC BY-NC-SA 3.0 

Illustrasjon fingre: Long V –Indian journal of dermatol-
ogy (2016 Mar-Apr). CC BY-NC-SA 3.0 

Multisentrisk type 

• Alvorlig artritt (leddbetennelser) i hender 
◦ Hurtig innsettende destruktiv symmetrisk 

polyartritt (ofte DIP) med hudlesjoner (perlesnor fasong), evt. myalgi. Hos 60% kommer 
artropatier først (median 3 år, hos 18% etter og samtidig hos 21%. Kontrakturer kan utvikles. 

• Utbredte hud- og betydelige artritt-forandringer 
• Vanligvis kvinner 50-60 år 
• Varierende, svingende sykdomsaktivitet over flere år 
• Xantomer hos 30 % og 30 % har serum lipid-abnor-

mitet. 
• Omkring 25 % har koeksisterende malignitet. 
• Behandlingen består av NSAIDS, Kortikosteroider, 

metotreksat og biologiske legemidler (Tariq S, 
2016) 

Xantogranulom gruppen: Ulike former som kan 
angripe fra små barn til voksne. Enkelte eller mange røde-
gule knuter i huden. 0,5-1,0 cm i diameter. Dersom også 
andre organer omfattes, innordnes sykdommen i  “L” Gruppen (se ovenfor) 

Sea-blue histiocytose 
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46 år gammel afrikansk kvinne som i 6 år har 
hatt et kronisk eksem. Histologisk bekreftet 
Rosai-Dorfman sykdom. Bilder før og etter 
behandling med thalidomid. 

• Hudaffeksjon med histiocytter i fettvev 
• Arvelig eller etter langvarig parenteral fettrik ernæring 

3.) “M” (Malign/kreft) Gruppen. Malign histiocytose 

• Symptomer: Hoste, redusert appetitt, anemi, dyspne 
• Lunger, lymfeknuter, lever, milt og CNS kan affiseres ved histiocytt-infiltrasjon (biopsi) 
• Ulike primære former  som ved vevsprøve skilles fra lymfom 
• Sekundære former ved lymfom og leukemi 

◦ Subtype av akutt myeloid leukemi 

Mer enn 20% blaster ved benmargsundersøkelse 

Akutt monocytt leukemi 

4.) “R” (Rosai-Dorfman) gruppe og forskjellige former som ikke angriper hud 

Rosai-Dorfman sykdom, Sinus histiocytose med 
massiv lymfadenopati (SHML) 

Definisjon: Sjelden sykdom med mange ulike manifes-
tasjoner der blant annet lymfeknuter hovner opp.
Vevsprøve (biopsi) som er avgjørende for diagnosen viser 
et typisk bilde med histiocytter som inneholder lymfocyt-
ter. Angriper vanligst barn og unge voksne. Illustrasjon: 
Chen E, 2016. JAAD Case Rep. CC BY-NC-Nd 4.0 

Symptomer: Feber, nattesvette, tretthet, vekttap 

Medisinske undersøkelsesfunn 

• Varierende symptomer og forandringer: Hovne lymfeknuter, oftest på halsen 
• Hudforandringer med fettatrofi 
• Tetthet i nese og bihuler 
• Trykk bak øyne og dobbeltsyn 
• Forstørret milt 
• Osteonekrose 
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Diagnose: Symptomer og undersøkelsesfunn kan gi mistanke. Biopsi er avgjørende 

Differensialdiagnoser: GPA (Wegeners granulomatose). Pannikulitt. Langerhans histiocytose. Lymfom.
Sarkoidose. Tuberkulose. IgG4 relatert sykdom 

Behandling: Immundempende medikamenter. Kortikosteroider kan være tilstrekkelig hos noen 

5.) “H” Gruppen. Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) og Makrofag aktiverings syndrom 
(MAS) 

• Cytokin storm med ukontrollert aktivering av lymfocytter og makrofager (spesielle typer hvite 
blodlegemer i immunsystemet) 

• Se også makrofag aktiverings-syndrom (MAS) 

Annet 

Kikutchi-Fujimoto sykdom (KFS) er en sjelden, benign, nekrotiserende lymfadenopati (sykdom i lym-
feknuter), oftest på halsen hos unge kvinner. Histologi (vevsundersøkelse ved biopsi) skiller fra kreft: histi-
ocytisk nekrotiserende. 

• Vennligst les om KFS i eget kapitel 

Litteratur 

• Emile J-F, 2016 (Klassifikasjon) 
• Allen CE, 2015 (Langerhans: Behandling) 
• Grischikowsky M, 2015 (Langerhans: Management) 
• Tariq S, 2016 (multicentrisk retikulohistiocytose) 
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138. 

HIV OG REVMATISK SYKDOM (REV 183) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn ved HIV 

Ca. 50% får influensa-lignede symptomer 2-3uker etter infeksjon. 

Ulike revmatiske symptomer som kan ligne artritt-sykdom, bindevevssykdom eller vaskulitt. 

Hypergammaglobulinemi (polyklonal), anti-kardiolipin antistoff, ANCA, ANA, revmatoide fak-

torer og sirkulerende immunkomplekser kan forekomme. 

Falsk positiv HIV-test er sett ved SLE (gjelder ELISA-, ikke Western blot metode) 

Læringsmål REV 183 

ICD-10:B23.0 (akutt HIV) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=infeksjonssykdommer#8d3d1008-9a52-41d3-9bab-4e249e5ee4b21b213807-d935-4bc6-880c-10810d726d2f
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2610866


Reaktiv artritt ble påvist hos 7/300 (2,3%) 
pasienter med HIV i en studie med hydrops i 
venstre kne hos HIV-pasient. 

Definisjon 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) tilhører familien 
Lenti-virus (et retrovirus) som alle er RNA vira. Hovedan-
grepsmålet for HIV er celler som bærer CD4 (T-hjelper 
celler). Dermed svekkes immunsystemet. 

Den første pasienten med AIDS (Acquired Immundefi-
ciency Syndrom) ble rapportert i 1981, og etiologien klar-
lagt i 1984. Pr. 1996 regnet man med 30 000 infeksjoner, 
mens beregnet forekomst i år 2000 var 60-70 millioner. 

Smitten overføres seksuelt, hematogent (blodprodukter, 
urene sprøyter) eller fra infisert mor til foster. Høy produk-
sjon av vira fra starten av (10 milliarder daglig), og omkring 
2 milliarder CD4 celler kan ødelegges hver dag. 

Foto: Kole AK, Roy R, Kole DC – Indian journal of sexually transmitted diseases (2013). CC BY-NC-SA 
3.0 

Revmatiske symptomer 

Revmatiske manifestasjoner ble observert hos ca. 5%, men er blitt mer sjeldne etter nyere HIV-terapi: highly 
active antiretroviral therapy: HAART) (Vega LE, 2020).  

1. Artralgier og myalgier 

1. De hyppigste manifestasjonene og presenteres oftest sent i sykdomsforløpet 

som intermitterende, polyartikulære og milde. 

2. Reaktiv artritt / Reiters syndrom 

1. Reiters syndrom ved AIDS ble første gang beskrevet av Winchester i 1987 og 

sees oftest blant homoseksuelle menn. Ofte utløses syndromet av infeksjoner 

med Shigella og Campylobacter, og karakteristisk er polydaktylitt og polyente-

sopati. Sterk assosiasjon til HLA-B27. “Malar rash” ved Reiter skal lede mis-

tanken inn på HIV. Kan også gi røntgenologisk påvisbar periostitt med erosjoner. 

Kan opptre for andre tegn på HIV-infeksjon 
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3. Psoriasisartritt 

1. Sees hos opp til 32 % av pasienter med HIV, men kan også være utløst av 

alfa interferon behandling. Behandling med sulfasalazin kan forsøkes, mens det 

antivirale middelet zidovudin oftest bare har effekt p5 hudmanifestasjonene. 

4. Andre artritter 

1. Idiopatisk seronegativ artritt, “painful arc syndrome” og akutt symmetrisk erosiv 

polyartritt. Septisk artritt opptrer sjelden ved HIV. 

5. Myositt / myopati / rhabdomyolyse / pyo-myositt 

1. Polymyositt og dermatomyositt ved HIV er ikke til å skille fra de primære former. 

“The wasting syndrome” beskriver vekttap og non – inflammatorisk myopati. 

30-40% av pasienter behandlet med AZT utvikler forhøyde CK-verdier. Pyo-

myositt er rapportert. Zidovudin kan gi myopati. 

6. Sjøgren-liknende sykdom (Diffuse Infiltrative Lymphocytosis Syndrome / DILS, evt. 

med parotitt) 

1. Noen pasienter kan utvikle Sjøgren-liknende syndrom, men de inflammatoriske 

infiltratene består av CD8-celler – ikke som ved primært Sjøgren syndrom 

CD4-celler. Anti-SSA og SSB påvises ikke, og parotishevelse er vanlig. Kalles 

gjerne Diffus infiltrativ lymfocytose syndrom. Gir ofte myopati og lungeaffek-

sjon i tillegg. 

7. Lupus-liknende syndrom er også beskrevet, likeledes primær CNS vaskulitt. 

8. Osteonekrose / osteoporose / osteomalasi / osteomyelitt 

1. Betydelig økt risiko for osteonekrose (spesielt hofter). 

9. Vaskulitt (bl.a. PAN) 

Laboratorieprøver og immunologiske tester 

En rekke immunologiske markører påvises ved HIV-infeksjon. Dette gjelder polyklonal-, hyper-gamma-
globulinemi, IgG anti-kardiolipin antistoffer, ANCA, ANA, sirkulerende immunkomplekser og revma-
toide faktorer. Falsk positiv HIV-test kan sees ved SLE når denne bestemmes med ELISA teknikk, og det 
anbefales a bruke Western blot. 
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Behandling 

Behandling og primær oppfølging bør overlates infeksjonsmedisiner med spesialkompetanse. 

De revmatiske manifestasjonene er blitt sjeldnere med moderne HAART-behandling, men kan i enkelte 
tilfeller kreve behandling med kortikosteroider, DMARDs i form av metotreksat eller ciclosporin A. Blant 
NSAIDs er indometacin brukt aktuell da substansen kan hemme virusreplikasjon. 

Faren for infeksjoner er overhengende, og ved behandling med cytostatika og immunsuppressiva bør 
pasienten kontrolleres nøye for utvikling av Kaposis sarkom. Hydroksyklorokin foretrekkes dersom det er 
behov for DMARDs. Hos pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom kan i spesielle tilfeller biologisk 
legemiddel i form av TNF-alfa-hemmere benyttes. Pasientene må imidlertid nøye overvåkes med tanke på 
infeksjonssykdom. 

Litteratur 

Vega LE, 2020 

Adizie T, 2016 

Rosenberg NE, 2016 

Yao Q, 2008 

Melaku & Haga HJ. Tidsskr Nor Legeforen 2000 

Frøland SS. Tidsskr Nor Legeforen 2006. 
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Petekkier og Purpura (2a og 2b). Store ekkymoser / 
hematom (2c). 

139. 

HUD-/ KUTANE MANIFESTASJONER VED 
REVMATISKE SYKDOMMER (REV 080) 

Hudsymptomer ved revmatisk sykdom 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 080 

Hudmanifestasjoner 
ved revmatiske 
sykdommer 

Oversikt 

Definisjon: Hud-manifestasjoner er vanlig ved mange revmatiske sykdommer. Ved systemisk lupus erythe-
matosus (SLE), dermatomyositt og systemisk sklerose er de essensielle deler av de typiske sykdomsbildene. 
Klassifikasjon av hud-manifestasjoner krever observasjon av forandringene, anamnese (bakenforliggende 
sykdom, inklusiv malignitet, medikament-reaksjon og sol-eksponering). 

• Ekkymoser (>10mm), kan skyldes kortikosteroid-bivirkning. 
◦ Vennligst se mer nedenfor. 

• Erythem: Rødhet i huden. Palmart erythem ved leversykdom 
• Hematom: Større blødninger under huden (kan også defineres som ekkymoser). Koagulopati. 
• Köbner Fenomen: Skraping eller trykk medfører hevelse og rødhet, ses ved psoriasis og systemisk JIA. 
• Noduli: Knuter under huden eller i organer. Revmaknuter subkutant eller i lungevev. PAN. 

◦ Noduli er beskrevet i eget kapittel 
• Macula: Flate, begrensede hudforandringer. Når macula er røde, kalles de erythema (for eksempel 

erythema nodosum) 
• Pannikulitt:  Lokalisert dyp inflammasjon med fettvevsnekrose. SLE, polyarteritis nodosa (PAN) 
• Papel: Lokalisert fast hevelse i huden. Ved horisontal utbredelse kalles den plakk (som ved psoriasis), 

dermatomyositt: Gottrons papler. Morfea. 
• Patergi fenomen: Induksjon av hudlesjon etter hud-punksjon (venepunksjon, injeksjoner). Brukes 

diagnostisk ved Behcets sykdom. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer


• Petekkier (1-2mm; det vil si små purpura-lesjoner), ses ved IgA-vaskulitt/Henoch-Schönlein. 
◦ Vennligst se mer nedenfor. 

• Pitting scars: Arr-forandringer på fingertupper etter ulcera (foto nedenfor). Systemisk sklerose 
• Purpura (2-10mm), blant annet ved Sjøgrens syndrom. 

◦ Vennligst se mer nedenfor. 
• Pustel: Blemme fylt med puss: infeksjon, pustulosis palmaris /SAPHO (psoriasis-variant). 
• Sklerose: Indurert hud, sklerodaktyli (fingre) ved systemisk sklerose. 
• Teleangiektasier: Utvidede blodårer i form av enkeltstående synlige blodårer i huden. Systemisk 

sklerose begrenset form. 
• Ulcera: Dypere hudlesjoner som omfatter epidermis og subkutane strukturer. Kan medføre arr-dan-

nelse. Digitale ulcera ved systemisk sklerose. 
• Vesikler: Lokaliserte blemmer fylt med eksudat eller blod. Bulla hvis større enn 0,5 cm. Pemfigus. 

Sykdomsårsak: Lesjonene ved vaskulitt forårsakes av ekstravasering av erytrocytter. Ved erythem foreligger 
økt sirkulasjon i små blodkar som kan være supplert med inflammasjon. Noduli kan ha ulik patogenese. 
Vennligst se også kapittelet om anatomi og fysiologi. 

Utredning: Supplerende undersøkelser (blodprøver med ANA, antifosfolipid-antistoffer, ANCA, anti-
CCP, kryoglobuliner, komplement-faktorer og flere, avhengig av behov for differensialdiagnostisk utred-
ning). Ofte vil hud-biopsi i form av stanse-biopsi være nyttig. Henvisning til hudlege dersom komplisert 
eller mistanke om alvorlig affeksjon. Vurder symptomer på ev. bakenforliggende systemsykdom. 

Illustrasjon ovenfor: Illustrasjon: Bashawri LA, Ahmed MA – Journal of family & community medicine 
(2007). CC BY-NC-SA 3.0 

Alopeci (Håravfall) 

Årsaker: Endokrinologiske sykdommer: Hypo/hypertyreose, hyperparatyreose, diabetes, hypopitu-
itarisme. 

• Medikamenter: Heparin, kumarin (Marevan), androgener, folinsyre antagonister, amfetamin, Salisy-
later, Vit A overforbruk. 

• Infeksjoner: Etter alvorlig febersykdom, soppsykdom, lues. 
• Postpartum, SLE, Alopecia mucinosa (follikulære papler/plakk på hodebunn, ansikt og nakke) kan 

hos eldre være uttrykk for mycosis fungoides eller lymfom. 
• Idiopatisk 
• Arr-danende: Diskoid lupus, lichen ruber planus 
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Utredning: Fastende blodsukker, TSH, T4, Ca, Fosfat, PTH, hvite, perifert blodutstryk, WR, TPI, ANA. 
Ev. screening på lymfoproliferativ sykdom. 

Erythema nodosum 

• Vennligst se eget kapittel om erythema nodosum 

Kalsinose 

• Vennligst se eget kapittel om kalsinose 

Kløe (generalisert), pruritus 

Årsaker: Maligne sykdommer: spesielt Hodgkins og andre lymfomer. Leversykdom: alle typer, spes. Primær 
biliær cirrhose. Nyresykdom: kroniske, spes. ved uremi. Endokrinologisk: diabetes mellitus, graviditet. 
Medikamenter: kan opptre uten ledsagende eksantem 

Utredning: Anamnese: Medikamenter, alkohol, narkomani og graviditet. Blodprøver: Hvite, perifert blo-
dutstryk, benmarg, ASAT, ALAT, GT, ALP, bilirubin, kreatinin, fastende blodsukker. Lab: CT abdomen 
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Livedo retikularis (foto) er en benign 
tilstand som er symmetrisk og 
reversibel, ofte hos middelaldrende 
kvinner. Livedo racemosa ses 
sekundært til annen sykdom. 
Antifosfolipid antistoffer bør 
undersøkes med tanke på 
antifosfolipid syndrom. 

Livedo reticularis og Livedo racemoca 

Livedo reticularis er blålig, retikulært og lokalisert, ofte rundt 
albuer. Den generaliserte formen benevnes også cutis marmorata 
og er ikke sykdomsassosiert. Ved bakenforliggende sykdom kalles 
tilstanden ofte livedo racemosa som er assosiert med SLE,  antifos-
folipid syndrom, Sneddons syndrom og DDA2 / juvenil pol-
yarteritis nodosa (PAN). Ved biopsi må man få med seg det hvite 
senteret hvor det okkluderte karet er (perifert for denne ligger 
cyanosen). Illustrasjon: Sajjan VV, Lunge S, Swamy MB, Pandit 
AM – Indian dermatology online journal (2015 Sep-Oct). CC BY 
-NC-SA 3.0 

For diagnostiske forhold er det hensiktsmessig å klassifiser livedo 
retikularis/racemosa etter etiologi: 

Sykdomsårsaker 

• GPA / Wegener 
• Infeksiøse lidelser: 

◦ Bakterier 
▪ Neisseria meningitides og gonorrhoea, Listeria 

monocytogenes, Stafylokokker, Vibrio vulnificus, 
Yersinia. 

◦ Virus 
▪ Enterovirus, Coxsachie A9, Echovirus, Epstein Barr, Cytomegalo, Parvo 

• IgA-vaskulitt/Henoch-Schönlein 
• Inflammatorisk (= Vaskulitt) 
• PAN 
• Revmatoid artritt (RA) 
• Sjøgrens 
• SLE 
• Sneddons syndrom / DADA2 (barn) 
• Systemsykdommer 
• Traumatisk betinget 
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Noduli (kutane og subcutane knuter) 

• Vennligst se eget kapittel om noduli og revmaknuter 

Palmart erythem 

• Leversykdom, revmatoid artritt, thyreotoksikose, malnutrisjon, alkoholisme 

Pannikulitt 

• Inflammasjon og nekroser  i fettvev (pannikulitt) er beskrevet i eget kapittel 
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Petekkier på begge ben hos en 10 år gammel gutt 
med lett feber. Påvist parvovirus B19 infeksjon. 
Spontan tilbakegang etter få dager. 

Petekkier 

SmåbBlødninger i hud, slimhinner eller konjunk-
tiva fra kapillærer. Forårsakes av sykdom, medika-
menter eller økt kapillær-trykk. Petekkier kan lett 
overses på grunn av størrelsen (≤ 2 mm). 

Takeuchi M, Shiozawa R, Hangai M, Takita J, 
Kitanaka S – BMC infectious diseases (2013). CC 
BY 2.0 

Sykdomsårsaker: 

• Aplastisk anemi 
• Akutt hemoragisk ødem (Finkelsteins syk-

dom): Begynner før to års alder 
• Bakteriell sepsis (Meningokokk-sepsis) 
• Disseminert Intravasal Koagulasjon (DIC) 
• Ehlers-Danlos syndrom 
• Endokarditt 
• Idiopatisk/Immunmediert Trombocy-

topenisk Purpura (ITP): Uten kjent årsak 

• Henoch-Schönleins purpura (Iga-vaskulitt) 
• Kawasakis sykdom 
• Koagulopati (von Willebrand) 
• Leukemi 
• Parvovirus 
• Schambergs sykdom (Purpura Pigmentosa Progressiva, PPP) 
• Sjøgrens sykdom 
• Systemisk lupus (med trombocytopeni) 
• Trombocytopeni (alle årsaker) 
• Vitamin C eller vitamin K -mangel 

Pigmentforandringer 

Vitiligo, hypopigmentering: Anemia pernisiosa, hypertyreose, lesjoner ved SLE og SCLE (subakutt kutan 
lupus), Systemisk sklerose (Pepper og salt -forandringer), Vogt-Koyanagi-Harada syndrom 
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Purpura på legg ved Henoch-Schönlein / IgA 
vaskulitt. Uvanlig presentasjon hos en eldre 
mann med rektal blødning. Nyrebiopsi 
bekreftet IgA nefritt. 

Hyperpigmentering: Addison. Mastocytose, Akromegali, Primær biliær cirrhose, Lymfom, Hydroksyk-
lorokin (Plaquenil) 

Purpura 

Purpura kan gi mistanke blant annet om: IgA-vaskulitt 
/ Henoch-Schönlein, primært Sjøgrens syndrom, kryo-
globulinemi, lymfoproliferativ sykdom 

Med purpura forstås  lesjoner som oppstår på grunn av 
ekstravasjon av blod. Derfor sees alltid blødning i slike 
lesjoner. Noen regner prupura som større enn petekkier 
(>2mm), mens andre klassifiser dem etter størrelsen, for 
eks. i petekkier (≤2mm), ekkymoser og hematom. De 
kan også inndeles etter typen patologi, for eks. karskade 
ved ortostatisk purpura eller inflammatorisk purpura 
som ved de systemiske bindevevssykdommene. Ofte 
benyttes begrepet palpabel purpura synonymt med 
småkarsvaskulitt. Hovedsakelig gir småkarsvaskulitt 
palpabel purpura, mens vaskulitt i mellomstore kar gir noduli, ulcera, livedo retikularis, digitale infarkter 
og papulo-nekrotiske lesjoner. Illustrasjon: Cheungpasitporn W, Jirajariyavej T, Howarth CB, Rosen RM 
– Journal of medical case reports (2011). CC BY 2.0 

Blødninger i huden. Klassisk årsak er langvarig bruk av kortikosteroider, thrombocytopati eller annen koag-
ulasjonsdefekt (ekkymoser). Foto: 2c (øverst i dette kapittelet). Hematom: Større blødninger, oftest etter 
traume eller ved Koagulopatier (hemofili, von Willebrand med flere). 
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Nekroser ved vaskulitt. GPA 
hos 67 år gammel kvinne med 
påvirket allmenntilstand og 
flere andre 
organ-manifestasjoner. 

Pustulose hos pasient med artritt i 
sternoclavicular ledd, ett håndledd og en 
ankel: SAPHO / Sonozaki syndrom hos 53 
år gammel kvinne. 

Nekrotiske purpura 

Nekrotiske purpura sees ofte ved Granulomatøs Polyangiitt 
(GPA)/Wegeners granulomatose / EGAP (Churg Strauss vaskulitt), 
mens purpura, som utløses eller forverres ved fysisk aktivitet, kan tyde 
på Kryoglobulinemi og primært Sjøgrens syndrom. Større nekroser ses 
ved vaskulitt og tromboser/okklusjoner av større kar eller multiple små 
kar. Ev. Marevan-nekrose. Illustrasjon: Ortiz-Sierra MC, Echeverri AF, 
Tobón GJ, Cañas CA – Case reports in rheumatology (2014). CC BY 
3.0 

Pustler, pustulose, blemmer 

Forekommer ved: Pustulosis palmoplantaris, Sweets syn-
drom, Behcets syndrom, aftøs stomatitt (20% av befolknin-
gen), pemfigus, dermatitis-artritis syndrom (etter intestinal 
by-pass-inngrep), Infeksjoner: Gonokokker, 
meningokokker, virusinfeksjon med bakteriell sekundær 
infeksjon (herpes), candidiasis, HIV. Ulike medikamenter. 
Reaktiv artritt/ Reiters syndrom (keratoderma blennorrhag-
ica). Illustrasjon: Su O, Pirmit S, Ozkaya DB, Kural YB, 
Onsun N – Indian journal of dermatology (2011). CC BY-
NC-SA 3.0 
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Pyoderma gangrenosum på legg. 
Ulcerøs kolitt påvises hos 10-15%, 
Crohns noe sjeldnere. Oftest 
idiopatisk. 

Pyoderma gangrenosum (PG) 

PG kan være assosiert til Crohns sykdom, ulcerøs kolitt eller 
idiopatisk. Den overfladiske bulløse typen er assosiert med 
myeloproliferativ malignitet. Smertefull debut med blemme, 
dype ulcera med blå-lilla overhengende sårkanter. 

Patogenese: Dette er ingen primær vaskulitt, men en neutrofil 
dermatose. 

Epidemiologi: insidens 5,8/100.000 (Xu A, 2020) 

Symptomer: Utslettet er musebitt-liknende, ofte med blå-svart, 
overhengende randsone. Ofte smertefulle pustler i starten. . 

Vevsprøve: Biopsien tas fra kanten av lesjonen (neutrofil inflam-
masjon). 

Behandling: Ingen “gull-standard”: Analgetika, lokal-sårbehan-
dling, Systemisk behandling med kortikosteroider eller 
ciclosporin. Ofte velges kombinasjonsterapi med DMARDs og 
kortikosteroider som ciclosporin/takrolimus eller mykofenolat 
og prednisolon (Patel F, 2015). 

Foto: Wollina U – Orphanet journal of rare diseases (2007). CC BY 2.0 

Litteratur: Fletscher J, 2019 
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Sklerodaktyli ved systemisk sklerose hos en ung 
mann. Pitting scars på fingerpulpa. 

Skleroserende forandringer 

Systemisk sklerose. Eosinofil fasciitt, Diabetes melli-
tus, Skleredema Bushke, POEMS syndrom 
(Polynevropati, Organomegali, Endokrinopati 
(eller Edema=ødem), M-protein og Skin (=hud) 
affeksjon (eget kapittel), Fibroserende dermopati / 
Nefrogen systemisk sklerose. Pitting ødem hos eldre. 
Borreliose i ankelregion/akrodermatitt, Nefrogen 
systemisk fibrose. Illustrasjon: Ghosh SK, Bandy-
opadhyay D, Saha I, Barua JK – Indian journal of 
dermatology (2012). CC BY-NC-SA 3.0. 

Soleksem, fotosensitivitet 

Sammenflytende (konfluerende): SLE, subakutt kutan lupus (SCLE), Sjøgrens syndrom, dermatomyositt, 
rosacea, Fotoallergisk kontaktdermatitt, Polymorft lysutslett, Pemfigus erythematosus, seboreisk dermatitt 

Vasomotorisk: Carcinoid, Cushing, Feokromocytom, Obstruksjon av vena cava superior 

Diskrete plakk: Diskoid lupus, Polymorft lysutslett, sarkoidose, granuloma faciale, Benign lymfocytisk 
infiltrasjon, Lymfocytoma cutis, Lymphoma cutis, Angiolymphoid hyperplasi m. eosinofili, Erythropoet-
isk protoporfyri 

Porfyria cutanea tarda (soleksemet oppstår noe tid etter eksponeringen) 
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Digital ulcer ved systemisk sklerose. Uttalt 
(sekundært) Raynauds fenomen er 
disponerende. Lignende sår kan oppstå ved 
subkutan kalsinose og kalkutfelling. 

Ulcera / sår i hud 

Læringsmål: REV 022 Bindevevssykdommer. REV 
038 Vaskulitt. REV 064; Differensialdiagnose. REV 
080 Hudsykdommer. 

Iskemisk Ulcus 

• Diabetisk angiopati 
• Fibromuskulær dysplasi 
• Hyperlipidemi 
• Koagulopati 
• Kolesterolemboli («Blue toe syndrome») 
• Kryoglobulinemi 
• Legemiddelutløst 
• Nevropatisk sår 
• Paramalignitet 
• Systemisk bindevevssykdom (SSc, SLE, MCTD), Anti-fosfolipid syndrom (aPLS) 
• Vaskulitt (PAN, GPA / Wegeners granulomatose, EGPA / Churg Strauss vaskulitt, Takayasus 

arteritt), Burgers sykdom 
• Tromboembolisk sykdom 
• Venøs insuffisiens 

Illustrasjon: Aghaei M, Gharibdost F, Zayeni H, Akhlaghi M, Sedighi S, Rostamian AR, Aghdami N, Sho-
jaa M – Indian dermatology online journal (2012). CC BY-NC-SA 3.0. 

• Klippel Trenaunay Weber syndrom (angio-osteo-hypertrofi syndrom, hemangiektatisk hypertrofi) 
• infeksjoner 

◦ Amøber 
◦ Chlamydia pneumonia 
◦ Herpes simpleks 
◦ Kryptokokker 
◦ Sporotrikose 

• Histiocystose 
• LGL leukemi 
• Lymfom 
• Mycosis fungoides 
• Pyoderma gangrenosum 

HUD VED REVMATISKE SYKDOMMER  |  954

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3481917_IDOJ-3-14-g001&query=scleroderma%20systemic&it=xg&req=4&npos=91
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3481917_IDOJ-3-14-g001&query=scleroderma%20systemic&it=xg&req=4&npos=91
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Urticaria 

• Kronisk urtikariell vaskulitt, hypokomplementemisk vaskulitt, Sjøgrens, SLE, IgA-vaskulitt/
Henoch-Schönlein, Kryoglobulinemi, prodromalt ved Hepatitt B, initialt ved Mononukleose 

Vaskulitt 

Årsakene er mange, allergiske faktorer (Hypersensitivitets-vaskulitt), spesielt medikamenter. Hos 40 % 
finner man ingen klar årsak. Vaskulitt kan ledsages av kardestruksjon (nekrotiserende vaskulitt). 

Patogenese: Fordi epidermis er avaskulær, vil de fleste forandringene finnes i dermis og subcutis. Små blod-
kar(<50pm) omfatter kapillærer, postkapillære venuler og non-muskulære arterioler. Disse finnes i den 
mest overfladiske delen av dermis; den papillære dermis. Mellomstore kar (50-150pm) har muskellag i 
karveggen og lokaliseres til retikulære dermis på overgangen dermis-subcutis. 

Symptomer: Vaskulitt i mellomstore kar (arterioler) opptrer klinisk som livedo reticularis, sub-kutane 
noduli, digitale infarkter og papulo-nekrotiske lesjoner. Store kar med diameter over 150 mikrometer er 
ikke lokalisert til hud. Ved de ANCA-assosierte vaskulittene sees oftest “blandet-kar vaskulitt”. 

Eksempler på kutan vaskulitt er IgA-vaskulitt (Henoch-Schönleins purpura), hypersensitivitets vaskulitt, 
Kryoglobulinemisk vaskulitt og Erythema elevatum diutinum (ødematøse og erythematøse papler og plakk 
på ekstensorsiden av ekstremiteter). Noen bruker også betegnelsen kutan leukocytoklastisk vaskulitt som 
oftest er indusert av medikamenter. Klinisk opptrer urticaria og splinter hemoragier. 

Biopsi: Diagnostikk av kutan vaskulitt krever selvsagt hudbiopsi. Ved overfladisk (“Shave biopsy”) rekker 
biopsien kun ned til den papillære delen av dermis, og den egner seg kun til å bekrefte diagnosen IgA 
vaskulitt (Henoch-Schönleins purpura). Ved stansebiopsi får man også med seg den retikulære delen 
av dermis og grenseovergangen til subcutis. Denne typen biopsi vil være tilstrekkelig for de fleste typer 
vaskulitt-sykdom. Ved mistanke om Polyarteritis nodosa bør imidlertid kirurgisk biopsi foretrekkes, da 
forandringene her først påtreffes subkutant og ikke finnes i de mer overfladiske hudavsnittene. Muskel-
biopsi utført blindt for å avdekke vaskulitt gir positivt resultat hos bare 10%. Hudbiopsier tas best i tiden 
24-48 timer etter at lesjonen er oppstått. Biopsier tatt senere eller tidligere enn dette kan ofte være “falsk 
negative”. Ved biopsi av livedo reticularis bør man få med seg det hvite senteret hvor det okkluderte karet, 
som forårsaket den perifere cyanosen, ligger. 
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Kryoglobulinemisk vaskulitt er ofte assosiert med 
autoimmune sykdommer (Sjøgrens) eller infeksjon 
(Hepatitt C, HIV). 

Xantomer, Lipid-flekker 

Årsaker; Hyperkolesterolemi, hypotyreose, diabetes, primær biliær cirrhose, nefrotisk syndrom. Vennligst 
se kapittel om metabolske tilstander 

Revmatiske sykdommer med hyppige symptomer 
fra huden 

Artritt 

• Revmatoid artritt (RA-noduli, RA-
vaskulitt) 

• Adult Stills og systemiske JIA (flyktig, lak-
serødt erythem ved feber) 

• Psoriasis artritt (psoriasis, pustulose) 
• Reaktiv artritt (Reiters syndrom). Balanitt, 

keratoderma blennorhagica 

Bindevevssykdommer 

Antisyntetase syndrom (Mekanikerfingre, lungeaf-
feksjon, myositt) 

Dermatomyositt (ansiktsødem, Sjal- og V-tegn, 
Gottrons tegn eller papler, heliotropt eksantem, kalsinose) 

Sjøgrens syndrom (SSA/SSB antistoff, soleksem, palpabel purpura: oftest på legger) 

Subakutt kutan lupus (SSA/SSB antistoff, annulære lesjoner på øvre truncus), sol-sensibilitet 

Systemisk lupus (sommerfugleksantem, generalisert eksantem, Chilblains, pannikulitt) 

Systemisk sklerose (Raynauds fenomen, sklerodaktyli, kutan sklerose, capillar leak syndrom, ulcera på fin-
gre, teleangiektasier, kalsinose) 

Illustrasjon: Ferri C – Orphanet journal of rare diseases (2008). CC BY 2.0 
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Generalisert erythem hos 43 år gammel 
kvinne med TIF-1 gamma positiv 
Dermatomyositt. Bakenforliggende årsak var 
brystkreft. 

Metabolske tilstander (lenke) 

• Vennligst les om revmatiske symptomer ved metabolske tilstander i eget kapittel 

Maligne sykdommer 

• Vennligst les om kreft/maligne sykdommer og revmatiske manifestasjoner i eget kapittel 

Kubechek O, 2016. CC BY 4.0 

Vaskulitt (små kar) 

ANCA-vaskulitt (EGPA, GPA, MPA) og PAN 

Behcets (akne, patergi) 

Henoch-Schönlein / IgA vaskulitt 

Hyper-IgE syndrom (Jobs syndrom) 

Hypersensitivitets-vaskulitt 

Kawasaki syndrom (barn) 

Kryofibrinogen 

Kryoglobulinemi 

Kuldeagglutininer 

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS, aHUS) 

Leukocytoklastisk vaskulitt 

MAGIC syndrom (Mouth, genital ulcers with inflamed cartilage syndrome) 

PASH syndrom (Pyoderma, Akne, Hidadenitis suppurativa, Leukocytoklastisk vaskulitt) 

POEM syndrom (Polynevropati, Organomegali, Endokrinopati/ødem, M-protein og Skin / økt pigment) 

PPP syndrom (Polyartritt, Pankreatitt, Pannikulitt) 

Schamberg sykdom (Pigmentert purpurøs dermatitt) 
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Sarkoidose (foto) kan feiltolkes som psoriasis. 52 år 
gammel kvinne med økende hudlesjoner i ansikt og 
på ekstremiteter det siste året. Hvitlig skjelling på 
overflaten miner om psoriasis. 

Schnizlers syndrom (kronisk kløende eksantem, feber, monoklonal gammopati) 

Sneddons syndrom (Marmorering, tromboser. Mutasjon i CECR1 genet, DADA2 hos barn) 

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP), Moschcowictz syndrom 

Urtikariell vaskulitt / HUVS 

Vogt-Koyanagi-Harada Syndrom (VKHS) (Depigmentering / vitiligo, nevrologiske symptomer, uveitt 

Pannikulitt (fettvev) 

Andre tilstander med hud-manifestasjoner 

Reddy RR, Shashi Kumar BM, Harish MR – 
Indian journal of dermatology (2011 Sep-Oct). 
CC BY-NC-SA 3.0 

Amyloidose 

Borreliose 

Degos sykdom (malign atrofisk papulose) 

Dercums sykdom / Adipositas dorlorosa (smerte-
fulle lipomer) 

Eosinofil fasciitt (varm ujevn hud med 
inndragninger, mest legger) 

Endokarditt 

Erythromelalgi 

Graft vs Host (avstøtningsreaksjon etter transplantasjon) 

Jessners sykdom / lupus tumidus (papler og plakk, oftest hals og ansikt) 

Kalsinose 

Kolesterolemboli (Blue toe syndrome) 

Mastocytose 

Porfyri 
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Raynauds fenomen 

Sarkoidose (EN, noduli, infiltrasjon) 

Sklerødem Buschke 

Sweets syndrom 

Trombocytopeni (purpura) 

Differensialdiagnoser ved symptomer fra hud 

• Feber, Utslett og Artritt 
• Ikterus 
• Kalsinose 
• Kløe, Pruritus:  Kløe, generalisert 

Litteratur 

Clarke JT 2010 

Jagadeesan S, 2017 
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140. 

IMMUNSVIKT: ERVERVET (SEKUNDÆR) 
(REV 183) OG PRIMÆR IMMUNSVIKT (REV 
056) 

Ervervet Immunsvikt 

Øyvind Palm 

Kjennetegn på immunsvikt 

Immunsvikt deles i primær (medfødt, genetisk) og sekundær (ervervet) type. 

Kan debutere i alle aldre i form av påfallende hyppige infeksjoner. 

Måling av immunglobuliner og supplerende utredning. 

 

Læringsmål REV 183, REV 056 

Definisjon 

Immunsvikt er nedsatt motstandskraft mot infeksjoner. Årsaken til sekundær (ervervet) immunsvikt er ofte 
immundempende medikamenter som kortikosteroider, særlig doser over 30mg/dag over uker, DMARDS, 
særlig cyklofosfamid, biologiske legemidler og JAK-hemmere. Også andre sykdommer slik som diabetes og 
nyresvikt med proteintap, samt høy alder er medvirkende. 

Primær immunsvikt er medfødt og skyldes genetiske defekter som påvirker cellene i immunsystemet. 
Alvorlige former debuterer i tidlig barnealder, mens mildere typer kan bryte ut når som helst i livet. De van-
ligste formene for primær immunsvikt er antistoffmangel som mangel på subklassene IgG og IgA. 

Symptomer på slike opportunistiske infeksjoner kan være vanskelig å gjenkjenne, særlig ved immunsvikt 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=infeksjonssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243617c16abbb-4f10-48e9-9f80-051dc64a2bc5


(primær eller sekundær). Risikofaktorer i revmatologisk praksis er ofte behandling med prednisolon 
20-30mg/dag over mer enn 4 uker, rituksimab eller cyklofosfamid kombinert med høy alder eller på 
forhånd svekket immunsystem av andre grunner). Pasientene utvikler ofte gradvis nattesvette, vekttap, 
tørrhoste og kortpustethet. Lavt IgG (primær hypogammaglomulinemi medfører lave nivåer av både IgG, 
IgM og IgA) eller CD4+ T-celletall  under 200 celler/mL er hver for seg også risiko. 

Profylaktisk mot pneumocystis gis ofte Bactrim (for eksempel 1 tablett daglig). Ved lavt IgG vurderes sub-
stitusjonsbehandling. 

Vaksiner ved immunsvikt. Levende vaksiner mot virus eller bakterier (gul feber, vannkopper, herpes zoster) 
kan gi alvorlig infeksjon hos pasienter med nedsatt immunforsvar og skal derfor vanligvis ikke gis. 
Ikke-levende (døde, inaktiverte) kan og bør brukes hos pasienter med nedsatt immunforsvar. Influensa-vak-
sine og pneumokokk-vaksine er eksempler som kan brukes. Effekten av vaksinene kan imidlertid være min-
dre enn hos immunfriske. 

• Vennligst les mer om vaksiner i eget kapittel 

Ervervet (sekundær) immunsvikt 

Ervervet (sekundær) immunsvikt er mye vanligere enn primær immunsvikt (se nedenfor). Ved ervervet 
immunsvikt hemmes immunsystemet av eksterne faktorer slik at risikoen for infeksjoner øker. 

Eksempler på årsaker til ervervet immunsvikt 

• Behandling med kortikosteroider og andre immundempende medikamenter 

(DMARDs, biologiske legemidler) mot revmatiske sykdommer 

• Blodsykdommer: leukemi, lymfom 

• Cytostatika 

• Infeksjoner, HIV, Epstein Bann (EBV) 

• Kirurgi og traumer 

• Nyresvikt (proteintap) 

• Transplantasjon 

• Spesielle klimaforhold (ekstrem kulde, sterk varme, tynn luft og stråling) 

• Splenektomi 

• Stråling 

• Underernæring, blant annet ved maligne sykdommer 
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Antisyntetase syndrom hos 56 år gammel 
kvinne. Rituksimab medførte lav IgG, noe som 
øker risiko for luftveisinfeksjoner. 

Medikamenter og immunsvikt 

Basert på molekylstruktur og virkningsmekanismer 
kan de fleste immundempende medikamenter grup-
peres til kortikosteroider, kalsineurin-hemmere og 
cytotoksiske medikamenter. I tillegg kommer JAK-
hemmere og de biologiske legemidlene som hemmer 
spesifikke komponenter i immunsystemet, slik som 
kinaser, cytokiner og enkelte lymfocytt subpopu-
lasjoner. Rituksimab (biologisk behandling)  med-
fører ofte lavt IgG og økt infeksjonsrisiko. 

Kortikosteroider svekker immunsystemet ved å 
redusere produksjonen av cytokinene IL-1, IL-6, and 
TNF-α, samt svekke leukocytt-kjemotaksi, celle 
adhesjon, fagocytose og lymfocyttene antall (lym-
fopeni) og funksjon. 

Bivirkninger av disse medikamentene er en tendens til å svekke cellulær immunrespons slik at pasientene 
lettere får akutte, kroniske eller residiverende infeksjoner. I revmatologi er særlig pneumocystis jeroveci 
infeksjon med livstruende pneumoni fryktet, men også andre soppinfeksjoner som candidose, virus (herpes 
zoster og andre) og bakterielle infeksjoner kan medføre alvorlig komplikasjon. Illustrasjon: Cherin P, J Med 
case Rep, 2017. CC BY 4.0 

Diabetes og immunsvikt 

Ved diabetes foreligger redusert fagocytose og kjemotaksi in vitro, samt redusert T-celle funksjon ved høyt 
blodsukker. 

Redusert glukose-metabolisme og blodsirkulasjon sammen med denervasjon bidrar til økt infeksjons-
forekomst, oftest i form av hud-infeksjoner, bakterielle og mykotiske luftveisinfeksjoner og systemiske 
virale infeksjoner. Daod AK, 2008. 

Infeksjoner 

Cytomegalo-virus (CMV), influensa og mesling-virus kan indusere lymfopeni og redusert T-celle aktivitet, 
men dette er forbigående og oftest mindre alvorlig enn ved HIV-infeksjon og påfølgende AIDS. 

HIV 

Uten virus-behandling vil HIV-infeksjon nesten alltid (enkelte unntak finnes) progrediere til et avansert 
stadium i form av AIDS. Typisk er da markert lymfopeni og mottakelighet for opportunistiske infeksjoner. 

HIV-infeksjonen begynner ved at HIV gp120 protein binder seg til CD4 molekylet og kjemokin-reseptor 
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CCR5 på målcellene. De infiserte cellene migrerer til lymfeknuter der virusreplikasjon foregår og de 
nærliggende CD4+ T-cellene infiseres. HIV medfører lymfopeni ved at viruset induserer apoptose, og det 
har en cytotoksisk effekt (Shen L, 2008). 

Når HIV supprimerer de perifere CD4+ T-cellene til under 200 celler/mL, kan pasientene utvikle en rekke 
infeksjoner (pneumocystis jiroveci pneumoni, toksoplasmose med flere) som defineres som AIDS. 

Høy Alder 

Forsinket hypersensitivitetsreaksjon (Type IV) og lav lymfocytt proliferasjon ved bakterie-infeksjoner tyder 
på svekket immunsystem i høy alder. Tilsvarende, blir B-celle repertoaret redusert, og en ser redusert 
respons på vaksiner. I tillegg til økt nedbrytning av hud- og mukosa-barrierer, påvirket metabolske og 
endokrinologiske prosesser redusert sår-tilhelning (Gomez CR, 2008). 

Litteratur 

Folkehelseinstituttet/smitteveileder 

Chinen, J, 2010 

Primær immunsvikt 

Hyppige mer eller mindre alvorlige infeksjoner fra barnealder kan skyldes primær immunsvikt. Det finnes 
mange type, noen alvorlige, andre av mindre betydning. Feber kan feiltolkes som revmatisk inflammasjon 
(systemisk JIA, Stills sykdom) og autoinflammatoriske sykdommer, men årsaken er infeksjoner. I noen til-
feller foreligger en kombinasjon mellom primær immunsvikt og autoimmune sykdommer. 

Forekomst: Lette former med MBL-mangel 1:20, IgA-mangel 1:600. Moderate former med IgG-mangel 
1:20 000. Alvorlige former Severe combined immunodeficiency (SCID) 1: 1 000 000. 

Klassifikasjon av immunsviktsykdommer 

B-celler mangler 

• Primære: Brutons agammaglobulinemi. Selektiv IgA, IgM eller IgG mangler 
• Sekundære: Medikamentinduserte, proteintap, malignitet 

T-celler mangler 

• Primære: Medfødt thymus aplasi 
• Sekundære: Infeksjoner, autoimmune sykdommer, malignitet, lever- eller nyresvikt, bruk av immun-
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suppressiva 

Kombinerte B- og T-celle mangler 

• SCID (Severe combined immunodeficiency) består av en rekke sykdommer 
• Nezelofs syndrom (lymfadenopati, hepatosplenomegali og hemolytisk anemi) 
• Wiskott Aldrich syndrom (eksem, trombocytopeni og residiverende infeksjoner) 

Common Variable Immunodeficiency Syndrome (CVID) 

Omfatter en heterogen gruppe som alle har hypo-gammaglobulinemi av minst en klasse (IgG, IgM). Over 
20 % diagnostiseres etter 20 års alderen. Menn og kvinner affiseres likt. Prevalensen i Norge er  1/20-30 000. 
15-20 % av pasientene har familiære tilfeller. 

Klinikken preges som oftest av infeksjoner, særlig i luftveiene. Bakterielle infeksjoner dominerer over virale. 
Det kliniske bildet kan også likne RA. Pasienten kan debutere med autoimmune fenomener som idiopatisk 
trombocytopenisk purpura og hemolytisk anemi. Særlig fryktet er destruktive infeksiøse artritter forårsaket 
av uroplasma urolytikum og mykobakterier. Det er en viss overhyppighet av maligne sykdommer, særlig 
non-Hodgkins lymfom. Noen har kronisk granulomatøs inflammasjon som kan ramme hud, benmarg, 
lymfeknuter og lunger. Behandlingen er å gi gammaglobulin (Oktagam/KIOVIG med flere) ved IgG-man-
gel, men ikke ved IgA eller IgM mangel. Pasienter med anti-IgA kan få anafylaksi. Oktagam doseres med 
0,2-0,6 g/kg. 

Utredning 

Først utredes om immunsvikt foreligger. Immunelektroforese (IgG, IgA, IgM), serum-elektroforese og 
albumin, HIV/Hepatitt/CMV/EBV, serum cortisol, perifert blodutstryk, hvite blodlegemer, serum albu-
min, kreatinin, urin-protein, fastende blodsukker, ev. cancerscreening, u.s. av Gl-tractus. CT thoraks og 
abdomen, benmargsbiopsi med flowcytometri (myelodysplastiske syndrom, granulomer, spesifikke syn-
dromer). Andre vevsprøver ved behov (lymfeknuter, hud  eller slimhinne). Dersom immunsvikt er 
sannsynlig gjøres målrettet utredning for så langt som mulig å avdekke immundefekten  (T-cellesvikt, 
B-cellesvikt, fagocyttsvikt, komplement-defekter), genotyping. Imidlertid kan ikke alle typer primær 
immunsvikt påvises. 

Behandling av immunsvikt 

Behandlingsindikasjon er forebygging av hyppige og alvorlige infeksjoner. Dette kan være luftveisinfek-
sjoner som må antibiotika-behandles mer enn fire ganger i året over minst to år (blant voksne). Alvorlige 
lungeforandringer (ILD, bronkiektasier) forsterker indikasjonen. Pasienten bør føre infeksjonsdagbok både 
før og under behandling. Før behandlingsstart er det aktuelt å teste HBsAg og PCR for HIV og HCV og 
måle IgA og IgG inklusiv subgrupper. 
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Substitusjonsbehandling er vanligvis med immunglobulin subkutant eller intravenøst. En tilstreber nor-
malisering av IgG-nivået til 6-10 g/L. Intravenøst (IVIG) 0,2-0,4 g/kg hver 3-4 uke brukes som substitusjon 
og har immunosuppressiv effekt. Subkutant immunglubulin 0,05-0,1 g/kg kan gis hver uke (ev fordelt på 
2-3 doser) som substitusjon. 

Primær immunsvikt kan i alvorlige tilfeller behandles med benmargstransplantasjon. Genterapi er mulig i 
noen tilfeller. 

Litteratur 

Frøland SS, 2006 

Bonilla FA, 2016 

Helsebiblioteket/norsk immunsviktforening (Immunglobulin-behandling, 2021) 

Senter for sjeldne diagnoser (primær immunsvikt) 
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141. 

IGG4 RELATERT SYKDOM (MULTIFOKAL 
FIBROSKLEROSE) (REV 073) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på IgG4 relatert sykdom 

Sklerotisk benign tumor i angrepne organer som kan fortrenge, komprimere og skade 

tilgrensende organer 

Lymfeknuter, spytt- og tårekjertler, pankreas og retroperitonealt vev angripes hyppigst, men alle 

lokalisasjoner er mulig 

God allmenntilstand 

IgG4 i serum oftest forhøyet, men er ikke spesifikk eller sensitiv. Sikker diagnose ved biopsi. 

God effekt av kortikosteroider 

Læringsmål REV 073 (ikke spesifisert) 

ICD-10: M35.5 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c601f6609-6b2f-46fe-b3d9-10c48afef160
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617652


Periaortitt og IgG4 relatert retroperitoneal 
fibrose. 

Definisjon 

IgG4 relatert sykdom (IgG4 RD) er en immunmediert 
gruppe sykdommer som karakteriseres av økt serumkon-
sentrasjon av IgG4, skleroserende inflammasjon og pro-
gredierende fibrose. Vevet inneholder IgG4 positive 
plasmacytter som kan angripe ulike organer. En forventer 
betydelig respons på behandling med glukokortikosteroi-
der, men ikke helbredelse. Funn av indolente, sklerotiske 
tumorer gjør at IgG4 relatert sykdom initialt forveksles 
med kreft. 

CT bildet til høyre: Perugino C, Medicine, 2016. CC BY 
4.0 

Historie 

IgG4 relatert sykdom ble gjenkjent som en spesifikk sykdom i 2003 (Kamisawa T, 2003). Tidligere var de 
ulike forløpsformene vært oppfattet som unike sykdommer. I løpet av årene etter 2003 ble det klart at syk-
dommen kan angripe nesten et hvert organ, selv om den ses oftest i de store spyttkjertler, orbita, pankreas, 
galleganger, lunger, aorta, retroperitonealt, i meninger, thyreoidea og lymfeknuter. 

Patogenese 

Det er ikke kjent hvorfor sykdommen begynner (ukjent etologi), men når den har startet, medfører en 
revmatisk (immun-mediert) betennelse infiltrasjon IgG4-positive plasmaceller ulike vev. Spesielle leukocyt-
ter (CD4+ T-celler) spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen. Resultatet er at store menger hardt (indur-
ert, fibro-sklerotisk) vev kan fortrenge friskt vev og skade de angrepne organenes funksjon. 

Forekomst 

Sykdomsforekomsten i befolkningen er ennå ukjent, men IgG4 relatert sykdom kan debutere i alle aldre. 
Størst forekomst ses blant menn i 40-60 års alder og autoimmun pankreatitt type-1 er den vanligste man-
ifestasjonen og utgjør ca. 60%. Blant barn (sjelden) er øye-manifestasjoner (retroorbitalt eller tårekjertel) 
vanligst. 

• Ca. 5% av befolkningen har forhøyet immunglobulin IgG4 i blodserum, men er uten betydning for 
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IgG4 relatert sykdom med bilateralt 
forstørrede sub-mandibularis-glandler. 

helsen hos de aller fleste. 
◦ Forekomsten av IgG4 relatert sykdom er mye lavere. 

• Økt IgG4 i blodet (uten IgG4 relatert sykdom) forekommer også ved infeksjoner, autoimmune syk-
dommer som EGPA/Churg-Strauss, sarkoidose, Castleman sykdom og kreft. 

Symptomer 

Pankreatitt. Autoimmun IgG4 relatert pankreatitt 
debuterer ofte med ikterus, vekttap og magesmerter. 
Eksokrin og endokrin pankreas-svikt er ikke uvanlig. 

IgG4 relatert sialoadenitt (submandibularis) og dakroad-
enitt. Spesielt ofte sees hevelse av submandibularis, polyk-
lonal Hypergammaglobulinemi og evt. 
hypokomplementemi. Ny tørrhet i munn- eller øyne kan 
være debut symptomer. 

Hvis hypo-komplementemi foreligger, er ofte komplement 
C4 og CH50 forhøyet, men da IgG4 er en dårlig komple-
ment-aktivator, vil ofte også IgG-1 være forhøyet. Ved affek-
sjon av respirasjonsorganene utvikles ofte stenoserende 
prosesser. 

Vevet i organ(er) som angripes blir hardt (skleroserende, 
fibrøst arrvev). Det kan være vanskelig å skille disse godartede 
forandringene fra kreft før flere undersøkelser og/eller obser-
vasjon foreligger. IgG4 relatert sykdom kan angripe nesten ethvert organ og sykdomsbildet varierer derfor 
mellom de ulike IgG4-relaterte sykdommene. 

Foto: Li W, Chen Y, Sun ZP, Cai ZG, Li TT, Zhang L, Huang MX, Hua H, Li M, Hong X, Su JZ, Zhang 
ZY, Liu YY, He J, Li ZG, Gao Y, Yu GY – Arthritis research & therapy (2015). CC BY-4.0 

Også alder og kjønnsfordeling variere mellom de ulike organ-manifestasjonene. Ofte mangler symptomer 
før sykdommen er har utviklet seg over tid. Enkelte kjennetegnetegn går imidlertid igjen: 

• Fibrøs, hard hevelse i eller omkring angrepne organer: Aorta (Hovedpulsåren), gane, hypofyse, 
meninger (hjernehinne), nese, nyrer, pankreas, omkring aorta (periaortitt), retroperitoneal fibrose 
(bukveggen), spyttkjertler (parotis + submandibularis + dacryoadenitis: Mikulicz syndrom, sub-
mandibularis: Küttner tumor), øyne (Kamishawa T, 2014). 
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Dersom sykdommen angriper flere organer og er ubehandlet over lang tid, påvises ofte flere hovne lym-
feknuter og vekttap (særlig ved pankreas-manifestasjon). Omtrent 40% har også symptomer på astma. 

• Det er uvanlig med feber, forstørret milt (over 14 cm) eller artritt 
• Behandling med prednisolon forventes å stanse IgG4 relatert sykdom. Sykdoms-progresjon under en 

høy dose prednisolon 40mg/dag i 4 uker er helt uvanlig 

Blodprøver 

• Oftest høyt serum IgG4 > 2,8 g/L (referanseområde 0,03-2,010 g/L) 
◦ Svært høye nivå er mest typisk, men varierer betydelig. 
◦ De høyeste verdiene ses ved Mikulicz syndrom (spyttkjertler) med systemisk manifestasjon. 
◦ Lave verdier forventes ved bukspyttkjertel-, lever/galle- manifestasjon eller retroperitoneal 

fibrose (Wallace ZS 2018) 
• Noen kan ha normale IgG4 nivåer i serum, men forhøyet IgG4 i vev (biopsi) forventes å foreligge når 

sykdommen er aktiv 
• Normale IgG4 nivå kan ses dersom sykdommen er i et inaktivt, fibrose-stadium 
• Høy IgG4/IgG ratio i serum. IgG4 utgjør > 10% av IgG totalt i serum 

◦ Normalt utgjør IgG4 mindre enn 5 % av alt IgG (referanse-verdi: 6,1-15,7g/L) 
• IgE i blodet kan være lett forhøyet 
• Måling av plasma-blaster (umodne plasmaceller) (i antall pr ml) ved Immunologisk lab, OUS (flow-

cytometrisk analyse av B-celle populasjonen). Angi IgG4 relatert sykdom under “Kliniske 
opplysninger” 

◦ Mer enn 900 plasma-blaster/ml tyder på IgG4 relatert sykdom, men er ikke diagnostisk alene. 
Referanseverdier fra friske kontroller: median 94, range 1-653/ml 

• Ikke nødvendigvis høy senkningsreaksjon (SR) eller CRP 
• Ikke spesielle utslag i antistoffprøver (ikke undergrupper av ANA), ikke ANCA 
• Det er uvanlig med høyt antall eosinofile leukocytter, lavt antall hvite blodlegemer (leukocytter), 

blodplater (trombocytter) og kryoglobuliner påvises ikke i blodet. 
• Mer om Immunglobuliner her 
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IgG4 relatert sykdom. Vevsprøve ved IgG4 
relatert sykdom. Submandibulær lymfeknute. 
A: Betydelig forandrede germinale centra 
germinal centers. B-C: Immunfarging for IgG 
(B) og IgG4 (C). Mange plasmacelle infiltrater 
ses. 

Biopsi 

Vevsprøve er viktig for å sikre diagnosen (Deshpande V, 
2012) 

• IgG4 utgjør ved IgG4 sykdom >40% av totalt IgG, 
men ulikt i ulike organer 

• I enkelte tilfeller påvises ikke økt IgG4, muligens 
fordi sykdommen er i en mindre aktiv fase eller på 
grunn av behandlings-respons 

• “Stori-form” -fibrose (ekehjul/kjerrehjul-formet, 
stråler fra et sentrum”) 

• Lymfo-plasma-cellerike, tette celleinfiltrater med 
økt andel IgG4+ plasma celler uten granulomer 
eller nekrotiserende vaskulitt 

• Oblitererende flebitt (vene-okklusjon) 
• Lett økt antall eosinofile 

Illustrasjon: Fujii M, Sato Y, Ohara N, Hashimoto K, Kobashi H, Koyama Y, Yoshino T – Diagnostic 
pathology (2014). CC BY-2.0 

Diagnostisering 

Klinisk 

1. Vurder om typisk(e) organ er angrepet (pankreas, galleganger, orbita, tårekjertler, store spyttkjertler, 
retroperitoneum, lunger, nyrer, aorta, pachymeninger, thyreoidea (Riedels struma). 

2. Det er ikke typisk med feber, leukopeni, trombocytopeni, perifer eosinofili eller manglende behan-
dlingsrespons på kortikosteroider: Vurder annen diagnose! 

Serologisk 

Serologisk forventes fravær av PR3 eller MPO-ANCA, SSA /Ro, ANA, spesifikke antistoff og kryoglobu-
liner. 

Radiologisk 

1. Det er uvanlig med rask radiologisk progresjon, splenomegali eller patologiske funn i lange rørknok-
ler (vurder histiocytose, Erdheim Chester) 
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Overlapping mellom de vanligste IgG4 relaterte 
sykdommene. 

Utelukke sykdommer som kan ha lignende symptomer (infeksjoner, kreft, histiocytose, Castlemans syk-
dom, Crohns sykdom, Ulcerøs kolitt, og Hashimoto (autoimmun) thyreoiditt 

1. Påvist suspekt, hard (indurert) hevelse (klinisk, MR-, CT- undersøkelser eller intra-operativt funn) 
2. IgG4-nivå i plasma og IgG4/IgG >10% 
3. Plasma-blaster (antall pr ml) er økt ved Flowcytometri av B-lymfocytter 
4. Biopsi 
5. PET/CT for å kartlegge utbredelse 
6. Utelukke annen sykdom (vennligst se ovenfor) 

Klassifikasjonskriterier (ACR/EULAR konsensus kriterier brukes ikke for rutinemessig klassifikasjon og er 
omfattende (Wallace ZS, 2019) 

IgG4 ved andre sykdommer 

Serum-IgG4 er lite spesifikk og lite sensitiv. Forhøyet 
IgG4 i blod ses ved andre inflammatoriske sykdommer 
for eksempel blant 10-15% med primær skleroserende 
kolangitt (Boonstra K, 2014) og ved malignitet. 
Forhøyet IgG4 må derfor tolkes med varsomhet. 

Økning av IgG4 (som normalt utgjør 3-6 % av total 
IgG) og “storiform pattern” ved biopsi sees også ved 
atopisk dermatitt, astma bronkiale og pemfigus vul-
garis. 

Illustrasjon: Koizumi S, Kamisawa T, Kuruma S, 
Tabata T, Chiba K, Iwasaki S, Kuwata G, Fujiwara T, 
Fujiwara J, Arakawa T, Koizumi K, Momma K – Jour-
nal of Korean medical science (2015). CC BY-NC 4.0 

Tilstander som kan klassifiseres som IgG4 relaterte 
sykdommer 

Ved følgende tilstander sees assosiasjon til IgG4. Det skal imidlertid bemerkes at bare en viss andel av hver 
enkelt sykdomskategori er assosiert med IgG4. For eksempel er bare 50 % av alle idiopatiske abdominal-aor-
taaneurismer assosiert med IgG4 (Kasashima S, 2011). Av alle reseserte thorakal-aorta aneurismer vil bare 
0,5-16 % være assosiert til IgG4. 
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• Abdominalt aortaaneurisme 
• Dakryoadenitt, kronisk skleroserende (ofte bilateral hevelse med lymfoid hyperplasi og fibrose) 
• Eosinofil angiocentrisk fibrose (orbita og øvre luftveier) 
• Hypofysitt (autoimmun) 
• Inflammatorisk pseudotumor i lunge 
• Kuttners tumor (tumoraktig hevelse av submandibularis) 
• Skleroserende mediastinitt (Mediastinal fibrose) 
• Mesenteritt (skleroserende) 
• Mikulicz sykdom 
• Milt (Inflammatorisk pseudotumor) 
• Multifokal fibrosklerose (identisk med IgG4 relatert sykdom) 
• Pachymeningitt 
• Paranasal sinus fibrose 
• Pankreatitt (autoimmun) type I (ofte gallegangsstenose som ved skleroserende kolangitt), 

◦ 50% har lymfadenopati 
• Periaortitt 

◦ Oftest infrarenale aorta. 
◦ Karakteriseres av et fibro-inflammatorisk vev som starter i de ytre lagene av abdominalaorta og 

iliaca-arteriene og som kan strekke seg inn i det omkringliggende vevet. Ofte uttalt affeksjon av 
adventitia, derav betegnelsen periaortitt. Kan også affisere torakalaorta. 

• Perikarditt (konstriktiv) 
• Retroperitoneal fibrose 
• Riedels thyreoiditt 
• Subglottis stenose (idiopatisk) 
• Sialoadenitt (kronisk skleroserende) 
• Skleroserende kolangitt 
• Trakeal stenose (idiopatisk) 
• Tubulointerstitiell nefritt (inflammatorisk pseudotumor i nyre) 

Klassifikasjonskriterier 

ACR/EULAR konsensus 2019: Wallace ZS, 2020, (spesifisitet 99,2-97,8%, sensitivitet 85,5-82,0%). 

Behandling 

Før behandlingen startes er det viktig at pasienten er oppklart om sykdommen, hva behandlingsmålet er, 
og om bivirkninger som kan oppstå. I noen tilfeller er symptomene små, slik at en kan vente å se om behan-
dling på sikt er nødvendig. 
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En sjelden gang kan forandringene gå tilbake av seg selv. I tilfeller som skal behandles brukes medikamenter 
og / eller kirurgi. 

• Kortikosteroider: Prednisolon i avtrappende dose over noen måneder. Initial dose er ofte pred-
nisolon 40mg/dag. Seponeringsforsøk gjøres ofte etter 3 måneder, men residiv er vanlig. Vedvarende 
dose prednisolon 5-10mg velges hos noen (OBS! betydelige bivirkninger). 

• Ved tilbakefall eller manglende behandlingsrespons er supplerende immundempende behandling 
aktuelt. 

◦ DMARDs: Metotreksat, azathioprin (Imurel) 
◦ Biologisk: Rituksimab (MabThera) 

Oppfølging 

Sykdommen utvikler seg langsomt (måneder og år). Medikamenter forventes å stanse utviklingen og lang-
somt (måneder – år) redusere godartede hevelser/svulster. Legeundersøkelse av aktuelle organer. Kontroll 
av IgG-4 og plasma-blaster (i antall pr ml) i blodprøver. Ultralydundersøkelse, CT- eller MR- undersøkelser 
dersom mistanke om tilbakefall av sykdom 

Retningslinjer 

Internasjonale: Khosroshahi A, 2015 

Litteratur 

Shenoy A, 2019 

Kamisawa T, 2014, Lancet 

Stone JH, 2012 

Bjørlykke KH, 2020 
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Illustrasjon en 50 år gammel kvinne, ikke-røker 
som utviklet kronisk tørrhoste og 
progredierende dyspne etter en 
influensa-lignende debut. ANA positiv, men 
ingen subgrupper, Raynauds fenomen. 
Diagnostisert som udifferensiert systemisk 
bindevevssykdom med lunge-manifestasjon. 

142. 

INTERSTITIELL PNEUMONI MED 
AUTOIMMUNE KJENNETEGN/FEATURES 
(IPAF) (REV 021, REV 125) 

Øyvind Palm 

Kjennetegn til IPAF 

Interstitiell pneumoni med autoimmune kjennetegn/features (IPAF) skal mistenkes når kroniske, 

inflammatoriske lungeforandringer er kombinert med revmatiske symptomer og/eller antistoff. 

Ikke klassifiserbar spesifikk bakenforliggende revmatisk sykdom (antisyntetase syndrom, sys-

temisk sklerose med flere). 

Læringsmål  REV 021, REV 125 

ICD-10: J84.1 (annen ILD med fibrose). M35.9 (uspesifisert bindevevssykdom) 

Definisjon 

IPAF Interstitiell pneumoni med autoimmune kjen-
netegn/features (IPAF) er en sykdomsgruppe med en 
kombinasjonen av idiopatisk interstitiell pneumoni 
(IIP) og en bakenforliggende ikke nærmere klassifisert 
systemisk bindevevssykdom (Fisher A, 2015). Til-
standen er et eksempel på at samarbeid mellom lun-
gelege og revmatolog er nyttig i utredning og 
diagnostisering. Illustrasjon: Lunardi F et al, Diagnos-
tic Pathology, 2011. CC BY 2.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54ff7e80a15-5a6c-4174-af16-84d9962a6bd5
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=lungesykdommer#6dfeb74d-f12a-45b8-a566-08f115f9e559966facad-1213-4a22-a8de-d0df2527e2fb
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615993
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617656
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Symptomer 

Sykdomstegn fra lunger varierer fra litt økt pustebesvær og/eller tørrhoste ved fysisk tung belastning til 
alvorlig lungesvikt 

Revmatiske symptomer er ofte ledd- eller muskelsmerter, Raynauds fenomen, utslett, feber 

eller symptomer fra ulike organer 

Klassifikasjonskriterier 

Foreslåtte klassifikasjonskriterier for IPAF (Fisher A, 2015). For å oppfylle kriterier for  IPAF 

kreves 

1. Radiologisk eller histopatologisk tegn på interstitiell pneumoni og 

2. Komplett klinisk vurdering som utelukker andre årsaker til interstitiell pneumoni og 

3. Inklomplette tegn til typisk systemisk bindevevssykdom (SLE, Sjøgrens, (dermato-) 

myositt, systemisk sklerose, MCTD) 

I tillegg til alle tre punkter ovenfor kreves minst ett punkt fra minst to av de følgende tre 

domener : 
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A. Kliniske kjennetegn B. Serologi C. Morfologiske  manifestasjoner 

1. Distale digitale fissurer 
(mekaniker-hender) 

2. Distale digitale ulcerasjoner på finger-
pulpa 

3. Inflammatorisk artritt eller pol-
yartikulær leddstivhet om morgenen >60 
minutter 

4. Palmar telangiektasi 

5. Raynauds fenomen 

6. Uforklarte digitale ødemer / puffy 
hands 

7. Uforklart vedvarende utslett over fin-
grenes DIP-ledd  (Gottrons tegn) 

1. ANA ≥1: 320 titer, diffus, 
speckled, homogenent mønster 
or 
a) ANA nukleært mønster 
(uansett titer) eller 
b) ANA centromert mønster 
(uansett titer) 
2. Revmatoid factor ≥2× øvre 
nivå av referanseområdet 
3. Anti-CCP 
4. Anti-dsDNA 
5. Anti-Ro (SS-A) 
6. Anti-La (SS-B) 
7. Anti-ribonucleoprotein 
(RNP) 
8. Anti-Smith (Sm) 
9. Anti-topoisomerase (Scl-70) 
10. Anti-tRNA syntetase ( Jo-1, 
PL-7, PL-12, EJ, OJ, KS, Zo, 
tRS) 
11. Anti-PM-Scl 
12. Anti-MDA-5 

1. Typisk radiologisk mønster ved 
HRCT 
a) NSIP 
b) OP 
c) NSIP med OP overlapp 
d) LIP 
2. Histopatologisk mønster eller 
funn ved kirurgisk lungebiopsi: 
a) NSIP 
b) OP 
c) NSIP med OP overlapp 
d) LIP 
e) Interstitiell lymphoide aggregater 
med germinale sentre 
f) Diffus lymfoplasmacytisk 
infiltrasjon (med- eller uten 
lymphoide follikler) 
3. Multi-compartment manifestasjon 
(i tillegg til interstitiell pneumoni): 
a) Uforklart pleuravæske eller 
pleurafortykkelse 
b) Uforklart perikardvæske eller 
perikardfortykkelse 
c) Uforklart interstitiell 
lungesykdom 
d) Uforklart pulmonal vaskulopati 

LIP: lymphoid interstitial pneumonia. NSIP: non-specific interstitial pneumonia. OP, organizing pneumo-
nia. 

Behandling av IPAF 

Lungeforandringene ved IPAF strekker seg fra inflammasjon (revmatisk betennelse) til fibrose med økt 
bindevev. Mens inflammasjon lar seg behandle med kortikosteroider (Prednisolon) og andre immundem-
pende medikamenter (DMARDs, biologiske legemidler), er fibrose oftest upåvirkelig. Det anbefales å 
vurdere behandlingsstart dersom lungeforandringene øker og omfatter 20% eller mer av lungevevet (ved 
HRCT). Valg av medikament baseres på vurdering av den enkeltes sykdomsforløp og gjøres av erfarne leger, 
oftest spesialister i lungesykdommer i samråd med spesialister i revmatologi. Medikamenter som ofte vur-
deres er: Kortikosteroider (Solu-Medrol, prednisolon), cyclofosfamid, rituksimab, mykofenolat, azathio-
prin, ciclosporin A. 

Anti-fibrotiske medikamenter er på utprøvende stadium ved denne indikasjonen (Torrisi SE, 2019) 

Oppfølging 

Dersom lungeforandringene er de mest alvorlige manifestasjonen av sykdommen, er regelmessig oppfølging 
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hos lungelege essensielt. HRCT undersøkelser og lungefunksjons-undersøkelser, eventuelt supplert med 
6-minutters gangtest benyttes ofte. 

Revmatologer bidrar ofte med lang erfaring med de immundempende medikamentene og vurdering av 
ulike sykdomsmanifestasjoner utenom lungene. 

Litteratur 

Fisher A, 2015 

Collins B, 2016 

S-M Koo, 2017 
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Systemisk sklerose med Raynauds fenomen, 
kalsinose (over PIP 4) og patologisk kapillaroskopi. 

143. 

KALSINOSE, CALCINOSE, SUBKUTAN 
KALK 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på kalsinose 

Kalsinose palperes subkutant med hard konsistens eller som tannpasta. 

Ofte assosiert med systemisk sklerose (begrenset form/CREST) eller dermatomyositt (oftest 

juvenil form: JDM). 

Behandling har ofte begrenset effekt. 

 

ICD-10: L94.2 

Definisjon 

Kalsinose i huden kjennetegnes ved depoter av kal-
sium-salter i huden. En kan dele kalsinose inn i fem 
hovedgrupper: 

1. Dystrofisk kalsinose (systemisk sklerose/
CREST (25%), dermatomyositt (20%), Juve-
nil dermatomyositt (44-70%)  MCTD, andre 
autoimmune, Ehlers-Danlos syndrom, 
traumer, infeksjoner, pankreas pannikulitt) 

2. Kalsifylaksi (alvorlig tilstand av uklar årsak. 
Vaskulær kalk og nekroser i hud. Risikofaktor: dialyse eller kronisk nyresvikt) 

3. Idiopatisk (ukjent årsak, ingen tidligere skader eller sykdom i huden, skrotal kalsinose) 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617241


4. Iatrogen (kalsiumholdige infusjoner, venepunktioner) 
5. Metastatisk (kronisk nyresvikt, hyperparathyreoidisme, sarkoidose, melk-alkali syndrom, kreft) 

Dystrofisk kalsinose er den vanligste form og ses i assosiasjon med autoimmune revmatiske 

sykdommer, særlig systemisk sklerose (begrenset form/CREST) og dermatomyositt (oftest 

juvenil form: JDM). 

Illustrasjon: Marek Chojnowski, Reumatologia. 2017. CC-BY-NC-SA 4.0 

• Borrelia (acrodermatiis chronica atrophicans) 
• CREST (SSc, begrenset form) 
• Dermatomyositt (særlig juvenil: JDM) 
• Dystrofisk kalsinose (ulike årsaker, se ovenfor) 
• Familiær type (sjelden), høyt fosfat, normal Ca i serum, nær ledd og trykkpunkter 
• Fosfat eller Ca høy 
• Hyperparatyreose, kronisk nyresvikt 
• Iatrogen (se ovenfor) 
• Idiopatisk calcinosis cutis 
• Infeksjon 
• Kalsifylkalsi (se ovenfor) 
• Metastatisk kalsifikasjon (se ovenfor) 
• Paget sykdom 
• Sarkoidose 
• SLE (sjelden) 
• Traumer 

Behandling 

En rekke non-farmakologiske og medikamentelle tiltak brukes, men effektene er ikke veldig 

godt dokumentert. Valg av behandling er avhengig av bakenforliggende årsak. 

Forebyggende tiltak: Normalisere fosfat, kalsium, parathyreoid hormon og albumin. 

Ikke-medikamentell behandling: Sjokkbølger, hyperbar i trykkammer eller kirurgisk 
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Legemidler: Natrium thiosulfat, bisfosfonater 

Litteratur 

Jimenes-gallo D, 2015 
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144. 

KARPALTUNNEL SYNDROM, CARPAL 
TUNNEL SYNDROM, CANALIS CARPI (REV 
063) 

Karpaltunnel syndrom, Canalis carpi 

Jan Tore Gran 

Kjennetegn på karpaltunnel syndrom 

Mistenkes ved nummenhet eller smerte i hånden med utstråling til finger 1-4, særlig om natten. 

Økt forekomst ved håndleddsartritt og i svangerskap. 

Tenar-atrofi, kliniske tester og nevrografi sikrer diagnosen. 

Læringsmål: REV 063 

ICD10: G56.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614139


Håndflate og håndledd med nervus medianus. 
Illustrasjon: Toverud K 

Definisjon 

Kompresjon av nervus medianus i håndledds-regio-
nen som medfører symptomer til hånd og fingre. 

Patogenese 

Skyldes skrumpning av ligamentet over håndrots-
kanalen hvor n. medianus passerer. 

Symptomer 

Tilstanden arter seg ved parestesier (prikninger), 
dovenhet og smerter deler av hånden. Tenar-området 
atrofierer. Kompresjon av nervus medianus i håndrots-kanalen gir smertefulle parestesier i 1.-3. finger, samt 
halvdelen av 4. finger. Spesielt ille om natten, av og til utstråling til overarm, også til skulder. Risting av 
hånden gir lindring. 

Sykdomsårsaker 

• Traume (eksessiv bruk av håndleddet, vibrasjonsskade, fraktur av karpalene) 
• Inflammatorisk: tenosynovitt, osteitt, synovitt 
• Infeksiøs: septisk håndleddsartritt, mykobakterier, Borreliose 
• Neoplastisk: neurofibrom, kondrom, osteosarkom, lipom 
• Endokrinologisk: akromegali, hypo- og hypertyreose, graviditet, menopause, diabetes, ovariektomi, 

orale prevensjonsmidler, ved hemodialyse 
• Metabolske: arthritis urica, mukopolysakkaridoser 
• Diverse: anatomiske varianter, amyloidose, artrose, ganglion, kondrokalsinose 
• Kongenital: osteopetrose, Hunters syndrom, Hurlers syndrom, pachydermoperiostosis 
• Vaskulære: tromboser, vaskulitt, aneurismer, blødninger 

Klinisk undersøkelse 

Phalens test utføres ved å presse håndflatene sammen når håndleddet holdes ekstendert (eller flektert). Gir 
parestesier i 1.-3. fingre. 

Ved Staseprøve pumpes blodtrykksmansjetten opp til 40 mmHg og kan da utløse parestesier. 
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Ultralyd-diagnosti
kk ved karpal 
tunnel syndrom. 
(A) Posisjon av 
ultralydhodet på 
håndleddet i 
palmar, nøytral 
posisjon,  fingrene 
er 
semiekstendert. 
(B) Tverrsnitt av 
medianus nerven 
i inngangen til 
karpal tunnelen. 
Nerven fremstår 
som en prikket 
linje og ødematøs. 
(C) Sagittalplan av 
medianus-nerven 
i karpal tunnelen. 
Hevelse (pil ) og 
kompresjon 
(triangel). 

Tinells test utføres ved klemming eller banking volart over håndrots-kanalen. 

 

Illustrasjon: Zhang L, Rehemutula A, Peng F, Yu C, Wang TB, Chen L – Neural regeneration research 
(2015). CC BY-NC-SA 3.0 

Diagnosen sikres med bestemmelse av nerveledningshastigheten til nervus medianus gjennom håndrots-
kanalen. Ultralyd kan avdekke klassiske forandringer med forsnevring av nerven der den gjennomborer 
kanalen. Behandlingen er oftest operativ. Steroidinjeksjon kan forsøkes først. 

Laboratorieprøver 

For ev. bakenforliggende årsak: TSH, T4, fastende blodsukker, graviditetstest, evt. urinsyre, urin stiks, rønt-
gen av hånd eller affiserte ledd. 

Differensialdiagnoser 

Vær oppmerksom på at Pronator teres syndrom gir liknende symptomer. Nervus medianus komprimeres 
under dens passasje gjennom muskelen proksimalt på underarmen 
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Dupuytrens kontraktur: Skyldes arraktig skrumpning av fleksorsenene til 3-5.te fingre med kontraktur som 
resultat. Kirurgi. Ved diabetes angripes hyppigst 3. og 4. finger, mens ved non-diabetes Dupuytrens rammes 
oftest 4. og 5. finger. 

Litteratur 

Wright AR, 2019 

Wippermann J, 2016 

KARPALTUNNEL SYNDROM  |  984

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6874691/
https://www.aafp.org/afp/2016/1215/p993.html


HRCT: Alvorlig lungeblødning i begge lunger ved 
GPA. 

145. 

LUNGEBLØDNING OG HEMOPTYSE. 
PULMONAL KAPILLARITT (REV 029, REV 
045, REV 096, REV 125) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på lungeblødning 

Symptomene på pulmonal kapillaritt kan være hoste, feber og dyspne samtidig med fallende 

hemoglobin. 

Årsaker kan være ANCA-vaskulitt, men det er mange differensialdiagnoser 

Lungeblødning er alltid alvorlig og krever rask diagnostikk, ev. behandling og tett oppfølging, 

enkelte på intensivavdeling. 

Læringsmål:  REV 029, REV 045,. , REV 096, REV 125 

Definisjon 

Akutte blødninger i lungene forekommer som en 
alvorlig komplikasjon til enkelte revmatiske sykdom-
mer som ANCA-vaskulitt (GPA, MPA), sjeldnere 
ved SLE, antifosfolipid syndrom og Behcets. Det er i 
utgangpunktet også andre tilstander som kan med-
føre lungeblødning. En kan dele dem inn i tre hoved-
grupper: Pulmonal kapillaritt, mild alveolær 
blødning og diffus alveolær skade/damage (DAD). I 
revmatologi er pulmonal kapillaritt den mest aktuelle. Illustrasjon: Baird EM, Lehman TJ, Worgall S – 
Pediatric rheumatology online journal (2011). CC BY 2.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54fbe640ece-2866-4364-8369-eadaacd3e5ab
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8d8da6a16-920b-4752-a911-b8958e78cacc
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=akutt-indremedisin#cd7b61e3-61dc-486b-bc13-58b57582e2c10191189d-f6d4-4d03-bff1-4e5f316bd325
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=lungesykdommer#6dfeb74d-f12a-45b8-a566-08f115f9e5592314040e-eac9-4a86-8b19-f3c4bff9e4f1
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3215638_1546-0096-9-33-1&query=pulmonary%20hemorrhage&it=xg&req=4&npos=40
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3215638_1546-0096-9-33-1&query=pulmonary%20hemorrhage&it=xg&req=4&npos=40
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Årsaker 

Lungeblødning ved revmatisk sykdom skyldes oftest kapillaritt som er revmatisk (autoimmun) inflam-
masjon i veldig små blodårer (kapillærene). Typiske årsaker er: 

 ANCA-vaskulitt 

• Granulomatose med polyangiitt (GPA/Wegeners) 
• Mikroskopisk polyangiitt (MPA) 

Autoimmun bindevevssykdom 

• Antifosfolipid syndrom 
• Systemisk lupus (SLE) 

Andre autoimmune 

• Anti glomerulær basalmembran (GBM, Goodpastures) sykdom 
• IgA vaskulitt (Henoch-Schönlein) 
• Kryoglobulin-assosiert vaskulitt 
• Isolert pauciimmun pulmonal kapillaritt 

Ikke-autoimmune årsaker (forårsaker DAD) 

• Akutt respiratory distress syndrome (ARDS) 
• Bronkialcyster 
• Bronkiektasier 
• Fremmedlegeme 
• Hemosiderose (idiopatisk pulmonal) 
• Lungecancer 
• Lungeemboli 
• Lungeødem 
• Medikamenter (antikoagulantia, amidarone, leflunomid med flere) 
• Mitralstenose 
• Pulmonal hypertensjon 
• Rusmidler som inhaleres (crack-kokain) 
• Transplantasjon (benmarg, lunger) 
• Tuberkulose 
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Andre former for blødning er massiv blødning dersom aneurismer på større arterier rupturerer (vaskulitt i 
store arterier (inklusiv Takayasus), Behcets). 

Symptomer 

Symptomene på lungeblødning kan være hoste, feber og dyspne samtidig med fallende blod-

prosent (hemoglobin) i blodprøver (anemi). Enkelte får hempotyse eller blodig slim. Ved min-

dre blødninger foreligger få eller ingen symptomer, mens større blødninger raskt medfører 

pustevansker. 

Lungeblødning på grunn av kapillaritt oppstår ofte i løpet av få dager og tidlig, mens blødning fra aneuris-
mer kan komme senere i forløpet av bakenforliggende sykdom. 

Diagnosen 

Anamnese på bakenforliggende sykdom eller tilsvarende symptomer, rusmilder og medikamenter. 

Ved klinisk undersøkelse finner en tachypne og auskultatorisk krepitasjon, svekket respirasjonslyd eller upå-
fallende forhold. 

CT-undersøkelse av lungene er diagnostisk viktig og viser nye, diffuse fortetninger (matt-

glass). Disse kan bildediagnostisk være vanskelig å skille fra infeksjon. Ved røntgen thoraks 

kan slike fortetninger ved lungeblødninger lett overses. 

Bronkoskopi utføres av lungeleger. Ved skylling (Bronchioalveolær lavage, BAL) påvises blødning. Under 
mikroskop kan en se makrofager som inneholder hemosiderin. 

Lungefunksjons-tester kan vise paradoksalt høye verdier for DLCO (på grunn av høyt nivå hemoglobin 
som fjerner karbon-mono-oksyd i lungene). Lungefunksjonstester imidlertid er ikke gjennomførbare ved 
alvorlig lungeblødning 

Blodprøver viser et fall i hemoglobin (blødnings-anemi), ofte også leukocytose. 
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-Dersom årsaken ikke er klar, er omfattende laboratorie-utredning indisert. Et utvalg prøver: 

• Celletellinger (Hb, Leukocytter med diff.telling, trombocytter) 
• Lever og nyre-funksjonsprøver 
• Pro-BNP 
• ANCA (PR3, MPO) 
• ANA , anti-DNA (SLE), anti-histoner (medikamentutløst SLE) 
• Komplement C3, C4, CH50 
• Antifosfolipid antistoff (lupus antikoagulant, anti-kardiolipin, anti-beta2GP) 
• anti-GBM 
• Anti-transgutaminase eller anti-endomysiale IgA antistoff (cøliaki og pulmonal hemosiderose = 

Lane-Hamilton syndrom) 
• Anti.streptokokk antistoff eller blodkulturer 
• Elektroforese (monoklonalt immunglubulin) 
• Hepatitt C og HIV antistoff 
• Kryoglobuliner 
• Urin 

Behandling 

Overvåkning. Lungeblødning er en potensielt livstruende tilstand som raskt kan progrediere. Ved mistanke 
om pågående blødning er det aktuelt med kontinuerlig overvåkning og kontakt med intensivavdeling. 
Noen vil raskt få behov for behandling i respirator. Oksygentilskudd kan være nødvendig. På intensivavdel-
ing vurderes behov for respirator og i noen tilfeller også extracorporeal  membrane oxygenatin (ECMO). 

Immunsuppresjon. Ved alvorlig kapillaritt ved autoimmun sykdom gis initialt ofte høye doser glukokor-
tikoider som SoluMedrol 1000mg iv/dag tre eller flere dager på rad etterfulgt av lavere doser eller pred-
nisolon p.o. I tillegg vurderes annen intravenøs immunsuppresjon som cyklofosfamid eller rituksimab. 

Plasmaferese / plasmautskiftning vurderes supplert særlig ved anti GBM-vaskulitt og ved alvorlig kryo-
glubulin-vaskulitt. PEXIVAS-studien viste skuffende resultater for plasmaferese ved ANCA-vaskulitt 
(Wash M, 2020) 

Prognose 

Enkeltstående blødning, selv med massive forandringer i begge lunger kan resorberes fullstendig over 
flere uker og etterlate normalt fungerende lunger. Desto viktigere er den initiale behandlingen. Residiv-
erende lungeblødning kan medføre lungefibrose. Lungeblødning er likevel alvorlig. Mortalitet ved baken-

LUNGEBLØDNING  |  988

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1803537


forliggende autoimmun sykdom, inklusiv ANCA-vaskulitt er i en eldre publikasjon estimert til 25-50% 
(Franks TJ, 2000). 

Litteratur 

Huges KT, 2017 

Nasser M, 2018 

Wells J, 2014 

989  |  LUNGEBLØDNING

https://journals.lww.com/co-pulmonarymedicine/Abstract/2000/09000/Pulmonary_capillaritis.8.aspx
https://meridian.allenpress.com/aplm/article/141/7/916/65737/Pulmonary-Manifestations-of-Acute-Lung-Injury-More
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-1668533
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4471-2401-6_10


HRCT viser NSIP ved revmatoid artritt hos en 65 år 
gammel mann. Piler viser traksjonsbronkiektasier. I 
tillegg ses subpleurale infiltrater. 

146. 

LUNGER OG REVMATISK SYKDOM. 
PULMONALE MANIFESTASJONER. NSIP, 
UIP, LUNGECYSTER (REV 125-REV 131) 

Lungesykdom 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 125-REV 131 

Definisjon 

Alle deler av lungene kan angripes ved revmatisk 
sykdom. Generelt er sykdom i lungevevet av størst 
betydning, men også manifestasjoner i hilus og 
pleura er viktig å diagnostisere tidligst mulig ved 
revmatisk sykdom. 

Ubehandlet kan enkelte utvikle lungesvikt og død 
innen kort tid. I andre tilfeller er lungeforan-
dringer konsistente over mange år. Infeksjoner i 
lunger alltid er differensialdiagnose. Riktig hånd-
tering av lunge-manifestasjoner ved revmatiske 
sykdommer kan være essensielt for organfunksjon og overlevelse. Illustrasjon: Sidhu HS, Bhatnagar G, 
Bhogal P, Riordan R – Journal of clinical imaging science (2011). CC BY-NC-SA 3.0 

Epidemiologi 

Forekomsten og alvorlighetsgraden av lunge-manifestasjoner er ulikt fordelt mellom de revmatiske syk-
dommene. 

Alle inflammatoriske bindevevssykdommer kan angripe lungene. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=lungesykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3177462_JCIS-1-32-g014&query=nsip&it=xg&req=4&npos=51
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3177462_JCIS-1-32-g014&query=nsip&it=xg&req=4&npos=51
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Diagnose 
Prevalens av 
lungemanifestasjoner 
(totalt) 

ILD Referanse 

Antisyntetase syndrom nær 100% Nær 100% Gran JT, 2002 

Systemisk sklerose ca. 60% ca. 60% Suliman YA, A& R 2015 

Myositt/Dermatomyositt 23% 23% Marie I A & R 2002 

Sjøgrens syndrom 27% 23% Palm O, Rheumatology, 
2013 

Systemisk lupus (SLE) 93% 1-2% Weidemann HP, J 
Thoracic Imaging , 1992 

MCTD 36% 36% 
Reiseter S, Arthritis 
Research and Therapy, 
2017 

ANCA-vaskulitter 

–MPA 25-55% 3-45% Alba MA, Autoimm Rev, 
2017 

–GPA 85-90% 23% Alba MA, Autoimm Rev, 
2017 

–EGPA 91% 39% 
Comarmord C A&R 2013 
Alba MA, Autoimm Rev, 
2017 

Polyarteritis Nodosa 
(PAN) Uvanlig Uvanlig 

Revmatoid artritt (RA) 80% 10% Olson AL, 2011 

Sarkoidose 90% 10-20% Aryal S, Ther Adv Resp 
Dis, 2019 

IPAF 100% 100% 

Patogenese 

De vanligste interstitielle lungeforandringene ved revmatisk sykdom er non-spesifikk interstitiell pneumoni 
(NSIP), ususal interstiell pneumoni (UIP), organiserende pneumoni (OP) (Kryptogen organiserende 
pneumoni /COP defineres ved fravær av assosiert revmatisk sykdom), lymfocytær interstitell pneumoni 
(LIP), akutt interstitiell pneumoni (AIP)/diffus alveolær damage (DAD), sjeldnere desquamativ interstitiell 
pneumoni (DIP). Klassifiseringen bygger på histologiske undersøkelser, men bildediagnostikk med  CT- 
(HRCT) undersøkelser gir oftest tilstrekkelige holdepunkter. 

Interstitielle pneumonier 
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Lungeblødning (diffus hemoragisk) hos 12 år 
gammel gutt med mikroskopisk polyangiitt (MPA). 
Både lungeblødning og pneumocystis-infeksjon er 
differensialdiagnose til NSIP. 

Type (diagnoser) Interstitiell 
inflammasjon 

Fibroblast 
proliferasjon 

Intra-alveolære 
makrofager Bikake-forandringer 

NSIP (Systemisk sklerose, 
Antisyntetase syndr, Myositt, RA, 
SLE, Sjøgrens, MCTD, IPAF) 

Uttalt ev. Flekket Sjeldent 

UIP (SSc, Antisyntetase s, Myositt, 
RA, SLE, Sjøgrens, 
ANCA-vaskulitt, IPAF) 

Minimal Uttalt ev fokalt Flekket 

LIP (Sjøgrens) Uttalt Minimalt Ingen Ev. 

DAD (-SLE, ANCA-vaskulitt) Minimal Diffus Ingen Ingen 

DIP (RA) Minimal Diffus Ingen Ingen 

Sykdomsmanifestasjoner 

Non-spesifikk interstitiell pneumoni (NSIP) 

NSIP er en vanlig form for interstitiell lungemanifestasjon ved revmatiske sykdommer, men prognosen er 
bedre enn ved UIP. Imidlertid kan NSIP gradvis utvikle seg til UIP. 

NSIP kan debutere akutt, subakutt eller gradvis og svarer ofte godt på immunsuppressiva. 

Diagnostisering av NSIP gjøres ideelt ved lunge-
biopsi, men i praksis begrenses ofte diagnostiserin-
gen til HRCT med oppfølging. Typiske funn på 
HRCT er mattglass uten bikake-mønster eller 
traksjons-ektasier. Infeksjoner (pneumocystis etc.) 
og diffus alveolær lungeblødning er viktige differ-
ensialdiagnoser. Illustrasjon: Zeier MG, 
Chaturvedi S, Jahan A, Korula A, Agarwal I – 
Clinical kidney journal (2013). CC BY-NC 4.0 

Ofte gjør lungeleger diagnostisk bronkial lavage (lungeskylling) for avklaring. 

Bildediagnostikk: Mattglass-forandringer (“ground glass opacities”) skyldes fortetninger intra-alveolært og 
interstitielt. På et HRCT bilder skal man kunne skimte karstrukturene gjennom slike matte fortetninger. 
Mattglass kan skyldes aktiv inflammasjon, hvilket indiserer igangsetting av behandling, men også infek-
sjoner og lungeblødninger medfører mattglass. Distribusjonen av forandringene, pasientens sykehistorie og 
øvrige undersøkelsesfunn kan være avgjørende for riktig tolkning. 

Blodprøver: prøver ved uklar revmatisk sykdom: ANA med subgrupper, SSA, SSB, RNP, Scl-70, anti-CCP, 
myositt-spesifikke, MDA5, CK. 
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UIP hos 55 år 
gammel kvinne 
med antifosfolipid 
syndrom. 
Bikake-mønster 
basalt i begge 
lunger. Flekket 
matt-glass 
infiltrasjon. 

Lungefibrose, idiopatisk (IPF) hos en 81 år gammel 
mann. Retikulære fortetninger fordelt i begge 
lunger. 

Ususal interstiell pneumoni (UIP) og lungefibrose 

 

Illustrasjon: USU Teaching File MUTF – MedPix Images. 

UIP og lungefibrose er konstante lungeskader som 
ofte er assosiert med revmatisk sykdom, men også 
idiopatisk (uten kjent årsak). UIP medfører lunge-
forandringer med dårligst prognose. Generelt er 
fem års overlevelse mindre enn 50% (Strand MJ, 
Sprunger D, Chest 2014). UIP ses ved mange 
autoimmune, systemiske revmatiske sykdommer. 
Lunge-manifestasjoner ved revmatoid artritt (RA) 
utgjøres av UIP i mer enn 60% av tilfellene (Bon-
gartz T, Nannini C, A&R, 2010). UIP starter ofte 
gradvis. Et kjennetegn på UIP er bikake-mønster 
(“honey-combing”), særlig basalt, bilateralt på CT-
bildene. 

Illustrasjon: Illustrasjon: Meltzer EB, Noble PW – 
Orphanet journal of rare diseases (2008). CC BY 2.0 

Bikake-mønster  representerer endestadiet av en rekke lungesykdommer. Forandringene skyldes at intra-
alveolære septa er fortykket, ødelagt eller anatomisk fortrengt. De anatomiske ødeleggelsene hindrer normal 
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Organiserende pneumoni som første indikasjon på 
antisyntetase syndrom er en relativt sjelden debut 
for denne sykdommen. 65 år gammel mann med 
forhøyet CK, CRP, SR og Jo-1 antistoff. 

gassutveksling, men per i dag er ikke kurativ behandling tilgjengelig. Funn på HRCT av lunger kan derfor 
også være en rettesnor for behandling. 

Immunmodulerende behandling (Prednisolon, DMARDs, biologiske legemidler) har vist lite eller ingen 
effekt i studier, tvert imot kan de forverre prognosen på grunn av økt infeksjonsrisiko (Raghu G, Anstrom 
KJ, NEJM 2012). Den dårlige prognosen gjør utprøving av ny, anti-fibrotisk behandling spesielt viktig. 

Pasienter med progredierende sykdom og alvorlig nedsatt lungefunksjon bør vurdere med tanke på lunge-
transplantasjon. 

Laboratorieprøver ved UIP og uklar revmatisk sykdom: anti-CCP, ANA inklusive SSA, ANCA med PR3 
og MPO. 

Organiserende Pneumoni (OP/COP/BOOP) 

OP kjennetegnes ved fibrose i distalt i lungene og 
assosiert inflammasjon. Hoste, ekspektorat, dys-
pne, nattesvette er kliniske tegn. Bildediagnostikk 
viser fortetninger, noduli/knuter og ringformede 
strukturer (Atoll-tegn). OP ses ofte ved antisynte-
tase syndrom og andre inflammatoriske myositter, 
men også iblant ved de andre inflammatoriske 
revmatiske sykdommene. Illustrasjon: Priyangika 
SM, Karunarathna WG, Liyanage I, Gunawardana 
M, Udumalgala S, Rosa C, Kulatunga A – BMC 
research notes (2016). CC BY-4.0 

Prognosen er dårligere ved bakenforliggende 
revmatisk sykdom enn ved kryptogen organis-
erende pneumoni (COP) (Yoo JW, Song JW Radi-
ology, 2011). 

Laboratorieprøver; ANA, SSA, myositt-spesifikke antistoff inklusiv jo-1, PL7 og PL12. 

Lungecyster 

Lymfocytisk Interstitiell Pneumoni (LIP) 

LIP karakteriseres av infiltrater av lymfocytt-infiltrasjoner, noduli og lymfoide follikler i lungevevet. Ofte 
asymptomatisk. CT-bilder viser flere tynnveggede cyster. 

LIP ses typisk ved Sjøgrens syndrom, sjeldnere ved RA og systemisk sklerose. 

Nodulære lesjoner kan representere lymfom, oftest MALT-lymfom som også har økt forekomst ved Sjø-
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grens og RA. I slike tilfeller er tett oppfølging og om nødvendig også biopsi aktuelt. Lab. Prøver: ANA, 
SSA, SSB, a-CCP. 

Differensialdiagnoser ved multiple lungecyster (tilpasset etter Berger I et al, Tidskr nor legefor, 2020) 

   

Diagnose Cystekontur Distribusjon Tilleggsfunn i thoraks 

Lymfoid interstitiell 
pneumoni (LIP) 

Runde, ovale, irregulære. 
Størrelsen varierer 

Diffus 
peribronkovaskulær, 
subpleural, basal 

Mattglass-fortetninger. 
Noduli i akutte stadier. 
Ev. Sjøgrens syndrom 

Lymfangioleiomyomatose 
(LAM) 

Runde, små. Irregulære 
ved langt-kommet 
sykdom 

Diffus, mer sentral 
Ev. noduli. 
Mattglass-fortetninger. 
Chylothoraks 

Nevrofibromatose-kompleks 
(NFC) Runde, små Diffus, få Noduli 

Pulmonal langerhans 
celle-histiocytose (PLCH) 

Runde, ovale, Irregulære/
bisarre 

Øvre og midtre lungefelt. 
Utsparing av 
costo-freniske vinkel 

Små, stjerneformede 
noduli. Varierende 
tykkelse på cystevegger 

Birt-Hogg-Dube-syndrom 
(BHD) 

Runde, ovale. Irregulære. 
Varierer i størrelse 

Midtre og nedre lungefelt. 
Subpleuralt, 
peribronkovaskulært 

Ingen 

Andre lungeforandringer ved revmatisk sykdom 

Bronkiektasier ses hyppig ved RA og som følge av kronisk lungesykdom også ved andre revmatiske sykdom-
mer. De medfører redusert lungefunksjon og økt risiko for residiverende infeksjoner. 

Air trapping og mosaikk-mønster på HRCT kan indikere reversible forandringer med potensiale for 
lungemedisinsk behandling ved follikulær bronkiolitt. Derimot er obliterativ bronkiolitt ofte behandlings-
refraktær. 

Revmatoide knuter (RA-noduli) ses ved a-CCP positiv RA. Oftest foreligger RA-knuter også på strekksi-
den av albuer, fingre eller andre lokaliseringer. En sjelden gang kan RA-nodui i lunger medføre ruptur og 
pneumotoraks. Knuter i lunger skal vurderes nøye for å utelukke malignitet. 

• Vennligst les mer i kapittelet om RA 

Pleuravæske relatert til inflammasjon særlig ved RA, SLE, sjeldnere ved systemisk sklerose og Sjøgrens 
syndrom. Pleuravæsken består typisk av eksudat, slik en bl.a. ser ved RA (Balbir-Gurman A, 2006). Per-
sisterende pleuravæske ved SLE er assosiert med «Shrinking lung syndrome» (Henderson LA, 2013). 
Undersøkelser: ANA, anti-CCP. Pleuravæske for proteinnivå (mer enn 30g/L er eksudat), dyrkning, PCR 
og cytologi (malignitet) ved indikasjon. 

• Mer i eget kapittel om pleuravæske og pleuritt 
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Diffus alveolær blødning (lungeblødning) ses ved ANCA-vaskulitter, særlig MPA og GPA, sjeldnere ved 
SLE, ved AplS, kryoglobulinemi og anti-GBM vaskulitt (Goodpastures). 

• Se eget kapittel om lungeblødning 

Subkutant emfysem kan påvises med røntgen eller CT. Kliniske foreligger krepitasjoner (“kram snø”) 
ved palpasjon. Årsaker kan være komplikasjon til respiratorbehandling, spontan pneumotoraks eller etter 
skader, inklusiv dykkerulykke. 

Lungeemboli 

Årsaker: Mangel på antitrombin, Protein C eller Protein S. Stase. Traume. Antifosfolipid syndrom (ApLS) 

Hovedsymptomer: Dyspne 58-84 %, Brystsmerter 58-88 %, Tachypne 70-85 %, Tachykardi 30-58 % 

Utredning: Pulmonary embolism severity index (PESI) (Kalkulator). Laboratorium: D- Dimer (fibri-
nolytisk nedbrytningsprodukt av fibrin, FDP) økt hos 20-96 %, ikke tolkbart i svangerskap. PaO2 redusert 
hos 80-90 % 

Bildediagnostikk: Røntgenologisk pleuravæske hos 30-69 %. CT etter lungeemboli-protokoll: sensitivitet 
64-100 %, spesifisitet 89-100 % (likevel ikke for helt perifere tromber). Scintigrafi av lunger: hvis normal = 
ingen lungeemboli. Pulmonal angiografi (gullstandard): sensitivitet 98 %, spesifisitet 96 %. 

Behandling: Massiv emboli — trombolyse heparin direkte i blodet, supplere med oksygen og morfin. Min-
dre emboli — Fragmin 200 IE/kg s.c x 1 + start warfarin eller DOAC (ikke DOAC ved ApLs). 

Ikke-revmatologiske lunge-infiltrater 

Maligne sykdommer: Ca. pulm. Hodgkins lymfom. Primært lungelymfom. Metastaser. Myelomatose 

Kardiovaskulære: Lungeødem. Emboli. Oksygen-indusert 

Infeksjoner: Pneumocystis jiroveci. Mycoplasma pneumonie. Tbc. aspergillose og andre fungale infek-
sjoner. Chlamydia psittaci pneumoni. Virus 

Hypersensitivitet: Medikamenter. Astma 

Corpus alieni: Dust lung, farmers lung, aspirasjon 

Avleiringer: Hemosiderose. Amyloidose 

Infiltrater med eosinofili: EGPA / Churg Strauss. Løfflers. Astma. Kronisk eosinofil pneumonitt 

Andre: Uremi. Proteinose (Pulmonary alveolar proteinosis, PAP). Stråleskade. Hamman-Rich syndrom 
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(akutt interstitiell pneumoni med høy dødelighet). Hand Schüller Christian sykdom (en histiocytose).
Eosinofilt granulom 

Noduli (Knuter) i lunger 

Årsaker: RA (CCP positiv). Lungecancer. Infeksjoner (tbc, sopp og parasitter). GPA/Wegeners granulo-
matose. Lymfomatoid granulomatose (T-celle lymfom). Sarkoidose 

• Vennligst se også eget avsnitt om noduli 

Hilusadenitt 

Årsaker: Forstørrede lungehili kan skyldes sykdom i lymfeknute, blodkar eller i bronkiene: Sarkoidose. Tbc.
Hodgkins lymfom. Ca. pulm. GPA/Wegeners. Hjertesvikt. Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Eisen-
mengers syndrom (kongenital kardial septumdefekt med venstre-høyre shunt øker pulmonalarteriertrykket 
og kan gå over til høyre-venstre shunt). Pulmonalarterie aneurisme. Mononukleose. Meslinger. 

Laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver 

• Vennligst se eget kapittel om utredning av systemiske bindevevssykdommer 

Lungefunksjonsundersøkelser 

• Vennligst se eget kapittel om lungefunksjonsundersøkelser 

Behandling 

Ved pågående inflammasjon i lungevev (NSIP) er behandlingsmålet at mattglass-forandringer går tilbake og 
progresjon av ev etablerte forandringer (UIO / fibrose) stanser. 

• Kortikosteroider (unngå ved systemisk sklerose), dosert etter alvorlighetsgrad 
• DMARDs 

◦ Mykofenolat 
◦ Azathioprin 
◦ Takrolimus 
◦ Rituksimab 
◦ Cyclofosfamid 
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Utprøvende behandling 

• Anti-fibrotiske legemidler 
• Stamcelle-transplantasjon (HMAS) / benmarg ved systemisk sklerose, diffus form. 
• Lungetransplantasjon 

Prognose 

Avhengig av om omfanget av lungeforandringene om de er progredierende eller responderer godt på behan-
dlingen. 

Litteratur 

Holle JU, 2011 
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Hovent høyre kne (artritt) og artralgi hos  en 11 
år gammel gutt med Burkitts lymfom. Initialt 
feilaktig mistanke om revmatisk feber. 

147. 

MALIGNITET /KREFT OG REVMATISKE 
SYKDOMMER. SJEKKPUNKTHEMMERE 
(REV 075, REV 201, REV 200) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 075, REV 200, REV 201 

Maligne sykdommer kan gi symptomer fra beveg-
elsesapparatet. Enkelte cancersykdommer kan også 
debutere med symptomer oppfattet som revmatisk 
sykdom. Videre foreligger det ved enkelte revmatiske 
sykdommer en økt forekomst av maligne lidelser. I 
kreftbehandlingen har immunologiske sjekkpunk-
themmere fått en sentral plass. Imidlertid medfører 
denne behandling immunrelaterte bivirkninger hos 
10-20% og 3-7% får revmatiske tilstander (Calabrese L, 
2020). 

Illustrasjon: Këpuska AB, Spahiju L, Bejiq R, Man-
qestena R, Stavileci V, Ibraimi Z – Materia socio-medica (2016). CC BY-NC 4.0 

Patogenese 

En direkte sammenheng mellom den maligne sykdommen og affeksjon av bevegelsesapparatet sees ved 
metastase til ben eller Iedd, og når den maligne sykdommen primært er lokalisert til skjelett, Iedd eller bløt-
deler. Spredningen av ca. prostata til distale femur nær kneleddet og synovialcelle-carcinom er eksempler. 

En indirekte sammenheng sees når manifestasjonen fra bevegelsesapparatet (artropati / myopati) skjer som 
en reaksjon på den maligne sykdommen uten at det er innvekst av tumorceller i det affiserte vevet. Dette kan 
skyldes toksiske effekter av cancerceller, dannelse av immunkomplekser eller antistoffer på grunn av avgift 
av tumorantigener eller ved at tumor stimulerer hypersensitivitetsreaksjoner. 

Ved kreftsykdom synker pro-inflammatoriske immunologiske mekanismer og mediatorer (T-celler, B-
celler, TLR, NOD, Sting, IL-1, IL6, IL-17, IL-12, TNF og Type-1 IFN), mens supprimerende mekanismer 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
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https://ard.bmj.com/content/79/3/309
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øker. Dette er motsatt til reaksjonene som ses ved autoimmune sykdommer. En har derfor vært bekymret 
for at behandling av kreftsykdommer med DMARDs, inklusive biologiske legemidler vil hemme fysiolo-
giske reaksjoner rettet mot kreft og øke risiko for kreftutvikling. 

Tumormarkører 

Tumormarkører er stoffer som produseres av svulster og kan påvises i perifert blod. De dannes også i friskt 
vev, men slipper i liten grad over i blodsirkulasjonen. 

Ved noen former for kreft vil tumormarkører vise forhøyde verdier, men de er sjelden organspesifikke og 
aldri spesifikke for kreft. Også ved inflammasjon og benign hyperplasi av det aktuelle organet kan forhøyede 
verdier ses. En anbefaler forsiktig bruk og kritisk tolkning av tumormarkører utenom i selekterte tilfeller. 
Supplerende utredning kan være PET/CT. 

Noen tumormarkører i blodet: 

• alfa-1-føtoprotein: Hepatocellulær cancer (kronisk hepatitt, levercirrhose) < 14kU/I 

• Ca125. Ovarialcancer (betennelser og graviditet). Produseres i peritoneum, pleura, 

perikard og normalt endometrium og øker (uspesifikt) ved irritasjon og sykdom i disse 

organene. < 35kU/I 

• CA19-9. Svulster i pankreas eller galleveier (galle-stase). Andre tilstander med galle-

stase og andre svulster. Lav sensitivitet og spesifisitet. Ikke anbefalt screening, men i 

oppfølging. < 60kU/I 

• hCG og AFP. Testikkelkreft, hCG hos 50% med non-seminomer og 20% med semi-

nomer. AFP øker ikke ved seminom. 

• HE4, human epididymidis protein 4. Markør for ovarie-kreft. Bør tas sammen med 

CA125. <60pmol/L < 60 år, <80pmol/L >80 år. 

• Karsinoembryonalt antigen (CEA). ved kolo-rektal cancer (også ved ca. pankreas, 

lungecancer, metastaserende thyreoidea-karsinom og metastaserende mammacancer, 

samt ved kroniske leverlidelser og røykere) > 5mikrog/I. Økt verdi blant røkere, høy 

alder og kronisk leversykdom. Ikke anbefalt til screening. 

• MUC-1. Systemisk residiv av cancer mamma. Økt også ved benign og malign sykdom i 

kolon, pankreas, lever, lunge, ovarier og prostata. <35kU/L. 

• Neuronspesifikk enolase (NSE) og proGRP. Små-cellet lungecancer (SCLC) (også ved 

nevroblastomer, hjernemetastaser, metastaserende maligne melanomer). NSE lett økt 

ved hemolyse. ProGRP nyttig supplement ved SCLC. 

• Prostata-spesifikt antigen (PSA). Ca. prostata (benign hypertrofi, prostatitt og urin-
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Hypertrofisk osteoartropati (scintigrafisk 
verifisert) hos pasient lungesykdom i form av 
adenokarsinom i lunge. I dette tilfellet viste 
utredningen tuberkulose i tillegg. 

retensjon). Stiger etter rektaleksplorasjon, kateter og sykling. < 4pg/I >60 år, <2,5 <50 

år. 

• S100B ved malignt melanom (og ved hodeskader) 

• TG + TGAB. Thyreoidektomerte skal ikke ha målbar TG 

Paraneoplastiske revmatiske manifestasjoner 

Myelodysplastisk syndrom: Ofte ledsaget av 
autoimmune fenomener (systemisk vaskulitt, kutan 
vaskulitt, autoimmun trombocytopeni, polyartritt, 
kolon ulcerasjoner, relapsing polykondritt og Sjø-
grens syndrom). Feber, pleuritt, og perikarditt sees 
ikke sjelden. Hyppigst med leukocytoklastisk 
vaskulitt og overlapp-syndromer. Kutane foran-
dringer (purpura, noduli, papler, hudnekrose) sees 
hos 2/3. Ofte kan man påvise kromosomforan-
dringer. Prognosen er i utgangspunktet dårlig, men 
den forverres ikke ved koeksisterende autoimmune 
manifestasjoner (Giannouli. Rheumatology 2004;  
de Hollanda et al. Arthritis Care Res 2011 ) 

Non-Hodgkins lymfom: Kan forutgås av primært 
Sjøgrens Syndrom og debutere med lokalisert myalgi (quadriceps) eller polyartritt. 

Leukemi: Barn med nyoppstått smertefull artritt ledsaget av lave antall blodceller (penier) og redusert all-
menntilstand bør vurderes av pediater, bl.a. pga. risiko for samtidig leukemi. Artritt rapportert ved adult 
T-celle leukemi, myeloid leukemi, hårcelle-leukemi (gir også vaskulitt) og akutt lymfoblastleukemi hos vok-
sne. Undersøkelse av leddvæske viser ikke alltid maligne celler. Artritten er oftest asymmetrisk, migrerende 
og ledsaget av skjelettsmerter, samt lokal ømhet. Ca.15 % av leukemi-pasienter debuterer med artritt. Opp-
til 20 % av cancerpasienter har serum RF. 

Cancer pulm: Hypertrofisk osteoartropati ved primær og metastaserende ca. pulm (clubbing, periostitt og 
artropati). Obs! Når artritt ledsages av ømhet av tilgrensende rørknokler. Illustrasjon: Ntaios G, Adamidou 
A, Karamitsos D – Cases journal (2008). CC BY-2.0 
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Revmatiske sykdommer og malignitet 

Amyloidose: Myelomatose kan gi amyloid-avleiring og polyartritt med svær periartikulær hevelse (“The 
shoulder pad sign”). Også hender og knær. Hyppig med samtidig “karpal tunnel syndrom”. 

Arthritis urica (urinsyregikt): Økt forekomst av urologiske, gastrointestinale og lunge-cancere (Wang 
W,  2015). Høye urinsyrenivåer og urinsyregikt ses sekundært ved myeloproliferative sykdommer, spes. 
polycytemia vera. Obs! For mulighet for cancer hos kvinner med a. urica som ikke har brukt diuretika. 

Bekhterev: Lymfom kan gi hurtig progredierende sakroiliitt. Mulig litt økt risiko for ca. coli, myelomatose 
og lymfom ( Deng C, Scientific Reports, 2016 

“Cancer artritt”: Uklart begrep som omfatter pasienter med akutt debut av RA-liknende sykdom hvor 
behandling av underliggende cancer fører til remisjon av polyartritt-sykdommen. Mistanke bør vekkes ved 
manglende affeksjon av hender, seronegativitet og asymmetrisk artritt – særlig med økt ALP. Perifer artritt 
ved PMR kan også være et symptom på malignitet (Michitsuji T, 2018) 

Dermatomyositt: Cancer hos 7-15 %. Gjelder sannsynligvis ikke polymyositt, personer under 49 år og 
barn. Svært sjelden cancer ved myositt assosiert til systemsykdom. De fleste får malign sykdom innen 1 år. 
Hyppigst med epiteliale cancere: ovarier, ventrikkel, nasofaryngeale (asiater). Ca. coli er sjelden. Hos 70 % 
etterfølger cancer muskelsykdommen. I en norsk epidemiologisk studie var cancer risikoen ved dermato-
myositt doblet (standard incidence rate 2.0). Tilsvarende ved polymyositt var SIR = 1.3, mens inklusjon-
slegememyositt ikke hadde økt kreft-risiko (SIR = 0.9). Ovarialkreft var vanligere ved dermatomyositt enn 
blant kontrollene fra den generelle befolkningen (8.3% vs. 1.1%) (Referanse: Doboug GC, Semin Arthr 
Rheum, 2015). 

Eosinofil fasciitt: Hematologisk malignitet og solide tumorer. Haddad H, Hematol Oncol Stem Cell Ter, 
2014 Relasjon til sjekkpunkt-hemmere i kreftbehandling er også sett. 

IgA vaskulitt / Henoch-Schönlein: Kan være debutsymptom ved solide tumorer (ca. pulm, nyrecancer, 
prostata-ca.) Podjasek J.O., Acta Derm Venerol, 2012 

Kryoglobulinemi: Type I (monoklonal IgM kappa) og thymom. 

Palmar fasciitt: Gjelder ikke de pasientene som har dette sekundært til andre revmatiske sykdommer. 
Gjelder spesielt pasienter med rask utvikling av fleksjonskontrakturer og som har artritt i håndledd og 
store ledd. Kan ha “Groove sign” – hvilket innebærer forsenkning av huden over overfladiske årer (venene 
fanges i fibrotisk vev) – særlig på håndbaken når armen holdes over hjertenivå. Noen kaller dette “Palmar 
fasciitt og artritt syndrom”. Er rapportert ved ca. ovari, endometrialt adenocarcinom, hepatocelluIrt car-
cinom, ca. ventriculi, ca. renis, ca. mamma, ca. prostata, kronisk lymfatisk leukemi og små-cellet lungecar-
cinom. Revmatiske manifestasjoner kan opptre måneder for symptomer på malign sykdom. (Sheely. Clin 
Rheumatol 2007, Krishna K. Clin Rheumatol 2011 ;  Yogarajoh M, J Royal Soc Med, 2008 
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Pannikulitt: ca. pankreas, ofte m. artritt/subkutane knuter. 

Raynauds fenomen: Metastaserende malignt melanom, ca. ovari og testis. Malignitet-assosiert Raynauds 
er ofte akutt innsettende og sees ved alder > 40. Raynauds fenomen og digitale ulcera rapportert som debut-
manifestasjoner ved residiv av cancer mamma (Decross AJ, Am J Med 1992). Ved kreftbehandling kan kje-
moterapi utløse Raynauds fenomen. 

Refleks dystrofi (Algodystrofi): Obs! ca. ovari. 

Reumatoid artritt: Lungecancer og lymfom. Kan skyldes cytostatika-behandling. Feltys gir non-
Hodgkins risiko 2.0. Paraproteinemi gir stor risiko for cancerutvikling – spesielt ved IgA lambda. Refer-
anser: De Cock D, Vest Practice and Res Clin Rheum, 2018, Klein A, Hematol Onkol, 2018 

RS3PE: Forskjellig malignitet. Symptomene kan respondere like godt på prednisolon (Karmacharya P, 
Clin Exp Rheum, 2016.) 

Sjøgrens syndrom: MALT-lymfom / non-Hodgkins lymfom (Reksten TR,  2014) 

Sweet’s syndrom: Ca. 20 % assosiert med cancer (Iymfoproliferative). Alle reagerer på kortikosteroider. 
Oftest akutt myelogen leukemi og andre hematologiske, men også solide tumorer forekommer. Obs! Det 
virker som om de responderer på behandling, men svært ofte gjenstår mikrometastaser (Heath MS, Front 
Immunol, 2019). 

Systemisk Sklerose med fibroserende alveolitt: Gir antakelig litt økt risiko for cancer pulm, ca. mamma, 
cervix cancer og hudkreft (Szekanecz E, Autoimmunity Rev, 2012). 

Vaskulitt: Taler for malignitet: Vanskelig klassifikasjon, negativ serologi, tidligere cancer, brennende 
følelse, evt. kløe. Lymfoproliferative og myeloproliferative sykdommer. 

• Typer vaskulitt rapportert sammen med malign sykdom: systemisk nekrotiserende vaskulitt, granulo-
matøs vaskulitt, hypersensitivitets vaskulitt, erythema nodosum, IgA vaskulitt/Henoch-Schönleins 
purpura, leukocytoklastisk vaskulitt, urtikariell vaskulitt og PAN. Kan også sees ved solide tumorer 
(urinveier 40%, lunger 27%, GI-kanalen 27%). 

• Også sjekkpunkthemmere som brukes i kreftbehandling kan utløse vaskulitt (Daxini A, Clin 
Rheum, 2018 

Litteratur: Gran JT. Tidsskr Nor Lægefor, 1997; Agha A, Curr Rheum Rep 2012 
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Symptomer som gjør at du bør mistenke kreft  (modifisert e. Naschitz JE ACS, 1995) 

• Cancer i sykehistorien fra tidligere 

• Cytostatika tidligere 

• Dermatomyositt hos pasienter med debut i voksen alder 

• Klinisk eller laboratoriemessig endring i forløpet av primær Sjøgrens syndrom 

• Leukocytoklastisk vaskulitt med debut etter 50 årsalderen 

• Palmar fasciitt og artritt 

• Polyartritt (akutt asymmetrisk) hos eldre som ofte sparer småleddene 

• RA og monoklonal gammopati 

• Raynauds med debut etter 50 årsalderen 

• Revmatisk sykdom uten respons på steroider eller immunsuppressiva 

• RS3PE 

• Sweets syndrom 

• Semi-migrerende artritt hos barn 

• Systemisk sklerose med atypisk interstitiell lungesykdom 

• Vaskulitt med uvanlige symptomer og forløp. 

Sjekkpunkthemmere 

Mer enn 40% av all kreft kan behandles med sjekkpunkthemmere. Revmatologiske bivirkninger er oftest 
oligoartikulær artritt som er selvbegrensende (Type 1). Symptomer behandles ved behov med kortikosteroi-
der. Mindre enn 10% av tilfellene med artritt vil trenge supplerende anti-revmatisk behandling. Sjeldnere 
oppstår mer alvorlige autoimmune sykdommer, til dels med typiske antistoff som varer en begrenset peri-
ode (Type 2). Eksempler er CCP-positiv RA, SSA og Sjøgrens syndrom, myasteni med anti-ACE og dia-
betes type-1 med pankreas-øycelle-antistoff. Noen utvikler kronisk revmatisk sykdom (Type 3). 

Ved revmatologiske manifestasjoner har optimal behandling av kreftsykdommen første prioritet. Unntak 
kan være svær myositt, myokarditt, pneumonitt eller inflammatorisk tarmsykdom. Det diskuteres om 
immunmodulerende anti-revmatiske medikamenter som klassiske DMARDs, biologiske legemidler og 
høye doser kortikosteroider kan være ugunstige for kreftsykdommen.  Om nødvendig, er kortikosteroider 
førstelinje behandling. En tilstreber lavest mulige effektive dose, helst 10mg/dag eller lavere. For biologiske 
legemidler har en over tid ikke observert sikre holdepunkter for økt kreft-utvikling eller økt residivrate ved 
tidligere malign sykdom, men data for bruk ved nylige krefttilfeller er mangelfulle (Regierer AC, 2018). For 
abatacept (Orencia) er det imidlertid verd å merke seg at sjekkpunkthemmeren iplimumab er en antagonist 
(Calabrese L, 2020). 
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Retningslinjer 

Kostine M, 2020 (EULAR, Sjekkpunkthemmere) 

Sepriano A, 2020 (EULAR, sikkerhet ved DMARDs og biologiske legemidler) 

Litteratur 

Manger B , Nature Reviews Rheumatol, 2014 

Pekuska AB, 2016 (barn med lymfom) 
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148. 

MARFANS SYNDROM (REV 063, REV 076) 
Øyvind Palm 

Kjennetegn på Marfans syndrom 

Marfanoid habitus med påfallende stor kroppshøyde, skoliose, lange, armer og ben (dolichoste-

momeli) med lange fingre og tær (arachnodaktyli) i forhold til kroppens lengde. Brystben defor-

miteter som fuglebryst (pectus carniatum). Overbevegelige (hypermobile) ledd 

Redusert syn på grunn av linse-subluksasjon 

Risiko for aortaaneurismer 

REV 063-REV 76 (ikke spesifisert) 

ICD-10: Q87.4 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c55b7e2b0-1b91-4ed7-897c-3741e6da5007
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2620688


Marfans syndrom. Positivt håndledd-tegn: 
Tommel og lillefinger når rundt håndleddet. 
Andre symptomer er stor kroppshøyde, 
aortadisseksjon, mitralklaff-prolaps og 
linseluksasjon. 

Definisjon 

Marfans syndrom er en arvelig (genetisk) sykdom 
(autosomal dominant) forårsaket av defekt (misfold-
ing) i proteinet fibrillin-1som kodes av genet FBN1 på 
kromosom 15. Således er Marfans syndrom en med-
født, genetisk tilstand som skiller seg fra de systemiske 
autoimmune bindevevssykdommene. Omtrent 25% 
er spontanmutasjoner uten familiedisposisjon (Store 
Norske Leksikon, A Heiberg 2009). Sammen med 
vaskulær form (som angriper blodårer) av Ehlers-Dan-
los syndrom, Loeys-Dietz syndrom og arvelig tho-
rakalt aortaaneurisme (HTAD), inngår sykdommen 
blant de arvelige” Marfan-lignende” sykdommene. 
Illustrasjon: Staufenbiel I, Hauschild C, Kahl-Nieke 
B, Vahle-Hinz E, von Kodolitsch Y, Berner M, Bauss 
O, Geurtsen W, Rahman A – BMC oral health (2013). CC BY-2.0 

Genetikk / arvelighet 

Ofte spontanmutasjon (25%). Mutasjon i genet FBN1 kan påvises hos ca. 85% med klinisk sikker Marfans 
sykdom (referanse: Store Norske Leksikon, Heiberg A, 2009). Prøve kan sendes Oslo Universitetssykehus, 
Ullevål. Mer om genetisk test her (genetikkportalen.no) 

Epidemiologi 

Prevalens: 1 blant 20.000 personer (ca. 500 i Norge). Marfans sykdom defineres dermed som en sjelden syk-
dom. 

Symptomer 

Skjelettsystemet: Påfallende stor kroppshøyde. Skjev rygg (Skoliose). Lange, armer og ben (dolichostemo-
meli) med lange fingre og tær (arachnodaktyli) i forhold til kroppens lengde. Brystben deformiteter som 
fuglebryst (pectus carniatum). Overbevegelige (hypermobile) ledd (Kaissi AA, 2013). 

Øyne: Ofte alvorlige synsforstyrrelser med nærsynthet (myopi) og astigmatisme (skjeve hornhinner). Linse 
subluksasjon (ektoptisk linse) påvises av øyelege. Glaukom (grønn stær). 
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Hjertet og blodårer: Mest alvorlige komplikasjoner som kan være livstruende. Uregelmessig Hjerte-rytme. 

Hjerteklaff-lekkasje. Utvidet diameter på hovedpulsåren (aortaaneurisme). Aortadisseksjon (skade og 
lekkasje i blodåreveggen). Spesiell oppmerksomhet i svangerskap er viktig. 

Lunger: Spontan lungepunktering (pneumothoraks) forekommer. 

Diagnosen 

Ofte brukes kriterier for diagnosesetting (2010 Ghent) som skiller mellom de som har Marfans sykdom i 
nærmeste familie og de uten arvelig disposisjon: 

Uten arvelig disposisjon: 

• Aortarot utvidet (Z-skår ≥2) og ektopitisk linse 
• Aortarot utvidet (Z-skår ≥2) og FBN1 mutasjon (gentest) 
• Aortarot utvidet (Z-skår ≥2) og systemisk skåring* >7 punkter (spesielt skåringssystem*) 
• Ektopisk linse og FBN1 mutasjon med kjent aortaaffeksjon 

Med familie med Marfans sykdom: 

• Ektoptisk linse 
• Systemisk skåring* Aortarot utvidet ≥7 
• Aortrot utvidet (Z-skår ≥2) 

*Skår: Pectus carniatum=2 (pes excavatum eller asymmetri=1), Malleol-deformitet (ankel)=2 (plattfot=1), 
Dural ektasi=2, Protrusio acetabuli=2, Dys-proporsjonal armlengde =1, Skoliose eller kyfose=1, Redusert 
albue ekstensjon=1, Ansiktsskjelett forandringer= 1, Striae i huden=1, myopi=1, Mitralprolaps =1. 

Gamle kriterier: major kriterier (minst 4): 

1. Redusert proporsjon overkropp/underkropp ratio (0,85 vs 0,93 hos normale) 
2. Arachnodactyli (fingre, tær), positiv tommel-håndledd-test) 
3. Skoliose mer enn 20 grader eller spondylolistese 
4. Medial malleol-feilstilling som gir pes planus (plattfot) 
5. Redusert ekstensjon i albuer (<170 grader) 
6. Pectum carniatum (fuglebryst) (Differensialdiagnose: Morquio syndrome, Noonan syndrome, Tri-

somi 18, Trisomi 21, Homocystinuri, Osteogenesis imperfecta, multiple lentigines syndrom, and Sly 
syndrome) 

7. Pectus excavatum (traktbryst) som krever kirurgi 
8. Protrusio Acetabuli (Differensial diagnoser: Paget syndrom, revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom, 
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Osteomalasi) 

Differensialdiagnoser 

Arvelig thorakalt aortaaneurisme (HTAD). Ehlers-Danlos syndrom. Hypermobilitetssyndromet. Loeys-
Dietz syndrom (TGF-beta reseptor 1 og 2 genmutasjoner, prøve sendes OUS, UUS). Menkels sykdom 
(defekt i kobber-metabolisme). Pseudoxanthoma elasticum. 

Behandling 

Ingen helbredende behandling er tilgjengelig 

• Dersom utvidelse av pulsårer (aneurismer) øker, kan operasjon for å forebygge at pulsåren sprekker 
(aortaruptur) bli nødvendig. 

◦ Kar-kirurger / thoraks-kirurger har retningslinjer for når operasjoner bør gjøres. 
◦ Slike inngrep gjøres blant annet på Rikshospitalet i Oslo 

• Blodtrykksmålinger er viktige for å oppdage eventuelt høyt blodtrykk som kan øke risikoen for aor-
taaneurismer 

• Vanlig fysisk aktivitet anbefales. Intensiv, hard fysisk trening øker trykket på blodårene og bør unngås 
• Kortison og annen immundempende behandling har ingen plass i behandlingen av arvelige binde-

vevssykdommer, til forskjell fra autoimmune bindevevssykdommer 
• Tabletter i form av en betablokker kan redusere blodårekomplikasjoner og anbefales for mange 
• Behandlingen er ellers avhengig av eventuelle komplikasjoner fra øyne, ledd, virvelsøyle og tilsvarende 

Kontroller 

Regelmessig kontroll av blodårene er viktig: MR-angiografi fremstiller de viktigste pulsårene fra og med 
hodet, halsen, brystet, mageområdet og bekkenet. Også med ultralyd Doppler / ekkokardiografi kan diame-
ter på hovedpulsåren ved hjertet og aortabuen måles. Hvis pulsåren utvider seg, gjøres målinger minst hvert 
halvår, ellers årlig i en lengre periode. Også ved CT-undersøkelse kan hele hovedpulsåren fremstilles. Under-
søkelsen gjøres ikke for ofte på grunn av røntgenstråling 

Prognose 

Det er ennå ingen behandling som kurerer Marfans syndrom. Men prognosen er bedret veldig mye de siste 
ti-år. Dette har sammenheng med nytte av regelmessig medisinsk oppfølging som inkluderer kontroller hos 
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hjertespesialist (kardiolog), undersøkelser av blodårer for å utelukke eller følge opp aneurismer og behan-
dling av pneumotoraks. 

Henvisning til spesialist 

• Pasienter bosatt i Oslo kan bli utredet ved Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for Fysikalsk 
Medisin og Rehabilitering, Postboks 4956 Nydalen, Ullevål sykehus, 0424 Oslo 

• Ved etablert diagnose (ikke medisinsk utredning) er aktuell adresse: TRS kompetansesenter for 
sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen. 

Litteratur 

Kompetansesenter, Sunnås Sykehus 

Dietz HC, 2001 

Barstow C, 2015 
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Diabetisk hånd “Preachers sign”. Pasienten kan 
ikke legge håndflatene mot hverandre på 
grunn av kontrakturer. 

149. 

METABOLSKE OG ENDOKRINE 
TILSTANDER MED REVMATOLOGISKE 
SYMPTOMER (REV 073, REV 162-167 ) 

Metabolske sykdommer i revmatologi 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 073, REV 162-REV 167 

Oversikt 

Metabolske sykdommer omfatter mange tilstander som 
er genetisk betinget. Symptomene varierer avhengig av 
sykdomsmekanismen De fleste debuterer i barne-alder, 
men noen diagnostiseres ikke før i voksen alder. De 
metabolske sykdommene medfører mer eller mindre 
utpregede revmatiske sykdommer. Et utvalg som syk-
dommer revmatologen bør kjenne til er: 

• Glukose-metabolisme (diabetes) 
• Jern-metabolismen (hemokromatose) 
• Lipider (kolesterolemi med flere) 
• Lysosomale lagringssykdommer (Gauchers syk-

dom med flere) 
• Porfyrin (porfyri) 
• Purin (Lesch-Nyhan syndrom), nyrestein, urin-

syregikt 
• Mitokondrie-sykdommer (Kearns-Sayre syndrom med flere) 

Illustrasjon: Pandey A, Usman K, Reddy H, Gutch M, Jain N, Qidwai S – Annals of medical and health 
sciences research (2013). CC BY-NC-SA 3.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=endokrinologi
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3793438_AMHSR-3-349-g002&query=diabetic%20hand&it=xg&req=4&npos=16
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3793438_AMHSR-3-349-g002&query=diabetic%20hand&it=xg&req=4&npos=16
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Akromegali 

Patogenese: Skyldes hyperplasi eller adenom i hypofyse med forstyrret veksthormonproduksjon. 

Revmatiske manifestasjoner 

• Myopati med dominerende svakhet av proksimal muskulatur. 
• Karpal tunnel syndrom bilateralt hos 30-50 %. 
• Raynauds-liknende fenomener hos 30 %. 
• Generell fortykkelse av leddbrusk. 
• Kondrokalsinose hyppig. 
• Artrose og hypermobilitet hos 75 %. 
• Noen få kan ha intermitterende artritt. 
• Ryggsmerter hos 50 %. 

Alkaptonuri (Okronose) 

Alkaptonuri er en genetisk autosomal recessiv sykdom der mangel på enzymet homogentisinsyre oksidase 
(HGO) medfører akkumulering av homogentisinsyre. Okronose betegner pigmentering av brusk og deler 
av bindevev. Sykdommen medfører degenerativ artritt i store ledd og columna med intravertebral klassi-
fikasjon. Pasientene rapporterer ofte om mørk urin. 

Diabetes mellitus og revmatiske manifestasjoner 

• Vennligst se eget kapittel om diabetes mellitus og diabetisk hånd 

Hemokromatose 

• Vennligst les om hemokromatose i eget kapittel 
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Hyperlipidemi med Corneal arcus hos 
person under 45 års alder. 

Hyperlipidemi 

EULAR anbefaler screening for kardiovaskulær sykdom 
regelmessig (minst hvert 5. år) ved revmatoid artritt. R Agca, 
et al 2016. 

Også SLE, Takayasus arteritt og mange andre inflamma-
toriske revmatisk sykdommer er beheftet med økt risiko for 
aterosklerose. En vesentlig risiko er samtidig hyperlipidemi 
som krever optimal behandling. Illustrasjon: Maharaj S, 
Chang S, Nayak SB – Clinical case reports (2015). CC BY-
NC 4.0 

Klassifikasjon av Hyperlipemier 

1. Primære Dyslipidemier: 
-Polygent betingede 
-Monogent betingede 

2. Sekundære Dyslipidemier 

–Artralgier og artritt kan sees ved type II a og en sjelden gang ved type IV 

-Xantomer lokalisert til sever sees ved type II a og III 

–Urinsyregikt assosiert med hypertriglyseridemi ved type I, IV og V hyperlipoproteinemi 

Generelt om dyslipidemier 

Blodets lipider opptrer alltid bundet til proteiner (lipoproteiner – LP). LP er makromolekyler som trans-
porterer både kolesterol og triglyserid. De er oppbygde med en fettholdig kjerne og en kappe som består av 
fosfolipider og apolipoproteiner. Apo LP sørger for binding til cellemembraner og inngår som co-faktorer 
for enzymer. ApoB finnes i LDL (Low Density Lipoprotein), apoA-1 og apoA-2 finnes i HDL (High Den-
sity Lipoprotein). 

Fettet transporteres i sirkulasjonen som lipider – enten som frie fettsyrer (fra fettvev) eller som lipopro-
teiner (fra tarm og lever). 

Kolesterol: 2/3 er bundet til LDL. Høye verdier øker kalsium inn-fluks i arterienes glatte muskelceller som 
får økt tonus og motstand i kar. Risiko for død av ischemisk hjertesykdom øker med økende serumnivå. 
Også risikoen for cerebrovaskulær sykdom synes a øke. 

Triglyserider: Økte mengder er forbundet med moderat økt risiko for hjerte/karsykdom. Økte serumkon-
sentrasjoner henger ofte sammen med lavt HDL-kolesterol. 
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HDL-kolesterol: Lave konsentrasjoner er assosiert til ischemisk hjertesykdom uavhengig av mengden total-
kolesterol. Et inntrykk av konsentrasjonen kan også fås ved måling av Apolipoprotein A1 (apoA-1). 

Lipoprotein (a): Er et LDL og høye konsentrasjoner gir økt risiko for ischemisk hjertesykdom. 

Svær hyperkolesterolemi: Defineres som serumkonsentrasjon > 13mmol/L. Disse pasientene har også et 
betydelig forhøyet LDL kolesterol, mens HDL kolesterol-nivået er normalt eller redusert. 

Kombinert hyperlipidemi: Har foruten svær hyperkolesterolemi også høye triglyseridverdier (> 10mmol/
L). Disse er ofte sekundære til cholestatisk leversykdom, nefrotisk syndrom, hypothyreose, alkoholmisbruk, 
diabetes og bulemi. 

Utredning: Total-kolesterol, HDL-kolesterol, triglyserid tatt fastende, LDL-kolesterol beregnes ifølge. 
Friedewalds formel: totalkolesterol – HDL-kolesterol – 0,45 x triglyserider (mmol/I) 

Behandlingsmål: For å redusere risikoen for hjertekarsykdom er det hensiktsmessig å senke konsentrasjonen 
av kolesterol og/eller triglyserid, og hvis mulig øke konsentrasjonen av HDL (lavt HDL forhindrer normal 
fjernelse av kolesterol fra karveggen). Kolesterol holdes under 5,0 mmo1/1 og LDL-kolesterol under 3,0 
mmo1/1) eller lavest mulig 

To typer av hyperlipidemi kan sees ved SLE. 

1. Den ene typen opptrer ved aktiv sykdom og da særlig hos barn. Den karakteriseres av lav HDL, lav 
apo-A1 og høye verdier av VLDL og triglyserid. 

2. Den andre typen sees ved behandling med kortikosteroider. Disse medikamentene virker direkte 
koronarskadelige ved å øke kolesterol, triglyserid, blodtrykket, serum glukose, vektøkning og homo-
cysteinemi – kanskje også direkte på karene. Homocystein har direkte toksiske effekter på endotel. 
Både hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi og hyperhomocysteinemi sees relativt ofte ved SLE, og 
den økte risikoen for koronarsykdom bør forebygges. (Homocystein er en aminosyre som dannes fra 
metionin, en annen aminosyre som opptrer i alle proteiner for det omdannes til cystein. Kjente 
årsaker til forhøyet homocystein er mangel på folat, vit B6 og vit B12). 

Hyperparatyreose og Hypoparatyreoidisme 

• Vennligst se eget kapittel om paratyreoidea-sykdommer 

Lysosomale lagringssykdommer / Avleiringssyk-
dommer 
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Kongenital lipodystrofi. 

Definisjon: Lysosomale lagringssykdommer omfatter ca. 50 diagnoser, mange av dem er svært sjeldne. 

• Vennligst les om lysosomale lagringssykdommer i eget kapittel og om muskelmanifestasjoner i 
kapitelet om noen-inflammatorisk myopati. 

Mukolipidoser 

• Vennligst se eget kapittel om lysosomale lagringssykdommer 

Mukopolysakkaridoser 

• Vennligst se eget kapittel om lysosomale lagringssykdommer 

Lipodystrofi 

Definisjon: Lipodystrofi er enten genetisk eller ervervet 
og defineres ved feil distribusjon av fett i kroppen. Det 
finnes begrensede og generaliserte former. Sykdommen 
er progressiv og kan være en komplikasjon til revma-
tiske sykdommer. Lipodystrofi er sjelden og opptrer på 
ulike måter. Sykdommen blir derfor ofte feildiagnostis-
ert eller oversett selv om noen forløp kan være alvorlige 
(Araújo-Vilar D, 2019). Foto: Haghighi A, Razzaghy-
Azar M, Talea A, Sadeghian M, Ellard S, Haghighi A – European journal of medical genetics (2012). CC 
BY 3.0 
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Inndeling av lipodystrofier (tabell modifisert etter Araújo-Vilar D, 2019). 

1 Kongenitale former 

 1.1 Generalisert (Berardinelli-Seip syndrom) 

  1.1.1 Type 1 Kongenital generalisert lipodystrofi (AGPAT2, recessiv, OMIM #608594) 

  1.1.2 Type 2 Kongenital generalisert lipodystrofi (BSCL2, recessiv, OMIM #269700) 

  1.2.3 Type 3 Kongenital generalisert lipodystrofi (CAV1, recessiv, OMIM #612526) 

  1.2.4 Type 4 Kongenital generalisert lipodystrofi (PTRF, recessiv, OMIM #613327) 

  1.2.5 PPARG-assosiert Kongenital generalisert lipodystrofi (recessiv) 

 1.2 Partial/begrenset 

  1.2.1 Type 1 Familiær partial lipodystrofi (Köbberling syndrom; ukjente gener, dominant eller polygen, OMIM 
#608600) 

  1.2.2 Type 2 Familiær partial lipodystrofi (Dunnigan disease; LMNA, dominant or codominant, OMIM 
#151660) 

  1.2.3 Type 3 Familiær partial lipodystrofi (PPARG, dominant, OMIM #604367) 

  1.2.4 Type 4 Familiær partial lipodystrofi (PLIN1, dominant, OMIM #613877) 

  1.2.5 Type 5 Familiær partial lipodystrofi (CIDEC, recessive, OMIM #615238) 

  1.2.6 Type 6 Familiær partial lipodystrofi (LIPE, recessive, OMIM #615980) 

  1.2.7 AKT2-linked lipodystrofi (dominant) 

Epidemiologi: Når HIV-relatert lipodystrofi holdes utenom er prevalens beregnet til 3/million. Begrenset 
lipodystrofi er vanligst (prevalens 2,4/mill), mens generalisert type bare utgjør 0,23/million (Chiquette E, 
2017). 

Sykdomsårsak: Familiær partiell lipodystrofi (FPL) skyldes mutasjoner av Lamin A-genet (lamininer er 
nukleære intermediære filamenter som sammen med lamin-assosierte proteiner opprettholder kjernens 
struktur. Virker som støtte for kromosomer og replikerende DNA). Noen har leptin-mangel. Sekundære 
former til autoimmune sykdommer, metabolsk sykdom eller infeksjon (HIV). 

Symptomer: Kongenitale former mistenkes ved påfallende mangel på subkutant fettvev, progressiv tap av 
fettvev på ekstremiteter samtidig med akkumulering av fett i lever og andre organer. Økt forekomst sam-
men med andre sykdommer (Garg A, 2011). Barn med manglende vektøkning, prominente muskler, vener, 
acanthos nigrans, xantomer, cushingoid eller akromegali-lignende utseende (Brown RJ, 2016). 

• Familiær partiell lipodystrofi (FPL) sees ofte sammen med Emery-Dreyfuss muskeldystrofi (samme 
type mutasjon). 

• Ved juvenil Dermatomyositt (JDM) har 25 % lipodystrofi. Sees også ved enkelte autoinflammatoriske 
sykdommer 

• Andre relaterte tilstander 
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◦ Ehlers-Danlos syndrom 
◦ Acrodermatitis chronica atrophicans (Borreliose) 
◦ Hudtumorer 
◦ HIV 
◦ Diabetes (med særlig stort Insulin-behov) 
◦ Alvorlig hyper-triglyceridemi 
◦ Fettlever (non-alkoholisk) 
◦ Polycystisk ovarie syndrom (PCOS) 

Vevsprøve: Lysmikroskopisk sees fiber atrofi og økning av intracytoplasmatisk fett. 

Differensialdiagnoser: Alvorlig vekttap ved anorexia nervosa, sult, feilernæring, ukontrollert diabetes, 
hyperthyreodisme, Addisons sykdom, cancer kakesi, alvorlig kronisk infeksjon. Donohue syndrom (lep-
rechaunisme), Rabson–Mendenhall syndrom, multiple symmetrisk lipomatose. Cushing syndrom. 

Behandling: Det finnes ennå ingen kurativ behandling. Assosierte autoimmune sykdommer og metabolske 
komorbiditer (diabetes, hyperlipidemi) må behandles optimalt. I noen tilfeller er leptin (metreleptin , 
Myalept®) indisert 

Prognose: Alvorlig progressiv sykdom, men med ulike sykdomsforløp. 

Litteratur 

• Araújo-Vilar D, 2019 
• Brown RJ, 2016 
• Garg A, 2011 

Mitokondriesykdommer 

• Vennligst se eget kapittel 

Porfyri 

• Vennligst se eget kapittel om porfyri 
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Purinmetabolisme 

Den vanligste årsaken til urinsyregikt er vanligvis nedbryting av purin fra nukleinsyrer eller en redusert 
utskillelse gjennom nyrene. Sjeldne tilfeller er arvelig forstyrrelse av purinstoffskiftet (sjeldent) som Lesch-
Nyhan syndrom. Allerede små barn produserer store mengder urinsyre og urinsyrekrystaller. Også nevrol-
ogiske symptomer kan oppstå. 

Skjelettsykdommer 

• Osteonekrose, skleroserende skjelettsykdommer, kondrodysplasier (hos barn) 
• Osteoporose og osteomalasi 
• Paget sykdom 
• Skjelettsmerter (differensialdiagnoser) 

Thyreoidea sykdommer 

• Vennligst se eget kapittel om thyreoidea-sykdommer 

Wilsons sykdom 

Abnormal koppermetabolisme, ofte ved defekt ceruloplasmin produksjon. Osteoartritt (agressiv artrose) 
hos 50% i håndledd. Det påvises periartikulær kalsifikasjon. Serum ceruloplasmin er ofte redusert. 
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150. 

MYOPATIER (NON-INFLAMMATORISKE). 
MUSKELDYSTROFIER, INFEKSIØS 
MYOPATI, TOKSISK MYOPATI, METABOLSK 
MYOPATI, MITOKODRIE-MYOPATI (REV 
073, REV 022) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på non-inflammatoriske myopatier 

Svakhet i muskler uten tegn til inflammasjon 

En gruppe ulike sykdommer som debuterer i ulike aldre og av forskjellige årsaker 

Anamnese, klinisk undersøkelse danne grunnlag for valg av supplerende undersøkelser (infek-

sjon, medikasjon, toksiner, endokrinologisk, genetisk med flere) 

 

Læringsmål REV 022, REV 073 

ICD-10: G71.0 Muskeldystrofi; G73.6 (metabolsk myopati); G73.5 (endokrinologisk årsak); G73.4 
(Infeksiøs myopati); G72.2 (Toksisk myopati); G13.0 (Malignitet med myopati); G71.3 (Mitokondrium-
myopati). G72.0 (Legemiddelutløst myopati) 

Myopatier utenom de inflammatoriske (Polymyositt / Dermatomyositt,  inklusjonslegememyositt) kan 
deles inn i hovedgrupper som er beskrevet i avsnittene nedenfor 

1.  Infeksiøs myositt 
2. Toksisk myopati 
3. Sekundær myopati til systemisk sykdom 
4. Muskeldystrofier 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54fcc029fa4-1b68-4631-bf50-653ac706218a
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c601f6609-6b2f-46fe-b3d9-10c48afef160
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614212
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614234
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614233
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614232
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614222
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613932
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614215
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614220


En 57 år gammel mann med dårlig kontrollert 
diabetes mellitus. Infeksiøs myositt 
(streptokokker) i deltoid muskel (pilhodet) og 
subdeltoid abscess (pil). Hevelse og smerter i 
venstre skulder med rask utbredelse mot ve 
hånd. Leukocytose >18.000 og CRP > 300. 

5. Kongenitale myopatier 
6. Metabolske myopatier 
7. Mitokondrie myopatier 
8. Idiopatiske myopatier 

Infeksiøse myositter 

ICD-10 M60.0; G73.4 

Bakterielle myositter 

Defineres som diffus muskelinfeksjon uten dannelse av abscess. 

Bakterielle infeksjoner i tverrstripet muskulatur kan skyldes invasjon fra nærliggende infek-

sjon, penetrerende traume, vaskulær insuffisiens eller hematogen spredning. Immunsup-

promerte er spesielt utsatt 

Utløsende agens er S. aureus myositt, Gruppe A strep-
tokokk nekrotiserende myositt, Gruppe B streptokokk 
myositt, Clostridium infeksjoner (gassgangren), Syn-
ergistisk non-clostridia myonekrose (spredning fra 
subcutis og fascier), Aeromonas myonekrose (traume 
oppstått under kontakt med ferskvann). MR-bilde til 
høyre: Seo YI, MD, Lee YL,   Kim JS,   Lim SH,  Hong 
BY. CC BY-NC 3.0 

Gangren på grunn av vaskulær insuffisiens. 

Infeksiøs myositt kan klassifisere i følgende kategorier: 

Pyomyositt 

• Skyldes hematogen spredning og blir ofte omtalt 
som “tropical myositis”. Hos oss sees dette hos 
kreftpasienter, immunsupprimerte pasienter, 
HIV-infiserte, diabetikere og hos pasienter med 
leversykdommer. Stafylococcus aureus hyppigst, 
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dernest gruppe A streptokokker. Debuterer gjerne over 1-3 uker med lokal hevelse, feber og noe 
smerte. 

Psoas abcess 

• Klassifiseres som primær når det ikke kan påvises noen sikker kilde for infeksjon og sekundær når den 
skyldes spredning fra nærliggende infeksjon. S. aureus vanligst. Klinisk ytrer den seg ved feber, halt-
ing og smerte (flankene, lyske) og nedsatt allmenntilstand med vekttap. 

Soppinfeksjoner i muskulatur 

Inntreffer helst hos immunsupprimerte og sekundært til soppinfeksjon annet sted. 

Candida, Cryptokokker, Cocci-diodes, Aspergillus og mange andre. 

Virale myositter 

Ofte diffuse symptomer. Kan variere fra myalgier til myositt, og rabdomyolyse er også rapportert. 

Influenzae A og B, Enterovirus, HIV, type I HTLV (human T-cell leukemia lymphoma virus), hepatitt B 
og C, Parainfluensa, adenovirus, respiratorisk syncytialt virus. Parvovirus. 

Parasitt betingede myositter 

De fleste av disse pasientene smittes under opphold utenlands. Trikinose, Toksoplasmose, Chagas syk-
dom (Trypanosoma) og andre. 

Litteratur 

Chrum-Cianfione. Clin Microbiol Rev 2008 

Toksisk / medikament-utløst myopati 

ICD-10: G72.2 (Toksisk myopati) 

Blant toksiske myopatier utgjør medikament-utløst myopati den største gruppen. Symp-

tomene kommer oftest uker eller måneder etter oppstart og bedres få uker etter seponering 

av utløsende agens. Vær spesielt oppmerksom på bruk av statiner, sjekkpunkthemmere, kor-
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tikosteroider, hydroksyklorokin og kolkisin. 

Medikamenter som kan utløse muskelsmerter (myalgi): Nalidiksinsyre (fluorokinoloner mot urinveisinfek-
sjon), ciclosporin, klofibrat, statiner, levodopa, prokainamid, hydralazin, fenytoin, barbiturater, enalapril, 
karbimazol, metoprolol. 

Myopati (myalgi og myositt) ved lipidsenkende medikamenter (statiner): Vennligst les om Immunmediert 
nekrotiserende myopati (IMNM) i kapitlet om myositt 

Kolkisin-myopati: Ofte også perifer myopati. Vakuole-myopati i type I fibre (differensial-diagnose: 
inklusjonslegeme myositt). 

Klorokin og hydroksyklorokin-myopati: Begynner nesten alltid i underekstremitetene. “Curvilinnear bod-
ies” 

Myotoni-lignende: Propranolol 

Myasteniforme: Penicillamin, klorokin, betablokkere, tetrasykliner, litium, morfin. 

Tendinopati/seneruptur: Dette kan sees etter bruk av antibiotika (fluoroquinolon) og skyldes induksjon av 
metalloproteinaser. Også ved kortikosteroider (systemisk og lokalt) 

Hypovitaminose D: kan medføre mange symptomer, deriblant muskelsvakhet 

Lokal myotoksisitet: Ved gjentatte i.m. injeksjoner (oftest når samme injeksjonssted benyttes) av anestetika 
kan lokal nekrose oppstå (Nicolaus syndrom), evt. kontrakturer. 

Malign hypertermi: Utvikles typisk hos genetisk disponerte individer når de utsettes for generell anestesi. 
Høyfebrilia, metabolsk acidose, muskelrigiditet, Stigende CK, myoglobinuri (urin myoglobin > 12pg/
m1). Disponerende: Trisykliske anti-depressiva, monoaminooxidase-hemmere. 

Myopati ved behandling av HIV/AIDS: myopati sees ved bruk av nukleosid-analog revers-transkriptase 
inhibitorer (AZT) og ved protease inhibitorer 

Sjekkpunkthemmere: Sjekkpunkthemmere (immunologic check-point inhibitors, ICI, kontrollpunk-
themmere) brukes i behandling av kreft i økende grad. Data til nå tyder på at 5-10% får revmatiske symp-
tomer og / eller sykdom relatert til denne kreftbehandlingen. Ledd- og muskelsmerter er vanligst. Artritt 
(leddbetennelser) oppstår hos 3-4%. 

Steroid-myopati: Kan utvikles under steroid-behandling og mistolkes som polymyositt / dermatomyositt 
eller eksaserbasjon under behandling av av disse. Steroid-myopati ses ved alle typer kortikosteroider, oftest 
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Sarkoidose myopati som debut-symptom hos 16 år 
gammel jente med 3 måneders kvalme, utmattelse 
og 10 kg vekttap. Forhøyet serum-kalsium og ACE. 
CK og LD normale. MR (bildet) og EMG positive. 
Muskel biopsi med typiske ikke-nekrotiserende 
granulomer, makrofager og kjempeceller. 

ved triamcinolon, betametason og deksametason. Oftest har pasienten fått langvarig behandling, men akutt 
steroid-myopati 5-7 dager etter behandlingsstart er også mulig i form av akutt quadriceps myopati og criti-
cal illness myopati, oftest ved høydose i.v. Typisk er klinisk forverring under pågående steroid-behandling og 
ingen effekt av doseøkning. Proksimale muskelgrupper og underekstremiteter rammes, mens nakkemuskler 
sjelden angripes. Muskelbiopsi viser type II fiberatrofi, sjeldnere type II eller diffus nekrose. 

Litteratur: 

Doughty CD, 2019 (toksisk myopati) 

Brahmer JR, 2018 (Sjekkpunkthemmere: (ASCO guidelines) for behandling av bivirkninger= 

Calabrese L,  2018 (Sjekkpunkthemmere) 

Minetto MA, 2018 (steroid myopati) 

Stein M, 2000 (hydroksyklorokin) 

Fernández-Cuadros ME, 2019 (Kolkisin) 

Myopati sekundært til annen sykdom 

ICD-10; G73.7 

Muskelfunksjonen lider på grunn av annen syk-
dom, malnutrisjon eller alkoholisme. Illustrasjon 
til høyre: Sarkoidose, Amir B. Orandi. Pediatric 
Rheumatology Online Journal, 2016. CC BY-4.0. 

Endokrin myopati 

ICD-10 G73.5 

Thyreoidea-sykdom, Parathyroidea-sykdom, 
hypofyse eller binyre-sykdom 

Thyreotoksikose: Muskelsvakheten lokaliseres 
oftest proksimalt og er mer uttalt enn hva atrofien 
skulle tilsi. Bulbære muskler og øsofagus kan affis-
eres (akutt thyreoid myopati). CK oftest normal. 
Tilstanden bedres ved neomercazol. 
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Thyreotoksisk periodisk paralyse er tilbakevendende episoder av muskelsvakhet som varer fra minutter til 
dager. Kan utløses ved avkjøling eller fysisk belastning. Ofte lav CK under anfall. 

Hypotyreose: Symptomer er proksimal svakhet, tretthet, langsomme bevegelser av musklene og myalgi. 
Laboratorieprøver viser oftest høy CK. Kan debutere med rabdomyolyse. 

Hoffman syndrom (adult hypotyreoid myopati med smertefulle kramper). 

Kocher-Debre-Semelaigne syndrom (Hoffman syndrom uten kramper). Nedsatte reflekser. 

Akromegali (høy somatotropin/veksthormon): 50 % får muskelsvakhet. Gradvis og progressiv. Lite atrofi. 
CK lett økt. 

Hyperparatyroidisme: Proksimal muskelsvakhet. CK ofte normal. EMG viser nedsatt størrelse av motor-
unit potensialene og økte polyfasiske potensialer uten spontan aktivitet. 

Hypoparatyreose: Distal nummenhet, parestesier, carpopedal spasme, diffuse muskelkramper (Chvosteks 
og Trousseaus tegn ofte positive). 

Steroid myopati (og Mb. Cushing): Vennligst se Toksisk myopati ovenfor 

Mb. Addison: Mellom 25% og 50 % av pasienter med binyresvikt har muskelkramper og svakhet: dette 
gjelder uansett årsak til binyrebark-svikten. Behandles med kortison. Kan også gi hyperkalemisk periodisk 
paralyse. 

Hypopituitarisme / hypofyse-svikt (Simmond-Sheehans syndrom): Uttalt svakhet med atrofi. 

Systemisk inflammatorisk sykdom 

Systemisk lupus erythematosus (SLE): Myopati oftest relatert til behandling med steroider eller hydroksyk-
lorokin (Plaquenil) 

Systemisk sklerose: Skleromyositt (vennligst se systemisk sklerose) 

Revmatoid artritt: Myopati er sjelden, utenom medikament-betinget (toksisk) 

Systemisk sklerose: Skleromyositt med ant-Scl 75/100 antistoff 

Sjøgrens syndrom: Myositt hos 3% 

Mixed connective disease (MCTD): Myositt inngår i klassifikasjonskriterier og ses hos ca 30% 

Sarkoidose-myositt 

Elektrolytt-forstyrrelser 
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• Kalium eller magnesium (hypo- og hyper-). Hyperkalemisk periodisk paralyse. 
◦ Hypokalemi: lett: 3,0-3,5mml/L (uspesifikke eller ingen symptomer), moderat 2,5-2,9 (sliten-

het) , alvorlig <2,5mm/L (risiko for hjertearytmi og pareser) 
• Hypofosfatemi 

Critical illness myopati 

• Non-depolariserende nevromuskulær blokkerende stoffer 
• Steroid-myopati 

Amyloid myopati 

• Primær amyloidose 
• Familiær amyloidose (TTR mutasjon) 

Muskeldystrofier (Arvelige myopatier) 

ICD-10 G71.0 

Muskeldystrofier er en heterogen genetisk betinget sykdomsgruppe som klinisk karakteriseres av pro-
gredierende proksimal muskelsvakhet uten affeksjon av nakke og ansiktsmuskulatur. Ved muskelbiopsi 
påvises dystrofi, hvilket innebærer degenerasjon og regenerasjon av muskelfibre. I tillegg sees fibervariasjon 
og sentralt lokaliserte myonuclei. Med tiden erstattes muskelvevet av fett og fibrøst vev. CK er ofte forhøyet. 

I løpet av de senere årene er mange av de tilhørende gen-defekter kartlagt (genportalen.no). Ofte multior-
gansykdommer med debut i barnealderen, men start i voksen alder forekommer og da gjerne med myopati 
som dominerende symptom. 

Sykdomsårsak 

Sykdommene skyldes DNA mutasjoner hvor delesjoner gir tap av DNA, mens punktmutasjoner gir foran-
dringer i koden. Mutasjonene affiserer proteiner lokalisert til muskelcellen. For å forstå de ulike muskeldys-
trofiene er kunnskap om disse helt nødvendig. 

1. Dystrofin-glykoprotein kompleks: Dystrofin: lokalisert til den cytoplasmatiske siden av cellemembranen 
(muskelceller og hjertemuskelceller). Den amino-terminale delen fester seg til aktin (kontraktile element), 
mens en del fester seg til 13-dystroglykan (transmembran). alfa-dystroglykan er lokalisert ekstracellulært 
og bindes til alfa-laminin (merosin). Syntropin kompleks (cytoplasmatisk). Festes til dystrobrevin og dys-
trofin. Sarkoglykan kompleks (cytoplasmatisk) lokaliseres sammen med sarkospan. 
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Limb girdle myopati. “Vinge-scapula” og hypertrofi 
av legger. 

2. Merosin: Samlenavn for ulike lamininer. Bindes blant annet til alfa-dystroglykan (struktur stabilitet). 
Forekommer også i perifere nerveceller 

3. Integriner: Transmembrane reseptorer som sikrer binding mellom ECM og celleskjelettet. Bindes også 
til merosin. 

4. Proteiner i cellekjernen: Emerin lokaliseres på innsiden av membranen på skjelettmuskelceller, hjerte- og 
glatte muskelceller. Laminin A, B og C. Valosin inneholdende protein (VCP) og PABN1 

5. Enzymer: Kalpain-3 (proteolytisk). Fukutin (glykosyltransferase). TRIM32, GNE 

6. Andre strukturer: Dysferlin (skjelettmuskel og hjerte). Caveolae er invaginasjoner i sarkolemma (celle-
membranen) 

Symptomer 

Muskeldystrofiene har ulike kliniske symptomer og undersøkelsesfunn som omfatter pseudohypertrofi 
(store muskler, men redusert muskelstyrke), reduserte respirasjonsmuskler, svak rygg, arytmier, distal 
muskelatrofi, redusert ansikts- og skuldermuskulatur. Progredierende symptomer, ofte fra barne-alder, 
men enkelte typer begynner senere. 

Ulike muskeldystrofier: 

Limb Girdle Muskeldystrofi (LGMD) 

Det funnet en rekke autosomalt dominante typer 
(sjeldne) (LGMD1A-F) og autosomalt recessive 
former (LGMD2A-J). Omtrent 90 % utgjøres av 
type 2. Type lA og 2B kan ha inflammatoriske infil-
trater, mens type 1A, 2G og 2J kan ha “rimmed 
vacuoles” (differensialdiagnose: Inklusjonslegeme 
myositt). Foto til høyre: Omar Abdulmonem 
Mahmood , Xinmei Jiang, Qi Zhang, Neural 
Regen Res, 2013. CC BY-NC-SA 3.0. 

Noen typer nedarves autosomal dominant, andre recessivt. 

• LGMD1A: Skyldes mutasjon av genet som koder for myotilin. Ekstrem sjelden. Kan starte i voksen 
alder. Progressiv muskelsvakhet. Kontrakturer og kardiomyopati kan sees. Dysartri. Histologisk kan 
“rimmed vacuoles” og inklusjoner påvises. 

• LGMD1B: Skyldes mutasjoner i genet som koder for lamin (LMNA). Laminer er filamenter lokalis-
ert til den indre delen av cellekjernen (Se skjematisk tegning). Mutasjoner i LMNAgenet er, utenom 
limb girdle muskeldystrofi, også assosiert med flere sykdommer, deriblant Emery-Dreifuss muskeldy-
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strofi, Charcot-Marie-Tooth sykdom, familiær lipodystrofi og dilatert kardiomyopati. 
• LGMD1C: Skyldes mutasjoner i genet som koder for Caveolin-3. Dette er et protein lokalisert til de 

såkalte “små huler”, dvs. små invaginasjoner på plasmamembranen hvis funksjon er å delta i cellens 
signalsystem. Begynner i barnealder eller i voksenalder. Progressiv muskelsvakhet eller myalgi utløst 
av fysisk anstrengelse. Hypertrofi av legger. Muskelbiopsi viser redusert farging for caveoiin-3. 

• LGMD1 D-F: Mutasjoner: DnaJ homolog subfamily B member 6, Desmin, Transportin-3. 
• LGMD2A: Disse kalles ofte kalpainopatier. Kalpainer er kalsiumavhengige cystein proteaser. Syk-

dommene debuterer oftest mellom 8 og 15 års alder med progressiv atrofi av posteriore muskler i 
ekstremitetene (adduktorer, semimembranosus og vastus intermedius). Abdominalmuskler kan affis-
eres. Scapulær “winging” hos 80%. Kontrakturer utvikles hos 67%. CK økt opptil 20 ganger nor-
malen. Utgjør 10-30 % av alle LGMD2. Histologisk sees lobulære fibre. Mutasjon av calpain-3. Kan 
gi asymptomatisk forhøyelse av CK, dog er de fleste ikke gangbare i 40-arsalderen. 

• LGMD2B: Disse kalles dysferlinopatier. Dysferlin er et sarkolemmalt protein. Tilstanden rammer 
oftest unge voksne i annen og tredje dekade (11-48 år). Distal affeksjon kan forutgå proksimalt engas-
jement med mange år. Biopsi viser ofte inflammasjon. Utgjør 30 % av alle LGMD2. Starter i leggene 
(“Miyoshi myopati”). Pasienten har vansker med å stå på tærne. CK tydelig forhøyet. Kan diagnostis-
eres ved å påvise mangel av dysferlin i leukocytter (Western blot). 

• LGMD2C-F: Benevnes sarkoglykanopatier. Utgjør 6-10% av alle LGMD2. En type rammer Dys-
trofin som er en integrert del av muskelcellens cytoskjelett. Hele komplekset kalles DGC (Dystrofin 
glykoprotein kompleks) og representerer en fysisk forbindelse mellom aktin (kontraktilt element), 
cytoskjelettet og ekstracelluIr matrix (ECM). Sannsynlig hovedfunksjon er å beskytte sarkolemma 
mot skader under kontraksjon og relaksasjon. 2D kalles dysferlinopati. Høy CK, evt. også 
makroglossi. 

• LGMD2G: Skyldes mutasjoner i genet som koder for telethonin. Rapportert fra Brasil. 
• LGMD2H: Skyldes mutasjoner i genet som koder for Trim32. Rapportert fra Canada. 
• LGMD2I: Skyldes mutasjon i genet som koder for FKRP (Fukutin relatert protein). Ikke sjelden i 

Nord-Europa. Omtrent 50 % utvikler kardiomyopati og svakhet av respirasjonsmusklene. FKRP er 
lokalisert til endoplasmatisk retikulum (Fukutin til Golgi-apparatet). 

• LGMD2J: Skyldes mutasjoner i genet som koder for titin. Finland. 
• LGMD2K: Skyldes mutasjon i POMTI-genet (som dog oftest gir Walker-Warburg syndrom). Tyrkia 

og England. 
• LGMD2L: Skyldes mutasjon i genet som koder for Fukutin. (Prevalens i Norge 1/54 000). 
• LGMD2M: Skyldes mutasjoner i POMGnT1 genet (gir oftest Muscle-Eye-Brain sykdom). 
• LGMD2N: Skyldes mutasjoner i POMTZ. 

Dystrofinopatier: 

Duchennes muskeldystrofi 

Sykdomsårsak: X-bundet recessiv. Defekt i dystrofingenet (X-kromosom), delesjon, spontane mutasjoner 
hos 1/3. 
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Forekomst: Debut blant gutter i 2-4 års alderen. Prevalens 1/18 000 menn, debuterer oftest i barneårene, 

Symptomer: Redusert kraft i nakke-fleksorer, vaggende gange, tendens til å gå på tå, falltendens, 

Undersøkelsesfunn: Hypertrofi av legger, proksimal kraftsvikt, positivt Gowers tegn. 

Blodprøver: CK 50-100 ganger forhøyet ved fødselen. Immunohistokjemisk påvisning av manglende eller 
redusert dystrofin. 

Behandling: Ingen effekt av immunsuppressiva 

Prognose: Mange sitter i rullestol for 12 års alderen. 

 

Beckers muskulær dystrofi 

Genetikk: X-bunden recessiv (gutter affiseres). 10 % skyldes spontane mutasjoner. Defekt i dystrofin-genet 
(“mild form for Duchenne”). 

Forekomst: Insidens 5/100 000 for 20 års alderen. 

Symptomer: De fleste får vanskeligheter med forflytning. 28 % debuterer med “legg-klaudikasjon”. Myalgi 
og muskelkramper. Kardiomyopati forekommer. Ofte redusert IQ. 

Blodprøver: CK forhøyet 20-200 ganger øvre normalområde. 

 

X-bunden dilatert kardiomyopati 

Andre: 
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Myotonisk muskeldystrofi (A: DM1, B: DM2). 
Blant voksne opptrer svakhet i ansikt- og 
svelgemuskler med ptose og svelgevansker. 
Myotoni når pasienten griper eller muskulaturen 
perkuteres. 

Fascio-scaplulo-humeral dystrofi 

Symptomer: Muskelatrofi i ansikt, skulderregion og 
hofter. Vinge-scapula (Scapula alata). Senere distal 
atrofi i ekstremiteter. Hørselstap. Retinale teleangiek-
tasier. 

Forekomst (prevalens): Omtrent 4/100.000 

Skulder-hofte muskeldystrofi 

Dystrofia myotonica, DM 1 og DM 2 

Forekomst: 1,5-5,5/100.000 

Symptomer: Distal muskelsvakhet i DM1. Proksimalt 
i DM2. Klinisk myotoni med vansker å relakser etter 
kontraksjoner. Karatakt, diabetes, håravfall frontalt, 
arytmier, kolecystitt. Ptose. Svangerskaps-komp-
likasjoner. Foto: Benedikt Schoser, Lubov Tim-
chenko, Curr Genomics, 2010. CC BY 2,5. 

Periodiske pareser 

Periodisk paralyse skyldes arvelig myopati. Symptomenes alvorlighetsgrad varierer, slik at ikke alle med 
genetisk disposisjon blir syke. .Autosomal dominant arvegang 

• Hypokalemisk periodisk paralyse 
• Hyperkalemisk periodisk paralyse 
• Kongenital Paramyotoni (ofte sammen med hyperkalemisk periodisk paralyse) 
• Andersen-Tawil syndrom (langt QT syndrom 

Bent spine/Dropped head syndrom 

Starter etter 60 års alder. Dropped head syndrom forårsakes av svakhet i nakke-ekstensor og har mange 
mulige årsaker: Motor nevron sykdom (ALS), myastenia gravis, kronisk demyeliniserende polynevropati og 
andre nevropatier, samt inflammatoriske og metabolske myopatier. 

I enkelte tilfeller koeksisterer «Bent spine» på grunn av abnormal fleksjon i truncus-muskulatur. Acyl-
CoA dehydrogenase mangel (MADD) er en av flere årsaker 

 

Okulo-faryngeal muskeldystrofi 
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Forekomst: Relativt sjelden. Starter i 40-50 årene. 

Symptomer: Ptose og dysfagi. Oftalmoparese og bulbær svakhet med dysartri og dysfagi. Sjelden distal 
muskelsvakhet. 

 

Ullrich syndrom: (mutasjoner i genet for kollagen II) 

 

Emery-Dreifuss muskeldystrofi 

Genetikk: Emerin genet. X-bundet, recessiv 

Symptomer: Debut blant gutter I tenårene. Muskelsvakhet, særlig skuldre og legger. Arytmi. Gradvis 
utvikling av kontrakturer. 

Diagnose: Forhøyet CK i blodet. Gentest 

 

Amyloid myopati av familiær årsak 

Genetikk: Transthyretin mutasjon. Autosomal dominant arvegang 

Utredning: Elektroforese med immunfiksering og kvantitering av monoklonale proteiner i serum og urin 

 

Distale myopatier (noen av disse klassifiseres av noen som IBM): 
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60 år gammel mann med atrofisk muskulatur 
fra tidlig voksen alder. Muskelsvakhet fra 47 års 
alder. Fra 55 år tilkommet atrofi og svakhet i 
håndmuskler/hender. Nylig tilkommet 
progredierende paresestier i hender og føtter. 
Welander distale muskeldystrofi. Jennifer Gass,J 
Clin Neuromuscul Dis. 2017. CC BY-NC-ND 4.0 

Welanders distale myopati 

Symptomer: Autosomal dominant, debutalder 20-77 
år, noe flere menn, starter oftest i hender (finger-flek-
sorer og håndledd), svakhet og atrofi, kuldefølelse i 
hender og føtter hos 90%. Fotos: Jennifer Gass,J Clin 
Neuromuscul Dis. 2017. CC BY-NC-ND 4.0 

Genetikk: Assosiert med defekt i TIA1 genet som er 
med å styre apoptose. Andre mutasjoner i TIA1 genet 
forårsaker amyloid lateral sklerose (ALS) og fronto-
temporal demens. 

 

Tibial muskel dystrofi (distal myopati med ante-
rior onset, UDD myopati, Markesbery-Griggs 
distal myopati) 

Genetikk: Autosomal dominant 

Symptomer: Debut etter 35-årsalder, initialt m. Tibialis anterior. Aldri håndmuskulatur. 

Sen adult form: Autosomal dominant, begynner i underekstremitetene distalt – for så å affisere hender. 

Tidlig adult form: Debut 19-20 år. Starter distalt – ofte i m. gastrocnemius, ofte negativ familie-anamnese, 
CK nesten alltid forhøyet. 

Undersøkelser: CK lett forhøyet hos 62 %. Elektron mikroskopi viser ofte vakuoler. 

 

Nonakas distale myopati GNE-myopati. Inklusjonslegeme myositt 2. 

Symptomer: Debut fra tenårene til 20-30 årene, fremre partier av leggen. Drop-fot på grunn av muskulær 
svakhet. 

Genetikk: Autosomal recessiv eller autosomal dominant former 

Prognose: Oftest rullestolavhengighet fra 20-års alder. 

Myofibrillære myopatier 

En gruppe morfologisk lignende myopatier som har ulike genetiske årsaker. 

Symptomer: Langsom progredierende muskelsvakhet i proksimal og / eller distal muskulatur. Distal affek-
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Miyoshi myopati med distal atrofi hos en 
28 år gammel mann. 

sjon hos 80%. Enkelte får sensorisk nevropati (20%), muskelstivhet, smerter og kramper. Kardiomyopati 
hos 15-30% 

Miyoshi distal muskelatrofi 

Dysferlin-defekt som også er assosiert med limb girdle dys-
trofi type 2B (LGMD2B) som imidlertid preges av proksi-
mal svakhet. Miyoshi dystrofi debuterer oftest omkring 19 
års alder. Muskulær atrofi og svakhet, særling i legger (m. gas-
tronemicus og m. soleus). Over noen år angripes også lår- og 
gluteal muskulatur. Delvis også underarmer, men aldri hen-
der. Illustrasjoner til høyre: Zoya R. Umakhanova, Front 
Neurol, 2017. CC BY 4.0. 

 

Nemalin myopati (NM) 3 

Svakhet, hypotoni og utslukkede dype senereflekser. Ansikt, 
nakke-fleksorer, proksimal ekstremitetsmuskulatur. I alt 
seks typer, men overlapp forekommer 

1. Alvorlig kongenital (neonatal) (16%) 
2. Intermediær kongenital (20%) 
3. Typisk kongenital form (46%) 
4. Barnealder-debut(13%) 
5. Voksen-debut (late-onset) (4%) 

Kongenitale muskeldystrofier (Merosin-mangel, central core, nemaline, dystroglykanopatier) 

ICD-10: G71.2 

Symptomer: Varierende penetrans. Nyfødte med slapp «floppy» muskeltonus. Kan medføre respirasjon-
sproblemer. Kan være assosiert med malign hypertermi og rabdomyolyse. 

Nomenklatur etter anormale sentrale deler («cores» av muskelfibre (under mikroskop). 

Litteratur: 

Luo s-S L. Muscle Nerve 2010; 43: 402-9 

Stensland. Neuromusc Disorders 2011; 21: 41-6 

Udd B. Neuromusc Disorders 2012; 22: 5-12 
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North KN, 2014 (kongenitale myopatier) 

Bönnemann CK, 2014 (kongenitale myopatier) 

Metabolske myopatier 

ICD-10 G73.6 

Definisjon: Metabolske myopatier skyldes ofte en enzymdefekt som rammer muskelenergimetabolismen. 
Sykdommene påvises oftest ved biopsi. Det finnes fire metoder for produksjon av energi (dvs. adenosin tri-
fosfat – ATP) i muskulatur: 1) glykogen metabolismen, 2) lipid stoffskiftet, 3) fosfo-kreatinin lagre og 4) 
purinnukleotid syklus. 

I hvile, ved kulde og under faste skjer det hovedsakelig nedbrytning av fettsyrer. Ved submaksimalt arbeid 
(jogging) skaffes energi først via aerob glykolyse (glykogenolyse / elektrontransport-kjeden), etter hvert 
fettsyreomsetting. Ved maksimalt arbeid benyttes anaerob glykolyse, fosfokreatinin og ATP via purinnuk-
leotid syklus. Glykogen (brytes ned i cytosolen) brukes altså til muskelenergi ved kraftkrevende arbeid, 
mens ved lav-aktivitet er lipider hovedkilden for muskelenergi. ATP-produksjon under anaerobe forhold er 
mindre effektivt og krever nedbrytning av pyruvat til laktat i cytoplasma. All energiproduksjon foregår til 
slutt i mitokondriene. 

Genetikk: Familiær forekomst av muskelsykdom (17 %) 

Symptomer: Mistanke om metabolsk muskeldystrofi vekkes ved: 

• Symptomer oftest etter anstrengelse (smerte, kramper, evt. CK-stigning). Ved defekter i glykogenoly-
sen opptrer smerter etter kortvarig hardt muskelarbeid. (Overkommer pasienten imidlertid denne 
første smerten og kraftsvikten, kan de komme seg igjen gjennom nedbrytning av fett eller mobiliser-
ing av glukose fra blodbanen. Dette kalles ofte “second wind”. Dette gjelder de dynamiske 
metabolske myopatiene, men ikke de statiske metabolske myopatiene som Cori-Forbes, Andersen og 
Pompe. 

• Svakhet i hvile hos 43 % 
• CK-forhøyelse hos 57 % 
• Rabdomyolyse 
• Økte glykogen- eller lipidavleiringer ved histologisk u.s 

Hyppigste symptom er smerter, svakhet, evt. krampe etter fysisk anstrengelse, gjerne med CK-stigning som 
kan være betydelig. 
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Ved forstyrrelser i glykogenolysen sees CK-stigning ved sykkelbelastning. 

«Forearm ischemic test» gir manglende laktatstigning ved alle glykogenolyser bortsett fra ved fosforylase 
kinase b-mangel, brancher enzymsykdom og maltasemangel. 

Sykdom Laktat Ammoniakk 

Normalt Stiger 3-4 x normalen Stiger 3-4 x normalen 

Inkonklusiv test Ingen stigning Ingen stigning 

Type III, V, VII, IX, XI Ingen stigning Stiger 3-4 x normalen 

MAD (Multippel acyl-CoA 
dehydrogenasemangel) Stiger Ingen stigning 

β-oksidering av frie fettsyrer skjer anaerobt i mitokondriene og genererer ATP. Korte og mellomlange 
fettsyrer passerer fritt over fra cytosolen til mitokondriene. Lange fettsyrer derimot må først bindes til kar-
nitin, en prosess som involverer acyl-karnitin-translokase og karnitin palmitoyltransferase (CPT) I (over 
ytre membran av mitokondriene) og II (over indre membran). 

Anbefalte blodprøver ved utredning av metabolsk myopati 

• Blodsukker, ASAT og ALAT 

• CK 

• Laktat 

• Frie fettsyrer 

•  3-hydroksybutyrat 

• Total og fri karnitin 

• Myoglobin 

Ofte er total karnitin lav og ratioen frie fettsyrer/ 3-hydroksybutyrat høy (nedsatt laktogenese). Ved defek-
ter i fettsyrenedbrytningen vil de biokjemiske avvik ofte være påvisbare bare ved symptomer eller ved belast-
ning. 

Symptomene hos voksne opptrer ofte mange timer etter hard muskelbelastning. Myopati kan være eneste 
symptom eller kombinert med symptomer som retinopati, cerebrale, polynevropati og leveraffeksjon. 

Sykdommer relatert til forstyrrelser i glykolysen (Glykogenavleiringssykdommer) 

ICD-10 G73.6 
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Det er 4 typer metabolsk myopati som nesten alltid debuterer med muskelsymptomer: type V, VII, X og 
Xl. De andre kan også starte med manifestasjoner fra andre organer. 

Type 0. “Muskel-aglykogenose”. 

Her skjer det ingen avleiring av glykogen fordi det ikke syntetiseres. Skyldes mangel på enzymet glykogen 
syntetase. Defekt glykogen syntese kan imidlertid også skyldes mangel på muskel-glykogenin som er det 
enzymet som setter sammen de første glykosyl-enhetene i starten på syntesen av glykogen. 

Type IA. von Gierkes sykdom (glukose-6-fosfatase-mangel). 

Gir egentlig ingen myopati, men glykogenavleiring i lever. 

Type II. Alfa-glykosidase-mangel (Pompe sykdom er den infantile form). 

• Voksen type har debut etter 20 års alder. Ofte proksimal, men 1/3 debuterer med respirasjonssvikt. 
Hypertrofi av legger. Muskelbiopsi viser atrofi og glykogen-overskudd. 

• Vennligst se også kapitlet av lysosomale lagringssykdommer 

Type III. Cori-Forbes sykdom (amylo-1,6 glykosidase-mangel). 

Debuterer med leverdysfunksjon i barnealder. Remisjon omkring puberteten. Myopati med muskelsvakhet 
i 30-40 års alder. Atrofi av distal muskulatur i underekstremitetene og intrinsike håndmuskler. Som oftest 
relativt mild sykdom. Type III a rammer lever og muskel, type III b bare lever. 

Type IV.“Branching” glukosidase-mangel (Andersens sykdom). 

Bare små mengder glykogen avleires, men disse har lange sidegreiner. Rammer barn. Fatal leversvikt. Ev. 
hjerte og hjerne. 

Type V. McArdles sykdom (myofosforylase-mangel). (Vieitez I  Neuromusc Disord 2011). 

Genetikk: Autosomal recessiv arv (mutasjoner i PYGM-genet som koder for myofosforylase). 

Prevalens: 1/100 000. Mann : kvinne ratio er 1. Debuterer i barnealder (alvorlig) eller i voksen alder. 

Patogenese: Myofosforylase starter nedbrytningen av muskelglykogen ved å omdanne glykogen til 
glukose-1-fosfatase. Imidlertid forstyrres ikke muskelfibrenes evne til å oppta glykose fra blodet slik at 
energiproduksjonen ikke blir fullstendig hemmet. 

Epidemiologi: 50 % er mellom 10-20 år. 

Symptomer: Fysisk belastning etterfølges av myalgi, tretthet, stivhet og svakhet i anvendt muskulatur. Dette 
skjer gjerne ved intense isometriske belastninger (vektløftning bl.a.). Ofte krampeliknende plager som først 
reduseres etter timer. Skyldes muskelnekrose og myoglobinuri. Barn får ofte fatigue, tenåringer ofte kram-
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per og muskelsvakhet, mens hos voksne dominerer proksimal muskelsvakhet. Risiko for utvikling av akutt 
nyresvikt. 

Laboratorieprøver: CK oftest forhøyet, også utenfor anfall. 

Kraft-test: Ganske typisk for McArdles sykdom er “second wind” fenomenet. Pasientene erfarer plutselig 
en reduksjon av plagene (muskelsvakhet, fatigue, takykardi) etter omkring 10 minutters belastning. Dette 
skyldes at i løpet av de første minuttene av moderat belastning skjer det en vasodilatasjon i muskelfibrene 
som frigjør mer glykose til disse. 

Ved muskelsmerter som opptrer under fysisk belastning, skal pasienten rådes til å stoppe opp (ellers fare for 
rabdomyolyse). Forsiktig med statiner til disse pasientene (kan utløse rabdomyolyse). 

Behandling: Lav dose kreatin (60 :mg/kg i 4 uker) kan forsøkes. Dietten skal være rik på komplekse karbo-
hydrater (frukt, pasta, kornprodukter). Man kan også forsake inntak av 30-40 g glykose 5 minutter for start 
av fysisk krevende arbeid. 

Type VI. Hers sykdom (lever-fosforylase-mangel). Leveraffeksjon dominerer. 

Type VII. Taruis sykdom (muskel-fosfofruktokinase-mangel). Myopati og hemolytisk anemi, evt. arthritis 
urica. Anstrengelsesintoleranse. CK kan være forhøyet. 

Type VIII. Phosphorylase B kinase-mangel. Barn. Leverforstyrrelse og/eller myopati. Voksne har pro-
gredierende muskelsvakhet. 

Type IX.  Fosfoglycerat kinase mangel. X-bunden. Debuterer med hemolytisk anemi og CNS-affeksjon 
(kramper og mental retardasjon). Kan gi myopati. 

Type X. Fosfoglycerat mutase-mangel. Anstrengelses-intoleranse, muskelkramper og tilbakevendende myo-
globinuri. 

Type XI.Laktatdehydrogenase mangel (Fanconi-Bickel syndrom). Debut første lever. 

Type XII.Aldolase A-mangel. Barn. 

Type XIII.Triosefosfatase isomerase mangel. 

Type XIV.Fosfoglukomutase mangel. Småbarn, muskelkramper ved aktivitet. 

Type XV. β-enolase mange, (myalgi). Anstrengelses-intoleranse, tilbakevendende myoglobinuri. Eksem hos 
noen. 

Sykdommer relatert til forstyrrelser i lipidmetabolismen (“Lipid storage myopathy”) 

ICD-10 G73.6 
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Medfødte defekter i fettsyrenedbrytningen vil ofte manifestere seg som multiorgansykdom når de utvikles 
i barnealderen, mens ved start i voksen alder kan myopati være eneste kliniske funn. 

Patogenese: Defekte enzymer i B-oksyderingen av frie fettsyrer gir forstyrrelser i transporten av fett over 
mitokondriemembranen. Karnitin spiller en viktig rolle for denne transporten. Økte fettavleiringer i 
muskulatur sees ofte, men kan også forekomme ved inaktivitet og andre muskelsykdommer. 

Symptomer: En tommelfingerregel er at smerter- og ev. muskelsvakhet eller tretthet ofte debuterer mange 
timer etter hard muskelbelastning, faste eller utsettelse for lave temperaturer. 

Laboratorieprøver: Dersom symptomene opptrer anfallsvis, bør blodanalysene tas under en akutt episode 
og omfatte: glukose, ALAT, CK, laktat, frie fettsyrer og 3-hydroksybutyrat, total og fri karnitin og myoglo-
bin. Urin bør sendes til “metabolsk screening”. 

Dersom analysene er normale, men den kliniske mistanken fortsatt til stede, gjentas analysene etter 24 
timers faste. Ved disse typene av metabolsk myopati vil total karnitin ofte være lav med redusert fri fraksjon 
og ratioen frie fettsyrer/3-hydroksybutyrat høy (>3). 

Karnitin-mangel: Både primære og sekundære former (Fanconis syndrom, hemodialyse og valproat behan-
dling). Hovedsakelig tre fenotyper: kardiomyopati, myopati og hypoketotisk hyperglykemi. 

Sykdommer med massiv lipidose 

Nøytralt lipid avleiringssykdom (NLSD) rammer trigyserider. Svakheten utvikles i annen og 

tredje dekade, proksimal og distal muskulatur 

Multippel acyl-CoA dehydrogenasemangel (MAD) 

Sykdommer med beskjeden lipidose 

“very-long-chain” acyl-CoA dehydrogenase-mangel (VLCAD) 

“Mitochondrial trifunctional” protein-mangel (MTP) 

 “Phosphatide acid phosphatase” mangel (LIPIN) 

 “Medium chain acid” CoA dehydrogenase-mangel (MCAD) 

“Short chain acid” CoA dehydrogenase-mangel (SCAD) 

1037  |  NON-INFLAMMATORISKE MYOPATIER, MUSKLEDYSTROFIER MED FLERE



Litteratur: Laforet P &Vianey-Saban C. Neuromusc Disord 2010 

Karnitin paimitoyltransferase-mangel (CPT II) 

Disse enzymene assisterer i transporten av lange fettsyrer over mitokondriemembranen slik at de senere kan 
oksideres. 

Tre typer: Neonatal, infantil og sent debuterende  type. Den siste affiserer kun muskulatur. Ikke uvanlige 
tilstander, debuterer gjerne hos yngre voksne med muskelsmerter og mørk urin etter fysiske belastninger 
(myoglobinuri sees hos 80 %). Kan utvikle rabdomyolyse. Utløsende faktorer utover langvarig fysisk belast-
ning er infeksjoner, faste, diazepam og ibuprofen. CK ofte normal utenfor anfall. Behandling: I-karnitin og 
unngå faste. 

• Vennligst les om metabolske tilstander og revmatologi i eget kapittel 

Mitokondrie myopatier 

ICD-10 G71.3 

Historie: Den første mitokondriesykdom (Lufts sykdom) ble rapportert i 1959, fire år før oppdagelsen av 
mitokondrie DNA. 

Patogenes og genetikk: All energiomsetning i cellen foregår i mitokondriene (Krebs syklus, respirasjon-
skjeden, fettoksydasjon, pyruvat oksydasjon, fettransport). Mitokondrielt DNA (mtDNA) arves fra mor 
(maternell arvegang), slik at familie-anamnesen er viktig ved utredning av denne type sykdom. mtDNA har 
høy frekvens av mutasjoner som resulterer i at cellen ofte har både normalt mtDNA og mutert mtDNA. 
Dette kalles heteroplasmi. Det kreves ofte 60-90% mutert mtDNA for kliniske symptomer utvikles. Poly-
merase gamma (PLOG) er et enzym som replikerer og reparerer mitokondrie-DNA.  Mutasjoner i genet 
som koder for den katalytiske delen av enzymet, PLOG-genet, er en av de hyppigste årsakene til mitokon-
driesykdom.  Mitokondrie-sykdommer kan også skyldes mutasjon i kjerne-DNA og arves da etter mendelsk 
arvegang. 

Forekomst: Antallet kjente mitokondrie sykdommer har økt de siste årene og regnes, samlet sett, som den 
hyppigste medfødte metabolske sykdommen. Blant de vanligste er Leigh syndrom og MELAS (vennligst se 
nedenfor). Det er beregnet at 1:10.000 barn i Sverige utvikler mitokondrie-sykdom før skolealder (Darin 
N, 2001), men symptomene kan debutere i alle aldre. 

Symptomer: Mitokondrie-sykdom kan ramme flere organsystemer. Sykdomsbildene og alvorlighetsgrad 
varierer mellom de ulike formene og fra person til person og aldersgrupper. Revmatologisk fremstår tap 
av muskelstyrke og hypotone muskler som ses i alle aldre. Andre mulige manifestasjoner er forstyrret syn-, 
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hørsel-, hjerte-, lunge-, lever, nyre- og påvirket tarmfunksjon (pseudoobstruksjon). Noen får læringsvansker 
og alvorlige nevrologiske og/eller psykiske symptomer. Hos små barn kan symptomene være vanskelige å 
tolke (forsinket utvikling, redusert vekst, hypotone muskler, avtakende fysisk funksjon). 

Isolert muskelsykdom forekommer. Typisk er da redusert toleranse for anstrengelse og trening. Utmattelse, 
muskelsvakhet, muskelsmerter og påfølgende stigning i enzymet CK (kreatin kinase) i blodprøver. 

Mitokondrie myopati forårsaket av mutasjon i mtDNA: 

• Kearn-Sayre syndrom (kronisk progressiv ekstern oftalmoplegi) 

• Leigh syndrom (Subakutt nekrotiserende encefalomyopati) 

• Familiær tilbakevendende myoglobinuri 

• Pearsons sykdom 

• PEO (progressiv ekstern oftalmoplegi) 

• MELAS (mitokondriell encefalopati, melkesyreacidose og slagliknende episoder), 

• MERFF (myoklonisk epilepsi med ragged red fibers) m.m. 

• NARP (nevrogen svakhet, ataksi, retinitis pigmentosa) 

• Lebers hereditære optiske nevropati (LHON) 

• Mitokondriell myopati forårsaket av nukleære mutasjoner: MNGIE (mitokondriell 

nevrogastrointestinal encefalomyelopati) 

Blodprøver: Forhøyet laktat forekommer i blod og ca. 70% har forhøyet protein i spinalvæsken. Blodprøver 
skal omfatte celle-tellinger, lever- og nyrefunksjonsprøver. Biomarkører for mitokondriesykdom som ram-
mer muskulaturen  er fibroblast-vekstfaktor 21 (FGF-21) og vekstdifferensieringsfaktor 15 (GDF-15). 

MR caput og EEG gjøres ved epilepsi eller andre CNS-symptomer. 

Biopsi: Ved muskelbiopsi ses “ragged red fibres” (noen få kan normalt sees hos eldre, differensialdiagnose: 
Inklusjonslegememyositt), og de irregulære monocyttene farges rødaktig ved Gomorri-farging. 

Diagnosen: Spesifikk diagnostisering gjøres ved funn av mutasjoner. En screener først for de fire vanligste 
(founder-mutasjoner). Full genetisk sekvensering kan gjøres ved negativt funn, men likevel sterk mistanke 
om mitokondrie-sykdom. 

Differensialdiagnoser: Myositt, muskeldystrofi, amyotrofisk lateralsklerose (ALS), multippel sklerose (MS) 
og andre nevrogene, progressive sykdommer, antifosfolipid syndrom og andre disposisjoner for slag. 

Behandling: Tverrfaglig tilnærming basert på hvilke symptomer den enkelte har. Symptomlindring 
(muskelsmerter, kramper, diabetes, hjertesvikt, hørselstap) er viktig. Tilpasset fysisk aerob trenging/øvelser. 
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Kombinasjon av høye doser koenzym Q10, i kombinasjon med kreatin og L-karnitin kan forsøkes, men 
dokumentasjon av effekt på slike vitamin/kostholdstilskudd er ikke entydig. 

Litteratur 

• Hikmat O, 2020 
• Pfeffer G, 2011 
• Wikipedia (engelsk) 
• Koenig MK, 2011 (engelsk) 
• Bindoff L, 2015 (Norsk) 

Idiopatiske myopatier 

ICD-10: G71.9 (uspesifisert) 

Definisjon: En inhomogen gruppe non-inflammatoriske muskelsykdommer uten kjent sykdomsårsak. 
Antall tilfeller i denne gruppen er blitt færre ettersom nyere diagnostikk avdekker stadig flere spesifikke syk-
domsmekanismer som klassifiserer dem i gruppene ovenfor. 
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151. 

MUSKELSMERTER / MYALGI OG 
MUSKELSVAKHET: 
DIFFERENSIALDIAGNOSER (REV 021, REV 
034, REV 064, REV 070, REV 071) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 021, REV 034, REV 064, REV 070, REV 071 

ICD-10: M79.1 (myalgi) 

Muskelsvakhet kan skyldes smerter for eksempel ved fibromyalgi eller redusert styrke på 

grunn av sykdom i muskelfibre eller i nerver som forsørger musklene. 

Inflammasjon i muskelceller er omtalt i kapitlene (dermato)myositt, juvenil  dermatomyositt, 

statin myopati og inklusjonslegeme myositt. 

Non-inflammatorisk myopati (blant annet muskeldystrofier) er beskrevet i eget kapittel. I til-

legg kan metabolske sykdommer påvirke muskulaturen i betydelig grad. 

Sykdommer  som medfører myalgi og/eller muskelsvakhet (alfabetisk): 

ALS (amyotrofisk lateralskerose) 

• Distal affeksjon, hyper-refleksi, muskel fibrillasjon, spasmer, lett økt CK 

Amyloid myopati 

• Subkutane forandringer 
• Proteinuri 
• Typisk biopsi (farging med Kongorødt) 

Carnitine-palmitoyl-transferase II mangel 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa830b6a22b-9c4b-4d66-87fc-e9144cf1c37c
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c55b7e2b0-1b91-4ed7-897c-3741e6da5007
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567ce8e6d883-ec55-4865-a97b-1c73f85b7861
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617977
http://en.wikipedia.org/wiki/ALS
http://en.wikipedia.org/wiki/Amyloidosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnitine_palmitoyltransferase_II_deficiency


• Muskelsmerter 

Dermatomyositt 

• Vennligst se eget kapittel om (dermato-)myositt 

Diabetisk amyotrofi og diabetisk muskelinfarkt 

• Akutt, asymmetrisk start med fokal smerte og svakhet i lår. 
• Ofte vekttap 
• EMG skiller fra myositt 
• Vennligst se også kapittelet om metabolsk og revmatisk sykdom 

Elektrolytt mangel 

• Hypokalemi: 
◦  Lett hypokalemi: 3,0-3,5mml/L (uspesifikke eller ingen symptomer), moderat 2,5-2,9 (sliten-

het) , alvorlig <2,5mm/L (risiko for hjertearytmi og pareser) 
• Hypokalsemi 
• Hypomagnesemi 

Eosinofil myositt 

• Differensialdiagnoser til eosinofil myositt 
◦ Hypereosinofilt syndrom: IgE, eosinofile leukocytter > 1.5 × 109/L, hudaffeksjon. Multior-

ganaffeksjon, smerter og svakhet i proksimal muskulatur, Raynaud, vaskulitt i små blodårer, 
CK kan være forhøyet 

Eosinofil fasciitt 

• CK oftest normal, typiske funn i hud og underhud 

Fibromyalgi 

• Svært vanlig blant ellers frisk kvinner 
• Generelle smerter (kronisk i begge over- og underekstremiteter, nakke eller rygg) 
• “Tenderpoints” 
• Normale prøver 

Glykogen lagringssykdom type V: McArdles sykdom/ fosforylase mangel 
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• Smerter/kramper etter aktivitet 

Glykogen lagringssykdom type II, Adult acid maltase mangel (Pompes sykdom) 

GVH (graft versus host) myositt etter transplantasjon 

• Oftest mer enn ett år etter transplantasjon 
• Funn som ved myositt 

HIV infeksjon 

• Kronisk vekt- og krafttap 
• Klinisk bilde med CK stigning (inflammatorisk myopati) som ved myositt 
• HIV-test 
• CD4 T-celler korrelerer dårlig med myopati-symptomer 

Hypothyreose 

• Høy TSH, Lav f-T4 

Inklusjonslegememyositt 

• Lavere kreatin kinase (CK) i blod, svært langsom progresjon, høyere alder, distal affeksjon, ingen anti-
stoff, typisk biopsi 

IMNM (immun-mediert Nekrotiserende Myositt) 

• Kan være relatert til statiner (kolesterolsenkende medikamenter) 
• HMGCR antistoff foreligger hos noen 

Kalsinose (kalkansamlinger under huden og i bløtdelsvev) forekommer ved ulike tilstander 

Katapleksi 

• Plutselig tap av muskelkraft i flere anfall 
• Ved narkolepisi har 70% også katapleksi 

Kennedy sykdom (Spinal and bulbar muscular atrophy, SBMA) 

• Svekket kraft og symmetrisk muskelatrofi i proksimale muskler. Kreatin kinase (CK) er moderat 
forhøyet. Menn i 40-50 års alder. Redusert androgen sensitivitet med gynekomasti, testes atrofi og 
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redusert libido. Fascikulasjoner i ansiktsmuskulatur. Tale- og svelgevansker 
• Skilles fra myositt ved klinisk bilde (ansiktsmuskler, gynekomasti, EMG og muskelbiopsi) 

Lambert-Eaton syndrom 

• Myasteni-lignende 
• Paraneoplastisk syndrom 
• Ikke øyemuskel affeksjon 
• Antistoff mot voltage-gated calsium kanal (VGCC) 
• EMG funn 

Makro-CK 

• Makroenzymer er normale enzymer (eller isoenzymer) som binder seg enten til immunglobuliner 
(IgG) = Type 1 eller lipoproteiner og andre substanser (Type 2) og dermed akkumuleres i serum. De 
er ikke frie enzymer, men forårsaker falsk forhøyede CK-målinger. 

• Makro-CK ses oftest hos personer over 60 år 
• Makro-CK kan foreligge med- eller uten assosiert sykdom, inklusiv kronisk leversykdom og malig-

nitet 

MCTD 

• Lavgradig myositt er ofte en del av sykdombildet 

Medikamentindusert myopati 

• Statiner 
◦ Smerter med eller uten forhøyet kreatin kinase (CK) i blod. Medikamentanamnese viktig 

• Høye kortikosteroid-doser (Prednisolon) over lang tid: Steroid myopati: 
◦ CK normal 

• Amiodaronhydroklorid (Cordarone) mot hjerterytme forstyrrelser 
• Plaquenil 
• Kokain 
• Alkohol 
• Kolkisin 

Mitokondrie myopati, encefalomyopati, laktat acidose, slag-lignende symptomer (MELAS) 

Mitokondriesykdom 

Muskeldystrofi (arvelige, progressive muskelsykdommer) 
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• Bør alltid overveies ved kronisk muskelsykdom 

Myastenia gravis 

• Økt fysisk muskulær trettbarhet 
• Ofte i ansiktsmuskler, inklusiv øyne 
• Normal CK 
• EMG er karakteristisk 
• Anti-acetylkolin antistoffer 

Myoklonisk Epilepsi med «Ragged Red Fibers» (MERRF) 

• “Ragged Red Fibers” er aggregerte, syke mitokondrier i vevsprøve (biopsi) 
• Lav kroppshøyde, hørselstap, laktat acidose, intoleranse for fysisk trening 

Myositt 

• Inflammasjon i muskelceller er omtalt i kapitlene (dermato)myositt, juvenil  dermatomyositt, statin 
myopati og inklusjonslegeme myositt. 

Non-inflammatorisk myopati 

Parkinsons sykdom 

• Tremor, rigor 

Periodisk paralyse 

Polymyalgia revmatika 

• Brå start 
• Uttalt morgenstiv 
• Smerter og stivhet, ikke primært muskelsvak 
• Høyere alder 
• Høy SR og CRP 
• Normal CK 

Polymyositt 

• Vennligst se eget kapittel om (dermato-)myositt 
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Post polio syndrom 

• 15-30 år etter poliomyelitt (35-60 års alder) 
• Muskelsmerter, svakhet, utmattelse 

Rabdomyolyse 

• CK er svært høy over 10.000 (Obs! nyreskaderisiko) 
• Etter skade, intoksikasjon eller kritisk sykdom 

Rabdomyolyse og myalgi syndrom assosiert med RY1 mutasjon 

• Økt risiko for hypertermi 
• Kan ha moderat forhøyet CK og muskel-manifestasjoner 

Refsums sykdom 

• Retinitis pigmentosa 
• Kronisk polynevropati med pareser 
• Muskelatrofi distalt 
• Cerebellare symptomer med ataksi 

Sarkoid myopati 

• Oftest asymptomatisk 
• Sarkoidose i andre organer 
• Granulomer i biopsi 

Skleromyositt 

• Sykdom med overlappende symptomer mot systemisk sklerose 

Statin-myopati 

• Vennligst se eget kapitel om statin-myopati 

Steroid-myopati 

• Muskelsvakhet ved langvarig kortikosteroider 
• Normal CK 
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Subaraknoidal-blødning og slag 

Trikionose 

• Parasitt infeksjon (trikiner) fra inntak av rått svine -kjøtt. 
• Sterke muskelsmerter og enzym- (CK) stigninger 
• Eosinofili 
• Muskelbiopsi bekrefter diagnosen 

Viral myositt (sjelden) 

• Influenza A and B, H1N1 virus, Coxsackie-virus, Epstein-Barr-virus, Herpes simplex-virus, Parain-
fluensa, Adenovirus, Echovirus, Cytomegali-virus (CMV), Mesling-virus, Varicella-Zoster, Human 
immunodeficiency virus (HIV), Dengue feber 

• Rask sykdomsutvikling, kan være begrenset til få muskelgrupper. Effekt av antiviral behandling. 

1047  |  MUSKELSMERTER OG MUSKELSVAKHET

http://en.wikipedia.org/wiki/Subarachnoid_hemorrhage
http://en.wikipedia.org/wiki/Trichinosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Coxsackie_A_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Epstein%E2%80%93Barr_virus


152. 

MYOPATI VED LIPIDSENKENDE 
MEDIKAMENTER. STATINMYOPATI (REV 
022, REV 073, REV 082) 

Øyvind Palm 

Kjennetegn på statin-myopati 

Muskelsmerter etter oppstart med statin-behandling 

Ved toksisk statin-myopati går symptomene tilbake innen få uker etter seponering 

Autoimmun statin-myopati kjennetegnes av vedvarende myositt-symptomer 

Læringsmål REV 022, REV 073, REV 082 

ICD-10; G72.0 (legemiddelutløst). G72.2 (toksisk) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54fcc029fa4-1b68-4631-bf50-653ac706218a
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c601f6609-6b2f-46fe-b3d9-10c48afef160
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=farmakologi#fb919ab9-e7d6-4cb6-bb2c-c4ca51a74944b5ea6a46-d790-406d-a28a-103ebd6a6248
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614220
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614222


70 år gammel mann innlagt etter fall hjemme. 
Siste 2 år brukt atorvastatin 40 mg. Påfallende 
muskulær svakhet. CK 12.300. Vedvarende høy 
CK etter statin-seponering. HMGCR antistoff 
positivt. Histologi: Statin-myopati (autoimmun 
form) med myofiber-artrofi og nekroser. Typisk 
fravær av inflammasjonstegn. 

Definisjon 

Statiner (HMG-CoA reduktase-hemmere) er koles-
terolsenkende medikamenter. Det er godt doku-
mentert at statiner senker LDL-kolesterol og dermed 
risiko for hjerteinfarkt, slag og andre hjerte- og karsyk-
dommer. Mer eller mindre alvorlige bivirkninger er 
ikke uvanlig, hvorav muskel-bivirkninger er blant de 
vanligste. Statin-myopati regnes blant immunmediert 
nekrotiserende myopati (IMNM) som deles i tre grup-
per: anti-HMGCA positiv type, anti- SRP positiv 
type  og antistoff-negativ type. 

Mens statin-myopati ofte er relatert til HMGCR anti-
stoff, ses anti-SRP ved an annen type (ofte aggressiv) 
nekrotiserende myopati. Vennligst les mer om nekro-
tiserende myopatier i kapittelet om myositt. De 
relaterte muskelplager kan inndeles i to hovedtyper: 

• Toksisk statin indusert myopati (uten autoimmun sykdom og antistoffutvikling). Vanligvis ikke 
HMGCR antistoff 

• Statin-assosiert autoimmun myopati / immunmediert myopati (ofte assosiert med HMGCR anti-
stoff) 

Bildet: Alexander J Sweidan. Clin Med Insights Case Rep. 2017. CC BY-NC 4.0 

Forekomst 

Toksisk statin myopati 

5-20% av pasienter som bruker statiner avslutter behandlingen på grunn av muskelsymptomer (Mohassel 
p, 2013). Imidlertid er muskelsmerter såpass vanlig i befolkningen at en placebo-kontrollert studie viste 
like mye muskelplager blant dem som fikk placebo (Ganga HV, 2014). Legger en CK-stigning på 10 ganger 
over referanseområdet til grunn, forekommer toksisk statin-myopati trolig hos færre enn 1/10.000 statin 
brukere og rhabdomyolyse med CK 10-20.000 er antatt under 1/100.000 (Dalakas MC, 2009; Armitage J, 
2007) 

Statin-assosiert autoimmun myopati / immunmediert myopati 

• Svært sjelden med innsidens på 2-3/100.000/år (Mammen AL, 2016). Blant pasienter med myositt 
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antas denne formen å utgjøre 6% (i et selektert amerikansk materiale) (Watad A, 2015) 

Symptomer 

Toksisk statin myopati 

• Muskelsmerter (myalgi) 
• Uvanlig med muskelsvakhet 

Statin-assosiert autoimmun myopati 

• Som ved klassisk myositt 
• Muskelsmerter 
• Muskelsvakhet, mest i proksimale muskelgrupper (lår, overarmer) 

Medisinske Undersøkelser 

Toksisk statin-myopati 

• Klinisk undersøkelse: Sjelden påvisbar svikt i muskelstyrke, men rhabdomyolyse (CK 10-20.000 eller 
høyere) er også beskrevet (De Schryver, 2015) 

• Blodprøver: Kreatin kinase (CK), LD og ASAT er ofte normale eller litt økt 
• Antistoff: Fraværende 
• Genetisk disposisjon: rs4363657 SNP i SLCO1B1 genet på kromosom 12 (ikke rutineundersøkelse) 
• EMG: Ofte normale funn 
• MR av lårmuskler: Ofte normale funn (ødem påvises ved rhabdomyolyse) 
• Biopsi: 

◦ Milde tilfeller: Cytokrom oksidase negative fibre og vakuoler 
◦ Alvorlig affeksjon: Muskelfiber nekroser og regenerasjon med antydet inflammasjon 

Statin-assosiert autoimmun myopati 

• Klinisk undersøkelse: Gradvis utvikles svakhet til proksimale muskler 
◦ Problemer med å reise seg fra huk og fra stol 
◦ Muskelatrofi (symmetrisk) 

• Blodprøver: Kreatin kinase (CK) er forhøyet (1.000-50.000). ASAT og LD forhøyet 
• Antistoff mot HMGCR (3-hydorxy-3-methylglutaryl-coenzym A reduktase) som er det farmakolo-

giske angrepspunktet for behandlingen med statiner. Analysen utføres ved Immunologisk laborato-
rium, Oslo Universitetssykehus. HMGCR påvises hos de fleste, og kan bidra til å skille fra toksisk 
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statin-myopati. HMGCR er imidlertid ikke helt spesifikt og kan ses ved myopati uten forutgående 
statin-bruk også 

• Genetisk disposisjon: HLA-DRB1*11:01 (ikke rutineundersøkelse) 
• EMG: Myopati-mønster 
• MR undersøkelse av lårmuskler (T2 eller STIR): Ødem i muskel og facier, muskelatrofi og fett i 

musklene 
• Biopsi (vevsprøve) 

◦ Muskelfiber-nekroser og regenerasjon med lite inflammasjon 
◦ MHC klasse I er oppregulert 
◦ Membran Attack Complex (MAC) på ikke-nekrotiske fibre 

Risikofaktorer for toksisk statin myopati 

• Genetisk disposisjon (se over) 
• Ciclosporin (Sandimmun Neoral) som brukes mot enkelte revmatiske sykdommer 
• Andre medikamenter som interagerer med statiner (atorvastatin, lovastatin, simvastatin) via 

CYP3A4 isoenzym. 
◦ Paravchol (pravastatin), fluvastatin (Lescol) benytter andre enzymsystemer. (interaksjoner.no) 

• Kvinner 
• Alkoholisme 
• Hypotyreose 
• Nyresvikt 
• Lav kroppsvekt (BMI) 

Diagnose og sykdomsforløp 

Typisk sykehistorie med muskelsymptomer etter statin-behandlingen ble startet 

• De fleste får symptomer ca. 4 uker etter behandlingsstart, men med en spredning fra 4 uker til 4 år 

Symptomer med muskelsmerter 

Toksisk statin myopati 

• Symptomer går gradvis over etter at statin-behandlingen er avsluttet 
• Noen blir bedre på lavere dose 
• Symptomene går oftest helt fraværende etter 2-3 måneder, men opp til 14 måneder med symptomer 

er også beskrevet 
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• Progredierer til tross for avsluttet statin-behandling 

• Utredning i henhold til ovenfor nevnte symptomer og undersøkelsesfunn 

 Differensialdiagnoser 

• Andre former for myositt 
• Inklusjonslege myositt 
• Muskeldystrofi 

Behandling 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 

bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. Tilsvarende 

om behandling utenfor godkjent indikasjon / utprøvende behandling. 

Behandlingsmål er normal eller nærmest normalt CK-nivå i blodprøvene og gradvis normalisering av 
muskelstyrke. Sykdommen forløper individuelt forskjellig og valg av behandling og behandlingsintensitet 
vurderes i den sammenheng. 

Toksisk statin myopati 

• Seponering (avslutning) av statin behandling. 
• Lavere statin-dose eller Ezetrol (ezetimib) kan vurderes. 
• Dersom ikke tydelig bedring (CK -verdier, muskelkraft) etter 3 måneder gjøres ny utredning (CK, 

MR lårmuskler, biopsi) 

Statin-assosiert autoimmun myopati 

• Immundempende behandling slik som ved poly-/dermatomyositt er aktuelt med kortikosteroider 
(Prednisolon, Solu-Medrol) i kombinasjon med DMARDs som metotreksat, alternativt azathioprin 
(Imurel) eller mykofenolat (CellCept/Myfortic). Intravenøs immunglobulinbehandling (IVIG) kan 
også vurderes. Rituksimab er et alternativ (mest i aggressive sykdomsforløp). I noen tilfeller legges 
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riutuksimab til den øvrige medikasjonen (Allenbach Y, 2018). 

Bytte til annen kolesterolsenkende behandling (lavere dose, ezetimib/Ezetrol, PCSK-9 hemmere/Pralvent/
Repatha). 

Intensivert livsstilsendring og kosthold. 

Prognose 

To av tre har nærmest full tilbakegang av sykdommen. Ved statin-assosiert autoimmun myopati forsøker en 
ofte å avslutte den immunsuppressive behandlingen etter to år, men tilbakefall er da ikke uvanlig. 

Retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer 

Lundberg IE, 2017: EULAR Klassifikasjon av myositt 

Allenbach Y, 2018; ENMC anbefalinger 

Revmatologisk forening/Legeforeningen 2020 

Litteratur 
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Hjerneforandringer ved hjerne-morfometri hos barn 
med juvenil systemisk lupus (JSLE). 

153. 

NEVROLOGISKE MANIFESTASJONER VED 
REVMATISK SYKDOM. 
NERVESYKDOMMER (REV 194- REV197) 

Nevrologiske manifestasjoner ved revmatisk sykdom 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV  194-REV 197 

Både inflammatoriske og non-inflammatoriske 
revmatiske sykdommer kan ha nevrologiske komp-
likasjoner eller være en del av nevrologiske til-
stander. 

De nevrologiske manifestasjonene kan inndeles 
etter affeksjon av det sentrale nervesystem (CNS) 
som omfatter cerebrum og medulla eller det per-
ifere nervesystemet. 

Revmatiske sykdommer med assosierte nevrologiske manifestasjoner er listet opp i tabellen nedenfor. 

Illustrasjon: Gitelman DR, Klein-Gitelman MS, Ying J, Sagcal-Gironella AC, Zelko F, Beebe DW, 
Difrancesco M, Parrish T, Hummel J, Beckwith T, Brunner HI – Arthritis and rheumatism (2013). CC 
BY 2.5 

Perifer nevropati og revmatisk sykdom 

Algodystrofi (refleksdystrofi) 

Charcot-ledd 

Diabetisk hånd (Metabolsk) 

Karpal tunnel syndrom (nervus medianus kompresjon) 

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3840703_art0065-2190-f1&query=neurological%20rheumatic&it=xg&req=4&npos=5
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3840703_art0065-2190-f1&query=neurological%20rheumatic&it=xg&req=4&npos=5
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/


Mononevritt 

Mononevritt er vanlig ved systemisk vaskulitt, særlig ANCA-vaskulitt (oftest EGPA) og Polyarteritis 
nodosa (PAN), men også mange andre primære og sekundære vaskulitt-tilstander. 

Årsaker: Revmatologiske : SLE. RA. Sjøgrens syndrom. Systemisk sklerose. Kryoglobulinemi. EGPA 
(Churg-Strauss vaskulitt), PAN. GPA/Wegeners granulomatose. Mikroskopisk polyangiitt /MPA. 

Indremedisinske: Diabetes. Sarkoidose. Lymfomatoid granulomatose. Angioimmunoblastisk lym-
fadenopati. Hypereosinofilt syndrom. Kolesterol embolier. 

Infeksjoner: Hepatitt A. Borreliose. AIDS. Mykoplasma pneumoniae. Malaria. 

Polynevropati 

• Vennligst les om polynevropati og revmatisk sykdom i eget kapittel 

Sentrale nervesystem og revmatisk sykdom 

• Apopleksi (SLE, antifosfolipid syndrom) 
• Behcets 
• Borrelia 
• Cerebral angitt (primær og sekundær) 
• Cervikal sykdom 
• CNS (SLE, Sjøgrens syndrom, Meningokokk artritt, Borreliose, Sarkoidose, Behcets, Antifosfolipid 

syndrom) 
• Dysartri (Mitokondriesykdom, Metabolsk myopati, Apopleksi) 
• Encefalitt 
• Isjas 
• Myelitt 
• Nevromyelitis optica (akvaporin-4 antistoff) 
• Pachy-Meningitt ved vaskulitt 
• Sarkoidose 
• Slag (antifosfolipidsyndrom, vaskulitt) 
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Tabell: Nevrologiske manifestasjoner ved ulike revmatiske sykdommer (N. Sofati, et al 2006 ) 

Diagnose Symptom Nevrologisk manifestasjon 

Antifosfolipid syndrom (ApLs) Migrene 
Hukommelsestap. Slag 

Demyelering, chorea, 
transvers myelitt 

Bechets syndrom 
Hodepine, Kramper, 
Slag. Pareser av 
hjernenerver. Synstap 

Hjernestamme affeksjon, 
meningoencefalitt, 
sinusvenetrombose. 
Øyeaffeksjon. 

Bekhterevs / ankyloserende spondylitt Ryggsmerter Spinal affeksjon forårsaket av 
forbeninger. Spinal stenose 

Borrelia infeksjon Hodepine. Fatigue, 
Pareser. Parestesier 

Kranial nevropati, myelopati, 
meningoencefalitt, diffus 
CNS- nevropati 

Cogans syndrom Hørselstap. Smerter i øyet Vaskulitt. Øyeaffeksjon 
(uveitt) 

EGPA (Churg-Strauss syndrom) Parestesier. Pareser Perifer eller kranial nevropati, 
encefalopati, 

GPA (Wegeners granulomatose) 
Parestesier. 
Facialis-parese, 
Hodepine. Øyesmerter. 

Perifere og sentrale 
nevropatier. Nervus 
facialis-parese, mono- eller 
polynevritt. Pachymeningitt. 
Øyeaffeksjon 

Pagets sykdom Hørselstap Impingement av 8. 
hjernenerve 

Revmatoid artritt Parestesier. slag. 
Nakkesmerter 

Aksial subluksasjon med 
cervikal myelopati, 
mononevritt, annen perifer 
nevropati, revmatoide knuter 
i CNS. Revmatoid vaskulitt 
med nevropati eller slag 

Sarkoidose Hodepine. Pareser. 
Synstap 

Kranial nerveaffeksjon, CNS 
parenkymal sykdom, aseptisk 
meningitt, perifer nevropati, 
hydrocefalus, 
demyelinisering. 
Øyeaffeksjon 

Sjøgrens syndrom Parestesier. Pareser 
Polynevropati, myelopati, 
motor nevron syndrom, 
kognitive symptomer 

Sneddons syndrom / juvenil PAN/DADA2 hos barn Slag. 
Slag blant barn og unge 
kvinner. PAN-lignende 
sykdom hos barn 
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Stiff person syndrom (Stiff man syndrom) 
Bisarre bevegelser og 
kramper, særlig i 
ryggmuskulatur 

Encefalopati. Anti-GAD 
antistoff. 

Systemisk Lupus (SLE) 

Hodepine. 
Personlighets-forandring, 
Psykose, Pareser og 
Parestesier. Migrene 

Aseptisk meningitt, slag, 
demyeliniserings-syndrom, 
Hodepine, chorea, myelopati, 
kramper, angst og 
personlighetsforandring, 
psykose, Guillain-Barre 
syndrom, 
nervepleksus-manifestasjoner, 
kranial og perifer nevropati, 
myasteni, migrene 

Systemisk vaskulitt (generelt) Parestesier, Pareser, Slag 
Perifer nevropati, 
mononevritis multipleks, 
slag. 

Takayasus arteritt Slag, Amaurosis fugax, 
Synstap, Hodepine Cerebral iskemi 

Temporalis arteritt Hodepine, Slag Cerebral iskemi. 
Øye-affeksjon 

Litteratur 
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Revmaknuter på strekke-siden 
distalt for begge albueledd ved 
revmatoid artritt. Indian Dermatol 
Online. 

154. 

NODULI, REVMATISKE KNUTER I HUD OG 
UNDERHUD (SUBKUTANT) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

ICD-10: L95.8 (revmaknute) 

Definisjon 

Nodulus betyr egentlig knute, d.v.s. en samling av vev 

Ulike typer noduli 

• Angiolymfoid hyperplasi: Eosinofili, dysproteinemi, lymfadenopati 
• Benign nodulose: Yngre, ingen leddmanifestasjoner 
• Chilblain lupus: Utvikler med tiden typiske DLE plakk 
• Dermatofibrom: 3-10mm, røde/rosa/gule/brune, ømme, 

kan klø, distale undereks, positivt Fitzpatricks tegn (ved 
rynking kommer det en inndragning over knuten). 

• Erythema elevatum diutinum: Ømme, erytematøse, blå-fio-
lette eller brun-røde over benede prominenser, ledd-nært, 
histologi viser vaskulitt. Beskrevet ved SLE, lymfom, 
myelodysplasi, IBD, RA og relapsing polychondritt. 

• Febris rheumatica: Migrerende artritt, hjerte, nyre, eksantem 
• Fibroblastisk revmatisme: Ofte sklerodaktyli, ledd-defor-

miteter 
• Granuloma annulare: Utslettet utvikler annular form, gran-

ulomatøs betennelse, solitære eller multiple, legger, hender, 
panne, hodebunn, nates, < 4 cm, ikke smertefulle, normal 
overliggende hud 

• Knuckle pads (Garrods pads): Benigne fibromer over små-
ledd på hender og føtter. Kan forårsakes av friksjon eller trykk. Assosiert med: Bulimi, Peyronies syk-
dom, Dupuytrens kontraktur, Ledderhoses syndrom (plantar fibromatose), Bart Pumphrey 
syndrom. Knuckle pads, Porselensnegler, Leukonychia og døvhet. 



• Multisentrisk retikulohistiocytose: Rødlig-brune, destruktiv artritt (spesielt DIP), typisk histologi, 
assosiert med cancer 

• Pannikulitt, Weber Christians sykdom: Ulcererende hudlesjoner 
• Polyarteritis nodosa (PAN): Ingen ekte kutan nodulose, men skyldes aneurismer 
• Revmatoid artritt: Trykkutsatte steder, polyartritt, seropositive. Illustrasjon: Jagadeesan S, Shenoy P, 

2017. CC BY-NC-SA 3.0 
• Sarkoidose: Oftest utvikles andre organmanifestasjoner i tillegg, dype noduli 
• Urinsyregikt. Arthritis urica (tophi) 
• Diverse: 

◦ Nodulær amyloidose. Xanthom. Ganglion. Epidermale cyster. NoduIært malignt melanom. 
infeksjoner (tbc m.m.). Multiple, evt. SLE, HIV eller leukemi 
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Glomerulum med sentral nekrose og 
halvmåne-dannelse ved 
ANCA-vaskulitt. 

155. 

NYRER OG REVMATISK SYKDOM (REV 027, 
REV 132-REV 149) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 027,REV 132-REV 149 

Definisjon 

Nyrene er avgjørende for væske- og elektrolytt-balansen i kroppen, 
utskillelse av medikamenter og produksjon av erythropoietin, 1,25 
vitamin D og renin. For filtrasjon og sekresjon er nyrenes glomeruli 
ansvarlige. 

Mange av de inflammatoriske revmatiske sykdommene medfører 
nyre-manifestasjoner.  Iblant er disse milde og uten avgjørende 
prognostisk betydning, mens ved andre er nyre-manifestasjoner 
avgjørende for valg av behandling og prognosen. Symptomene initialt er ofte minimale, slik at rutinemessig 
tester er nødvendig.  Systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerose og ANCA vaskulitt har 
karakteristiske nyre-manifestasjoner, men også ved artritt-sykdom som revmatoid artritt (RA) og urin-
syregikt kan nyrene angripes (vennligst les mer nedenfor). Illustrasjon: Greenhall GH, Salama AD – Clini-
cal kidney journal (2015). CC BY-NC 4.0 

Nyresvikt 

Nyresvikt har mange årsaker og forskjellige forløp. Den kan opptre akutt med destruksjon av nyrevevet/
glomeruli i løpet av få dager. Hvis nyrefunksjonen faller til under 5% (og eGFR<15), er dialyse nødvendig. 
Kronisk nyresvikt oppdages ofte sent i forløpet, uten forutgående mistanke om nyresykdom, eller i 
forbindelse med helseundersøkelse, der forhøyet blodtrykk eller protein i urinen gir mistanke om nyre-
lidelse. Ved kronisk nyresvikt kan substitusjon av hormonene erythropoietin, 1,25 vitamin D være nød-
vendig. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nyresykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4370308_sfv00801&query=crescentic%20nephritis&it=xg&req=4&npos=44
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4370308_sfv00801&query=crescentic%20nephritis&it=xg&req=4&npos=44
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Årsaker til nyresvikt 

• Glomerulonefritt og andre sykdommer i selve nyren påvises ved nyrebiopsi 

• Sviktende blodtilførsel ved alvorlig væskemangel, alvorlig blodtrykksfall, tromboemboli 

eller anafylaktisk sjokk 

• Manglende avløp fra nyren, for eks. ved retroperitoneal fibrose (i noen tilfeller IgG4 

relatert sykdom), nyresten eller kreft 

 Symptomer på nyresvikt 

Ødem skyldes forstyrrelser i væske-, salt- og syre-basebalansen med unormal væske-opphopning. Vanligvis 
er utskillelsen av protein i urinen høy og albumin/protein i serum derfor lavt. 

Symptomer på manifest nyresvikt 

• Anemi utvikles fordi utskillelsen av erythropoietin (EPO) faller. 

• Hevelse rundt øyne (ødem) 

• Hjerte-karsykdommer (ved langvarig kronisk nyresvikt) 

• Hovne ben (ødem) 

• Hud-kløe 

• Kvalme, dårlig appetitt og brekninger 

• Osteoporose pga. forstyrrelser i omsetningen av vitamin D. 

• Tretthet 

Felleskatalogen 2020 

Undersøkelser ved nyresvikt 

• Urinprøver: Proteinuri (protein/kreatinin-ratio), erytrocytturi, celle-sylindre ved mikroskopi 
• Blodprøver: Kreatinin, eGFR, Albumin, elektrolytter 
• Blodtrykk: Hypertensjon 
• Ultralyd-skanning og røntgenundersøkelser av nyrene (postrenal svikt). 
• Vevsprøve (biopsi) fra nyren (glomerulonefritt, nefrosklerose, annet. 
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Blodprøver 

Å måle nyrefunksjonen direkte er tidkrevende og vanskelig, så vanligvis estimeres GFR ut fra serum-krea-
tinin. For å gjøre tolkningen av kreatinin-verdier lettere er det laget ulike formler der en estimerer GFR 
(eGFR) for ulike kreatinin-verdier hos pasienter med ulik alder og kjønn. For unge, friske personer er nor-
malt GFR i området 120-130 ml/min. Lave verdier av eGFR øker risikoen for raskere fall i nyrefunksjon, 
og kan også påvirkes av interkurrente ikke-renale tilstander. Derfor bør eGFR <60 ml/min/1.73 m2 kon-
trolleres innen 3 måneder. 

Urin 

Hematuri, proteinuri, Protein/kreatinin ratio. Kornede sylindre ved urinmikroskopi. 

Proteinuri kan måles direkte, men kvantitering krever urinsamling over 24 timer. En enklere metode er å 
måle albumin eller totalprotein i en tilfeldig urinprøve og så vurdere protein-kreatinin ratio. Grovt sett er 
døgnutskillelsen i milligram 10 ganger ratioen. Proteinuri foreligger ved ratio > 30. ACE-hemmere og A-
II blokkere (angiotensin-blokkere) brukes for å redusere proteinutskillelsen og har da protektiv effekt på 
glomeruli (Praga M, 2002). 

Nefrotisk syndrom 

Definisjon på nefrotisk syndrom: 

-Total proteinutskillelse mer enn 3g/dag i urin + ødemer og lavt albumin i blodet. 

-Manifest glomerulær nyresykdom: Protein/Kreatinin) ratio mer enn 300. 

-Terminal nyresvikt / End Stage Renal Disease (ERD): GFR <15 eller behov for dialyse i minsts 30 dager. 

-Renal tubulær acidose (RTA) forekommer ved Sjøgrens syndrom og en sjelden gang ved SLE. De fleste har 
type 1 (hypokalemisk), mens noen få har type 4 (hyperkalemi). Diagnostisk for RTA er manglende evne til 
a surgjøre urin (furosemid- eller ammonium test). pH i urin vil være > 5,5 i flere målinger, og samtidig kan 
det sees metabolsk acidose (serum bikarbonat < 21mmol/l og urin citrat/kreatinin ratio < 0,1). 
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Gradering av nyreskade 

Stadium Gradering Glomerulær filtrasjonsrate (ml/min/1,73 m2) 

1 Nyreskade >90 + skade 

2 Lett redusert nyrefunksjon 60-90 + skade 

3 Moderat nedsatt nyrefunksjon 30-60 ± skade 

4 Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 15-30 ± skade 

5 Terminal nyresvikt (ERD) <15 ± skade Behov for dialyse / transplantasjon 

Biopsi 

Vevsprøvene fordeles på minst to glass: 

1) glass med formalin for lysmikroskopi og immunfluorescens. 

2) I tillegg legges vev på 2% glutaraldehyd for elektronmikroskopi. 

Fibrinoid er et ekstracellulært inflammatorisk eksudat (fibrin, serumproteiner, immunaggregater og ekstra-
cellulære matriksproteiner som for eksempel fibronektin). 

Nekrose er neutrofile infiltrater med karyorrhexis (fragmenter av cellekjerner), fibrin eksudater og diskon-
tinuiteter i basalmembranen. 

Hematoksylinlegemer er dannet av degenerert materiale fra cellekjernen. Sees hos bare 25 %, men er diag-
nostisk for SLE. 

Risiko for større blødninger relatert til nyrebiopsi er funnet å være 2,2% og behov for blodtransfusjon i den 
sammenheng 1,8% (Lees JS, 2017). 
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Klassifisering av nefritt (International sosciety of nefrology (2003) 

Histologisk klassifikasjon Histologiske funn Kliniske kjennetegn 

Klasse I 

Minimal mesangial LN. Det sees 
normale glomeruli ved 
lysmikroskopi med mesangiale 
(mesangial-cellene er karenes 
støtteceller) depoter ved 
lmmunfluorescens 

Minimale, ikke indikasjon for biopsi 

Klasse II Mesangial proliferative LN. 
Mesangial hyper-cellularitet. 

Hematuri, lavgradig proteinuri; 
nyresvikt, nefrotisk syndrom er 
uventet 

Klasse III 
Fokal LN. Rammer <50% av 
glomeruli. Celleproliferasjon, 
lymfocyttinfiltrater, halvmåner. 

Hematuri, proteinuri, nyresvikt. 
Nefrotisk syndrom er ikke uvanlig. 

Klasse IV Diffus LN. Rammer >50% av 
glomeruli. 

Hematuri, proteinuri, nyresvikt. 
Nefrotisk syndrom er ikke uvanlig. 

Klasse V 

Membranøs LN. Gir ofte nefrotisk 
syndrom. Hematuri sjelden. Evt. 
hypertensjon. Behandles ofte med 
ciclosporin A. Man ser ofte 
kombinasjon av klasse V og III, samt 
klasse V og IV. 

Proteinuri, ofte nefrotisk syndrom;. 
Hematuri forekommer. Nyresvikt er 
uvanlig. 

Klasse VI Avansert sklerotisk LN. 90% eller 
flere av glomeruli er skleroserte. 

Nyresvikt. Proteinuri og hematuri er 
vanligvis tilstede. 

Weening JJ . J Am Soc Nephrol 2004. Almaani S, Meara A, 2017 

Amyloidose 

Sekundær amyloidose (AA) kan oppstå ved inflammasjon over tid ved mange revmatiske sykdommer som 
revmatoid artritt (RA), Bekhterevs / ankyloserende spondylitt, Sjøgrens syndrom, familiær Middelhavs-
feber (FMF), men også Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, tuberkulose, osteomyelitt, bronkiektasier og noe 
typer malign sykdom (Hodgkins). Typisk er ekstracellulært nedslag av amyloide fibriller sammensatt av 
fragmenter av serum amyloid A (SSA) protein. Protein-utskillelse er typisk. Denne kan øke over tid slik at 
nefrotisk syndrom med hypoproteinemi med ødemer kan utvikle seg (Lachmann HL, NEJM, 2007). 

• Vennligst les om amyloidose i eget kapittel 
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ANCA-vaskulitt (GPA, MPA, EGPA) 

Ved ANCA-vaskulitt kan nyresvikt forårsakes av pauciimmun nekrotiserende glomerulonefritt med 
halvmåner og ved raskt progredierende glomerulonefritt (RPGN, rapid progressive glomerulonephritis) 
(Falk RJ, 1990). Den pauciimmun glomerulonefritten er forskjellig fra lupus-nefritt (se ovenfor) ved at 
immunglobulin-nedslag eller komplement er fraværende. 

• Vennligst les om mikroskopisk polyangiitt (MPA), granulomatøs polyangiitt (GPA) og eosinofil 
granulomatøs polyangiitt (EGPA) i egen kapitler der nyre-manifestasjoner også er omtalt. 

Antifosfolipid syndrom og TTP/HUS og nyrene 

Akutt nyresvikt utvikles oftest I relasjon til kapillære mikrotromber ved TTP/HUS eller tromber i nyreart-
erier eller vener. 

• Vennligst se kapitlet om antifosfolipid syndrom 

Bekhterevs / ankyloserende SpA og 
psoriasisartritt og nyrene 

IgA nefropati kan påvises en sjelden gang ved SpA. Bekhterevs med lang sykdomsvarighet er assosiert med 
amyloidose i nyrer (Singh, G, 2007). 

IgA-Vaskulitt (Henoch-Schönlein) og nyrene 

Nyre-affeksjonen varierer. Blant barn angripes nyrer vanligvis kortvarig og mildt, selv om alvorlige former 
også er beskrevet. Voksne med IgA vaskulitt får oftere mer manifest nyre-affeksjon. Typisk påvises 
mikroskopisk-makroskopisk hematuri og lav-gradig proteinuri. Sjeldnere utvikles nefrotisk syndrom 
(vennligst se definisjon ovenfor). Nyre-manifestasjoner kan oppstå før hud-symptomer. 

Histologisk ses IgA nefritt med et varierende morfologisk bilde, fra fokal mesangial proliferativ glomeru-

1065  |  NYRER OG REVMATISK SYKDOM

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-113-9-656?doi=10.7326%2F0003-4819-113-9-656&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17295439/?from_single_result=Singh%2C+G%2C+Kumari+N%2C+Aggarwal+A&expanded_search_query=Singh%2C+G%2C+Kumari+N%2C+Aggarwal+A


lonefritt til nekrotiserende form med halvmåne dannelse. Mest typisk er mesangialt IgA nedslag (Niaudet 
P,  1993). 

• IgA-vaskulitt / Henoch-Schönlein er beskrevet i eget kapittel 

Kryoglobulinemi vaskulitt og nyre-manifestasjoner 

Ved kryoglobulinemi kan nefritt, hypertensjon og nefrotisk syndrom forekomme  Progresjon til nyresvikt 
er beskrevet hyppigst blant menn og eldre personer. Nyrebiopsi viser oftest ved type II mixed kryoglob-
ulinemi en membran-proliferativ glomerulonefritt med markert infiltrasjon av neutrofile leukocytter og 
monocytter og dobbelt-kontur av basalmembraner («fingerprints») ved elektronmikroskopi. 

MCTD og nyresykdom 

Membranøs glomerulopati eller mesangial proliferative glomerulonefritt er de vanligste nyremanifes-
tasjonene ved MCTD. Diffus proliferative glomerulonefritt, vaskulær eller glomerulær sklerose er sjeldnere. 
Klinisk påvises proteinuri, sjeldnere erythrocytturi. Nefrotisk syndrom og kronisk nyresvikt er beskrevet, 
men ved slike symptomer er SLE viktig å utelukke (Maldonado ME,  2008). Noen med MCTD har sys-
temisk sklerose-lignende sykdom og kan utvikle skleroderma renal krise. 

Polyarteritis nodosa (PAN) 

Polyarteritis nodosa (PAN) er ofte ledsaget av hypertensjon. Redusert nyrefunksjon er sannsynligvis forår-
saket av iskemisk nefropati. Angiografi kan påvise multiple stenoser og mikroaneurismer i viscerale- eller 
nyre-arterier. Nyreinfarkter og parenkym-arr på grunn av arterielle stenoser medfører nyresvikt. Ruptur av 
aneurismer er sjelden, men kan forårsakes av nyrebiopsi. (Lhote F. 1998). 

Medikamenter 

• Medikamenter kan forårsake nyreskade. Vennligst les om medikamenter og nyrer i eget kapittel. 
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Revmatoid artritt (RA) og nyresykdom 

Glomerulonefritt er sjelden ved revmatoid artritt (RA). Mesangial proliferativ, membranøs glomerulone-
fritt og halvmåne-glomerulonefritt er beskrevet, men vanligvis uten klinisk betydning (Karie S, 2008). Også 
IgA nefropati er også beskrevet. Man kan påvise proteinuri og isolert hematuri. Sekundær amyloidose og 
medikament-indusert nyre-skade er de vanligst årsaker til redusert nyrefunksjon ved RA. 

Sjøgrens syndrom og nyre-manifestasjoner 

Ved Sjøgrens syndrom ses akutt interstitiell nefritt som kan skyldes nedsalg av immunkomplekser langs 
tubulær basalmembran, slik som ved SLE. En bør diagnostisk vurdere om sekundært Sjøgrens syndrom ved 
SLE foreligger. Urin og nyrebiopsi for nærmere avklaring kan være aktuelt. 

Ved primært Sjøgrens syndrom kan en histologisk finne nefritt med kronisk fokal lymfocytoplasmatiske 
infiltrater, hovedsakelig T-lymfocytter. Glomerulær skade er uvanlig. Urinen kan være nærmest normal 
med bare lett proteinuri eller leukocytt-uri. Renal tubulær acidose, glykosuri tross normalt blodsukker, 
Nefrogen diabetes insipidus og Fanconi syndrom (renal tubulær acidose, glykosuri, aminosyreuri) (Bossini 
N, Savoldi S, 2001; Maripuri S, Grfande JP, 2009). Tubulo-interstitell nefritt kombinert med uveitt refer-
eres som TINU syndrom (Amaro D, 2020). 

Systemisk lupus (SLE) og nyresykdom 

Blant alle SLE-pasienter har 16 % nefritt ved sykdomsdebut. Komplikasjonen utvikles oftest innen de 
tre første sykdomsårene. Klinisk vil 30-50 % ha nyreaffeksjon etter 5 år. Ved autopsi eller ved elektron-
mikroskopi har omtrent alle forandringer i glomeruli. Mest utsatt er asiater og sorte med anti-DNA og/
eller antifosfolipid-antistoff. 

• Vennligst les om nyre-manifestasjon ved SLE i kapittelet om SLE (blant voksne). 
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Systemisk sklerose, diffus form 

Ved systemisk sklerose påvises nyre-manifestasjon hos 60-80% i autopsi-studier (Progorevisi A, 2006). 
Milde symptomer og funn, slik som lavgradig proteinuri, hypertensjon eller lett forhøyet serum-kreatinin 
er vanligvis ikke alvorlige symptomer og sjeldent tegn på progredierende nyresvikt. 

Skleroderma renal krise (SRC) / nyrekrise er derimot svært alvorlig og manifesterer seg hos 10-20% blant 
dem med diffus form av systemisk sklerose innen første fem år av sykdommen (Penn H, Howie AJ, 2007). 
Høye doser (>15mg/d) av prednisolon eller tilsvarende kortikosteroider, ciklosporin A og forekomst av 
anti-RNA polymerase III antistoff er klare risikofaktorer.  Skleroderma renal krise er en form for trombo-
tisk mikroangiopati i likhet med TTP/HUS og malign hypertensjon. ACE hemmere er viktigste medika-
menter i behandlingen av SRC. 

• Vennligst les mer om SRC i kapittelet om systemisk sklerose 

Takayasus arteritt 

Takayasus arteritt er sjelden assosiert med glomerulonefritt, i så fall mild mesangial proliferasjon. Nyreart-
erie-stenoser er derimot en vanlig komplikasjon som kan medføre redusert nyre-perfusjon og hypertoni 
(Chugh KS,1992). AA amyloidose er en sjelden komplikasjon etter langvarig inflammasjon. 

Urinsyregikt 

For vel 50 år siden var urinsyregikt en av de vanligst årsakene til nyresvikt blant middel-aldrende menn. 
Bedre helse og effektiv medikamentell forebygging gjør at massiv forhøyet urinsyre i serum som overbelaster 
nyrenes filtrasjonsrate og medfører akutt nefropati sjelden ses uten spesiell bakenforliggende årsak. Typisk 
er celledød som fri-setter urinsyre ved kreft-behandling (lymfom, myeloproliferative sykdommer). Urinsyre 
krystaller i nyre-tubuli kan blokkere og medføre tubulær nekrose, inflammasjon og akutt nyresvikt. Nyrene 
er forstørret og ved ultralyd fremstår de som lyse. Nyresten er vanligere ved hyperuremiske syndromer som 
Lesch-Nyhan syndrom, HPRT kangely, PRPS hyperaktivitet, glycogenosid type I/glycogen lagringssyk-
dom type I (Jureca A, 2009). 
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156. 

OSTEOPOROSE OG OSTEOMALASI / 
RAKITT (REV 165, REV 167) 

Osteoporose 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på osteoporose og på osteomalasi 

Osteoporose er asymptomatisk inntil fraktur tilkommer. Da kan sterke smerter vedvare 2-3 

måneder. Oftest vertebrale kompresjonsbrudd. 

Kortikosteroider øker risikoen for osteoporose, særlig hos postmenopausale kvinner. 

Osteomalasi forekommer ved alvorlig malabsorption eller feilernæring og derav vitamin-D-man-

gel. Skjelettsmerter, ALP forhøyet, kalsium ofte lav 

Læringsmål REV 165, REV 167 

ICD-10: Osteoporose: M80.1 (legemiddelutløst med brudd). Osteomalasi: M83.8 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=endokrinologi
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617994
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2618027


Osteoporose med typisk 
lokalisering i columna og 
collum femoris. 

Definisjon 

Osteoporose er en generalisert skjelettsykdom definert ved lavenergibrudd 
og/eller T-score ≤ -2,5 i lumbalcolumna, lårbeinshalsen eller total hofte 
ved måling av bentetthet/benmasse ved DXA (dual x-ray absorptiometri). 
Styrken i benvevet er redusert som en følge av for lite benvev av ødelagt 
arkitektur i det trabekulære benvevet. Illustrasjon: commons.wikime-
dia.org. CC BY-SA 4.0 

I henhold til WHO sin definisjon er osteoporose knyttet til hvor mange 
standardavvik (SD) den målte benmineraltettheten (BMD) i rygg eller 
hofte ligger fra middelverdien av BMD i normalbefolkningen (alders-
gruppe 20-40 år). En slik tallverdi (SD) benevnes T-score. Den målte ben-
mineraltettheten (BMD, enhet g/cm2) hos en pasient uttrykkes dermed 
som en relativ størrelse (T-score) når individets BMD sammenlignes med unge friske og Z-skår dersom man 
sammenlikner med en frisk alders-lik populasjon. 

Både Z- og T-score utregnes ved bruk av en formel og uttrykker hvor mange SD den målte BMD verdien 
ligger fra gjennomsnittsverdien til referansepopulasjonen. 

Normal bentetthet foreligger ved T- score > -1,0 SD 

Osteopeni ved T- score mellom -1,0 og – 2,5 SD 

Osteoporose ved T- score – 2,5 SD eller mindre 

Etablert osteoporose foreligger ved lav benmasse kombinert med lavenergi-brudd 

Osteomalasi er en tilstand hvor nydannet ben-matriks ikke mineraliseres normalt. Deler av skjelettet blir 
derfor bestående av ikke-mineralisert ben (ostoid). 

Epidemiologi 

Basert på beinmassemålinger og antall frakturer er Norge i verdenstoppen med høy forekomst av osteo-
porose. Det er mer osteoporose og brudd i byer og tettbygde strøk enn på landsbygda (Meyer 2004). 

De vanligste bruddene er virvelbrudd, lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Livstidsrisiko for lavenergi-brudd 
er ca. 40 % hos kvinner og 20 % hos menn (Nasjonal veileder i endokrinologi). Hoftebrudd er den mest 
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alvorlige følgen av osteoporose. De fleste slike brudd hos eldre skyldes redusert beinmasse kombinert med 
et fall. 

I Norge rammes cirka 9000 voksne personer av hoftebrudd hvert år. Det skjer med andre ord et hoftebrudd 
hver time. Syv av ti hoftebrudd rammer kvinner. Risikoen for brudd øker kraftig fra 70 års alder (Folkehel-
seinstituttet 20.10.2016). 

Osteomalasi er svært sjelden, men ses ved mangel-ernæring eller sekundært til kronisk, alvorlig sykdom med 
vitamin D-mangel. 

Genetikk 

Hvite europeiske og nord-amerikanske kvinner har høyest bruddrisiko på grunn av osteoporose. Asiatiske 
og afro-amerikanske kvinner har lavest risiko. Hoftebrudd hos mor disponerer for osteoporose. 

Patogenese 

Skjelettet består av omkring 20 % trabekulært benvev og 80 % kortikalt benvev. Trabekulært benvev finnes 
mest i ryggvirvler, ribben og bekken, mens  kortikalt benvev foreligger mest i rørknokler.  Benvevet har høy 
metabolsk aktivitet, særlig i trabekulært vev (80%), mot 20% i kortikalt vev.  Ca. 7 % av benvevet byttes årlig 
ut. Hos menn ses bentap gjennom hele den voksne alderen og utgjør omkring 3-5 % av den totale ben-
massen. Kvinnens bentap skjer hovedsakelig etter menopausen. De horisontale trabeklene blir tynnere og 
kan brekke til slutt (“trabecular perforation”). 

Osteomalasi. Flere tilstander kan medføre osteomalasi via hypokalsemi, hypofosfatemi eller direkte hem-
ming av mineraliseringen. Hos voksne er årsaken mangel på 25(OH)Vit D i de fleste tilfellene ved mal-
absorpsjon, feilernæring eller kronisk nyresvikt med tap av fosfat. Pasienter som skal unngå direkte sol og 
sterkt lys (systemisk lupus, noen hudsykdommer, soleksem) er også utsatt for vitamin D-mangel. 

Primær osteoporose 

• Postmenopausal osteoporose (tap av østrogen etter menopausen hyppigste årsak) 
• Aldersrelatert osteoporose (forårsaket av ubalanse mellom kalsium og vit D førende til sekundær 

hyperparathyreoidisme) 
• Idiopatisk osteoporose 

Sekundær osteoporose 

• Glukokortikoid-indusert osteoporose (skyldes redusert osteoblast- og osteoklastaktivitet), vennligst 
se mer nedenfor. 
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• Endokrine sykdommer (primær hyperparathyreoidisme,  endogent cushing syndrom,  hypertyreose, 
hypogonadisme,  akromegali,  hypofysesvikt,  hyponatriemi,  diabetes mellitus) 

• Inflammatoriske revmatiske sykdommer (RA,  Bekhterevs (Ankyloserende spondylitt) 
• Intestinal malabsorpsjon (Cøliaki, Crohns) 
• Nyresvikt 
• Kronisk leversykdom og alkoholisme 
• Kronisk lungesykdom 
• Malignitet (for eks. myelomatose) 

Transistent Osteoporose og Svangerskapsosteoporose 

• De mest kjente er transient osteoporose av hofteregion etter graviditet og Regional Migrerende 
Osteoporose. 

• Hyppigst affisert er hofte, dernest kne, fot og ankel. Ingen tegn til synovitt, men diffus hevelse og 
lokal palpasjonsømhet er hyppig til stede. 

• Hos gravide kvinner opptrer det hyppigst under første svangerskap – gjerne sent i annet trimester. 
Ofte med progredierende smerter i anterior lår og lyske. Etter 1-2 måneder kan osteoporose påvises 
radiologisk (Dexa-måling). Ca. 20 % er bilaterale. Plagene varer fra 2-9 måneder. Residiv er sjelden. 

• Behandles med avlastning. 
• Svangerskapsosteoporose er vanligvis uten symptomer og skyldes fysiologisk økt kalsiumomsetning i 

svangerskapet og ved amming. En har beregnet at kvinner taper 4-6% av benmassen de første 6 
måneder ved amming (Hopkinson JM, 2000). Det er primært det aksiale skjelettet (columna) som 
affiseres. Kvinner med andre risikofaktorer kan utvikle kompresjonsfrakturer (Rafey S, 2020). 

Glukokortikoid- / kortikosteroid- indusert osteoporose 

Kortikosteroider fører til bentap gjennom suppresjon av osteoblastene. Dermed dannes mindre ben. I til-
legg økes osteoklastisk resorpsjon. Alvorlighetsgraden av steroidindusert osteoporose er avhengig av både 
initial og kumulativ dose og ytrer seg oftest ved brudd i virvelcorpora. Risikoen for ryggvirvel- og hofte-
brudd er imidlertid vist å øke allerede ved prednisolon-doser så lave som 2,5 mg daglig. Det er mulig at ben-
massen kan øke spontant igjen etter avsluttet kortikosteroid-behandling. 

Andre Risikofaktorer for osteoporose 

• Kvinne: Nesten dobbelt risiko for hoftebrudd sammenlignet med menn. Tidlig menopause. Lang-
varige amenoreperioder 

• Høy alder: En 80 år gammel kvinne har cirka 25 ganger større risiko for hoftebrudd enn en som er 55 
år 

• Lav kroppsvekt (østrogenet dannes av androstenodione i muskler og fettvev) 
• Lavt inntak av kalsium 
• Inaktivitet 
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• Alkohol (for høyt inntak, for eksempel mer enn 3 enheter/dag) 
• Medikamenter (tyroksin, antiepileptika, heparin, litium, statiner) 

Symptomer 

Osteoporose er uten symptomer inntil frakturer oppstår. 

Frakturer lokaliseres oftest til de nedre thorakale eller lumbale virvelcorpora (kompresjonsfrakturer). De 
er ofte (ikke alltid) smertefulle initialt. Røntgen eller DXA-måling (se nedenfor) vil avdekke sammenfall, 
oftest i i fremre del av virvelcorpora. Symptomene varer fra 4-6 uker til flere måneder. Pasientene blir 
smertefrie, men røntgenforandringene er varige. Som følge av thoraco-lumbale kompresjonsfrakturer blir 
ryggen ofte krom/flektert og kroppshøyden avtar. Det er uvanlig at nerverøtter og medulla påvirkes av 
osteoporotiske brudd. 

Osteomalasi vises ved diffus smerte i ledd og skjelettet, særlig columna, bekken og under-ekstremiteter. 
Muskelsvakhet med gangvansker. Fraktur-tendens,  mykt skjelett som kan medføre deformering av under-
ekstremiteter (hjulbenthet), bekkenet og columna. En kan observere hypokalsemi, positiv Chovostek tegn 
(tetani). 

Laboratorieprøver 

Beinmarkører måler dannelse av nytt benvev (P1NP) eller nedbrytning (CTX). Begge er vanligvis forhøyet 
ved osteoporose, barn i vekst og etter større frakturer. 

• Beinmarkører benyttes ikke alltid i klinisk rutine, men er aktuelle dersom behandlingen ikke virker 
som forventet eller dersom en ønsker monitorering av antiresorptiv behandling. Det er da nyttig om 
beinmarkøren P1NP (se nedenfor) er målt før behandlingsstart og etter 3-6 måneder. Beinmarkører 
egner seg ikke for screening eller diagnose av osteoporose. Vær oppmerksom på at behandling med 
kortikosteroider kan gi falskt lave verdier. 

• N-terminal Propeptide of Collagen Type I (P1NP) regnes for beste markør og måler osteoblastak-
tivitet (ben-nydannelse). 

◦ P1NP konsentrasjonen forventes å falle 50% i løpet av 3-6 måneder etter behandlingsstart med 
bisfosfonater, østrogener, SERM og RANKL-hemmere og bør ligge i nedre del av referanseom-
rådet under behandlingsperioden. 

◦ Referanseverdier 
▪ Postmenopausal kvinne 16-96mcg/L 
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DXA-skanning viser osteopeni hos kvinne med RA. 

▪ Premenopausal kvinne 19-83mcg/L 
▪ Voksen mann 22-87mcg/L 

• Ved alvorlig leversykdom kan testen ikke brukes (metabolisering av P1NP gjennom lever). Også 
nyresvikt påvirker resultatene 

• P1NP brukes også til å måle sykdomsaktivitet ved Paget sykdom 
• Ved behandling med zoledronat (Aclasta) (se nedenfor) kan måling med beinmarkører bidra til å vur-

dere om medikamentet bør kontinueres årlig eller sjeldnere. Tilsvarende, kan beinmarkører være til 
hjelp i vurdering av lengden på behandlingspauser ved andre bisfosfonater. En økning i P1NP på 
>30% kan tilsi behov for å re-starte behandlingen. 

• CTX er en markør for osteoklastaktivitet (nedbrytning), men er lite stabil og vanskeligere å tolke. 

Andre blodprøver som kan tas i utredning av osteoporose: 

• Senkningsreaksjon (SR), CRP, hemoglobin (Hb), hvite blodlegemer (leukocytter), blodplater (trom-
bocytter), kalsium, albumin, kreatinin, ALAT, alkalisk fosfatase (ALP), TSH, 25-(OH)vitamin D, 
fosfat, parathormon (PTH) og elektroforese. Testosteron hos menn. 

Osteomalasi: Forhøyet alkalisk fosfatase (nesten alle), lavt kalsium i blod og urin (>90%). Lav 25(OH) vit D 
(<15ng/mL) hos nesten alle. Sekundær hyperpara-thyreoidisme vil medføre høy PTH. 

Bildediagnostikk 

Det er funnet en sterk sammenheng mellom ben-
masse og skjelettstyrke. Forskjellige målemetoder 
som reflekterer benmassen er utviklet. 

DXA (“Dual Energy X-ray absorptiometry”) 
brukes oftest og regnes som gullstandarden. Prin-
sippet ved denne metoden er at røntgenstråler med 
to energinivåer sendes ut. Differansen mellom 
utsendt stråle og målt stråle på detektor utgjør 
graden av absorpsjon av røntgenstråler. Den målte 
absorpsjon av røntgen-stråler korrelerer sterkt med 
mengde av det mineraliserte benvevet. Benmassemålinger brukes til å diagnostisere osteoporose og til å vur-
dere fremtidig frakturrisiko – da brukt sammen med andre risikofaktorer og/eller FRAX-skår (se neden-
for). 

Illustrasjon: Węgierska M, Dura M, Blumfield E, Żuchowski P, Waszczak M, Jeka S – Reumatologia (2016). 
CC BY-NCSA 4.0 
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Hensikten med bentetthetsmålinger er å finne fram til personer som kan ha nytte av legemidler eller andre 
spesifikke bruddforebyggende tiltak. En bør være oppmerksom på at falsk forhøyede verdier forekommer 
ved degenerative forandringer, syndesmofytter (Bekhterevs), kompresjonsfrakturer og uttalt aterosklerose. 

Personer som tilhører følgende tre risikogrupper anbefales måling av beinmassen: 

1. Har brukt kortisontabletter (for eksempel prednisolon) over tre måneder eller lenger 

2. Postmenopausale kvinner med lavenergibrudd og minst to av følgende: 

◦ Menopause før 45 år 

◦ Lav vekt (BMI < 22kg/m2) eller betydelig vekttap 

◦ Arvelig disposisjon (første grads slekt) 

◦ Røking 

◦ Andre disposisjoner (sykdom eller legemiddel) 

◦ Falltendens (>1-2 ganger pr år) 

Helsedirektoratet, anbefalinger 2021 

Av andre metoder for måling av benmassen er SXA (single energy X-ray absorptiometry), ultralyd og CT. 

Konvensjonell røntgen anses som en dårlig metode da tegn på osteoporose først påvises når minst 30% av 
benmassen er tapt. 

FRAX-score (brudd-risiko) 

Noen benytter også FRAX-skår (på engelsk) for å estimere brudd-risiko. 

• Kalkulator (FRAX). Vennligst følg denne lenken 
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Benign osteoporose med multiple sammenfall (a) 
og en enkelt kompresjonsfractur ved malignitet (b). 

Differensialdiagnoser 

• Maligne sykdommer i skjelettet 
◦ primære tumorer og metastaser. 

Illustrasjon: Ramon Gheno,J Clin Imaging Sci. 
2012. CC BY-NC-SA 4.0) 

• Osteomalasi (blant voksne) 
◦ Rakitt (hos barn) 

• Osteopeni 
• Osteitis fibrosis cystica 

◦ Tap av benmasse og skjelettstrukturen 
endres 

◦ Forårsaket av hyperparatyreose 
◦ I blodprøver er parathormon, oftest 

også kalsium og alkalisk fosfatase 
forhøyet 

• Osteopetrose 
◦ For høy bentetthet. Sjeldne, arvelige sykdommer 
◦ I blodprøve er alkalisk fosfatase forhøyet 

• Pagets sykdom (Osteitis deformans) 
◦ Voksne (over 55 års alder), oftest menn. 
◦ Skjelettsmerter 
◦ Gradvis ombygging og fortykkelse i skjelettet, mest i bekken, lår, ryggvirvler og hodeskallen 
◦ Alkalisk fosfatase i blod er ofte forhøyet 

Ved osteomalasi: osteoporose, Pagets sykdom, malignitet, hyperparathyreoidisme 

Behandling 

Generell forebygging 

Ved osteoporose bør pasienten oppmuntres til fysisk aktivitet i form mosjon for vektbærende ledd (svøm-
ming har liten effekt). Eliminere generelle risikofaktorer som røking og alkohol, samt mer spesielle risiko-
faktorer (se ovenfor). Lavest mulig kortikosteroid-dose er svært viktig, helst seponering. 

Sørg for adekvat kosthold. Det anbefales kalsiumtillegg på 500-1000 mg/døgn som kveldsdose fordi den 
circadiane rytme av bentap starter etter midnatt når det ikke finnes kalsium tilgjengelig i tarm. Alle pasien-
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ter bør ha et daglig kalsiuminntak på 1000-1500 mg. I tillegg gis vitamin D (400-800 enheter pr. dag (vita-
min D3). 

Spesifikk osteoporosebehandling (Fra Nasjonal veileder i Endokrinologi, 2020) 

Det foreligger flere medikamentelle alternativer med muligheter for persontilpassede valg. 

Pasienten har rett på informasjon og være innforstått med behandlingsmålet. I tillegg er det 

viktig å informere om hensikten med behandlingen og hva den innebærer, inklusiv risiko for 

bivirkninger. Informasjonen kan suppleres med skriftlig medikament-informasjon fra Norsk 

revmatologisk forening/Legeforeningen. Ved god informasjon oppnås at medikamentene i 

større grad tas etter hensikten. Vennligst les om behandlingssvikt i eget kapittel. 

Yngre postmenopausale kvinner i alder 45-60 år 

• Hormonbehandling 
◦ Hvis pasienten er hysterektomert: østrogen monoterapi. Transdermal østrogen er første valg. 
◦ Hvis bevart uterus: østrogenplaster + gestagenspiral (HT) eller østrogen/gestagen kombi-

nasjonsplaster. Alternativt til gestagenspiral kan gestagen gis peroralt 10-12 dager hver eller hver 
3. måned, i så fall anbefales kontroller med mammografi og gynekologisk us. Endelig kan østro-
genplaster gis sammen med mikronisert progesteron (Utrogest på registreringsfritak). 

• Selektiv estrogen reseptor modulator (SERM), Raloxifen / Evista 60 mg x 1 peroralt daglig 
• Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere avhengig av benomsetning 
• Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 hver uke 
• Teriparatide (Forsteo) (PTH-analog) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 år er førstevalgspreparat ved 

alvorlige tilfeller med T-score ≤ -3,5, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på diagnosetidspunkt), 
svære ryggbrudd (SQ3 brudd > 40% kompresjon), eller ved nytt brudd under pågående bisfosfonat 
behandling 

Eldre postmenopausale kvinner i alder > 60 år 

• Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 peroralt hver uke 
• Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere (hvert 3. år) avhengig av benomsetning. Gis ved 

manglende effekt eller uakseptable bivirkninger av peroralt bisfosfonat 
• Denosumab (Prolia) (RANKL-hemmer) 60 mg subkutant hver 6. måned ved manglende effekt av 

og/eller uakseptable bivirkninger av peroralt bifosfonat eller nyresvikt (eGFR < 30 ml/min) 
• Teriparatide (Forsteo) (PTH-analog) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 år er førstevalgspreparat ved 

alvorlige tilfeller med T-score < -4,0, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på diagnosetidspunkt), 
svære ryggbrudd (SQ3 brudd > 40% kompresjon), eller ved nytt brudd under pågående bisfosfonat-
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behandling 

Menn 

• Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 peroralt hver uke 
• Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere avhengig av benomsetning. Gis ved manglende 

effekt eller uakseptable bivirkninger av peroral bisfosfonat 
• Denosumab (Prolia) 60 mg subkutant hver 6. måned ved manglende effekt av og/eller uaksept-

able bivirkninger av peroral bisfosfonat eller nyresvikt (eGFR < 30 ml/min) 
• Teriparatide (Forsteo) (PTH-analog) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 år er førstevalgspreparat ved 

alvorlige tilfeller med T-score ≤ -3,5, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på diagnosetidspunkt), 
svære ryggbrudd (SQ3 brudd > 40% kompresjon), eller ved nytt brudd under pågående bisfosfonat-
behandling 

• Testosteron-tilskudd i form av enten Nebido 1000 mg i.m. injeksjon hver 3. måned eller testosteron 
gel percutant daglig hvis hypogonadisme. 

Pasienter < 45 år 

Individualisert behandling, krever spesiell kompetanse. 

Steroidutløst osteoporose / profylakse ved steroid-behandling (Fra Nasjonal veileder i Endokri-
nologi, 2020) 

Ved planlagt bruk av glukokortikoider i doser tilsvarende ≥ 5 mg prednisolon i > 3 måneder og tidligere 
lavenergi-brudd eller T-score < -1,0, bør man starte med alendronat (ev. annen behandling ved intoleranse). 
Ved T-score ≤ -3,5 eller hvis brudd under annen behandling, kan man vurdere Teriparatide. Det må søkes 
om individuell refusjon for pasienter som ikke oppfyller de vanlige blå-reseptkravene for osteoporose. Kal-
sium og vitamin D gis til alle. 

Ved osteomalasi behandles utløsende årsak, korrigere elektrolytt-forstyrrelser (hypfosfatemi, hypokalsemi) 
og supplere med D-vitamin. 

Prognose og oppfølging ved osteoporose 

(Fra Nasjonal veileder i Endokrinologi, 2020) 

Kontrollen omfatter primært evaluering av ev. bivirkninger og smerteproblematikk, høydetap, kontroll av 
kalsium-metabolismen og kontroll av behandlingseffekter. 

Ved osteoporose gjøres kontroll av DXA etter 2 år: Det forventes stigning i BMD på 5-10 % i columna, 
2-6 % i hoften etter tre års behandling med bisfosfonater eller Denosumab. Størst effekt sees det første året. 
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Etter 5 års behandling med bisfosfonater kan man ikke forventer ytterligere økning av BMD. Denosumab 
gir kontinuerlig økning av BMD over en periode på 10 år. Det forventes mer moderat stigning ved HT og 
SERM enn ved behandling med bisfosfonater og Denosumab. 

Beinmarkører, Hb, leukocytter, eGFR, 25-OH vitamin D, fritt kalsium etter 6 måneder og deretter årlig. 
Man forventer en 50 % reduksjon i beinmarkører under behandling. Beinmarkørnivået under antiresorptiv 
behandling bør ligge i nedre tredjedel av referanseintervallet (CTX1 < 0,35, PINP <35). 

Ved Anabol behandling med PTH-analog (teriparatide) 

Ved behandling med PTH forventer man økning på minst 50 % av beinmarkører, men det sees stor inter-
individuell variasjon, og økningen avtar noe etter en tid. 

• 6 måneder: Beinmarkører (PINP), fritt kalsium. PINP er den foretrukne beinmarkør og økning ved 
6 mnd. predikerer BMD økning etter 2 år. 

• 12 måneder: DXA, beinmarkører (PINP), fritt kalsium 
• 24 måneder: DXA, beinmarkører (PINP), fritt kalsium 

Behandlingssvikt 

Definisjon ved osteoporose: Signifikant fallende BMD (> 3 % i rygg målt i g/cm2) eller > 1 lavenergifraktur 
etter minst 1 års behandling. Dårlig etterlevelse må overveies og beinmarkører må kontrolleres, se over. Mer 
potent antiresorptiv terapi eller anabol terapi må vurderes.  Hos pasienter > 75 år, som ikke antas å kunne 
administrere anabol behandling med teriparatide er bytte fra bisfosfonat til Denosumab et godt alternativ. 
Endring i BMD bør sammenlignes i g/cm2 og ikke i T-score. 

Behandlingsvarighet 

Bisfosfonater 

• Behandlingspause kan overveies etter 5 års behandling med alendronat eller 3 års med zoledronat, 
hvis BMD-målinger etter behandling ligger høyere enn -2,5, og det ikke er oppstått nye frakturer 
under behandlingen. Hvis fortsatt T-score ≤ -2,5 anbefales behandling opptil 10 år eller bytte til 
Denosumab. 

Teriparatid (PTH-analog) 

• Skal aldri brukes mer enn 2 år med indikasjon osteoporose. Skal etterfølges av annen behandling. 

Denosumab (RANKL-hemmer) 

• Langtidsbruk er vist å være trygt og gir kontinuerlig økning av BMD. Effekten forsvinner raskt etter 
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seponering med stor risiko for nye brudd, spesielt multiple vertebrale brudd. Dersom behov for å 
slutte med Denosumab bør spesialavdeling konfereres. 

Hormonbehandling 

• Ev. overgang til annen behandling kan overveies ved 60 års alder, eller etter 10 år, hvis tidlig opp-
start, men nye studier viser persisterende positive effekter på helse og mortalitet i opptil 18 år. 

Oppfølging etter seponering eller ved 
behandlingspauser 

(Fra Nasjonal veileder i Endokrinologi, 2020) 

Årlig kontroll av beinmarkører, og DXA hvert 2.-3. år etter seponering kan være aktuell. Indikasjoner for 
revurdering av behandling er stigning av beinmarkører på 30 % eller klinisk relevant fall i BMD. Ved forven-
tet levetid < 5 år og adekvat gjennomført bisfosfonat-behandling i 3-5 år, kan oppfølgingen avsluttes. 
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 Tabell: Osteoporose-medikamenter.  (fra Nasjonal Veileder i Endokrinologi, 2020) 

Legemiddel- 

gruppe 
Virknings-mekanisme Viktigste 

kontraindikasjoner* Bivirkninger/ kommentarer. 

Østrogen/ 

(gestagen) 

Antiresorptiv, 

Påvist effekt på verte-
brale og nonvertebrale 
brudd. 

Mamma cancer (også 
tidligere), 
endometriecancer. 
Økt risiko for DVT 
og lungeemboli (for 
eks. Leiden mutasjon 
pos.) 

Det er påvist en liten økt risiko for 
brystkreft i amerikanske, men ikke i 
europeiske randomiserte, prospektive 
studier ved bruk av kombinert østrogen/
gestagen behandling. Østrogen 
monoterapi ikke assosiert med økning av 
risiko for brystkreft. Hos kvinner som 
starter hormonbehandling før 60-års alder 
er risiko for kardiovaskulær sykdom 
nedsatt, mens kvinner som starter etter 60 
års alder synes å ha økt risiko. Økning av 
risiko for tromboembolisme ved bruk av 
perorale preparater, men ikke påvist ved 
bruk av transdermal administrasjon. 

Selektive estogen 
receptor 
modualor 
(SERM) 
Raloxifen / 
Evista 

Antiresorptiv, 

Kun vist effekt på verte-
brale brudd 

Økt risiko for DVT 
og lungeemboli 

Lett økt risiko for slag. Reduserer risiko 
for brystkreft 

Perorale og 
intravenøse 
bisfosfonater 

Antiresorptiv, 

vist effekt på hofte-
brudd og vertebrale 
brudd 

eGFR < 35 ml/min., 
hypokalsemi, 25-OH 
vitamin D < 25 
nmol/L). I tillegg 
gjelder for peroral: 
Alvorlige refluks 
plager, 
øsofagusstenose, 
akalasi. Manglende 
evne til å være 
oppreist 30 minutter 
etter inntak. 

Kjeve-osteonekrose (ONJ), særlig ved iv 
administrasjon og samtidig malignitet. 
Atypiske femurfrakturer (særlig ved 
langtidsbehandling). Risikoen (1/
10.000-1/100.000) påvirker ikke risk/
benefit ratio for disse legemidler 
i betydelig grad. 

RANKL-hemmer 
(denosumab) Antiresorptiv 

Hypokalsemi, 25-OH 
vitamin D  < 25 
nmol/L). 

Som bisfosfonater. Effekten av 
medikamentet opphører raskt etter 
seponering med høy risiko for nye 
frakturer. 

PTH-analog 
(teriparatide) 

Anabol, forebyggende 
effekt på frakturer i 
columna 

Hyperkalsemi, Mb. 
Paget, Uavklart høy 
ALP, eGFR < 30 ml/
min., tidligere 
malignitet/stråling 
mot skjelett. 

Smerter i ekstremitetene muskelkramper, 
kvalme tachykardi, nyresvikt, 
hyperkalsemi. Ingen øket 
risiko for osteosarkom 

Retningslinjer 

EULAR/EFFORT, Lems WF 2016 
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ACR, Buckley L, 2017 

Norsk Revmatologisk Forening 

Nasjonal veileder i Endokrinologi 

Litteratur 

Nasjonal veileder i Endokrinologi, 2020 

Folkehelseinstituttet 

Helsnorge.no 

Syversen U, 2003 (behandling) 

Rosen CJ, 2020 (epidemiologi og patogenese) 

Munns CF, 2016 (Osteomalasi, rakitt) 
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157. 

PAGET SYKDOM (OSTEITIS DEFORMANS) 
(REV 073) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Pagets sykdom 

Varierende skjelettsmerter og påvisbar fortykket bensubstans i bekken, femur, lumbal-columna, 

hodeskalle og/eller  tibia. 

Genetiske former forekommer (ofte fra England og Skottland) 

ALP (alkalisk fosfatase) og P1NP (benmetabolisme) er økt i blodet 

Læringsmål REV 073 

ICD-10: M88.9 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c601f6609-6b2f-46fe-b3d9-10c48afef160
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2618081


39 år gammel kvinne med initiale smerter 
i kjee/tenner. Påvist Paget sykdom med 
økt benmasse i deler av skallen (CT). 

Definisjon 

Pagets sykdom er en non-inflammatorisk, metabolsk 
skjelettsykdom som medfører økt benformasjon og skjelett-
deformiteter. 

Patogenese 

Paget sykdom preges av lokalisert økt ben-metabolisme. Det 
inntreffer først en osteoklastmediert benresorpsjon, så følger 
en kompensatorisk osteoblastisk nydannelse av ben. Imidler-
tid blir skjelettet strukturløst og fragilt med økt fraktur-
risiko. Illustrasjon: Gopalakrishnan Sundaram, J Indian Soc 
Periodontol. 2012. CC BY-NC-SA 3.0 

Historie 

Sykdommen ble opprinnelig beskrevet som osteitis deformans av ,James Paget 

Epidemiologi 

Menn og kvinner affiseres. Symptomene debuterer etter 50 års alderen. Vanligst i England og Skottland, 
sjelden i Skandinavia. Antakelig er generelt sykdommen blitt sjeldnere. 

Genetikk 

Familiære former forekommer hos 5-40%. Disse har tidligere sykdomsdebut enn spontane tilfeller. 
Genetisk screening (GWAS) har påvist flere assosierte genloci, men med inkomplett penetranse i mange til-
feller. 

Symptomer 

De fleste er uten spesifikke symptomer. Bensmerter, sekundær artritt, bendeformiteter, varme over 
angrepne deler av skjelettet og nevrologiske komplikasjoner pga. entrapment sees ikke sjelden. Manifes-
tasjonene varierer. Monostotisk (et ben eller deler av et ben) eller polystotisk (flere ben). Asymmetrisk dis-
tribusjon. Pelvis, femur, columna, skallen og tibia angripes hyppigst. 
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Laboratorieprøver 

Forhøyet alkalisk fosfatase (benspesifikk ALP). Markører for benmetabolisme er økt som P1NP (procolla-
gen type 1N-terminal propeptide). Normale inflammasjons-parametere og normale elektrolytter. 

Bildediagnostikk 

Røntgen og CT: Klinisk viser dette seg som deformiteter og frakturer da det nydannede benet ikke er av 
optimal kvalitet. PET/CT gir 18FDG opptak i skjelettet som kan ligne malignitet. 

Det ses oftest forandringer i  bekkenet (70%), femur (55%), lumbal-columna (53%) hodeskalle (42% og tibia 
(32%) (Ralston SH, 2012). 

Differensialdiagnoser 

Metastaser og neoplasmer (Osteosarkom med flere) i skjelett 

Osteomalasi (D-vitaminmangel) 

Differensialdiagnoser ved økt bendannelse (osteosklerose, osteopetrose) 

• Osteosklerotiske metastaser (voksne: prostatacancer og brystkreft) 
• Osteomyelitt (osteoskleroserende form) 
• Osteonekrose 
• Lymfom 
• Sarkoidose 
• Paget sykdom 
• Myelofibrose (primær sykdom eller sekundær til intoks eller malignitet) 
• Erdheim-Chester sykdom (en histiocytose) 
• Hypervitaminose D 
• Hypoparathyroidisme 
• Mastocytose 
• Tuberøs sklerose 

Behandling 

Behandles med bisfosfonater, ved intoleranse brukes calcitonin. 

Utprøvende behandling: Denosumab 
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Prognose 

Uttalte skjelett-deformiteter kan utvikle seg over tid. Økt forekomst av skjelett-neoplasmer. 

Litteratur 

Valenzuela EN, 2017 

Bouchette P, 2020 
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158. 

PARATYREOIDEA-SYKDOMMER 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Hyperparatyreose 

ICD-10: E21.0 (primær). E21.1 (sekundær) 

Definisjon: Ved hyperparatyreose skiller en eller flere av biskjoldbruskkjertlene ut for mye parathormon 
(PTH). Dette medfører at kalsium i blodet stiger. 

Epidemiologi: Prevalens hos voksne 0,1-0,5 %. Kvinner/menn = 3 : 1. Hyppigst mellom 40-60 år. 

Patogenese: Primær: Hypersekresjon av parathormon på grunn av godartet svulst (adenom) i en av biskjold-
bruskkjertlene (paratyreoidea).  ved Arvelige former er sjeldne, men kan medføre hyperplasi i flere av kjert-
lene. Sekundær: Reaksjon på hypokalsemi 

Parathormon (PTH): Mobiliserer kalsium fra benvev. Stimulerer kalsium-resorpsjon i tarm. Øker kalsium-
reabsorpsjonen i nyretubuli. Nedsetter fosfat reabsorpsjonen i nyretubuli 

Symptomer. Ofte stilles diagnosen ette at det tilfeldig er påvist forhøyet kalsiumnivå i blodet. 

Revmatologiske og andre manifestasjoner 

• Artralgier hos 60 %. Ingen uttalt morgenstivhet. 
• Ben-resorpton. Foruten falangene sees subperiostal benresorpsjon i humerus og de distale epifyser av 

klaviklene. 
• Deformiteter og benbrudd hos de mest alvorligst rammede sees 
• Hyperkalsemi 
• Hypermobilitet, muligens utløst av PTH. Kan bedres etter korrigering av kalsiumstoffskiftet. 
• Hyperurikemi hos 25 %, men sjelden at pasientene utvikler arthritis urica. 
• Kondrokalsinose hos 10-40 %, og akutte anfall sees gjerne postoperativt. 
• Osteopeni og osteoporose 
• Senefeste-rupturer (quadriceps, Akilles og patella), myalgi, karpal tunnel syndrom og osteitis fibrosa 

cystica (bensmerter, evt. med subperiostal resorpsjon av falangene — “Brown tumores”) forekom-
mer. 

• “Rugger-Jersey spine” opptrer ofte som sklerotiske bånd langs øvre og nedre deler av virvellegemene. 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612830
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612831


Behandling: Det er viktig å ha tilstrekkelig vitamin-D i blodet for å senke PTH nivået. Tilskudd av 20 µg 
(tilsvarer 800 IE vitamin D). Kirurgisk fjerning av paratyreoidea-adenom. 

Litteratur: Wen HY, 2010 

Hypoparatyreoidose 

ICD-10: E89.2 (etter kirurgi) 

Definisjon: Sjelden tilstand som skyldes for lav produksjon av parathormon (PTH). 

Patogense: Vanligste årsak er kirurgisk behandling på halsen som medfører at  paratyreoidea-kjertlene blir 
fjernet eller etter strålebehandling på halsen. Hypoparatyreoidisme kan også utløses av autoimmun syk-
dom, for lavt magnesium og kortikosteroider ved SLE. 

Symptomer 

• Begynner ofte gradvis med økende episodiske symptomer i forløpet. 
• Nevromuskulær irritabilitet og depresjon 
• Parestesier 
• Subkutane knuter. 
• Sklerose omkring iliosakralledd og syndesmofytter. 
• Subkutan kalsifisering omkring skuldre og hofter. 

Behandling: Normalisering av kalsium og fosfat i blodet 
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10 år gammel afro-karibisk jente med 
perikard-tamponade som initialt symptom på 
juvenil SLE. EKG viser tegn forenelig med 
perikard-tamponade. 

159. 

PERIKARDITT VED REVMATISK SYKDOM 
(REV 117) 

Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 117 

ICD-10: I30.0 (akutt) 

Symptomer 

Feber, smerte, særlig når en ligger flatt (“Må sitte oppe 
hele natten”) eller tegn på mye perikardvæske (dyspne, 
utmattelse, hypotensjon). Illustrasjon: Maharaj SS, 
Chang SM – Pediatric rheumatology online journal 
(2015). CC BY 4.0 

Årsaker 

Indremedisinske 

• Etter akutt hjerteinfarkt 
• uremi 
• ca. metastaser 

Infeksiøse 

• Bakterielle: tbc., febris rheumatika, chlamydia pneumonie, stafylokokker, streptokokker, 
pneumokokker. Virus: coxsachie og ECHO, Epstein Barr, hepatitt B, cytomegalo histoplasmose 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hjertesykdommer#c7cb0284-8518-484e-a247-a59751c51177c658f2c5-6a3d-4452-a5a6-fe1989349a4a
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615200
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4369869_12969_2015_5_Fig1_HTML&query=pericarditis%20lupus&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4369869_12969_2015_5_Fig1_HTML&query=pericarditis%20lupus&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4369869_12969_2015_5_Fig1_HTML&query=pericarditis%20lupus&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Røntgen: Perikarditt som debutsymptom 
ved ved SLE. Samme pasient som i bildet 
ovenfor (EKG). 

Inflammatoriske 

• SLE                            20-48% 
• Adult Stills               25-30% 
• MCTD                       15-40% 
• Juvenil artritt         7-30% 
• Revm. artritt           1-10% 
• Syst. Sklerose        3-16% 
• GPA / Wegener     <15% 
• Relapsing polyk.     <15% 
• PAN                           <5% 
• Takayasus               <5% 
• Reaktiv artritt        <2% 
• Bekhterevs             <1% 
• Svært sjeldne        (<0,1%)Røntgen 
• Polymyositt / Dermatomyositt 
• IgA vaskulitt/ Henoch-Schönleins purpura 
• Eosinofil fasciitt 
• Eosinofil myositt 
• Concatos sykdom (polyserositt) 

Illustrasjon: Maharaj SS, Chang SM – Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY 4.0 

Utredning 

• Klinisk undersøkelse: 
◦ Som for utredning av systemsykdom 

• Laboratorium: 
◦ SR, CRP, leverenzymer, hvite, trombocytter, diff, perifert blodutstryk, elektroforese, AST, 

ANA, ANCA, virusantistoffer, c. pneumonie, Urin, 

Bildediagnostikk 

• Ekkokardiografi 
• CT thoraks 
• MR av hjertet 
• EKG 
• Spesielle undersøkelser: 
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https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4369869_12969_2015_5_Fig1_HTML&query=pericarditis%20lupus&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


◦ Perikardiocentese m. analyse av perikardvæske: hvite, cytologi 
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Artroskopi: Pigmentert villonodulær synovitt. 

160. 

PIGMENTERT VILLONODULÆR SYNOVITT 
(REV 064, REV 075) 

Jan Tore Gran 

Kjennetegn på pigmentert villonodulær synovitt 

Uvanlig hissig og behandlingsrefraktær hevelse i ette ledd, oftest ett kne. 

Ultralyd- og MR-undersøkelser kan styrke mistanken, mens biopsi (artroskopi) er nødvendig får 

å sikre diagnosen 

Læringsmål REV 064, REV 075 

ICD-10: M12.2 

Definisjon 

En godartet tumor som utvikler seg fra synovia. Illus-
trasjon: Mohanlal P, Pillai D, Jain S – Cases journal 
(2009). CC BY-2.0 

Debut 

Debutalder 20-46 år. 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617455
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2803873_1757-1626-2-9076-2&query=pigmented%20villonodular%20synovitides&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2803873_1757-1626-2-9076-2&query=pigmented%20villonodular%20synovitides&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


MR viser tegn til massiv synovitt ved 
histologisk pigmentert villonodulær 
synovitt. 62 år gammel mann med 
Bekhterevs og svær hevelse i kne. Residivfri 
etter kirurgisk operasjon. 

Symptomer 

Leddhevelse med hemartrose hos 75%. Benign, nesten alltid monoartikulær, alle ledd og aldre – men oftest 
i kne. 

Undersøkelsesfunn 

MR kan gi mistanke om tilstanden (se illustrasjonen oven-
for). Illustrasjon: Chirag Kapoor , Maulik R. Jhaveri, 
Rishit Soni, Malkesh Shah, Parth Rathi, Paresh Golwala, 
Cureus, 2016. CC BY-3.0 

Artroskopi viser ofte stilket tumor (se illustrasjon øverst i 
kapitlet). 

Vevsprøve: Histologisk sees kjempeceller. Diffus form 
omfatter ett kompartment eller hele synovialhinnen i et 
ledd. Lokalisert form sees som en isolert masse. Illustrasjon: 
Shah SH, Porrino JA, Green JR, Chew FS – Radiology case reports (2015). CC BY-NC-ND 4.0 

Litteratur 

Valen B, Hoel C. 1999 

Ottaviani, S, 2011 
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https://www.cureus.com/articles/5427-pigmented-villonodular-synovitis-of-the-knee-joint-a-case-report
https://www.cureus.com/articles/5427-pigmented-villonodular-synovitis-of-the-knee-joint-a-case-report
https://www.cureus.com/articles/5427-pigmented-villonodular-synovitis-of-the-knee-joint-a-case-report
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4668628_gr5&query=pigmented%20villonodular%20synovitides&it=xg&req=4&npos=9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://tidsskriftet.no/1999/02/artikkel/villonodulaer-synovitt-sjelden-arsak-til-lasing-i-kneleddet
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049017210001447?via%3Dihub


161. 

PLEURITT OG PLEURAVÆSKE (REV 129) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Pleuritt og pleuravæske 

Pleuritt- brystsmerter kan skyldes ufarlig smertetilstand eller alvorlig bakenforliggende sykdom. 

Lungeemboli, pneumoni, pneumothoraks, perikarditt og myokardinfarkt må utelukkes. 

Blidediagnoistikk: Røntgen og CT. 

Læringsmål REV 129 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=lungesykdommer#6dfeb74d-f12a-45b8-a566-08f115f9e5592314040e-eac9-4a86-8b19-f3c4bff9e4f1


Livstruende årsaker til pleura-smerte  (Kass SM, 2007) 

Diagnose Anamnese Klinisk 
undersøkelse Rtg thoraks EKG 

Myokard 
infarkt 

Retrosternal 
smerte med 
utstråling, dys-
pne, kortpuste-
thet Svette, hypotensjon, 

tredje hjertelyd (S3) Vanligvis normal 
ST-T -elevasjon (særlig ny-tilkom-
met), ny Q bølge, ny ledningsde-
fekt / arytmi 

Pleurasmerte 
reduserer 
sannsynligheten 

Perikarditt 

Smerten øker i 
liggende stilling 
og bedres sit-
tende eller 
stående 

Perikard gnid-
ingslyd 

Økt hjerteskygge 
når perikard-
væsken overstiger 
250ml 

Diffus konkav ST-segment-stign-
ing, PR- segment senkning 

Unormal hos mer enn 90 % 

Pneumoni 
Anoreksi, hoste, 
dyspne, utmat-
telse, myalgi 

Krepitasjoner Infiltrater Ingen forandringer 

Pneumothoraks Plutselig smerte 
og dyspne 

Tachykardi, 
reduserte respi-
rasjonslyder, 
redusert thoraks-
bevegelighet 

Tynn pleural linje Ingen forandringer 

Kan initialt være 
normal Sinus tachykardi 

Lungeemboli Tachykardi, 
tachypne 

Abrupt hilus cut-
off, lunge-
forteninger 
forenelige med 
lungeinfarkt 

Sinus tachykardi, høyre ven-
trikulær belastning (T-bølge inver-
sjon i høyre precordial 
avledninger, S1Q3/S1Q3T3, for-
bigående høyre grenblokk, 
pseudoinfarkt, S1S2S3) 

Tidligere trom-
boemboli, 
malignitet, 
immobilisering, 
østrogen, eller 
nylig kirurgi 

Dyspne, 
synkope 
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https://www.aafp.org/afp/2007/0501/p1357.html


Pleuritt ved revmatoid artritt. Mye pleuravæske på 
CT (venstre bilde) og thoracoskopisk inflammasjon 
(høyre bilde). 

Årsaker til pleuravæske 

Eksudat (væske med høyt innhold av celler, protein 
eller cellemateriale, skyldes endret membranper-
meabilitet). Malign lungesykdom. Infeksjon 
(tuberkulose, virus og sopp). Ved alle uklare pleu-
ritter må muligheten for tbc vurderes (IGRA-test).
Akutt pankreatitt (venstresidig). 

Transudat (væske med lavt innhold av celler, pro-
tein eller cellemateriale, skyldes endringer i trykk – enten hydrostatisk eller kolloidosmotisk). Høyresvikt.
Konstriktiv perikarditt. Hypoproteinemi (nyre/lever). Ascites (høyresidig). Ovarialt fibrom 
(+ascites=Meigs syndrom). Inflammatorisk sykdom (RA, SLE, MCTD, EGPA/Churg Strauss, GPA/
Wegener, Juvenil artritt). Mediastinal fibrose (+ ev. retroperitoneal fibrose) 

Illustrasjon: Nattusamy L, Madan K, Mohan A, Hadda V, Jain D, Madan NK, Arava S, Khilnani GC, 
Guleria R – Lung India : official organ of Indian Chest Society (2015 Mar-Apr). CC BY-NC-SA 3.0 

Empyem (ansamling av puss): Etter alvorlig pneumoni, ruptur av lungeabscess eller øsofagus, thorax-
kirurgi. Actinomykose. Tbc 

Hemothoraks: Skade. Ruptur av pleura-adheranse. Lungeinfarkt. Antikoagulasjon 

Chylothorax: Traume, Malignitet, Lipidemi (kolesterol eller triglyserider), Yellow nail syndrom: gule 
negler, lymfødem i underekstremiteter og pleuraeffusjon 

Utredning 

Anamnese: Lungeemboli er den viktigste, potensielt livstruende årsaken og må utelukkes. Disponerende 
revmatisk sykdom. Kirurgi, skade, infeksjonssykdom, hjerte/lungesykdom (postinfarkt-syndrom) , 
tidligere tuberkulose, antikoagulasjonsterapi (lungeblødning). 

Klinisk undersøkelse: Auskultasjon (krepitasjoner), perkusjon (lungegrenser), generell klinisk under-
søkelse. Gynekologisk undersøkelse (Meigs syndrom) 

Laboratorium 

SR, CRP, hvite, diff, trombocytter, elfo, Kreatinin, amylase, D-dimer (lungeemboli), antifosfolipid-anti-
stoffer (lupus antikoagulant, kardiolipin og beta2-glykoprotein). Urin-stiks. 

Immunologiske undersøkelser 

Virusantistoffer. Antistoffer mot Chlamydia pneumonie et psittaci, ANA, ANCA, antifosfolipid-antistof-
fer. IGRA-test. 
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https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4372864_LI-32-119-g005&query=pleuritis%20arthritis&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4372864_LI-32-119-g005&query=pleuritis%20arthritis&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Ekspektorat til tbc, Pleuratapping med cytologi/biopsi. 

Bildediagnostikk 

Rtg thoraks for å utelukke emboli og pneumothoraks. CT thoraks er viktig for å utelukke tegn til lungeem-
boli. Lungescintigrafi brukes sjeldnere. Ultralyd abdomen. EKKO kardiografi. PET/CT. 

EKG 

Pleuritt og perikarditt 

SLE, MCTD, “recurrent hereditary polyserositt”, Familiær middelhavsfeber, Adult Stills sykdom 

Behandling 

Behandle bakenforliggende årsak. NSAIDs mot smerte. Pleura-tapping 

Litteratur 

Kass SM, 2007 
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https://www.aafp.org/afp/2007/0501/p1357.html


51 år gammel mann. Ett år med papulo-nodulære 
lesjoner på truncus, progredierende senso-motorisk 
polynevropati og M-komponent i 
serum-elektroforese. Diagnostisert POEMS: 
Glomeruloide hemangiomer (Ø 2-6mm) som tidlig 
symptom. POEMS: polynevropati, organomegali, 
endokrinopati, monoklonal gammopati 
(elektroforese) og hudforandringer (skin) 

162. 

POEMS SYNDROM (REV 023, REV 189, REV 
197) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 023, REV 189, REV 197 

ICD-10 D47.7 

Definisjon 

POEMS syndrom er en sjelden sykdom der en 
kombinasjon av blodsykdom (plasma-celler, kreft-
sykdom; oftest myelom) og polynevropati påvirker 
flere indre organer. POEMS består av 
polynevropati, organomegali, endokrinopati, 
monoklonal gammopati (elektroforese) og hud-
forandringer (skin). POEMS syndrom kalles også 
Crow–Fukase syndrom, Takatsuki sykdom og 
PEP syndrome). 

Foto: Jin Yong Lee, Ann Derm, 2017. CC BY-NC 
4.0 

Epidemiologi 

Sykdomsstart er oftest rundt 50-års alder, og menn affiseres dobbelt så hyppig som kvinner. POEMS syn-
drom har ofte sammenheng med kreft og oppfattes hyppig som et para-neoplastisk fenomen (Dispenzieri 
A, 2013). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54f9b5f661a-d132-4f69-9b6d-62a62f976515
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=blodsykdommer#8fd52aad-a148-497a-9432-3d9a767768ca22737f05-d5ea-4777-b317-a08f2fa492f0
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nevrologi#d68f5845-4656-4b42-bf08-92455771da2d3055bc3a-b093-43f2-b7d0-122d2024c4d8
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612374
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC5383761_ad-29-249-g001&query=poems%20syndrome&it=xg&req=4&npos=26
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24624542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24624542


42 år gammel kvinne med 10 år sykehistorie med 
progredierende polynevropati. Organomegali ved 
POEMS. 

Symptomer 

POEMS kan ha skleroderma-liknende hudforan-
dringer, Raynauds fenomen, pleuravæske, 
glomerulopati og lymfadenopati. 

Polyneuropati: Nummenhet, parestesier  og 
redusert kraft er vanlig i føtter og senere i hender. 
Begge sider angripes symmetrisk. Oftest er det 
nevropati som bringer pasientene til legen. Kraftig 
svette og erektil dysfunksjon (med impotens) 
skyldes at det autonome nervesystemet kan 
angripes. Smerte er ikke vanlig. 

Organomegali (Stor lever  og milt): Stor lever 
(hepatomegali) er vanligst, men også stor milt 
(splenomegali) og store lymfeknuter (lymfopati) forekommer. Organene fungerer vanligvis normalt. CT-
bildet: Viet H. Nguyen, Case Rep Med, 2011. CC BY-3.0 

Endokrinopati (Hormon-forstyrrelser): Hos kvinner kan menstruasjon stanse (amenore), og menn kan få 
bryster (gynekomasti), erektil dysfunksjon og små testikler. Også Diabetes type 2, lavt stoffskifte (hypotyre-
ose) og binyre-svikt forekommer. 

Myelom: Kreft i form av plasmacelle proliferativ neoplasi foreligger hos ca. 50% av POEMS-tilfellene. Para-
proteiner i blodet er oftest av IgG eller IgA type, i motsetning til IgM ved mange andre typer nervesykdom.
Disse myelom-sykdommene danner ofte harde, osteo-sklerotiske, skjelet-forandringer som skiller dem fra 
cyste-lignende (osteolyse) som er vanlig ved andre myelom (Vennligst se foto øverst på denne siden). Sjeld-
nere foreligger lokalisert myelom (plasmacytom), MUGS eller Castlemans sykdom. 

Hud: Varierende manifestasjoner: Økt pigment (hyper-pigmentering) er vanligst. Negle-forandringer 
(clubbing, hvit-farge). Fortykket hud (differensial-diagnose: sklerodermi eller morfea). Uvanlig hårvekst 
(hypertrikose) forekommer. 

Øyet: Papille-ødem inne i øyet er vanlig. Mer sjelden er uveitt eller blødning i øyet (intraokulært). 

Lunger: Lungene kan angripes ved langt kommet sykdom. Interstitielle forandringer i (lungevevet) med 
redusert lungefunksjon er da vanlig. Pulmonal hypertensjon er en alvorlig komplikasjon. 

Ødem (hevelse): Ødem kan opptre som i føttene, lungene (lunge-ødem), i lungehinnene (pleura-væske), i 
mage-området (ascites) eller generalisert væskeansamling ved kapillær-lekkasje i form av anasarka. 
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Kriterier for diagnose 

Samtlige av følgende (The Mayo Clinic criteria): 

• Polynevropati 
• Monoklonal plasma-celle proliferasjon 
• Ett av følgende hovedkriterier: 

◦ Sklerotisk skjelett-skade 
◦ Castlemans sykdom 
◦ Høye VEGF (Vascular endothelial growth factor) 

• En eller flere av minor-kriterier: 
◦ Organomegali (stor milt, lever eller lymfeknuter) 
◦ Ødem eller pleuritt (ekstra-vaskulært væskeoverskudd) 
◦ Hormon-forandringer (Endokrinopati: adrenal, hypofyse, gonader, parathyreoid, diabetes eller 

hypotyreose) 
◦ Hudforandringer 
◦ Papille-ødem i øyne 
◦ Høyt antall blodplater (trombocytose) og andre blodceller (polycytemia) 

Behandling 

Behandlingen rettes mot den hematologiske tilstanden. Prednisolon og cyclofosfamid er mye brukt, men 
gode studier foreligger ikke. Stamcelle-transplantasjon er beheftet med mulige fatale bivirkninger, men også 
gode resultater er rapportert fra USA (Mayo Clinic). 

Prognose 

Ubehandlet er POEMS syndrom ofte fatalt med bare 60% overlevelse etter 5 år. Klart bedre prognose der-
som blodsykdommen kan behandles effektivt. 

Litteratur 

Scarlato M, 2011 

Arana C, 2015 (benmargstransplantasjon) 

Ali T, 2020 
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163. 

POLYNEVROPATI (REV 197) 
Øyvind Palm 

Læringsmål: REV 197 

Definisjon 

Polynevropati er en nerve-manifestasjon som skader mange nerver forekommer samtidig. Typisk angripes 
føtter, deretter ankler, legger og hender, men i prinsippet kan alle nervene utenfor hjernen og ryggmargen 
(Sentralnervesystemet, CNS) blir skadet (de perifere nervene). Oftest merkes vedvarende, kronisk num-
menhet og redusert følelse i føtter og/eller hender. Polynevropati ved revmatisk sykdom er ikke sjelden, 
men sykdomsårsakene er flere, (vennligst se nedenfor). Ved flere typer blodårebetennelse (vaskulitt) er 
polynevropati en del av sykdomsbildet. 

Epidemiologi 

Det er også økt forekomst ved systemiske bindevevssykdommer og ved vaskulitt. Det finnes mer enn 50 
forskjellige typer polynevropati som samlet forekommer hos omtrent 3% av befolkningen. 

Sykdomsårsak 

Medfødt disposisjon (arvelig) 

• Charcot-Marie-Tooth sykdom 
• Annen arvelig nevropati: Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsy (HNPP) 

Ervervet polynevropati (mange sykdommer kan ha polynevropati som komplikasjon, vennligst se neden-
for) 

Symptomer 

• Begynner ofte i føtter. Hvis videre utvikling, kan symptomer utvides til legger og mot knær. Deretter 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nevrologi#d68f5845-4656-4b42-bf08-92455771da2d3055bc3a-b093-43f2-b7d0-122d2024c4d8
https://en.wikipedia.org/wiki/Charcot%E2%80%93Marie%E2%80%93Tooth_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Hereditary_neuropathy_with_liability_to_pressure_palsy


også angripe hender. Kronisk forløp omfatter ofte begge sider av kroppen (for eksempel begge føt-
ter). Utvikler seg over flere år. Numment, stikkende ubehag. Overømfintlig. Vanskelig å kjenne kulde 
og varme. Ustøhet ved gange. Redusert muskelkraft 

Akutt symmetrisk perifer polynevropati (lik på høyre og venstre side): Guillain-Barre syndrom: Autoim-
mun årsak. Forekommer også blant barn 

Asymmetrisk form (ikke lik på høyre og venstre side av kroppen): Multifokal motorisk 
nevropati: Reduserer muskelkraft i flere områder. Oftest en arm. Omtrent 50% har IgM antistoff mot gan-
gliosid GM1 

Subakutt debut (ganske rask start) / assosierte sykdommer: 

ANCA-vaskulitt og PAN 

• EGPA/Churg-Strauss vaskulitt 

• GPA/Wegeners granulomatose 

• MPA (Mikroskopisk polyangiitt) 

• PAN (Polyarteritis nodosa) 

Andre: Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, Anti-MAG perifer nevropati, Para-neo-
plastisk fenomen ved kreft, Lymfom, Myelomatose, Diabetes mellitus, Hypotyreose (lavt stoffskifte), Kro-
nisk nyresvikt, Alkohol (Høyt forbruk over flere år (måle CDT)), Toksisk (Forgiftninger), Medikamenter 
mot kreftsykdom (Cellegift, Sjekkpunkthemmere), Furadantin (antibiotikum mot kronisk urinveisinfek-
sjon), Thalidomid, Tungmetaller (Kvikksølv), PVP syndromet (ved intravenøst stoffmisbruk/narkomane).
Fabrys sykdom (arvelig enzymdefekt, debut ved 5-10 års alder hos gutter, 10 år senere blant jenter, 
nummenhet, mage-kramper, tørr hud, purpura-lignende eksem, synsforstyrrelser, hørselstap, eggehvite 
(proteiner) i urin). Porfyri. Kryoglobulinemi syndrom (oftest også monoklonal komponent). Sarkoidose.
Borrelia (Subakutt kranial nevropati eller smertefull asymmetrisk polynevropati). Lepra 

Langsom symptomutvikling (måneder-år) / assosierte sykdommer 

Hovedsakelig redusert følelse (sensorisk, sensomotorisk): Autoimmune sykdommer generelt, Binde-
vevssykdommer (Sjøgrens syndrom, Systemisk lupus erythematosus (SLE)), Andre autoimmune sykdom-
mer: Revmatoid artritt (RA), cøliaki.  Diabetes mellitus, Alkohol, Nyresvikt, Vitamin B 12 -mangel, Folsyre 
mangel, Vitamin B 1 -mangel, Hypotyreose (lavt stoffskifte), Sjeldne metabolske «stoffskifte sykdommer»,
«Critical illness»-polynevropati etter livstruende sykdom, Multifokal motor nevropati, motornevronsyk-
dom (amyotrofisk lateral sklerose), Amyloidose, HIV, Hepatitt B og Hepatitt C, ,Fabry sykdom (arvelig, 
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blant gutter),  Unge menn, brennende smerter i hender og føtter, Tynnfiber-nevropati /small fiber nevropa-
thy, alfa-galaktosidase A-aktivitet i leukocytter, Tangier-sykdom (Familiær alpha-lipoprotein mangel),
Remitterende asymmetrisk sensorisk polynevropati, Lavt HDL-kolesterol. 

Idiopatisk (ukjent årsak): Langsomt økende symptomer, utgjør omtrent 50% av tilfellene, 

oftest voksne over 50 års alder 

Utredning 

Sykehistorie: Disponerende sykdommer: Vennligst se ovenfor. Begge kroppshalvdeler eller ensidig, 
Kraftsvikt. Autonome nervesystem: Uvanlig svette, Inkontinens, Fordøyelsesbesvær, Ømfintlig for temper-
atur forandringer 

Klinisk undersøkelse: Utbredelse, Sensorisk (følelse), motorisk (muskelkraft), Hulfot og hammertær: Char-
cot-Marie-Tooth med mange (minst syv) forskjellige, genetiske typer). Type 2, kan debutere etter 60 års 
alder, Multifokal motorisk nevropati: Asymmetri, oftest en arm. 50% har IgM antistoff mot gangliosid 
GM1 

Blod og urinprøver: Fastende blodsukker og HbA1c (Diabetes), Celle-tellinger, lever-, nyre- og thyreoidea- 
funksjonsprøver, B12 og Folsyre, Protein- og urin elektroforese, Kryoglobuliner, Antistoff tester (ANA 
med subgrupper og anti DNA, ANCA, CCP/ ACPA, Hepatitt B og Hepatitt C, Borrelia), Komplement-
faktorer C3 og C4. Urin stiks. 

Nevrografi (nevrofysiologisk): vanlig metode ved symptomer på polynevropati. Motornevronsykdom 
(ALS) har normal nevrografi. 

Tynnfiber nevrografi i spesielle tilfeller: Ved normal nevrografi, men redusert temperaturfølelse og/eller 
smerter 

Spinalvæskeundersøkelse (nevrolog): Mistanke om demyeliniserende tilstand, nevro-borreliose (Lyme syk-
dom) 

Diagnosen 

Stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie, kliniske funn og målinger 
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Behandling 

Behandling av eventuell bakenforliggende sykdom. Avhengig av symptomer og eventuelle komplikasjoner 

Henvisning til nevrolog 

Alle med økende symptomer, lammelser (pareser) eller ustøhet 

Differensialdiagnoser 

Fibromyalgi og lignende kroniske smertetilstander. Multiple sklerose. Canalis carpi syndrom (nervus medi-
anus kompresjon). Restless legs syndrom (urolige ben). Behov for å stå opp å gå om natten. 

• Vennligst se også nevrologi og revmatisk sykdom i eget kapittel. 

Litteratur 

• Collins MP, 2017 (non systemisk vaskulitt nevropati) 
• Botez SA, 2010 
• Mygland Å, 2007 (norsk) 
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Porphyria cutanea tarda (kronisk kutan porfyri) 
hos pasient med bakenforliggende 
hemokromatose 

164. 

PORFYRI 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

ICD-10: E80.2 (annen porfyri). E80.1 (cutanea tarda) 

Definisjon 

Porfyri er en gruppe sjeldne (ca. 1000 i Norge), 
arvelige eller spontant (mutasjon) debuterende syk-
dommer med feil i produksjon av porfyriner. Anfall 
kan utløses av alkohol, enkelte medikamenter eller 
infeksjoner. Tilfeller med bakenforliggende hemokro-
matose er rapportert (foto ovenfor). Porfyri medfører 
sykdom i hud og/eller nervesystem. 
Porfyri er ikke en systemisk bindevevssykdom eller 
vaskulitt, men symptomene gjør at sykdommen iblant 
må mistenkes i utredningen, spesielt ved SLE og iblant 
ved cerebral vaskulitt. Porfyri deles inn i akutte og 
kutane (hud) typer. 

Illustrasjon: Bovenschen HJ, Vissers WH – Cases 
journal (2009). CC BY 3.0 

Akutt porfyri 

Akutt intermitterende form, hereditær form, porphyria variegata angriper voksne i alderen 20-40 år. 

Symptomer på akutt porfyri 

• Akutte abdominale smerter (mage-området), oppkast, diaré. 

• Revmatologisk: Muskelsvakhet 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613141
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613140
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2740200_1757-1626-0002-0000007246-001&query=porphyria&it=xg&req=4&npos=9
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2740200_1757-1626-0002-0000007246-001&query=porphyria&it=xg&req=4&npos=9
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


• Akutte nevrologiske symptomer: Polynevropati, pareser (ekstensorer i overekstrem-

iteter først), kramper, mentale forandringer, hallusinasjoner, synstap (begge øyne), 

depresjon, angst, paranoide trekk 

• Hjerteaffeksjon: Rytmeforstyrrelser, høy puls, blodtrykket stiger, 

• Urin i urinpose får rødlig farge i lys 

Genetikk: Autosomal dominant sykdom eller mutasjon 

Laboratorieprøver: Urinanalyse på porfobilinogen under anfall. Hoesch-Test, Schwartz-Watson test. PBG 
og delta ALS i 24 timer urinsamling. Blodprøver og avføringsprøver under anfall 

Bildediagnostikk: MR av hjernen viser ødem ved cerebrale manifestasjoner 

Differensialdiagnoser: Appendicitt (blindtarmbetennelse), SLE, Vaskulitter , PAN (med tarmarterieaffek-
sjon), Guillain-Barre syndrom (nevropati) 

Behandling: Etter anbefaling fra Nasjonalt kompetansesenter NAPOS: 

• Analgetika (morfin ved behov) 
• Heme-arginat (NormoSang) gis tidlig i anfall 

Økt risiko for leverkreft 

Kutan (hud-) kronisk porfyri 

Epidemiologi: Cutanea tarda er vanligste form (ca. 600 tilfeller i Norge). Oftest debut i 40-års alder. Menn 
3 ganger vanligere angrepet enn kvinner Symptomer 

Symptomer på kutan porfyri 

Eksem i hud, Soleksem (fotosensitivitet), Blemmer, Nekroser (vevshenfall, sort vev), Pigmen-

tøkning, Sår i munnen, Kløe, Leverenzymer kan være økt i blodprøve, Urinen kan bli rød eller 

brunfarget (særlig hvis den utsettes for sollys). Alkohol er ofte utløsende for anfall (70%) 

Sykdomsårsaker: Medikamentutløsere: Sulfonamider (Bactrim, Trimetoprim-Sulfa), østrogener (p-piller), 
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anestesimidler (ketamin, etomidat), ergotamin (migrene-middel), epilepsi-medikamenter, kokain. Infek-
sjons-årsaker: Hepatitt C, HIV 

Laboratorieprøver: Urinanalyse på porfobilinogen under anfall 

Behandling: Unngå utløsende årsaker, inklusiv sol. Følg NAPOS retningslinjer 

Prognose: Gunstig når anfall unngås. 

Litteratur 

• Ramanujan V-MS, 2015 
• Nasjonalt kompetansesenter for porfyri her 
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165. 

PULMONAL HYPERTENSJON (PH), 
PULMONAL ARTERIELL HYPERTENSJON 
(PAH) (REV 123) 

Pulmonal (arteriell) hypertensjon 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på pulmonal hypertensjon 

Økende dyspne uten annen forklaring. Sekundært til systemisk sklerose kan lungevevet være 

lite angrepet. Ellers ofte sammen med  interstitiell lungesykdom (ILD) eller pulmonale embolier. 

Idiopatisk form finnes. 

Lungefunksjonstester med påfallende lav DLCO. NT-Pro-BNP økt i blodet. CT thoraks med bred-

deforøket pulmonal-arterie. ekkokardiografi viser tegn på økt trykk i høyre hjertedel. 

Høyresidig hjertekateter-undersøkelse bekrefter diagnosen. 

Læringsmål REV 123 

ICD-10: I27.2 (sekundær) 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615186


Kvinne med alvorlig pulmonal 
hypertensjon. Halsvenestuvning og 
clubbing i fingre. 

Definisjon 

Pulmonal hypertensjon karakteriseres av økt trykk i a. pulmonalis 
(middelstrykk > 30 mmHg ved belastning, > 20 mmHg i hvile 
(tidligere definisjon 25mmHG), målt med hjertekateter, Sim-
moneau G, 2019) og økt vaskulær motstand i lungene. Tilstanden 
er i revmatologi vanligst ved systemisk sklerose (SSc) der den diag-
nostiseres klinisk hos 1/3 av pasientene. Foto: Gille J, Seyfarth HJ, 
Gerlach S, Malcharek M, Czeslick E, Sablotzki A – Anesthesiol-
ogy research and practice (2012). CC BY 3.0 

Patofysiologi 

PH skyldes patofysiologisk enten pulmonal fibrose eller prolif-
erasjon i karendotelet. Det er usikkert om PH forutgås eller led-
sages av vaskulær spasme (“pulmonal Raynauds”). Prekapillær 
PH benevner pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Postkapil-
lær PH foreligger ved lungeembolier og hjertesvikt. Behandlingen 
av disse formene er forskjellig. 

Klassifikasjon 

Man kan deles inn i fem grupper, hvorav gruppe 1 er av størst 
betydning i revmatologi 

• Gruppe 1: Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH): sys-
temiske bindevevssykdommer, genetisk/kongenital, medikamenter 

• Gruppe 2: Venstresidig kardial sykdom (hjertesvikt) 
• Gruppe 3: Kronisk lungesykdom og hypoksemi 
• Gruppe 4: Ukjent årsak 

Epidemiologi 

Systemisk sklerose (Gruppe 1) har høyest assosiasjon med PAH: ca 5% utvikler PAH. Komplikasjonen er 
sjeldnere ved MCTD og SLE. Blant medikamenter/rusmidler er amfetamin er risikofaktor (Gruppe 1). 

Ved antisyntetase syndromet, antifosfolipid syndrom og Behcets sykdom utvikles PH sekundært til mul-
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tiple lungeembolier og andre lunge-manifestasjoner (Gruppe 3). HIV og thyreroidea-sykdom disponerer 
også for PAH. 

Symptomer 

Tidlig sykdomsstadium er ofte asymptomatisk, også fordi pasienter med revmatisk sykdom er lite fysisk 
aktive. De kliniske symptomene utvikles først når høyre ventrikkel belastes: 

• Dyspne 
• Tretthet 
• Brystsmerter / angina 
• Abdominale smerter, vekttap/anoreksi 
• Synkope 
• Ortners syndrom: Heshet på grunn av dilatert a. pulmonalis som komprimerer nervus recurrens og 

medfører stemmebåndsparese. Holo-systolisk bilyd ved trikuspidal-insuffisiens. 

Klinisk undersøkelse 

Høyresidig hjertesvikt: Stuvning, ev med pulsasjon i halsvener (v. jugularis), markert andre hjertelyd ved 
auskultasjon, perifere ødemer, hepatosplenomegali. 

Laboratorieprøver 

Ingen spesifikke tester. Økning av serum NTproBNP (N- terminal pro brain peptide) er assosiert med 
overbelastning av høyre hjerte-ventrikkel og kan brukes som en biomarkør for PAH. Økning av pro BNP 
signaliserer diastolisk dysfunksjon og indikerer dårlig prognose. Dersom bakenforliggende årsak til PH 
er uklar, anbefales screening med antinukleære faktorer (ANA) for systemisk bindevevssykdom. Ved mis-
tenkt systemisk sklerose er spesifikke skleroderma-antistoff inklusiv anti-polymerase III aktuelle. HIV og 
thyreoidea-sykdom utelukkes. 
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HRCT thorax som viser breddeforøket a. 
pulmonalis. Den skal ikke være bredere 
enn aorta og ikke bredere enn 29 mm. 

Bildediagnostikk 

I utredning av symptomene utføres ofte CT av lunger. En skal 
da være oppmerksom på PH skal mistenkes diameter av arteria 
pulmonalis er økt (≥29mm) eller at diameteren av a. pul-
monalis er større enn aorta ascendens. HRCT kan bidra til 
skille PH gruppe 1 fra gruppe 3 (kronisk lungesykdom). 
Forstørret høyre atrium styrker også misnakne om PH. Illus-
trasjon: Rajaram S, Swift AJ, Condliffe R, Johns C, Elliot CA, 
Hill C, Davies C, Hurdman J, Sabroe I, Wild JM, Kiely DG – 
Thorax (2014). CC BY -NC 4.0 

EKG 

Kan være normal dersom høyre-svikt ikke foreligger. Ved høyresidig hjertebelastning ses høyre akse-devi-
asjon: R / S >1 i avledning V1, inkomplett- eller  komplett høyre grenblokk. P-pulmonale i avledning II. 

Lungefunksjons-undersøkelser 

Alle pasienter med SSc skal regelmessig undersøkes med lungefunksjons-målinger. For MCTD og 
skleromyositt med overlappende symptomer i retning systemisk sklerose gjelder tilsvarende. Et ellers ufork-
larlig fall i DLCO (<60% av forventet) eller en FVC/DLCO ratio over 1,4 tyder på PAH – ikke ILD. 
Vennligst les også om lungefunksjonsundersøkelser i eget kapittel. 

6-minutters gangtest 

Det anbefales også bestemmelse av 6 minutters gangtid som både er en prognostisk indikator og et egnet 
middel til a evaluere effekten av behandlingen. Testen forutsetter imidlertid normal gangfunksjon. 

Ekkokardiografi («ekko cor») 

Oftest stilles diagnosen ved hjelp av ekkokardiografi, men dette er en usikker metode (falske positive og 
negative). Det oppgitte trykket ved ekkokardiografi kan variere i forhold til det reelle trykket med +/- 
10 mmHg. Ekkokardiografi estimerer det systoliske trykket. Verdier over 40-50 mmHg bør etterfølges av 
høyresidig hjertekateterisering. 

Målinger ved ekkokardiografi kombineres og baseres på blodhastighet gjennom trikuspidal-klaff = TrP (der-
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som klaffe-insuffisiens foreligger), arealet av høyre og venstre ventrikkel (hypertrofi?), septumtykkelse- og 
funksjon, vena cava inf. ved inspirasjon og ekspirasjon, systolisk flow (mønster og hastighet), diastolisk pul-
monalklaff insuffisiens og diameter av a. pulmonalis. 

Sannsynligheten for pulmonal hypertensjon estimers ekkokardiografisk ut i fra flow-hastighet gjennom 
trikuspidal insuffisiens (TrP), estimerte pulmonal-arterie trykk og tegn til høyre hjertehypertrofi. 

DETECT-kalkulator 

DETCT kalkulator kan være til hjelp for å selektere pasienter til hjertekateter-undersøkelse. For DETECT-
kalkulator er det behov for følgende parametere: 

• Del I: FVC% / DLCO% (ratio), Teleangiektasier (Ja/Nei), NT-ProBNP (pg/ml), Serum urat (mg/
100ml). EKG (hø-akse: Ja/Nei). 

• Del II: Ekkokardiografi: Høyre atriums areal (cm2), Trikuspidal flow (TrP (m/s). 

Hjertekateter-undersøkelse 

Her beregnes gjennomsnittstrykket som vil være veiledende for valg av behandling. Høyresidig hjertekate-
terisering vil også kunne skille mellom prekapillær (=PAH) og postkapillær PH. Pulmonal vaskulær mot-
stand (PVR) påvises ved prekapillær PAH og angis i Wood (≥Wood taler for PAH). Postkapillær PH ses ved 
venstresidig hjertesvikt  der pulmonary capillary wedge pressure PCWP ≥ 15 mmHg. 

Diagnosen PAH (Gruppe 1) 

PAH for eksempel ved systemisk bindevevssykdom foreligger når høyresidig hjertekateter-måling viser 
mPAP ≥ 20mmHg i ro og motstanden i pulmonalarterien er ≥ 3 Woods. Forutsetning er eksklusjoner: 

• PCWP ≤15 mmHg (utelukker venstresidig hjertesvikt) 
• Kronisk lungesykdom med hypoksemi skal ikke foreligge 
• Venøse tromber (tromboembolier) eller (sjelden) obstruktiv lungearterie-sykdom (tumorer, stenoser, 

parasitter) skal ikke foreligge 
• Kronisk nyresvikt, sarkoidose, noen blodsykdommer og metabolske sykdommer som påvirker lun-

gene skal ikke foreligge 

1113  |  PULMONAL HYPERTENSJON

https://detect-pah.com/pah-risk-calculator/calculator-step-1


Screening av risikopasienter 

Dersom initial lungefunksjonsundersøkelse måler DLCO <80% av forventet, er videre årlig screening for 
PAH ved systemisk sklerose indisert. Denne gjøres minimum med lungefunksjonsundersøkelser og NT-
ProBNP i blodprøver. De første årene etter diagnose anbefales ofte ekkokardiografisk vurdering også årlig, 
selv ved normal DLCO. De aktuelle undersøkelsene inkluderer ekkokardiografi, NT proBNP og data 
for DETECT-kalkulator (se ovenfor). Dersom ekkokardiografi ikke er tilgjengelig, kan verdier fra lunge-
funksjonstesten kombinert med NT-ProBNP brukes. Dersom FVC/DLCO ratio >1.6 (forutsatt fravær av 
alvorlig lungesykdom) og NT-ProBNP er >2 ganger øvre referansenivå for NT-proBNP anbefales ekkokar-
diografi. I tillegg bør pasientene følges med  6 minutters gangtest og Borgs dyspne indeks. 

Differensialdiagnoser 

• Venstresidig hjertesvikt 
◦ Avklaring med ekkokardiografi 

• Koronarsykdom med myokardiskemi og brystsmerter/angina 
◦ Utredning med belastnings EKG og/eller coronararterie-angiografi 

• Leversykdom 
◦ Cirrhose med redusert produksjon av albumin og ødem-tendens 

• Budd-Chiari syndrom 
◦ Trombose i v. avklares med ultralyd Doppler eller MR 

 Behandling av PAH 

• Alle skal vaksineres mot influensa og pneumokokker 
• Graviditet skal unngås 

Hvis ikke uakseptabel økt blødningsrisiko foreligger (for eksempel gastro-intestinal blødning), skal pasien-
ter antikoaguleres med warfarin pga. økt tromboserisiko. 

For pasienter i WHO funksjonsklasse II og III er endotelin-reseptor antagonister, fosfodiesterase type 5 
hemmere, guanylat cyklase stimulator og IP reseptor agonister aktuelle. Ved funksjonsklasse III er også 
prostacyclin anloger indisert. Ofte kombineres medikamenter fra de ulike medikament-klassene. Riociguat 
og fosfodiesterase 5-hemmere skal imidlertid ikke kombineres. 

Forskrivning på H-resept (dekkes av pasientens helseforetak);  Bosentan “Accord”, Orisild “Orion”, Volib-
ris, Opsumit. 

PULMONAL HYPERTENSJON  |  1114



Kalsiumblokkere: Kalsiumblokkere har ved PAH sekundært til SSc effekt hos bare 5-8% av pasientene og 
skal kun brukes til de pasientene som responderer under hjertekateterisering. 

Endotelin-antagonister 

• Bosentan (Tracleer, Stayveer). Endotelin A+B hemmer (62,5mg x 2 i 4 uker, deretter 125 mg x2), ved 
WHO klasse II-III. Effekt på 6-min gangtest, O2-opptak, utsetter forverring. Lang tids effekt. Kjent 
sikkerhetsprofil. Bosentan (“Accord”) skrives på H-resept og dekkes av helseforetaket. Interaksjoner: 
Marevan-dosen må ofte økes. Flukonazol (Diflucan) (antimykotika) øker bosentan plasma nivå bety-
delig. Ikke gi ciclosporin (Sandimmun) eller glibenclamid (mot diabetes). Kontroller; leverenzymer: 
seponere hvis 2-3x øvre referanse område. sjekke hemoglobin 

• Ambrisentan (ET-A antagonist): Volibris, Endotelin A (ETA)-selektiv reseptorantagonist, 5-10mg 
x1 ved WHO II-III. Bivirkninger: Hodepine, ødem, anemi (reaktiv?), abdominale smerter. Volibris 
forskrives på H-resept 

• Marcitentan (Opsumit) (Endotelin-antagonister A+B hemmer), 10mg x 1. Opsumit er pr 2019 
dyrere enn Volibris, men Volibris skal ikke gis ved overveiende lungefibrose (som ofte foreligger ved 
systemisk sklerose og PAH). Opsumit forskrives på H-resept 

• Kontroller: Leverenzymer månedlig, Hgb. Interaksjoner: Marevan-nøytral 

PD-5 hemmere / Nitrogen oksyder: Sildenafil (20-80mg/d): Orisild 20mg x 3 / Revatio / Viagra 25mg, / 
Ved NYHA II-III. Selektiv hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5). Orisild (“Orion”) 
skrives på H-resept og dekkes av helseforetaket 

• Tadalafil (Adcirca) 20mg eller 40mg kan gis en gang i døgnet, men betydelig dyrere (pr 2019) enn 
Orisild 

• Riociguat, guanylate cyklase agonist 

Guanylat cyklase stimulator: Riociguat. Eneste medikament som er godkjent for kronisk tromboembolisk 
syndrom dersom pasienten ikke kan opereres. 

Prostacyklin analoger: Vær oppmerksom på at prostacyklin analoger hemmer plateaggregasjon og kan der-
for være vanskelig kombinere med warfarin. 

• Selexipag (Uptravi) Tabletter, selektiv IP-agonist. Individuell dosetitrering 
• Beriprost 
• Iloprost 
• Epoprostenol 
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Behandlingsmål 

Behandlingsmål ved klasse II er at pasienten forblir i klasse II, bedring av 6 MWT og ingen forverring av CI 
(Cardiac index). 

Ved NY klasse II-III er førstevalget endotelin I reseptorantagonisten bosentan med sildenafil som alternativ. 
Dersom ingen bedring er å spore etter 3 måneder, benyttes kombinasjons-behandling (for eks. bosentan og 
sildenafil). Behandlingsmål ved klasse III (og IV) er overgang til klasse II, bedring av 6 MWT, normalisering 
av CI og 30 % fall i PVR (pulmonary vascular resistance). 

Ved NY klasse IV forsøkes epoprostenol (Flolan) med startdose 2 nanogram/kg/min i sentralt venekateter, 
evt. kombinasjonsbehandling bosentan/sildenafil eller bosentan/epoprostenol. 

Disse pasientene bør vurderes for transplantasjon. Pasienter i funksjonsklasse IV med tachykardi > 110 og 
blodtrykk < 90mm Hg bør behandles i intensivavdeling. 

Prognose 

Tilstanden er progredierende, og de fleste dør i løpet av 5 år. Sekundær PAH bør utelukkes – da spesielt 
PAH forårsaket av multiple lungeembolier, mitralstenose og antifosfolipid syndrom. Man bør også være 
oppmerksom på at behandling med amfetaminer kan utløse alvorlig PAH flere år etter seponering. Flere 
slankemidler som tidligere ble kjøpt reseptfritt i Syden, kan på sikt gi PAH. Østrogentilførsel kan øke pul-
monal hypertensjon, mens fatal utgang assosiert med graviditet oftest skjer i ukene etter fødsel. 

Litteratur 

McLaughlin V, 2017 

Galie N et al 2015 ESR/ERS Guidelines 

Norsk legemiddelhåndbok 
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Raynauds fenomen på begge hender (utenom 
tomler og venstre finger 2). 

166. 

RAYNAUDS FENOMEN (REV 022) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 022 

ICD-10; I73.0 

Definisjon 

Raynauds fenomen er sammentrekninger i blodårer 
(vasospasme) fører til episoder med kalde fingre på 
grunn av redusert blodsirkulasjon oftest i fingre og 
tær, utløst av kulde eller stress. Foto: Niclas D, Wiki-
commons. CC BY-SA 3.0 

Klassisk triade som ved eksponering for kulde består av: 

1. Symmetrisk avblekning (tap av normal farge i huden (hvite finger eller tær) med redusert følelse) 
2. Cyanose (Blålig misfarging og smerter (blodsirkulasjonen gjenopptas) 
3. Reaktiv hyperemi (Rødhet i huden og økt varme før normalisering) 

Primært Raynauds fenomen (Raynauds sykdom) 

Primært Raynauds fenomen oppstår uten annen bakenforliggende sykdom. De fleste har hatt symptomer 
fra barn- eller tidlig voksen alder. Over 80% av Raynauds fenomen er primære (referanse: Brand FN, 1997). 
Begrepet “Raynauds sykdom” brukes synonymt med Raynauds fenomen, men er misvisende fordi det ikke 
dreier seg om sykdom. Det er svært uvanlig at primært Raynauds fenomen forårsaker sår (ulcera) på fingre. 
Det er utarbeidet diagnostiske kriterier (Marverakis E, 2014). 

Sekundært Raynauds fenomen (Raynauds syndrom) 

Oppstår senere i livet og er i ca 50% av tilfellene forårsaket av en bakenforliggende sykdom. Listen over 
mulige årsaker er lang (vennligst se nedenfor). Sekundært Raynauds fenomen er dermed en sammensatt til-
stand og forenelig med et syndrom (synonym: “Raynauds syndrom”). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54fcc029fa4-1b68-4631-bf50-653ac706218a
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2615483
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Raynaud-Syndrom.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Raynaud-Syndrom.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9575602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018202/


Historie 

Oppkalt etter den franske legen Maurice Raynaud (1834–1881) som beskrev fenomenet i 1862. 

Forekomst 

Primært Raynauds fenomen er ikke sjelden  i befolkningen, særlig for inkomplette former. Estimater angir 
en forekomst på ca 10% og er ni ganger vanligere hos kvinner, og da oftest blant de yngre  (Maricq HR, 
1997) 

Ved sekundært Raynauds fenomen kan ca. 50% knyttes til bakenforliggende bakenforliggende systemissyk-
dom og da i to av tre tilfeller til systemisk sklerose (Maverakis E, 2014). Sekundært Raynauds fenomen kan 
forutgå andre symptomer med 1-2 dekader 

Årsaker 

Årsak til primært Raynauds fenomen er ukjent, men ofte foreligger en familiær disposisjon. Lave tempera-
turer, stress, og angst utløser ofte episodene. Forverring ses også ved karpal tunnel syndrom, thoracic outlet 
syndrom, aterosklerose, nikotin, medikamenter og tilstander som fremgår av  tabellen nedenfor i kapittelet. 

Symptomer 

Hyppigst i de fire ulnare fingre. Affeksjon av tommelen tyder på sekundært Raynauds fenomen. Farge-
forandringene begynner på fingertupper og sprer seg til de andre fingrene. Demarkasjons-linjene for farge-
forandringene er vanligvis skarp, tydelig og omfatter både dorsale og volare sider. 

Fingre angripes oftest, men også tær, nese og ører kan affiseres. 

Raynauds fenomen er nesten alltid assosiert med nummenhet / parestesier og til dels med smerter ved opp-
varming. 

Ved primært Raynauds reverseres tilstanden innen 15 minutter etter påbegynt oppvarming. Ved kritisk 
iskemi oppleves smerte, og proksimalt for det cyanotiske området sees hyperemi. 

Årsaker til sekundær Raynauds fenomen og Raynauds-lignende symptomer 
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Systemiske bindevevssykdommer 

• Systemisk sklerose 

• Takayasus artritt 

• MCTD 

• SLE 

• Sjøgrens syndrom 

• Dermato/polymyositt 

• Antisyntetase syndrom 

Andre sykdommer/tilstander 

• Hypotyreose 

• Bürgers sykdom 

• Karpal tunnel syndrom 

• Thoracic outlet syndrom (unilateral Raynaud) 

• Arteriosklerose 

• Polycytemia 

• Kuldeagglutinin syndrom 

• Pulmonal hypertensjon 

• Akroparestesier (Fabry krise) 

• Algodystrofi (CRPS) 

• Chilblain eller pernio (Kun vinterstid) 

• Feokromocytom 

• Carcinoid syndrom 

• Tyfoid feber 

• Underernæring 

Miljø 

• Sekvele etter forfrysning 

• Vibrasjonseksposisjon 

Kjemisk/medikamentelt 

• Medikamentindusert (ergotamin, methysergide, betablokker, ciklosporin, kokain) 

• Kjemoterapi 

• Interferon α og β 

• Ciclosporin 

• Tungmetallforgiftning 

• Løsemidler (toluen, xylen) 
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Utredning 

• Anamnese: Systemsykdom, medikamenter, yrke, flushing 
• Undersøkelser: Perifere kar i overekstremiteter, teleangiektasier, purpura, kapillaroskopi, evt. EKKO 

med trykkmåling av a. pulmonalis 

Laboratorieprøver 

Alle pasienter med debut av Raynauds fenomen bør undersøkes med Hb, leukocytter med differensial-
telling, trombocytter, senkningsreaksjon (SR), CRP. 

Katekolaminer i urin og serum 5-HIAA vurderes ved mistanke om feokromocytom. 

Immunologiske tester 

Antinukleære faktorer med  sub-grupper (ENA). Ved spesifikk mistanke om systemisk sklerose kan “sklero-
dermi-blot” rekvireres og tilsvarende for “myositt-blot” ved mistanke om (dermato-) myositt / antisyntetase 
syndrom. 

Kapillaroskopi 

Kapillaroskopi utføres for å skille primært Raynauds fenomen (normal kapillaroskopi) fra sekundær type 
(oftest patologisk kapillaroskopi) er denne undersøkelsen aktuell. Kapillaroskopi gjøres vanligvis i spesialis-
thelsetjenesten. 

Diagnose 

Diagnostiske kriterier (adaptert etter Marverakis E, 2014) 

Primær Raynauds fenomen  (minst tre av følgende og fravær av tegn på sekundært Raynauds 

• Fingre sensitive for kulde 
• Hvite og blå (bifasiske) vasospastiske episoder 

◦ Kan utløses av stress, angst etc. 
◦ Vanligvis på begge hender 
◦ Fargeforandring observert av lege 
◦ Pasient-foto viser typiske funn 
◦ Annen lokalisering: føtter, nesetipp, ører, mamiller 
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Primært vaskulært dysregulasjons-syndrom 
(PVD). Frisk hånd til venstre, PVD i midten. 
Raynauds til høyre. Frisk hånd i midten. 

◦ Trefasisk form (hvit, blå, rød) 

Sekundært Raynauds fenomen 

• Påvist assosiert sykdom (se tabellen under “Symptomer”) eller minst en av følgende 
◦ Patologisk kapillaroskopi 
◦ Ulcerasjoner, nekroser, gangren, sklerodaktyli, kalsinose, fibrose 
◦ Anamnese på systemisk bindevevssykdom 
◦ ANA signifikant forhøyet 

Differensialdiagnoser 

• Primært vaskulært dysregulasjons-syndrom (Flam-
mer J, 2013) 

• Arterie-insuffisiens 
• Arteriell emboli 
• Kalsinose på fingerpulpa skilles fra iskemiske 

ulcera ved systemisk sklerose 

Foto: Flammer J, Konieczka K, Flammer AJ – The 
EPMA journal (2013). CC BY 2.0 

Behandling 

Generelle tiltak 

Tilpasset livsstil for å unngå kulde og nikotin. Varmehjelpemidler etter nærmere tverrfaglig vurdering, 
oftest av ergoterapeut. 

Medikamenter 

Kalsiumblokkere er første-linje behandling når generelle tiltak ikke er tilstrekkelige. Nifedipin i “slow 
release” form foretrekkes. Lavt blodtrykk kan bidra til intoleranse, særlig første 2-3 uker. 

Ved sekundært Raynauds fenomen: 
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Raynauds med nekrose på fingerpulpa. Ulcera 
på fingre er spesielt suspekt på 
bakenforliggende sykdom. 

Foto: Shah J, Billington AR, Elston JB, Payne WG – 
Eplasty (2013). CC BY 2.0 

Phosphodiesterase-5 hemmere (sildenafil, tadalafil, var-
denafil) har ikke vist nytte ved primært Raynauds 
fenomen , men kan være nyttige ved sekundær type, 
særlig ved systemisk sklerose (Roustit M, 2013). 

Nitrat-slave/krem har vist effekt, men er relativt kostbar 
og klissete behandling som få pasienter trives med. 

Prostaglandiner omfatter iloprost (Ilomedin) som gis 
intravenøst ved digitale ulcera. Orale former har ikke vist 
sikker nytte. Treprostini subkutant eller iv er et alternativ. 

Endotelin-1 antagonister. Bosentan er vist å kunne redusere nye digitale ulcerasjoner med ca. 50%, men 
hjelper neppe på eksisterende sår. 

Botulinum-toksin- injeksjoner kan ha god effekt på ulcerasjoner ved systemisk sklerose (Motegi SI, 2017) 

Kirurgi 

Ikke aktuelt ved primært Raynauds og bare unntaksvis ved sekundære former fordi gode resultater fra større 
studier ikke foreligger og komplikasjoner kan opptre. 

Ved nekrose fjernes av og til dødt vev eller amputering av fingre distalt kan være nødvendig for eksempel ved 
behandlings-resistente tilfeller av systemisk sklerose. Medikamentell behandling med iloprost har redusert 
behovet for inngrepet. 

Sympatektomi på overekstremiteter har ikke vist sikker effekt og anbefales ikke, men lokalisert sympatek-
tomi på fingre kan ha effekt (Merritt WH. 2015). Dette er imidlertid en høy-spesialisert kirurgisk prosedyre. 

Retningslinjer 

ESVM: Belch J, 2017 (management) 

Litteratur 

Belch J, 2017 

Marverakis E, 2014 (primært Raynauds fenomen) 

RAYNAUDS FENOMEN  |  1122

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3776571_eplasty13ic58_fig1&query=raynauds%20phenomenon&it=xg&req=4&npos=37
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3776571_eplasty13ic58_fig1&query=raynauds%20phenomenon&it=xg&req=4&npos=37
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://ard.bmj.com/content/72/10/1696
https://www.medicaljournals.se/acta/content/abstract/10.2340/00015555-2665
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749071214000821?via%3Dihub
https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/0301-1526/a000661
https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/0301-1526/a000661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018202/


58 år gammel kvinne med residiverende feber >38,5 
grader. Hevelse, erythem og økt varme over 
ørebrusk. Merk normal øreflipp. Relapsing 
polykondritt. Forhøyet CRP og SR. 

167. 

RELAPSING / RESIDIVERENDE 
POLYKONDRITT (REV 023) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Relapsing polykondritt 

Kliniske symptomer er essensielle. 

Biopsi er ikke rutine, men vik bekrefte kondritt. 

MR- og PET/CT bidrar til å viser kondritt og sykdomsutbredelse. 

Læringsmål REV 023 

ICD-10: M94.1 

Definisjon 

En episodisk, sjelden, progredierende og destruk-
tiv inflammatorisk sykdom hvor de autoimmune 
prosesser hovedsakelig er rettet mot bruskvev. 
Sannsynligvis en Th1 tilstand hvor CD4 + T-celler 
er rettet mot peptidsekvenser i kollagen type II. 
Årsaken er ukjent. Illustrasjon: 

Illustrasjon: Hirayama K, Iwanaga N, Izumi Y, 
Yoshimura S, Kurohama K, Yamashita M, Taka-
hata T, Oku R, Ito M, Kawakami A, Migita K – 
Case reports in medicine (2016). CC BY-4.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54f9b5f661a-d132-4f69-9b6d-62a62f976515
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2618138
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4769741_CRIM2016-9462489.001&query=relapsing%20polychondritides&it=xg&req=4&npos=55
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4769741_CRIM2016-9462489.001&query=relapsing%20polychondritides&it=xg&req=4&npos=55
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4769741_CRIM2016-9462489.001&query=relapsing%20polychondritides&it=xg&req=4&npos=55
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4769741_CRIM2016-9462489.001&query=relapsing%20polychondritides&it=xg&req=4&npos=55
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Epidemiologi og demografi 

Sykdommen er sjelden med en insidens (antall nye tilfeller) er ca. 2 /million innbyggere årlig som tilsvarer 
11 nye tilfeller årlig i Norge (Horvath A, 2016). Affiserer menn og kvinner likt. Gjennomsnittlig debutalder 
er 47 ar (6-87 år). Relapsing polykondritt sees ofte koeksisterende med andre autoimmune sykdommer. 

Symptomer 

Ledd 

• Episoder med hovne, ømme ledd (artritt) 
• Oftest ses artritt ved kraveben og brystbenet foran i brystkassen (sternoclavicular ledd, costochon-

drale ledd og sternomanibular ledd) 

Lunger og luftrør (trachea) 

• Kronisk tørrhoste eller heshet er vanlige symptomer 
• Hovne og ømme områder der brusken er betent 

Nese 

• Episoder med hoven og øm brusk over nesen (neseryggen) 
• Utviklining av “sadelnese” over tid 

Ører 

Typisk er episoder med tydelig røde, hovne smertefulle ører som kan bli misdannet etter hvert 
(“blomkåløre”). 

• Ørebrusk-betennelse er den vanligste manifestasjonen ved Relapsing polykondritt 
• Kan angripe ensidig eller begge ører 

Øyne 

• Episoder med røde og ømme øyne 
• Episkleritt er vanligvis ufarlig, men også skleritt som skader øyet forekommer 
• Betennelse på hornhinne og regnbuehinne (uveitt) kan også forekomme 
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35 år gammel mann med Relapsing polychondritt. 
Trachea-sammenfall og dyspne i ekspirasjon som 
følge av brusk-skade (B). 

Klinisk undersøkelse 

Fordi symptomene opptrer i episoder, kan det være vanskelig å vise symptomene til avtalt undersøkelse hos 
legen. Fotografi av øre-forandringer (for dokumentasjon) som kan gjøres av pasienten selv er da nyttig. 

Legeundersøkelser i aktiv sykdomsfase skal skille fra infeksjon og skade. 

Lunger og luftrør 

Obstruksjon (tranghet) ved ekspiratorisk- (puste 
ut) og inspiratorisk (inn-pust) pust kan påvises ved 
lungefunksjons-tester. 

• Kollaps av trachea/bronkier kan påvises ved 
CT-undersøkelser forutsatt at bilder blir tatt 
i ekspirasjon. 

• Bronkoskopi med vevsprøve (biopsi) kan 
også være nødvendig 

• MR-undersøkelse kan skille betennelse fra fibrose (for eksempel i trachea og i strupen) 
• Illustrasjon: Ahn HJ, Kim JA, Yang M, Lee EK – Korean journal of anesthesiology (2013). CC BY-

NC 3.0 

Hjertet 

Betennelse i hjerte-klaffer og store arterier (merkes ofte ikke). Stort hjerte (Kardiomegali), rytme-
forstyrrelser (hjertemuskel-betennelse, myokarditt) 

• Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) 
• Røntgen kan vise forkalkninger i ører og annen brusk etter lengre tids sykdom 

Blodprøver 

Betennelse (inflammasjon) er vanlig med noe høy senkningsreaksjon (SR) og CRP ved anfall. Eosinofili ses 
hos 10%, ANA 22-60%, ingen spesifikke undergrupper. Revmafaktorer (RF) hos 16%. a-Type II kollagen 
antistoff hos 50%, men ikke rutineprøve. ANCA i lavt titer. Komplement-faktorer (C3 ogC4) er normale. 

Bildediagnostikk 

Undersøkelses-resultatene er avhengige av sykdoms-fasen 
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• Trachea- og bronkiale manifestasjoner kan påvises ved CT lunger, forutsatt at det tas bilder også i 
ekspirasjons-fase. 

• MR-undersøkelser kan vise tegn til bruskskade 
• PET/CT med 18FDG viser sykdomsutbredelsen (Yamashita H, 2014) 

Diagnosen 

Diagnosen Relapsing polykondritt stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie og undersøkelsesfunn (se 
ovenfor) med fravær av annen årsak (se nedenfor) 

Differensialdiagnoser 

• Øret (Aurikulær inflammasjon): 
◦ Post-infeksiøs sykdom (bakterier) 
◦ Post-traumal tilstand (etter skade, boksere, kampsport) (Ingvaldsen CA, 2017) 

• Sadelnese 
◦ GPA/Wegeners Granulomatose 
◦ IgG4 relatert sykdom 

• Øye-sykdom av annen årsak 
• Lymfomatoid granulomatose 
• Trakeal stenose av andre årsaker (Thymom, IgG4-relatert sykdom, amyloidose med flere) 
• VEXAS syndrom 

Bakenforliggende sykdommer 

Vaskulitt 

• Nær alle typer systemisk vaskulitt (GPA, MPA, PAN, Behcets, Henoch-Schönlein purpura, Cogans 
syndrom, Bürgers sykdom, Leukocytoklastisk vaskulitt) 

Myelodysplastisk syndrom 

• Påvirker benmargens evne til å produsere blodceller 
◦ Anemi (lavt antall røde blodlegemer) 
◦ Blødninger (lavt antall blodplater) 
◦ Infeksjoner (lavt antall hvite blodlegemer) 
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Behandling 

Akutt 

• NSAIDs (milde tilfeller) 
• Prednisolon 30-60mg/d ved anfall 
• Ved laryngo-tracheal, bronkial, kardiovaskulær, nyre, øye eller neurologiske manifestasjoner (sjelden) 

gis Prednisolon 60-100mg/d 
• Svært alvorlige tilfeller kan behandles med Sendoxan 

Vedlikehold 

• Prednisolon i en lav dose (for eksempel Prednisolon 7,5mg/dag eller laveste dose som hindrer anfall-
ene) 

• Metotreksat i doser som for leddgikt (RA) kan brukes som steroid-sparende medikament 
(DMARD) 

• Alternativer: 
◦ Ciclosporin A 
◦ Azathioprin (Imurel) 
◦ Cyclofosfamid (Sendoxan) i få måneder 
◦ Kolkisin 
◦ Dapson 50-100mg x 1, øke 25mg/uke opp til 200mgx1, når effekt reduseres til laveste effektive 

dose 
◦ Biologisk behandling 

▪ TNF-hemmer 
▪ Tocilizumab (skleritt) 
▪ Anakinra (Kineret) 

Prognose 

10 ars overlevelse angis fra 55 til 94 %. 

Retningslinjer 

Europeiske: Rednic S, 2018 
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168. 

RETROPERITONEAL FIBROSE (REV 038, 
REV 144) 

Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Kjennetegn på retroperitoneal fibrose 

Fibrotisk vev påvises omkring aorta, urinrør, nyrer og andre strukturer i det retro-peritoneale 

rom. 

CT, ultralyd MR eller PET/CT er aktuell bildediagnostikk. 

Blodprøver viser lett økt CRP, SR og i noen tilfeller forhøyet IgG4. 

Biopsi dersom mulig  for å utelukke malign sykdom . 

Læringsmål REV 038, REV 144 (ikke spesifisert) 

ICD-10: K66.2; M35.5 (Igg4 relatert sykdom) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa830b6a22b-9c4b-4d66-87fc-e9144cf1c37c
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nyresykdommer#1197a3b7-034e-4de6-a126-468e8b9e067fa9f64bdf-e7c7-457b-b401-6e649d4d8ff2
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/3131642
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En 33 år gammel mann innlagt med 3 måneder 
med ryggsmerter, utmattelse og vekttap. CRP 
42, SR 106. Retroperitoneal fibrose. 
CT-angiografi viser hydronefrose. Biopsi: 
kronisk inflammasjon med mange 
mononuklære celler, fibroblaster og kollagene 
fibre. Behandlet med perkutane stenter i 
begge nyrer og prednisolon. 

Definisjon 

Retroperitoneal fibrose kjennetegnes ved at fibrotisk vev 
dannes omkring aorta, urinrør, nyrer og andre struk-
turer i det retro-peritoneale rom som befinner seg bak 
bukhinnen (peritoneum). Dette med fører ofte avklem-
ming av urinledere  som forårsaker redusert nyre-
funksjon og høyt blodtrykk. 

Retroperitoneal fibrose omfatter periaortitt, kronisk 
aortitt, inflammatorisk abdominalt aortaaneurisme og 
fibrose som kan lokaliseres i omgivelsene rundt et 
inflammatorisk aortaaneurisme.  betegnes også som 

Ormonds sykdom er en  kombinasjonen av retroperi-
toneal fibrose og periaortitt. 

Etiologi 

Utløsende sykdomsårsak er ukjent i ca. 2/3 av tilfellene 
(idiopatisk). Andre tilfeller relateres til samtidig kreft-
sykdom eller infeksjon (Tuberkulose og andre). Enkelte 
medikamenter mistenkes også (betablokkere, migrene-
middel og andre) (Yachoui R, 2015). 

Patogenese 

Når sykdommen har startet, oppstår en vedvarende autoimmun prosess. Ofte foreligger forhøyet immun-
globulin IgG-4 i blodprøver og i vevsprøve. Retroperitoneal fibrose da klassifiseres blant IgG4 relaterte syk-
dommer. Illustrasjon: Cha JJ, Heo JY, Ko GJ, Cha DR, Kang YS – NDT plus (2009). CC BY-NC 4.0. 

Epidemiologi 

En har beregnet at 1,3 nye tilfeller/100.000 innbyggere oppstår hvert år (van Bommel EF 2009). Det 
tilsvarer ca. 70 nye tilfeller i Norge hvert år. Menn i 50-65 års alder angripes oftest. Omtrent 45% av tilfellene 
kan relateres til IgG4 relatert sykdom (Lomborg N, 2019).  Periaortal infiltrasjon (Periaortitt) tyder på 
IgG4-relatert sykdom. Når sykdommen ikke relateres til IgG4-sykdom, foreligger økt risiko for baken-
forliggende kreft-sykdom. 
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CT: Retroperitoneal fibrose omkring aorta 
(periaortitt). Histologisk påvist IgG4 relatert 
sykdom i dette tilfellet. 

Symptomer 

Voksende fibrotisk vev kan fortrenge normalt vev og forårsake obstruksjon med tilhørende symptomer 
fra mage-område (abdominalt). Dersom urinveier angripes slik at urinavløpet fra nyrene hindres, oppstår 
hydronefrose (vann-nyre) med utvikling av redusert nyrefunksjon. Forutgående symptomer med uretrale 
kolikk-smerter forekommer. I tidlig sykdomsfase er symptomene vanskelig å tolke: Slapphet, utmattelse , 
smerter og ubehag i ryggen eller mageområdet hos 80%. Feber, uforklarlig vekttap,  trombose og hypertoni. 

Diagnose 

Klinisk kan abdominal stenoselyd observeres hos 
noen. 

Blodprøver:  ofte (men ikke alltid) tegn til systemisk 
inflammasjon med 

• Forhøyet CRP og senkningsreaksjon (SR) 
• Noen har forhøyet IgG-4 i forhold til total IgG 

(Høy IgG4/IgG ratio) 
• Alkalisk fosfatase (ALP) er ofte forhøyet 
• Anti-nukleære faktorer (ANA) kan være (uspesi-

fikt) forhøyet 
• Elektroforese viser ofte «polyklonal hyper-gam-

maglobulinemi» 

Bildediagnostikk: Ultralyd-, CT- eller MR-undersøkelser viser fortykket vev omkring urinledere, nyrer 
og aorta. Hydronefrose påvises i mer enn 50% av tilfellene. PET/CT har vist seg nyttig i diagnostikk og 
oppfølging. En finner sammenhengende fibrotiske masser med «bindevev» rund aorta (periaortitt) og 
andre strukturer retro-peritonealt som lader FDG (fluor-deoksy-glukose) ved PET/CT undersøkelse. Illus-
trasjon: Perugino CA, Wallace ZS, Meyersohn N, Oliveira G, Stone JR, Stone JH – Medicine (2016). CC 
BY 4.0 

Biopsi: Vevsprøve (biopsi) gjøres om mulig (laparoskopisk), dersom symptomer og funn ved CT-under-
søkelse ikke er typisk, kreftsykdom eller infeksjon mistenkes eller responsen  på behandling (se nedenfor) 
ikke er som forventet 

Differensialdiagnoser 

Kreftsvulster må utelukkes så langt som mulig, selv om vevsprøve (biopsi) ikke alltid er mulig eller tilrådelig. 
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Blant kreftsvulster forekommer Sarkomer, Hemoblastom, Nevroblastom og metastaser. Lignende, men 
godartede forendringer kan foreligge ved sarkoidose 

Fortykkelse av selve karveggen og andre utsatte steder som aorta-bue og dens grener); aterosklerose, tempo-
ralis arteritt og annen kjempecelle-arteritt, Takayasus arteritt. 

Behandling 

Dersom urinveiene er obstruert, er innsetting av stenter  eller kirurgiske inngrep nødvendig. Stenter kan 
settes inn via cystoskop (urologisk). 

Medikamentelt responderer sykdommen (80-95%) på kortikosteroider som brukes initialt i høye doser 
(Solu-Medrol eller Prednisolon 1mg/kg/d), men mange får tilbakefall når dosen reduseres til lave verdier 
(under 5-15 mg/dag)  (van Bommel et al., 2007). Ofte suppleres derfor med annen immundempende 
DMARDs behandling som mykofenolat-mofetil (CellCept), (Adler et al., 2008), metotreksat eller azathio-
prin (Imurel). Også tamoksifen SERM (østrogen-reseptor-antagonist kan ha virkning (van Bommel et al., 
2013). Blant biologiske legemidler kan rituksimab (MabThera, Rixathon) og tocilizumab (RoActemra) 
være aktuelle (Catanoso et al., 2012, Vaglio et al. 2013). Andre alternativer er cyclofosfamid (Sendoxan) og 
ciclosporin A (Binder et al., 2012,  Marzano et al., 2001). 

Oppfølging 

Målet med behandlingen er  å gjenopprettrette normal nyrefunksjon og hindre at andre organer 
skades. Ved oppfølgningen skal en ikke overse utvikling av aneurismer (utposinger) på hovedpulsåren 
(aorta) og hindre tilbakefall. Ved immundempende behandling (utenom Prednisolon) skal blodprøver kon-
trolleres regelmessig (via fastlege), og spesialist (oftest revmatolog) konsulteres regelmessig. 

Prognose 

Behandlingen medfører at sykdommen stanses i de aller fleste tilfeller (referanse: Yachoui R, 2015). For-
løpet kan følges ved ultralyd- CT-, MR- eller PET/CT– undersøkelser. Utvikling av hydronefrose (ved 
ureter-obstruksjon) og aortaaneurisme (i forløpet av inflammatorisk aortitt) er viktig å oppdage. Medika-
ment-dosene kan ofte reduseres og behandlingen avsluttes etter noen år. 

Litteratur 

Runowska M, 2016 
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169. 

RHABDOMYOLYSE, RABDOMYOLYSE (REV 
023, REV 144) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Rhabdomyolyse 

Muskelsmerter eller asymptomatisk 

Ofte etter for hard fysisk trening eller skade 

Brun-farget urin (“Cola”-urin) 

Kreatin kinase (CK) øker til minst 5 ganger (oftest over 40 x ) fra øvre normalverdi. Økningen 

starter etter 2-12 timer, når maksimum etter 1-3 dager og synker etter 3-5 dager. 

Risiko for irreversibel nyreskade og multiorgansvikt. 

 

Læringsmål REV 023, REV 144 

ICD-10: M62.8 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer#2b5647dc-f654-4cf8-b4e6-03c37d12b54f9b5f661a-d132-4f69-9b6d-62a62f976515
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https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617853


55 år gammel mann som hadde 
klippet en hekk. Etter 24 timer 
tilkom hevelser i begge 
underarmer. Rhabdomyolyse: MR 
med patologisk signal i fett og 
muskelødem (B). CK målt til over 
22.000 U/L (referanseområde 
<400). 

Definisjon 

Rhabdomyolyse er en potensielt livstruende syndrom der alle glyko-
gen-reserver er brukt opp. Fettmetabolismen er utilstrekkelig, og 
man må ty til nedbrytning av protein. Tidlig diagnose og rask 
behandling kan være avgjørende for en god prognose. Nyresvikt er 
vanligste alvorlige komplikasjon. Rhabdomyolyse betyr lyse 
(oppløsning) av tverrstripet muskulatur. 

Patogenese 

Muskelskade, uansett årsak medfører en kaskade-reaksjon der kal-
sium lekkes det til intracellulære rom.  Dette medfører en patologisk 
interaksjon mellom actin og myosin som ender med destruksjon av 
muskelceller og fibernekroser. Muskelcelleskaden resulterer i at 
store mengder kalium, fosfat, myoglobin, kreatin kinase (CK) og 
urat kommer ut i blodsirkulasjonen. Myoglobin filtreres av nyrene, 
men kan presipitere og medføre renal tubulær obstruksjon og 
nyreskade (Knochel JP, 1993). MR -bilde: Vucicevic Z – Case reports in emergency medicine (2015). CC 
BY-3.0 

Sykdomsårsaker 

De vanligste sykdoms-årsakene er  muskulær overbelastning (hard trening), alkoholmisbruk og enkelte 
medikamenter og illegale rusmidler, men noen sjeldne årsaker er også klassiske. 

Medikamenter: kolesterolsenkende statiner, SSRI mot depresjon, kolkisin, ciclosporin, erytromycin, 
zidovudin (Retrovir), acetylsalicylsyre, amphotericin B, isoniazid, trimetoprim-sulfa, benzodiazepiner, ket-
amin, propofol. 

Rusmidler: Alkohol, kokain, ecstasy (MDMA), LSD, heroin 

Andre årsaker 

• Genetisk disposisjon 
◦ Defekter i lipid-metabolisme, karbohydrat-metabolisme eller purin-metabolisme (muskeldys-

trofier), metabolsk myopati (CPD vanligst), mitokondrie-sykdom 
• Infeksjoner (virus, inklusiv HIV og bakterier) 
• Inflammatorisk myositt 
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• Immobilisering med kompresjon av muskulatur 
• Iskemi i ekstremiteter, knusningsskader, koma, hyperpyreksi, Haffs sykdom (cellulosearbeidere), 

tredjegrads forbrenning 
• Medikamenter (statiner, acetylsalisyl, amphotericin B, erytromycin, isoniazid, trimetoprim-sulfa, 

benzodiazepiner, ketamin, propofol) 
• Lakrisinntak 
• Status epilepticus (muskelkramper), status asthmaticus, diabetisk ketoacidose, hyper-glykemisk 

hyper-osmolar non-ketotisk syndrom, hypertyreose, hyperaldosteronisme, hypokalemi 
• Traumer: brannskader, fysisk anstrengelse, bl.a. PC-tastatur bruk, eksessiv massasje, løping – særlig 

nedoverbakke, maraton, forfrysning, nær-drukning, faste 
• Vaktelkjøtt-forgiftning (fugl) (Coturnisme) 

Symptomer 

Mange av symptomene ved rhabdomyolyse er uspesifikke og forløpet er avhengig av utløsende årsak. 

Muskelsymptomer 

• Muskelsmerte 

• Hematom 

• Svakhet 

• Ødem 

Systemiske symptomer 

• Agitasjon 

• Anuri 

• Brun-farget urin (“Cola-urin”) 

• Brekninger 

• Delir 

• Feber 

• Forvirrethet 

• Kvalme 

• Utmattelse 
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Laboratorieprøver 

Kreatin kinase (CK) øker til minst 5 ganger (oftest over 40 x ) øvre normalverdi. Økningen starter 2-12 
timer etter den utløsende hendelsen, når sitt maksimum etter 1-3 dager og synker etter 3-5 dager. Serum 
myoglobin stiger noe tidligere (evt. etter noen timer). Myoglobin skader nyrene direkte ved å danne sylindre 
som okkluderer nyretubuli og forårsaker vasokonstriksjon i nyrenes mikrosirkulasjon. Myoglobinuri (pos-
itiv stiks for blod uten påviselig hematuri), men dette kan forårsakes av de samme faktorene som gir CK-
økning. CK halveres hver 24-36 timer (halveringstid) når utløsende årsak er fjernet. Omkring 30 % utvikler 
nyresvikt. Hypokalsemi – deretter hyperkalsemi. 

Bildediagnostikk 

MR viser ødem i angrepet muskulatur, men er ikke spesifikk for rhabdomyolyse. MR kan lokalisere egnet 
sted for muskelbiopsi. 

Biopsi 

Muskelbiopsi viser nekroser (celledød) uten inflammatoriske forandringer (som ved myositt og en del andre 
muskelsykdommer). 

Differensialdiagnoser 

• Myositt 
◦ Ikke så høye CK verdier, ANA test, langsommere sykdomsdebut 
◦ Dermatomyositt med eksem 

• Muskeldystrofi 
• Guillain-Barre syndrom 

◦ Ikke høy CK 
• Barn: Infeksjoner (virus, bakterier), skader (inklusiv mishandling), enzymdefekter 

Behandling 

Behandles med betydelig intravenøs væsketilførsel (0,9% NaCl) og elektrolytt-korrigering. Fjern utløsende 
agens. Hensikten er først og fremst å hindre nyreskade/nyresvikt. Fascie-ektomi ved kompartment syn-
drom. Enkelte får behov for dialyse, 
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Prognose 

De fleste med treningsutløst rabdomyolyse gjenvinner normale nyre- og muskelfunksjoner over tid. Ved 
CK mer enn 10.000 U/L er det fare for nyreskade (myoglobin indusert). Prognosen er avhengig av komp-
likasjoner. Disse kan deles inn i tidlige og sene. 

Tidlige komplikasjoner 

• Hyperkalemi 

• Hypokalsemi 

• Hepatitt 

• Kardiale arytmier 

Sene komplikasjoner 

• Akutt nyresvikt 

• Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) 

Både tidlige og sene komplikasjoner 

• Kompartment syndrom 

Litteratur 

Tazmini K, 2017 (Tidsskrift Nor Legefor) 
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170. 

RYGGSMERTE OG NAKKESMERTE. 
LUMBAGO, PROLAPS OG ISJAS (REV 063, 
REV 064) 

Øyvind Palm 

Læringsmål:  REV 063, REV 064 

ICD-10: M54.3 (Isjas);  M54.5 (Lumbago),  M54.9 (Uspesifisert ryggsmerte). M50.3 (Nakkesmerter, 
degenerativ skive), M79.1 (Myalgi) 

Rygg eller nakkesmerter er oftest uten alvorlig årsak og har da en god prognose. Nedenfor er noen hold-
epunkter for mer alvorlige forløp. 

• Vennlig se også eget kapittel om undersøkelse av ledd- og ryggsykdommer. 

Varselfaktorer/Røde flagg. Risikofaktorer for komplikasjoner

• Alder under 20 år eller over 55 år som får ryggsmerter for første gang, eller opplever 

smertene vesentlig annerledes enn tidligere episoder 

• Konstante smerter over tid, som ikke avtar i hvile 

• Generell sykdomsfølelse og dårlig allmenntilstand 

• Traume, svulst eller bruk av steroider, immunosuppressive legemidler eller stoffmis-

bruk i sykehistorien 

• Utbredte nevrologiske utfall 

• Deformitet i ryggsøylen 

• Uttalt morgenstivhet som varer over en time og/eller høy senkningsreaksjon 

Referanse: Lærum E, Tidskr nor lægefor, 2010 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617812
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617814
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617817
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617786
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617977
https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/vond-rygg-fortsatt-en-klinisk-utfordring


Nakkesmerter. Foto: PxHere 

Lumbago 

Hos ca. 85 % som møter i en allmennpraksis på grunn av akutte 
ryggsmerter finner en ikke en spesifikk sykdomsårsak (uspesifikke 
ryggsmerter). Utløsende kan være et tungt løft, ofte ut i fra en lite 
ergonomisk stilling. Teoretiske årsaker er mindre skader i muskler og 
sener, degenerativ sykdom i columna eller mellomvirvelskiver. 

Når disse symptomene er lokalisert til korsryggen, omtales de ofte som 
lumbago eller uspesifikke ryggsmerter. De kan begynne akutt som 
“kink” / “hekseskudd” og medføre muskulære spenninger (“lås-
ninger”). Lumbago må skilles fra Isjas, inflammatorisk ryggsmerte og 
bakenforliggende annen årsak (se nedenfor). De fleste behandles med 
lette analgetika og anbefales vanlig aktivitet. Aktivitet kan bidra til at 
symptomene går raskere over, men pasienten bør unngå tunge løft, 
vridninger og bøyning av ryggen, samt langvarig sitting, inntil ryggen 
blir bedre. Symptomene forventes å gå helt tilbake i løpet av dager-få 
uker. 

Kink i nakken 

Kink i nakken skyldes smerter og stivhet i nakkemuskler. Symptomer kan komme plutselig eller ved å ha 
sovet i en ugunstig posisjon. De bakenforliggende årsakene er uklare, men antas å være muskulære. 

Isjas 

Nerverot-affeksjon utgjør 5 – 10 % av akutte ryggsmerter, oftest er nerverøttene i nivå L4, L5 eller S1 affis-
ert. 

Symptomer 

• Stikkende intense, «lynende» eller «elektriske» smerter som stråler ut oftest til ett ben, sjeldnere til 
en arm eller hodet 

• Utstråling til ben betegnes som isjas eller isjalgi og kan utgå fra korsryggen 
• Ved utstråling til arm eller hodet kan årsaken stamme fra nakken 

Sykdomsårsak 

• Skyldes ofte mellomvirvelskive-prolaps 
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• Kan oppstå ved tunge løft, eller uheldige bevegelser, men også spontant 
• Vennligst se tabellen “Nervekompresjon” nedenfor 

Tabell: Nervekompresjon / Nerverotsmerte fra korsryggen 

Nerverot Vanligste lokalisering Test Sensibilitet 

L4 L3-L4 Kne-strekk. Ankel-supinasjon Lår-forside. Legg-innside 

L5 L4/L5 Ankel-dorsalfleksjon. Tå-ekstensjon. Lasegues test 
(30-70 grader). Hæl-gange Lår- og legg-lateralside. F

S1 L5/S1 Ankel-plantarfleksjon. Tå-gange Hæl og malleol-lateralt 

Cauda equina Sfinkter ani Urin-blære- og rektum-p

Nakkeprolaps 

Nakkeprolaps foreligger når en eller flere mellomvirvelskiver komprimerer nerverøtter. Symptomene er ofte 
sterke smerter med utstråling til skulder, overarm eller underarm. Ved medialt prolaps kan smerte stråle ut i 
begge armer. Smerteintensiteten og utstrålingen kan variere alt etter hvilken stilling pasienten holder hodet. 
Redusert sensibilitet og tap av kraft må vurderes ved nevrologisk undersøkelse, fordi det kan innebære en 
mer alvorlig tilstand. D 

Behandling av isjas og nakkeprolaps 

De fleste tilfeller går spontant tilbake under analgetika og/eller NSAIDs og avlastning, mens enkelte må 
opereres. Operasjonsindikasjoner er Cauda equina-syndrom (se tabellen) og progredierende pareser/nevro-
gene utfall. Sensibilitets-tap går oftest spontant tilbake og trenger ikke tilsi behov for kirurgi. Enkelte blir 
operert på smerte-indikasjon (når smertene ikke lar seg lindre tilstrekkelig med analgetika). 

Prognose 

De fleste (90%) blir symptomfrie eller nesten symptomfrie i løpet av 3 måneder. Ved operasjon forventes 
isjalgi og annen nevrogen utstråling å gå tilbake. 
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Inflammatorisk ryggsykdom 

Mindre enn 5 % av pasientene har spesifikke ryggsmerter, slik som inflammatorisk ryggsmerter ved spondy-
loartritt. 

• Mb Bekhterev/Ankyloserende spondylitt 
• Reaktiv artritt / Reiters syndrom 
• Psoriasis spondylitt 
• Pasienter med kronisk tarmbetennelse (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) og samtidig kronisk 

ryggsmerte har 4 x økt forekomst av Bekhterevs eller ligenende aksial spondyloartritt. 

Degenerativ rygglidelse 

• Spondylose (forklarer sjelden smertene) 
• Forestiers sykdom / DISH (Diffus idiopatisk skjeletthyperostose) 
• SAPHO syndrom 

Infeksiøs lidelse: Spondylitter (Obs! Mb Pott, dvs. tuberkulose) 

Destruktiv tilstand 

• Cancer metastaser 
• Osteoporotisk fraktur 

Utredning 

Anamnese: inflammatoriske symptomer, andre smerter, allmenntilstand. 

Klinisk undersøkelse: Lasegues, pareser, muskelatrofi, tender points, hudlesjoner, mobilitet, hofter. 

Laboratorium og bildediagnostikk. columna med iliosakralledd, evt. CT eller MR av I.S-ledd. SR, CRP, 
Hvite, trc, elektroforese, urin stiks, ASAT/ALAT/GT/ALP, Kreatinin 
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171. 

SAPHO SYNDROMET, (SYNOVITT - AKNE- 
PUSTULOSE - HYPEROSTOSE - 
OSTEOMYELITT). CRMO. (REV 006, REV 
056, REV 080) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på SAPHO 

Smertefull hevelse i skjelettet, ofte i fremre thoraks og det aksial skjelettet. 

Pustulose i huden. 

Klinisk og bildediagnostisk diagnose. 

Læringsmål REV 006, REV 056, REV 064, REV 080 

ICD-10: M86.3 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443757eee779-1021-414b-8ee6-fec152690fa9
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243617c16abbb-4f10-48e9-9f80-051dc64a2bc5
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c55b7e2b0-1b91-4ed7-897c-3741e6da5007
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2618061


En 42 år gammel mann med 
pustulær psoriasis i håndflater de 
siste to måneder. Artritt påvist i 
venstre sternoclavicular-ledd. 
Hud-manifestasjoner ved SAPHO 
syndrom. 

Definisjon 

SAPHO: Synovitt – Akne- Pustulose – Hyperostose – 
Osteomyelitt. En gruppe sykdommer som likner hverandre klinisk 
og røntgenologisk ved en kombinasjon av hud og ledd/skjelett 
forandringer. Tilstanden har gjennom flere ti-år hatt ulike navn 
med varierende definisjon. Foto: Song X, Sun W, Meng Z, Gong 
L, Tan J, Jia Q, Yu C, Yu T – Experimental and therapeutic medi-
cine (2014). CC BY 3.0 

Historie 

SAPHO ble først beskrevet av Chamot et al. i 1987. 

Etiologi og Patogenese 

Sykdomsårsakene er ukjente. Ingen sikker assosiasjon til HLA-
B27, utenom i tilfeller assosiert med spondyloartritt. Det 
diskuteres om SAPHO er en undergruppe av psoriasis-artritt (og 
en spondyloartritt) eller en egen sykdom. Mest sannsynlig er SAPHO en autoimmun reaksjon trigget av 
infeksjoner/antigener hos genetisk disponerte individer (Assmann G, 2011). 

Forekomst 

SAPHO regnes som en sjelden sykdom. Estimert prevalens blant kaukasiere er 1/10.000 (McPhillips A,
 2010). Det er flere undergrupper eller relaterte tilstander (se nedenfor) som kan debutere i alle aldre. Den 
klassiske formen debuterer oftest i 30-50 års alder og noe hyppigere blant kvinner. 
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https://www.ijoms.com/article/S0901-5027(10)00322-X/fulltext


44 år gammel kvinne som 6 år hadde 
skjelettsmerter i kjeven. Skjelettscintigrafi 
avdekket patologisk sklerose i høyre kjeve, 
fremre thoraks-vegg, venstre os pubis og ve 
femur (bildet). 

Symptomer 

Manifestasjoner fra hud, ledd og skjelett dominerer. 
Skjelett-manifestasjoner i form av osteitt og hyperos-
tose, ledd-forandringer med synovitt, og entesopati er 
typisk. Lesjonene er ofte lokalisert til anteriore delen 
av brystkassen. I sjeldne tilfeller kan komplikasjoner 
som avklemming av v. subclavia, trombose av v. iliaca 
og vena cava superior sees. Foto: Matzaroglou Ch, 
Velissaris D, Karageorgos A, Marangos M, Pana-
giotopoulos E, Karanikolas M – The open 
orthopaedics journal (2009). CC BY -NC 3.0 

Laboratorieprøver 

Ingen spesielle tester. SR og CRP kan være normale eller forhøyet. Mild leukocytose og lett anemi forekom-
mer. 

Diagnosen 

Diagnosen stilles på det kliniske bildet. Røntgen, CT eller MR vil vise osteolyse og hyperostose. MR kan 
evt. vise beninfarkter. 

Det er foreslått flere sett diagnostiske kriterier, men ingen er tilstrekkelig evaluert (Rukavina I, 2015). 

Subgrupper av SAPHO 

Undergruppe 1; Ben- og leddsymptomer ved akne og hidradenitt 

Særlig yngre personer med alvorlig akne. Nesten alle har artralgier, 1/3 har artritt. Oftest knær, ankler, 
hofter og lenderygg. Mange har myalgi, under 10 % har myositt. Hos noen få kommer det forandringer i 
ben og benhinner. Ingen økt dødelighet. Begrenset sykdomsvarighet. Behandles med NSAIDs. Hidradeni-
tis suppurativa er en kronisk inflammatorisk sykdom kjennetegnet av residiverende ømme knuter og 
abscesser i armhulene og lyskene. 

Undergruppe 2; Ben- og leddsymptomer ved palmoplantar pustulose (Pustuløs artroosteitt) 

Pustulose arter seg som gulaktige blemmer i håndflater og/eller fotsåler. Revmatiske plager oftest i fremre 
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https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2790148_TOORTHJ-3-100_F1&query=sapho%20syndrome&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2790148_TOORTHJ-3-100_F1&query=sapho%20syndrome&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2790148_TOORTHJ-3-100_F1&query=sapho%20syndrome&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2790148_TOORTHJ-3-100_F1&query=sapho%20syndrome&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4340847/


En 8 år gammel jente med sterke smerter i 
venstre kne, slik at hun ikke kunne belaste. Først 
mistanke om osteomyelitt, men normal CRP. 
diagnostisert. Kronisk tilbakevendende 
multifokal osteomyelitt, CRMO, i proksimale tibia 
(Rtg og MR). MR helkropp viste multiple typiske 
skjelett-defekter også i clavicula, hofter, femur, 
tibia, fotrot og tær. 

brystvegg og rygg med hevelse og etter hvert forbening. Noen har artritt bl.a. i manubrio-sternal- og sterno-
klavikularledd. NSAIDs. 

Undergruppe 3. Sterno-kosto-klavikulær hyperostose 

Det skjer en forbening mellom kragebenet og de to øverste ribbenene, evt. også i columna. Det kan utvikles 
betydelig hevelse som kjennes svært hard. Lokaliseres til mediale 2/3 av clavicula. Hodebunnsdermatitt rap-
portert. Diagnosen stilles på røntgen. NSAIDs. 

Undergruppe 4. Kronisk tilbakevendende multifokal osteomyelitt (CRMO) 

Begynner gjerne i barnealderen og blir ofte feiltolket 
som infeksjon. Oftest i lange rørknokler samt bekken. 
Det kommer rødhet, varme, hevelse og noe feber. 
Begrenset varig-het, residiverende, multifokal. 
NSAIDs. Diagnose ved røntgen eller CT-under-
søkelse. Litteratur: Johnsson A, 2015 

Noen velger å klassifisere CRMO som en autoinflam-
matorisk sykdom (inflammasjon uten tilstedeværelse 
av autoreaktive T-celler eller auto-antistoffer). 

Hit hører sykdommer som Cherubisme (debutalder 
2-5 år, benet hevelse av kjeveben, radiologiske cystiske 
lesjoner) og Majeeds syndrom (debutalder 0-2 år, 
CRMO, anemi og dermatose – oftest som Sweets syn-
drom). Histologisk er CRMO og SAPHO like (Monsour PA, 2010). Foto: Cox AJ PLoS One, 2017. CC 
BY 4.0 

Undergruppe 5. Overgangsformer 

Differensialdiagnoser 

SAPHO syndrom er en eksklusjons-diagnose. Andre, lignende sykdommer må utelukkes. 

Voksne og barn: Osteomyelitt, lymfom, osteosarkom, metastaser, psoriasisartritt, Pagets 

sykdom, Tietzes syndrom, Sweets syndrom. 

Barn: DIRA (autoinflammatoriske sykdommer), Ewing sarkom, histiocytose 
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Behandling 

NSAIDs er første-valget ved begrenset sykdom. Ved tegn til inflammasjon og betydelige smerter er Pred-
nisolon 10-20mg i en begrenset periode aktuelt. Metotreksat og TNF-alfa hemmere brukes i ellers ter-
apiresistente tilfeller. Ustekinumab har også effekt. I sjeldne tilfeller brukes bisfosfonater, IL-1 hemmer 
(anakinra) eller IL-17 hemmer. 

Litteratur 

Rukavina I, 2015 

Firinu D, 2016 

Gran Tidsskriftet 1993; 113: 1579-80 og 1852-3 
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172. 

SARKOIDOSE (REV 074, REV 080) 
Ragnar Gunnarsson 

Kjennetegn på Sarkoidose 

Löfgrens syndrom karakteriseres av erythema nodosum, hilær lymfadenopati og leddhevelse 

(ankler). 

Sarkoidose kan være begrenset til hud eller omfatte flere organer 

 

Læringsmål REV 074, REV 080 

ICD-10: D86.8 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c862f8cf1-3c5c-4814-bf5f-4b3213d62078
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612671


31 år gammel kvinne med  ekstrapulmonal 
sarkoidose. 18F-2-fluoro-2-deoxy-glucose positron 
emision tomography/computed tomography (PET/
CT) viser multiple patologiske opptak i lymfeknuter, 
lunger og i milten (piler). 

Definisjon 

Systemisk betennelsessykdom som karakteriseres 
med inflammatoriske granulomer uten sentral 
nekrose («non-caseating»). Granulomer er beten-
nelsknuter laget av epiteloide celler og kjempe-
celler. Hovedmanifestasjon er fra lunger og 
luftveier (> 90%). 

Ekstrapulmonale manifestasjoner kan forekomme 
i over 30% tilfelle med da affeksjon av hud, øyne, 
lever og milt, muskler og ledd, nyrer, hjerte og 
nervesystemet. 

Grad av organaffeksjon og prognose er avhengig av 
kjønn, alder og rase. Unge kvinner av afrikansk 
herkomst er mest rammet. 

Sykdommen er hyppigere i Norden en andre deler 
av Europa. 

Sykdommen er heterogen der aller fleste har en god 
prognose og blir spontant bedre etter ca. 2-5 år. Et mindre antall, særlig de som har alvorlig lunge, hjerte, 
hjerne og øyesykdom, går sykdommen i kronisk fase med økt sykelighet og dødelighet. 

Det er viktig med regelmessig øyelegekontroll for å hindre synstap der pågående øyeaffeksjon kan over tid 
uten symptomer. Illustrasjon: Karunanithi S etc. – Indian journal of nuclear medicine : IJNM : the official 
journal of the Society of Nuclear Medicine, India (2015 Jan-Mar). CC BY-NC-SA 3.0 

Historisk tilbakeblikk 

1877 Jonathan Hutchinson beskrev angivelig første kasus fra King’s College Hospital in London. 

1899 kom Caesar Boeck (1845-1917), som var professor i dermatologi ved Rikshospitalet i Oslo, frem med 
begrepet «Boeck sarcoid». Begrepet «sarcoidosis» er sammensatt av «sarco» som tyder «kjøtt», «eidos» 
som tyder «likt» og «sis» som merker «tilstand». Samlet sett «kjøttliknende tilstand». 

1909 beskrev danske øyelegen Christian Frederick Heerfordt tilstanden uveoparotid feber men 28 år senere 
(1937) assosierte den svenske lege Jan G. Waldenström tilstanden til sarkoidose. Tilstanden kalles Heer-
fordt–(Waldenström) syndrom (se Figur 4). 
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1941 oppdaget den norske patologen Morten Ansgar Kveim, at med å sette ekstrakt fra miltbiopsi fra en 
kjent sarkoidose-pasient subkutant, ville man etter ca. 6 uker få sarkoidose forandringer hos de med under-
liggende sarkoidose. Positiv Kveims (-Siltzbach) test kunne på denne måten skille sarkoidose fra bl.a. beryl-
liose (se under). På grunn av infeksjonsrisiko brukes Kveims test ikke per dags dato. Det har vært oppgitt at 
i 20-40% tilfelle var Kveims test falsk negativ og særlig når pasienten hadde startet opp med kortikosteroid 
behandling. 

1953 beskrev den svenske legen Sven Löfgren (1910-1978) først som kalles Löfgrens syndrom med akutt 
sarkoidose (se herunder). 

Epidemiologi 

Det er stor geografisk variasjon i insidens, prevalens og også variasjon av manifestasjon og prognose mellom 
etnisitet ved sarkoidose. Sykdommen rammer sjelden barn under 10 års alder. Sykdommen rammer kvinner 
oftere (K:M < 2:1) og flere studier har identifisert to alderstopper fra 20-29 år og fra 60-65 år De skandi-
naviske landene har bl.a. de høyrest prevalens (160 per 100.000) og insidens (11,5 per 100.000 per år) som 
er publisert er fra Sverige mens Island følger restene av Europa med under halvdel av den insidensen ned 
på 5,0 per 100.000 per år mens ennå lavere insidens er i Sør-Europa (1, 2). Gode epidemiologiske data fra 
Amerikas forente stater viser at sykdommen rammer de av afrikansk herkomst mer en 3-ganger oftere enn 
de som er av europeisk herkomst (35,5 vs 10,9 per 100.000 per år). Sarkoidose er derimot svært sjelden hos 
de som er av asiatisk herkomst. Det foreligger foreløpig svært lite data fra Afrika (1, 3, 4). 

Genetikk 

Epidemiologiske studier har påvist opphopning i familier. En svensk tvillingstudie med 210 tvillingpar siste 
at der den ene hadde sarkoidose var det ca. 80 fold økt risiko for at monozygot tvillingen og 7 fold risiko for 
at den andre  dizygote tvillingen også fikk sykdommen (5). HLA klasse II molekules og T-celle resepter og 
HLA polymorfismer er assosiert til utvikling av sarkoidose og prognose. HLA-DRB1*03 som er assosiert 
til Löfgrens syndrom men også god prognose. Det finnes også andre en HLA assosierte genetiske faktorer 
på kromosom fem, på annexin 1 og butyrophilin-like 2 (BTNL2) immunregulerende gen. 

Patogenese 

Årsak for sarkoidose er ukjent. Det e er igjennom årene vært flere teorier om in bakteriell patogenese der 
sarkoidose ligner på fremmedlegemereaksjon. 

Påvirkning av Proprinobacterium acnes og mykobakterier har vært mest grundig undersøkt. Der har man 
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sett statistisk økt genetisk materiell av disse i lymfeknuter av sarkoidose relatert til friske, men det er langt i 
fra at dette forklarer årsaken til sykdommen. 

Det er referert med økt hyppighet av sarkoidose hos de som ble utsatt og arbeidet i ruinene av World Trade 
Center i New York etter brann og kollaps av sentret etter at to passasjerfly fløy inn i de to turnene i 2001. 
Der var store mengder av brent material og støv rammet særlig de om arbeidet med opprensing. Det samme 
ser man hos de som arbeider med malmer inkludert beryllium og titan, kopitoner, organisk og biologisk 
støv. 

Diagnostikk 

Det foreligger ingen klassifikasjons eller diagnostiske kriteria for sarkoidose. Diagnose kan være utfordrende 
er basert på mønstergjenkjenning «pattern recognition» det kliniske sykdombilde hos pasienten, med 
kliniske og radiologiske undersøkelser som oftest med histologiske undersøkelser med påvisning av granu-
lomer og ekskludering av andre årsaker. 

Professor Robert P. Baughman, University of Cincinnati i USA er en av verdens ledende forskere på 
sarkoidose. Han var med å grunnlegge World Association of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders 
(WASOG) hans gruppe har foreslått følgende diagnostisk publiserte følgende diagnostisk algoritme ved 
diagnose av sarkoidose. Det er viktig at de som har «mulig sarkoidose» skal revurderes hver 3-6 måned. 

Figure 1. Foreslått diagnostisk algoritme for sarkoidose (from The Lancet Respiratory Medicine. 
2018;6(5):389-402) 

* Negativ tuberkulinprøve, økt SACE > 2 ganger øvre grense for normal, økt antall lymfocytter i BAL væske 
> 2 ganger øvre grense for normal, BAL ratio av CD4 + / CD8 + T-lymfocytter > 3,5, økt kalsium i urinen. 
† Arbeidsdiagnosen bør revideres hver 3-6 måneder ettersom sykdomsadferdene endres over tid, og syk-
domsvarigheten øker sikkerheten ved diagnosen.    SACE = serum angiotensin konverting enzyme, BAL = 
bronkioalveolar lavage. 

En nylig publisert Europeisk multisenter studie, med 2163 pasienter inkluderte, så på fenotyper av sarkoi-
dose. Kliniske manifestasjoner var analyserte med flerdimensjonal korrespondanseanalyse og klynge-
analyser. Konklusjonen var at man kunne stratifisere sarkoidose pasienter i fem distinkte, men ikke tidligere 
beskrevne, fenotyp grupper i henhold til organ affeksjon. De fem kliniske fenotypene kan være av nytte 
i henhold til kliniske studier og prognose er sarkoidose med: (i) abdominal, (ii) okulær-hjerte-hud-sentral-
nervesystem, (iii) muskuloskeletal-kutan, (iii) lunge og intrathorakal lymfeknute og (v) ekstrapulmonal affek-
sjon (6). 
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Laboratorieprøver 

Det finnes dessverre ingen spesifikk test for diagnosen sarkoidose. 

Serologiske parameter: 
Angiotensin-converting enzym (ACE titer) er laget i epitheloide celler i sarkoidose granulomer og serum 
ACE (SACE) titer er ofte i forhold mengde og grad granulomene. Det er økt sensitivitet og spesifisitet ved 
stigende SACE verdier og dobbelt referanseverdier SACE ses sjelden ved andre sykdommer en sarkoidose. 
Det går an å måle ACE titer fra spinalpunksjon men det er ikke særlig sensitiv for diagnose av sentralnervøs 
nervøs sarkoidose. 

Oppløselig interleukin-2 reseptor (sIL-2R) er bl.a. markør på T-celle aktivitet og er ofte forhøyet hos pasienter 
med sarkoidose, men den er uspesifikk. 

Bronkoalveolar (BAL) væske undersøkelse: 

Økt lymfocytt andel (>15%) i BAL væske og økt forhold CD4+/CD8+ T-lymfocytter i BAL væsken (>3,5 
ratio) er assosiert til sarkoidose. Det er flere feilkilder der bla. infeksjoner, lymfom og hypersensitivitet pneu-
monitt. 

Biopsitaking 

Er nærmest gullstandard i diagnose of sarkoidose, men påvisning granulomer uten sentral nekrose («non-
caseating») trenger ikke å være diagnostisk (se differensial diagnoser av sarkoidose). Sarkoidose kan være 
flekkvis og en «negativ» biopsi trenger ikke å utelukket sarkoidose i det aktuelle organ der sykdommen 
opptrer som oftest flekkvis. Når man skal ta biopsi bør prøve å få hvor det er enklest å komme til og kom-
plikasjonene er minimale. Oftest enklest med hudbiopsi, spyttkjertel, tårekjertel-, konjunktiva eller perifer 
lymfeknute biopsi. Når sykdommen er i lungevev, lungehilus lever, milt, nyrer, hjerte samt hjerne er det 
åpenbart mer komplisert med biopsitaking. 
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Middelaldrende kvinner. Sarkoidose med ledd, hud 
og lunge-manifestasjoner. Feber, bilaterale hilus 
adenopati, erythema nodosum og artralgi som del 
av Löfgrens syndrom. 

Bildediagnostikk 

18F-fluorodeoxyglukose positron emisjons tomo-
grafi (18FDG PET skann) er nå den sensitive 
metode for å påvise sarkoidose i vev og kan vur-
deres både med henhold til diagnostikk og med 
henhold til biopsitaking og behandlingsrespons. 
Problemstillingen er at metoden er følsom og er 
ikke validert verken i diagnostikk eller behandling. 
18FDG PET skann har nå erstattet gallium-67 
scintigraf som tidligere ble brukt. Vennligst se illus-
trasjon av PET/CT øverst i kapittelet. 

Illustrasjon: Sharma SK, Soneja M, Sharma A, Sharma MC, Hari S – The Indian journal of medical 
research (2012). CC BY-NC-SA 3.0 

Lunge-sarkoidose 

Hyppigste organaffeksjonen ved sarkoidose er fra lunger og toraks (>90%). Dette er ofte asymptomatisk 
hos pasienter med sarkoidose, men kan gi symptomer som hoste eller dyspne. Fleste pasienter har normale 
lungefunksjonsundersøkelser i hvert fall i startfasen. Ved signifikant lungeaffeksjon øker sjansen for å 
utvikle restriktiv lungesykdom over tid. Diffusjonskapasitet for karbonmonoksid (DLCO) er mer sensitive 
får å vurdere interstitial lungesykdom og kan også indirekte avsløre pulmonal hypertensjon. 

Engelske lungelegen John Guyett Scadding (1907-1999) kom fram i 1961 frem med klassifikasjon på 
lungeaffeksjon basert på radiologiske undersøkelser av lunger(7). (Tabell 1) Han klassifiserte forandringene 
i fire klasser etter om det var hilus lymfadenopati og/eller parenkymal lungeforandringer. Dette har vist 
seg å være sterkt tilknyttet til prognose av lunge-sarkoidose. Scadding stage I, med hilus adenopati uten 
lungevevsaffeksjon, er over 80% sannsynlighet at tilstanden går over av seg selv uten behandling i løpet av 
2-5 år.  Scadding stage IV er definert som lungefibrose og det har dårlig prognose. 

Opprinnelige Scadding klassifikasjonen var utformet på konvensjonell røntgenbilder av thoraks men økt 
utstrakt bruk på computertomografi (CT) av lunger evt. med enda mer sensitive undersøkelser som av 18F-
FDG PET CT skann forandrer klart definisjonene i Scadding klassifikasjonen. 

Tabell 1. Oversikt over Scadding klassifikasjon av sarkoidose 
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Klasse Radiografi av lunger 

O Ingen abnormalitet 

I Hilus lymfadenopati 

II Hilus lymfadenopati og parenkymal abnormitet 

III Parenkymal abnormitet uten hilus lymfadenopati 

IV Lunge fibrose 

 

Figur 2 Scadding type i europeisk multisenter studie (n=2163) (6). 

Ekstrapulmonal sarkoidose 

Det er vanskelig å angi prevalens på organaffeksjon. Her er det flere variabler, der publiserte kohorter har 
variasjon av geografi, rase, om dette er sykehuskohort fra et lokal sykehus eller tertiær medisinsk senter. Også 
om inngangspunktet er lungeavdelinger eller andre medisinske avdelinger. I tillegg et like viktig hvor inten-
sivt de aktuelle pasientene er undersøkte, ala PET undersøkelser evt. eller obduksjon. 

En nylig publisert multisenter europeisk studie (n= 2163) viste at lungeaffeksjon (n = 1664 (92,6%)) vanlig-
ste typen organaffeksjon, etterfulgt av mediastinal og / eller hilar lymfadenopati (n = 1355 (77,0%)). Hud 
affeksjon var den hyppigste ekstratrapulmonal affeksjonen (n = 342 (16,1%)) etterfulgt av øyeaffeksjon (n = 
163 (7,8%)). 15,1% (n=327) hadde i en eller flere ekstrapulmonal organaffeksjon uten lunge og/eller hilar- 
eller mediastinal lymfadenopati (6). 
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De vanligste presentasjonssymptomene var tretthet (n = 1112 (61,8%)), hoste (n = 873 (47,9%)) og dyspné 
(n = 818 (44,4%)) (6). 

Figur 3. Organ affeksjon hos 736 pasienter fra studie fra 10 sentra fra Amerikas forente stater 
som deltok i  «A Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis» ACCESS study (8) 

Sarkoidose syndromer 

Löfgrens syndrom karakteriseres av triade av knuterosen (erythema nodosum), symmetriske forstørrede lym-
feknuter i lungehilus (hilar lymfadenopati) og leddhevelse. Leddhevelsen er periartritt som oftest er sym-
metrisk og rammer som regel ankler men kan også ramme andre ledd som kne og albuer. Tilstanden gir 
sjelden annen ekstrapulmonal affeksjon og prognosen er god uten behandling. Hvis det er indikasjon for 
behandling er det symptomatisk NSADI behandling. 

Heerfordt–(Waldenström) syndrom går også under navnet uveoparotis feber (se bilde X). Det er en sjelden 
manifestasjon av sarkoidose. Presenterer triade av symptomer i form av uveitt, med parotiskjertels-hevelse, 
feber, og i noen tilfeller Facial (VII) nerve parese. 
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Figur 4. Heerfordt–(Waldenström) syndrom 

Hud-sarkoidose 

Sarkoidose hudmanifestasjon kan være spesifikke 
eller uspesifikke. Det er rapportert at opp to 30% 
kan få hudaffeksjon av sykdommen.  Knuterosen 
(erythema nodosum) er hyppigst av de uspesifikke 
hudmanifestasjonene og kommer i opp mot 10% 
av pasientene. Histologi viser der ikke sarkoidose 
forandringer. 

Spesifikke sarkoidose hudforandringer ligger vel til 
rette for biopsi og histologi viser granulomer. Hud-sarkoidose utgjør ikke fare og behandlingen er i hoved-
sakelig kosmetisk. Vanligst er dette hyperpigmenterte makulopapulære hudlesjoner (rødbrune, gulbrune) 
forandringer som oftest 2-5mm store oftest i ansikt, hals, øvre rygg. Dette kommer hyppig der hud er utsatt 
for skade i gamle og nye arr, i tattoo og i piercing. Sarkoidose forandringer kan være svært varierte de kan gi 
ulcerasjoner og ligne på psoriasis. Lupus pernio er en spesifikk og karakteristisk hudmanifestasjon og gir rød-
blå, fiolette hudforandringer i ansikt, nese, kinn, ører, varer og fingre. Darrier-Roussy sarkoidose tallrike 
oftest mellom 0,3-0,5 cm store noduli i dermis og subcutis på truncus og ekstremiteter. 

• Vennligst les mer om hudsymptomer ved revmatisk sykdom i eget kapittel 

Øye-sarkoidose 

I flere undersøkelser er det ca. 5% får øyeaffeksjon i startfasen av sykdommen og opp to en fjerdedel kan ha 
øyeaffeksjon i løpet av sykdommen. Sarkoidose kan affisere orbita, fremre og bakre segmenter av øyet, kon-
junktiva, tårekjertler og ekstraokulære muskler. 

Øyeaffeksjon kan være asymptomatisk i startfasen hos opp til en tredjedel og viktig at alle pasienter med 
diagnostisert sarkoidose skal til regelmessige øyeundersøkelse for å forhindre irreversibel skade på synet. 
Særlig utfordrende er pasienter som debuterer med øyeaffeksjon. 

• Vennligst les mer om øyet og revmatisk sykdom i eget kapittel 

Ledd-sarkoidose 

I den amerikanske ACCESS studien hadde kun 0,5% (n=736) ledd eller skjelett manifestasjonen mens dette 
var hyppigere i den europeiske multisenterstudie der 0,5% (n=2163) var rapporterte å ha muskelskjelett 
manifestasjon (6, 8). Det er hyppig med symptomer med artralgi (leddsmerter) er relativ hyppig men sarkoi-
dose artritt er sjelden. 

Löfgrens syndrom med hilær adenopati og erythema nodosum, følger ofte periarteritt med symmetrisk affek-
sjon av ankler men sjeldnere kne. Ofte er dette ledsaget med feber. Forekommer svært sjelden hos pasienter 

SARKOIDOSE  |  1156



av afrikansk opprinnelse men er relativ vanlig hos av de med europeisk opprinnelse (kaukasiere). God prog-
nose og forsvinner etter uker – måneder (gjennomsnittlig etter ca. 12 uker) og behandles som oftest kun 
symptomatisk med evt. NSAID. Lavdose per oral Prednisiolon behandling kan vurderes hos pasienter med 
uttalte symptomer. Klinisk erfaring viser også en viss effekt av p.o. Kolkisin hos del av pasientene. 

Pasienter av afrikansk herkomst er betydelig mer utsattere for å utvikle kronisk sarkoidose artritt som er 
generelt svært sjelden tilstand (<5%). Dette er som oftest nondestruktiv oligoartritt der skuldre, håndledd, 
kne, ankler og små-ledd i hender og føtter er oftest affiserte. 

Osteo-sarkoidose 

Osteosarkoidose er asymptomatisk hos omtrent halvdel. Mellom 3-13% av pasienter utvikler sarkoidose og 
der er tilstanden betydelig hyppigere hos pasienter av afrikansk herkomst og dobbelt hyppigere hos kvin-
ner. Osteosarkoidose affiserer falangene som oftest da både i hender og føtter. Neseben og calcaneus er også 
ofte rammet. I tillegg til kranium, maksille og aksial skjelettet med vertebra, pelvis, costae, sternum i tillegg 
til distale deler av langben dvs. humerus og femur. Osteosarkoidose responderer som oftest dårlig på behan-
dling. Steroid behandling reduserer betennelse. Det foreligger ingen randomiserte studier på behandling 
av osteosarkoidose, men kasuistiske meddelelser har vist effekt av MTX, anti-TNF behandling og også av 
HCQ behandling. 

Hjerte-sarkoidose 

Det er stor geografisk og raceforskjell mellom hyppighet av hjerteaffeksjon. Det er også forskjell om det fore-
ligger «klinisk hjerteaffeksjon» eller om man finner dette ved avansert utredning eller obduksjon.  Det er 
ofte oppgitt at rundt 5% får klinisk hjerte-sarkoidose men man finner sarkoide granulomer fire ganger hyp-
pigere eller i opp mot 20-25% av pasienter med sarkoidose ved obduksjon. Hjerte-sarkoidose er angitt relativ 
hyppigere i Japan en andre steder (9). Det er en betydelig diagnostisk utfordring når hjerteaffeksjon er første 
og eneste tegn på sarkoidose. Det er rapportert at hjerte-sarkoidose er ofte assosiert til nevrosarkoidose og 
dette er nylig bekreftet i stor europeisk multisenter studie (n=2163) som systematisk analyserte sarkoidose 
i fem separate kliniske fenotyper (6). 

Omtrent halvdel av dødsfall ved sarkoidose tilskrives hjerteaffeksjon og av disse er ¾ forårsaket av hjertesvikt 
og plutselig død pga. med affeksjon av hjertemuskulatur, klaffapparatet og/eller ledningsapparat med 
påfølgende ledningsforstyrrelse og/eller ventrikulær arytmi. Kardial sarkoidose bør overveies særlig hos 
unge pasienter med ventrikkeltakykardi eller total AV-blokk uten åpenbar annen årsak der dette kan være 
debuterende symptomer. 

Det foreligger per dags dato ingen internasjonale retningslinjer om hvor grundig pasienter med sarkoidose 
bør utredes for å utelukke hjerte-sarkoidose. 

Man anbefaler å utføre EKG, HOLTER EKG registrering, EKKO cor, serum troponin hos alle pasienter 
med sarkoidose. Det er vert å ha det for seg at både sensitivitet og spesifisitet av en enkel EKG registrering er 
lav med sensitivitet ned mot 3 -8% ved påvist hjerte-sarkoidose. Hyppigste manifestasjonen er der komplett 
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høyre grenblokk (9). I tilfelle konkret mistanke bør man utføre mer avansert undersøkelser med hjertespesi-
fikk MRI med kontrast og/eller fastende hjerte 18F-FDG PET/CT skann og i enkelte tilfeller endomyokar-
dial biopsi der diagnosen er usikker. Ved hjerte-sarkoidose er granulomatøs forandringene 

Prognose pasienter med kardial sarkoidose avhenger i hovedsak av venstre ventrikkelfunksjonen estimert 
med ejeksjonsfraksjon. De som har normal ejeksjonsfraksjon har nærmest normal overlevelse etter 10 år, 
mens pasienter med uttalt redusert ejeksjonsfraksjon (<30%) hadde 91%, 57% og 19%, 1 års, 5 års og 10 års 
overlevelse i en nå snart 15 års gammel studie (9, 10). 

Det foreligger to absolutt indikasjoner for implantert kardioverter-defibrillator (ICD). (A) De om har 
tidligere hatt spontan oppstart ventrikulære arytmier og/eller hjertestopp eller (B) sterkt redusert venstre 
ejeksjonsfraksjon ≤35%.  Det er relativ indikasjon for de som har synkoper/nærsynkoper og de som har 
redusert ejeksjonsfraksjon på 36-45%. 

Pasienter med sarkoidose med normalt EKG-funn og ingen kardiale symptomer bør screenes med EKG-
undersøkelse og anamnese årlig (11). Det foreligger relativ lite data på behandling og oppfølging av manifest 
hjerte-sarkoidose. Behandling er immunsuppressjon da høydose steroid behandling som oftest kombinert 
med sykdomsmodifiserende behandling som enten metotreksat, azathioprin, mykofenolat eller leflunomid. 
Tertiær behandling med ant-TNF behandling (Remicade og adalimumab) er ikke særlig dokumentert 
der det foreligger ingen randomiserte behandlingsstudier på hjerte-sarkoidose. Det er foreslått retningslin-
jer om behandling og oppfølging fra 2014 utarbeidet av flere foreninger av Association for Sarcoidosis 
and Other Granulomatous Disorders (WASOG); American College of Cardiology (ACC); American College 
of Chest Physicians (ACCP); American Heart Association (AHA); Asia Pacific Heart Rhythm Society 
(APHRS); og av European Heart Rhythm Association (EHRA) (se Figur 5) (12). 

Figur 5. Foreslått behandlings algoritme ved manifest hjertesarkoidose. (Birnie D.H. et. Al.  JACC 
2016)(9) 

ECG = Elektrokardiogram; echo = ekkokardiografi; LVEF = venstreventrikulær ejeksjonsfraksjon 
PET = positron emisjonstomografi; FDG = 18-fluorodeoxyglukose 

• Vennligst les mer om hjertet og revmatisk sykdom i eget kapittel 

Nevrosarkoidose 

Nevrologiske manifestasjoner kan være både sentral eller perifert. Manifestasjoner av nevrosarkoidose 
forekommer i ca. 5-10% tilfelle og kommer ofte tidlig i sykdomsprosessen, mens perifer nerveaffeksjon 
som; mononevropati, mononevritis multipleks forekommer relativ sent i sykdomsprosessen. Som anført 
her tidligere kommer dette relativ ofte med samtidig med øye og sentralnerve manifestasjon og hjerte-
manifestasjon i en av de fem sarkoidose fenotypene, okulær-hjerte-hud-sentralnervesystem fenotypen (6). 
Nevrologiske manifestasjoner forårsakes granulomatøs inflammasjon i sentral eller perifer nervesystemet. 
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 Symptomer fra nevrosarkoidose kan være svært varierte og sammensatte avhengig av lokalisasjon, utbre-
delse og progresjon. Symptomer kan variere mellom fokal eller generalisert epilepsi, encefalopati, kognitive, 
nevropsykiatriske og/eller nevrologiske utfall. I tilfelle affeksjon av hjernehinner kan pasienten presentere 
med symptomer i form av aseptisk meningitt eller mer kroniske meningitt forandringer. I tillegg kan det 
utvikles hydrocephalus. Kranial nevropati er det mest vanlige og opp mot 25-50% utvikler perifer Facial 
(VII) nerve parese men andre kraniale nevropatier kan forekomme inkl.  synsnerve (II) affeksjon. 

Diagnose kan være utfordrende særlig når nevrologiske manifestasjoner er første manifestasjon for sarkoi-
dose. 

Spinalvæske undersøkelse kan vise lymfocytose og økt proteininnhold. Det er rapportert økt ACE i 
spinalvæske men sensitivitet er anført under 50%. 

• Vennligst les mer om nervesystemet ved revmatisk sykdom i eget kapittel 

Annen organmanifestasjon 

Sarkoidose kan involvere flere organer inklusivt nasal og paranasale sinuser, munnvanns og parotis kjertler, 
lever perifer lymfeknuter, benmarg og milt, der man ser opp mot 40% affeksjon av sarkoidose. 

Hyperkalsemi / hyperkalsuri 

Hyperkalsemi / hyperkalsuri er relativ vanlig ved sarkoidose og andre granulomatøse sykdommer. Grunnen 
er at aktiverte makrofager i granulomer kan produsere kalsitriol fra kalsidiol uavhengig av pasientens egen 
parathyreoid hormon (PTH) produksjon.  D med økt CYP27B aktivity primært i makrofager i granu-
lomer (13). Mellom 30-50% av pasienter med sarkoidose utvikler hyperkalsuri men lavere antall ca. 1/3 del 
(10-20%) utvikler manifest hyperkalsemi. 

Behandling er primært å forebygge hyperkalsemi med å unngå økt kalsium inntak og unngå D-vitamin og 
kalsium substitusjon. Unngå uttalt soling og øke væske inntak. 

Behandling av underliggende sarkoidose i særlig grad med steroid behandling er viktig. I tilfelle manglende 
effekt kan man anvende bisfosfonat behandling. 

Differensialdiagnoser 

Berylliose (kronisk beryllium sykdom) kan være svært vanskelig å diagnostisere fra sarkoidose. Pasientene 
har da kommet i kontakt med beryllium som er et grunnstoff (Be) med atomnummer 4. Beryllium som 
grunnstoff brukes for legering med kobber og ble tidligere brukt i lysrør. Pga. egenskapene brukes det i kon-
struksjonen på supersoniske kampfly, romfartsonder og satellitter samt i kjernekraft industrien. 

Blau syndrom 
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Granulomatous lesions of unknown significance (GLUS) syndrome 
Necrotizing sarcoid graulomatosis 

Histiocytose (Rosai Dorfman sykdom og andre) 

Behandling 

Fleste pasienter trenger ingen behandling og tilstanden kan ha mild affeksjon. Før oppstart av behandling 
bør man ha klart for seg hva er det konkrete behandlingsmålet.  Det er bivirkninger til all behandling og det 
er ingen behandling som er helbredene. 

Affeksjon av lunger, hjerte og av sentralnervesystem er de mest farlige organmanifestasjonene. Hud, og ledd 
affeksjon, og symptomer som utmattelse og leddsmerter har stor effekt på livskvalitet men er i grunn ikke 
livsfarlige. 

Første linje behandling 

Steroid behandling med initialt med Prednisolon 15-40 mg/d er oftest brukt men det er ingen enighet om 
dosering og behandlingslengde. Dette er åpenbart individualisert, med henhold til respons/bivirkninger. 
Behandlingslengde er mellom 3-18 måneder og en snart 15 år gammel Cochrane analyse har ikke vist særlig 
effekt over 2 års steroid behandling på lungemanifestasjoner (14). 
Nærmest all behandling ved sarkoidose er på toppen av steroid behandling og det foreligger ikke god doku-
mentasjon av monoterapi av sykdomsmodifiserende behandling som også kalles her steroid sparende behan-
dling. 

Andre linje steroid sparende behandling 

• Metotreksat (MTX) er det best dokumenterte sykdomsmodifiserende behandlingen på sarkoidose 
særlig på vedvarende og remitterende sykdom. Vanlig dosering er fra 10-20mg/uke fleste studier på 
lungesarkoidose har vært brukt relativ lave doseringer 5-15mg/uken. 

• Azathioprin/Imurel® (AZA) er alternativ det har ikke kontraindisert under svangerskap som MTX. 
Vanlig dosering er 2,0-2,5mg/kg. Testing av TPMT genotypen i forkanten og videre kan man under-
veis i behandling estimere effekt med blodprøve for 6TGN som også gir indikasjon for pasientens 
complians i tillegg om behandlingen ligger i, under eller over terapeutisk nivå. 

• Leflunomid/Arava® 10-20mg/d. Det er flere kasuistiske meddelelser en retrospektiv på 76 pasienter 
med både pulmonal og ekstrapulmonal og 33 pasienter som etter gjennomsnittlig 16 måneders 
behandling hadde bedring av FVC og estimert steroidsparende effekt (15-17). 

• Mykofenolat mofetil/CellCept® (MMF) 1000-3000mg/d fordelt på 2 doseringer. Kan brukes ved 
intoleranse mot andre angivelig mer effektive medikamenter som; MTX, AZA og Leflunomid men 
MMF er vanligvis ikke effektiv hvis disse har feilet. 

• Hydroksyklorokin (HCQ) Plaquenil®. har demonstrert effekt ved hudaffeksjon og sarkoidose affek-
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sjon på nasalsinuser. Antimalaria behandling er godt dokumentert ved systemiske bindevevssykdom-
mer og på revmatoid artritt. Man anbefaler ikke mer en daglig 5mg/kg. Plaquenil. behandlingen tol-
ereres som ofte bra. 

Tredje linje behandling 

Tumor nekrose faktor alfa (TNF-α) inhibitor behandling. 
TNF-α har en sentral rolle i vedlikehold av granulomene ved sarkoidose. Ved kliniske undersøkelser på 
sarkoidose er det vist stor forskjell mellom forskjellige TNF-α medikamenter. TNF-α inhibitorer er ikke reg-
istrere for bruk på sarkoidose men her er utstrakt «off-label» bruk basert på randomiserte studier. 

• Best dokumentert er infliksimab/Remicade® intravenøs 3-5 mg/kg initialt gitt uke 0, 2 og 6 og 
deretter vedlikehold hver 4-8 uke. Fleste som behandler sarkoidose velger 4-6 ukers intervall i vedlike-
holdsbehandlingen (18). 

• Adalimumab/Humira® er dokumentert og det er stor variasjon i hvordan dette brukes og generelt 
brukes subkutant 40 mg i uken ved alvorlig sarkoidose men doseringen er 40 mg annen hver uke ved 
revmatoid artritt (18). 

• Humanisert anti- TNF-α antistoffet golimumab/Simponi® har ikke vist forskjell fra placebo i en 
nylig studie (19). 

• Etanercept/Enbrel®/Benapali® er human tumornekrosefaktorreseptor p75 Fc fusjonsprotein som gir 
kompetitiv (TNF)-binding. Enterecept virker ikke på sarkoidose og bør ikke brukes (18). 

• Det foreligger per dags dato ingen studier eller kasuistikker på bruk av certolizumab/Cimzia® som er 
et Fab’-fragment av rekombinant, humanisert antistoff mot TNF-α konjugert til polyetylenglykol 
(PEG). 

Andre legemidler dvs. fjerde linje behandling 
Subcutan repository corticotropin injeksjon (RCI)/H.P. Acthar® Gel har er adrenocorticotropic hormon 
(ACTH) analog har vist steroidsparende effekt ved både sarkoidose og revmatoid artritt (20, 21). Medika-
mentet er ikke registrert i Norge [https://www.acthar.com/healthcare-professional]. 
Pentoksyfyllin/Trental® er et medikament som brukes som blodfortynnende og har claudicatio intermit-
tent som indikasjon. Det har en effekt på phosphodiesterase-4 (PDE-4) effekt med bl.a. hemmende effekt 
på TNF. Pentoksyfillin det er vist effekt i dosering 1200-2000 mg/dag (22). 

Effekten av rituximab/MabThera®/Rixathon® (RTX) på sarkoidose er noe uavklart. RTX som er et 
monoklonalt antistoff som består av et glykosylert immunglobulin med human IgG1 konstant region og 
murine variable regioner. Det bindes spesifikt til det transmembrane antigenet, CD20, et ikke-glykosylert 
fosfoprotein, som er lokalisert på pre-B- og modne B-lymfocytter. En liten observasjonsstudie på ti pasien-
ter med refraktær lungesarkoidose viste at halvparten (5/10) hadde effekt på litt innen ½ år mens kun to 
pasienter hadde vedvarende stekt etter 1 år (2/10) (23). Foreløpig konklusjon er at RTX kan vurderes i 
refraktær tilfeller men foreløpig er det begrenset informasjon og i følge ClinicalTrials.gov databasen er det 
ingen pågående eller planlagte undersøkelser. 
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Behandling med ciclosporin og takrolimus har ikke vist seg å være særlig effektiv og bivirkninger av behan-
dlingen overskygger den begrensete effekten. 

Figure 1 En generell tilnærming til terapi for sarkoidose fra James WE og Baughman R. Treatment 
of sarcoidosis: grading the evidence. Expert Rev Clin Pharmacol. 2018;11(7):677-87. 

Prognose 

Sykdommen går over hos mer enn 50% etter omtrent tre års forløp fra diagnosetidspunktet. 

• Etter ti år er to av tre uten tegn på aktiv Sarkoidose 
◦ Ved fravær av aktiv sykdom i over ett år, er det uvanlig med tilbakefall 

Dessverre etterlater Sarkoidose varige skader i ulike organer hos en av tre. 

• Mindre enn 5% dør av Sarkoidose. 
◦ Dødsårsaker er lungesvikt, hjertesykdom eller at nervesystemet er angrepet (Lannuzzi MC, 

2007) 
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173. 

SCHNITZLERS SYNDROM (REV 076, REV 
080, REV 189) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Schnitzlers syndrom 

Sjelden sykdom med residiverende feber med intermitterende topper på over 40 °C hos 90 %. 

Urticaria med svakt røde papler av 0,5-3 cm størrelse. Disse varer i 12-24 timer. Nye lesjoner 

utvikles daglig og kan gi kløe sent i sykdomsforløpet. Utslettet er lokalisert til truncus og 

ekstremiteter og kan utløses av alkohol. 

Monoklonal komponent i serum-elektroforese 

Læringsmål REV 076, REV 080, REV 189 

ICD-10: L50.8 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567ce8d65c97-bccf-46b8-8eb7-2d6761de81d3
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer#dacab72c-5630-45b7-9836-4e223ff2c0659e362d45-95b2-4ce8-b875-04fcc0672b93
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=blodsykdommer#8fd52aad-a148-497a-9432-3d9a767768ca22737f05-d5ea-4777-b317-a08f2fa492f0
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617004


Schnitzler syndrom. Urtikarielt, 
ikke-kløende eksem og 
M-komponent i 
serum-elektroforese, oftest 
debut etter 40-årene. 

Tidligere frisk 43 år gammel 
mann. IgM -kappa som 
paraprotein i elektroforese. Hud 
med urticaria. Etter 6 måneder 
tilkom feber, utmattelse, 
leddsmerter og hovne 
lymfeknuter.  Diagnostisert 
Schnitzler syndrom. God 
behandlingseffekt av anakinra. 

Definisjon 

Schnitzlers syndrom er en sjelden, ervervet autoinflammatorisk sykdom 
med økt mengde IgM-κ (sjelden IgG) paraprotein i serum og urtikarielt, 
kløende utslett. Foto: Moreira A, 2017. CC BY-NC 4.0 

Historie 

Beskrevet av Schnitzler L, 1972 

Forekomst 

Gjennomsnittlig debutalder 60 (48-72), noe flere menn. 

Patogenese 

Det er ikke påvist bakenforliggende gen-mutasjon og sykdomsårsaken 
(etiologi) er ukjent. I forløpet ses økt IL-1 og IL-6 sekresjon (som ved autoinflammatoriske sykdommer). 
En patogenetisk sammenheng til Waldenström makroglobulinemi synes også sannsynlig. 

Symptomer 

Urticaria med svakt røde papler av 0,5-3 cm størrelse. Disse varer i 12-24 
timer. Nye lesjoner utvikles daglig og kan gi kløe sent i sykdomsfor-
løpet. Utslettet er lokalisert til truncus og ekstremiteter og kan utløses 
av alkohol. Residiverende feber med intermitterende topper på over 40 
°C hos 90 %. Frysninger sjelden og ingen sammenheng mellom feber og 
utslett. Skjelett-smerte hos 59 %, oftest til bekken og tibia. Artritt og 
artralgi hyppig. Hepatosplenomegali 33 %, lymfadenopati 50 %. Lym-
fadenopati, hepatosplenomegali og polynevropati forekommer. 
Foto: Devlin LA, Wright G, Edgar JD – Cases journal (2008). CC BY 
2.0 
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Laboratorieprøver 

Senkningsreaksjon (SR) er ofte forhøyet, leukocytose hos 90 %, Monoklonalt IgM, hvorav 89 % er assosiert 
med kappa – lette kjeder, Kronisk tilstand som kan utvikles til lymfoproliferativ lidelse (10 års risiko 15 %), 
men dette kan to opp til 20 år. Oftest Waldenström makroglobulinemi. AA amyloidose rapportert. 

Bildediagnostikk 

Osteosklerotiske forandringer, ofte ved knær og i bekkenet hos ca. 40%. Røntgen- CT- eller MR. PET/
CT-undersøkelser er mest sensitiv. 

Vevsprøve 

Histologisk sees neutrofil urticaria uten tegn til vaskulitt. 

Diagnose 

Diagnosen bygger på Strasbourg diagnostiske kriterier: 

Absolutte krav (major kriterier) 

• Kronisk urticaria 

• Monoklonal IgM eller IgG 

Minor kriterier 

• Residiverende feber (>38 grader, uten annen grunn) 

• Objektive funn med skjelett-re-modulering (ved PET, skjelettscintigrafi, MR eller ben-

spesifikk alkalisk fosfatase) med- eller uten skjelett-smerte 

• Neutrofil infiltrasjon i huden ved biopsi (fravær av fibrinoid nekrose og vesentlig der-

malt ødem) 

• Leukocytose (neutrofile >10.000/mm3) og / eller økt CRP >30 mg/L 

 

Sikker diagnose: Alle absolutte krav/major + IgM og i alt to minor kriterier eller IgG paraprotein 

i alt tre minor kriterier foreligger. 
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Sannsynlig diagnose: Absolutte krav + IgM inkludert ett minor eller IgG inkludert to minor). 

Simon A, 2013 

Behandling 

Biologisk behandling i form av IL-1 hemmer (anakinra, ev canakinumab) er første-valget basert på flere 
studier og rapporter (Néel A, 2014 ; Kuemmerle-Deschner JB, 2016 ; Krause K, 2017). Tocilizumab 
(RoActemra) har vist effekt blant pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig respons på IL-hemmer (Krause 
K, 2012). 

Oppfølging 

Sykdomsaktiviteten kan følges med serum IgM og IgG. 

Litteratur 

Gran JT, Midtvedt Ø, 2011 (case) 

Gran JT, Midtvedt Ø, 2011 (behandling med anakinra) 

Kacar M, 2019 (relasjon til autoinflammatorisk sykdom) 

Betrain A, 2020 (canakinumab) 
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174. 

SMERTETILSTANDER, 
NON-INFLAMMATORISK REVMATISK 
SMERTE (REV 070) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Non-inflammatoriske smerter 

Non-inflammatoriske, revmatiske smerter skilles fra de inflammatoriske sykdommene. 

De har ulike årsaker som ofte ikke er helt klarlagt. 

Degenerative sykdommer i ledd (artrose) og rygg (spondylose), fibromyalgi, uspesifikke nakke-, 

bekken og rygglidelser utgjør de vanligste gruppene. 

Læringsmål REV 070 

ICD-10: 79.6 (smerte i ekstremitet); R52.9 (uspesifisert smerte). M79.0 (Fibromylagi) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander#b42521c1-fbc1-4e95-8d4f-2cc4c307567c862f8cf1-3c5c-4814-bf5f-4b3213d62078
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617982
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2621087
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Kroniske smerter i knær er vanlig 
blant eldre. Røntgenbildet viser 
artrose. PxHere, CC0 

Definisjon 

Non-inflammatoriske, revmatiske smerter skilles fra de inflamma-
toriske sykdommene. De har ulike årsaker som ofte ikke er helt 
klarlagt. Degenerative sykdommer i ledd (artrose) og rygg (spondy-
lose), fibromyalgi, uspesifikke nakke-, bekken og rygglidelser utgjør 
de vanligste gruppene. 

En kan også klassifisere kronisk smerte som nevropatisk- eller og 
nociseptiv smerte. Sist nevnte skyldes skade i nervesystemet. Van-
lige årsaker er fysiske traumer, kirurgi og amputasjoner, hjerneslag, 
sykdommer som rammer nervesystemet og senskader etter cel-
legiftbehandling. Nociseptiv eller inflammatorisk smerte er smerte 
som skyldes skader eller sykdom i vev, som for eks. betennelsesreak-
sjoner i muskulatur, artrose eller revmatoid artritt (Folkehelseinsti-
tuttet, 2020). 

Forekomst 

Muskel- og skjelettplager er såpass vanlig at 75 – 80 % opplever i løpet av en måned smerter eller plager fra 
muskel- og skjelettsystemet (Ihlebaek C,. 2007). De fleste er selvbegrensende og kortvarige. Likevel fant 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)  en insidens for muskel- og skjelettplager med varighet 
over to uker siste måned på 7,9 % (Hagen K, 2006), og 51 % av befolkningen rapporterte muskel- og 
skjelettplager med varighet i tre måneder eller mer siste år (Holth HS, 2008). Flere kvinner enn menn rap-
porterer muskel- og skjelettsmerter og man ser generelt en økning i forekomsten med økende alder. 

Forekomsten av denne typen lidelser holder seg stabil i befolkningen over tid (Statistisk sentralbyrå). 

Diagnostikk 

Utbredelsen av kronisk revmatisk smerte kan være generalisert eller lokalisert/regional. I klinisk praksis 
møter revmatologen mange andre smertetilstander som kan forveksles med revmatisk sykdom. 

For å kunne diagnostisere og behandle pasienter med kroniske smertetilstander er det nødvendig å identi-
fisere bakenforliggende årsak eller kunne sikre at slik tilstand ikke foreligger. 

Undersøkelsesmetoden krever initialt en nøyaktig anamnese og generell klinisk undersøkelse. 

Supplerende blod- og urinprøver kan vise tegn til om tegn til systemisk inflammasjon eller organ-manifes-
tasjoner foreligger. 
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Om nødvendig suppleres med bildediagnostikk og spesialundersøkelser. 

Behandlingen rettes mot ev. bakenforliggende tilstand. Symptomer behandles avhengig av nærmere klassi-
fisering av tilstanden. 

Nedenfor er en liste, delvis med lenker til aktuelle sykdommer og supplerende informasjon: 

Generalisert smerte 

• Fibromyalgi 
• Nevropati (polynevropati) 
• Skjelettsmerter 

Lokalisert smerte 

• Abdominale smerter (og artritt) 
• Adhesiv kapsulitt (Frozen shoulder) 
• Algodystrofi (refleksdystrofi) 
• Brystsmerter (Perikarditt, Pleuritt, Vaskulitt, Aneurismer) 
• Isjas 
• Karpal tunnel syndrom (Canalsi Carpi) 
• Lumbago 
• Lyske og lår-smerter 
• Mononevritt 
• Øye-smerter 

Behandling 

Behandlingen består av tiltak som ofte kombineres: smertestillende legemidler, kirurgiske teknikker, stim-
uleringsteknikker, fysioterapi, og psykologiske tilnærminger og mestringstrening. 

Fysisk aktivitet kan forebygge kronifisering og konsekvenser av muskel- og skjelettsmerter  (Holth HS, 
2008). 

Retningslinjer 

EULAR: Geenen R, 2017 (management) 

ACR: Task force 2010 (management) 
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Litteratur 

Ihlebæk C, 2010 

 Fayaz A, 2015 (forekomst i Storbritannia) 
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175. 

STIFF PERSON SYNDROM, STIFF MAN 
SYNDROM (REV 038, REV 197) 

Øyvind Palm 

Kjennetegn på Stiff person syndrom 

Økende stivhet og kramper særlig i ryggmuskler 

Bisarr gange 

Antistoff mot GAD65 

Læringsmål REV 038, REV 197 

ICD-10; G25.8 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8ebd91790-85a8-4dff-b269-60f22a58d110
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nevrologi#d68f5845-4656-4b42-bf08-92455771da2d3055bc3a-b093-43f2-b7d0-122d2024c4d8
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613977


Stiff person syndrom. 27 år gammel 
kvinne som i to måneder hadde kjent 
stivhet i begge armer, ubehag i 
brystet og talevansker. Siste døgnet 
har hatt pustevansker og problemer 
med å bevege høyre arm. Knyttet 
hånd uten mulighet for å strekke den 
ut. anti-GAD antistoff var sky-høyt 
med 3145 nmol/L (normalt ≤ 0.02 
nmol/L). Hun ble klart bedre under 
behandling med baclofen 10 mg 
tabletter x 3 mot spastisitet, 
intravenøs immunglobulin (IVIG) over 
fem dager for å bedre immunrespons, 
clonazepam for angst anxiety and 5/
325 og Oxycodone/acetaminophen 
mot smerter. 

Definisjon 

Stiff person syndrom er en sjelden, nevrologisk sykdom med 
økende stivhet og kramper særlig i ryggmuskler. Opprinnelig kalt 
“Stiff man syndrome”. Noen av symptomene kan til å begynne 
med minne om revmatisk sykdom. Illustrasjon: Goodson B, Mar-
tin K, Hunt T – Journal of medical case reports (2010). CC BY 
2.0 

Forekomst 

Stiff person syndrom defineres som en sjelden sykdom. 

Symptomer 

De fleste får Stiff person syndrom i 30-70 års alder. Kan ikke 
strekke fingrene kan være tidlig symptom. Smerter som blir kro-
niske og økende over tid 

Ryggmuskler spenner seg, er stive og har episoder med sterke 
kramper. Svært ømfintlig (kramper) når en utsettes for uventet 
fysisk aktivitet og for høye lyder. Ryggsøylen får økende feilstill-
ing med strekk (hyperlordose). Magemuskler blir også stramme. 
Muskelstivhet medfører at kroppen blir stiv, først periodevis over 
dager-uker, senere mer vedvarende. Spissfot-stilling. Problemer 
med å gå: ”bisarr gange”. En variant av sykdommen angriper hov-
edsakelig bena. Ca. 25% har også Diabetes type I. 

Sykdomsårsaker 

Autoimmun type: Ofte samtidig med en annen autoimmun sykdom. Antistoff mot GAD65 (glutamat-
dekarboksylase 65kD-isotype). 60% av alle tilfellene. GAD65 antistoff påvises også ved autoimmun epilepsi, 
inklusiv limbisk encefalitt som kan være relatert til kreft (paraneoplastisk, vennligst se nedenfor). 

Para-neoplastisk type: Assosiert med ulike kreftsykdommer (neoplasmer). Forskjellige, uspesifikke anti-
stoff. 
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Idiopatisk type (ukjent sykdomsårsak): Ingen typiske antistoff eller kreftsykdom. Utgjør ca. 35% av tilfel-
lene. 

Medisinske Undersøkelser 

Hard og stram muskulatur 

Synlige simultane kontraksjoner av agonistisk og antagonistisk muskulatur 

Strekk i rygg og nakke (hyperlordose) 

Ekstremitetene blir stive i strukket stilling (spissfot) 

Bevegelser blir stive “som hos en tinnsoldat” 

Blodprøver 

Blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, Kreatin kinase (CK), ANA, ANCA er normale. GAD65 antistoff:
Materiale: serum Volum: 0,5 ml. I Norge gjøres analyser (serum og spinalvæske) på Oslo Universitetssyke-
hus, Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål sykehus og Haukeland Sykehus 

Elektromyografi (EMG) 

Simultan agonist + antagonist aktivering som responderer på diazepam, ellers normalt resultat 

Bildediagnostikk 

MR-undersøkelse av hodet og rygg: Ingen spesielle funn 

Spinalvæske 

Antistoff mot GAD65 kan påvises, ellers normal 

Diagnose 

Åpenbar stivhet og rigiditet i rygg, nakke og magemuskler. Langsom progresjon over tid medfører perma-
nent redusert bevegelse. Påfallende kroppsholdning med strekk i ryggen (hyperlordose). Kramper utløses av 
uventet bevegelse, kontakt, lyd eller emosjonell ubalanse. Normal sensibilitet. EMG med aktivert muske-
laktivitet og respons på diazepam. Normalt intellekt. Antistoff mot GAD65 (glutamatdekarboksylase 
65kD-isotype) hos 60% 
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Differensialdiagnoser 

• Dystrofia myotonica 
• Fibromyalgi 

◦ Kroniske, mer generaliserte smerter i muskler og ledd 
◦ Vanligst blant kvinner 
◦ Ingen åpenbare kramper eller feilstillinger 

• Forgiftning med stryknin (Rottegift) 
• Konversjons nevrose 
• Medikamentbivirkning (nevroleptika) med dystoni 
• Nevro-myotoni (Isaacs syndrom) 
• Parkinsons sykdom 
• Polymyalgia revmatika 

◦ Forårsaker ikke kramper eller stram muskulatur 
◦ Ikke særlig smerter ved trykk mot muskler 
◦ Høy blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP 

• Psykosomatisk (funksjonelt) 
• Segawa syndrom (Dopamin responsiv dystoni) 
• Tetanus infeksjon (Stivkrampe) 

◦ Muskel-kramper 
◦ Kjeve-sperre 

• Torbergsens syndrom (Rippling muscle disease) 

Behandling 

Diazepam (Valium, Vival): Påfallende god effekt. Immundempende medikasjon: Prednisolon, SoluMedrol, 
Imurel, IVIG (immunglobulin), MabThera 

Prognose 

Variabelt sykdomsforløp, men ofte økende symptomer over tid. Eventuell sammenheng med kreftsykdom 
og diabetes type I må følges opp 

Litteratur 

• Prud’Homme GJ, 2015 
• Goodson B, 2010 
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• Holmøy /, 2007 (Tidskr Nor Legefor) 
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Sweet syndrom med typisk lokalisasjon på 
dorsalsiden av fingre hos en kvinne med kronisk 
lymfatisk leukemi og non-melanom hudkreft i form 
av CSSC (cutaneous squamous cell carcinom). 

176. 

SWEETS SYNDROM (AKUTT FEBRIL 
NEUTROFIL DERMATOSE) (REV 038, REV 
080, REV 201) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Sweets syndrom 

Debut etter øvre luftveisinfeksjon. 

Ømme fiolette papler, plakk eller pustler på hender, armer, ansikt og/eller nakke 

Feber, øye-manifestasjoner, munnsår, ledd- og muskelsmerter 

Kan være assosiert til malignitet 

Læringsmål REV 038, REV 080, REV 201 

ICD-10: L98.2 

Definisjon 

Sweets syndrom er en neutrofil dermatose med brå 
start og feber-anfall, der hud, øyne, muskler, ledd 
og organer kan angripes. Sweets syndrom er beslek-
tet med andre neutrofile dermatoser: pyoderma 
gangrenosum, neutrofil hidradenitt, og Behçets 
sykdom. Sweets syndrom kan utløses av blant 
annet  malignitet og medikamenter. Illustrasjon: 
Cohen PR – Orphanet journal of rare diseases 
(2007). CC BY 2.0 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8ebd91790-85a8-4dff-b269-60f22a58d110
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=maligne-sykdommer#3e4ada3e-67b3-4575-86c2-b95939ac079d7b209661-37ac-4508-9b17-47a54084756d
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617260
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC1963326_1750-1172-2-34-5&query=sweets%20syndrome&it=xg&req=4&npos=2
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC1963326_1750-1172-2-34-5&query=sweets%20syndrome&it=xg&req=4&npos=2
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Sweet syndrom over 7 år hos en 65 år gammel 
mann med samtidig antifosfolipid syndrom. 

Historie 

Beskrevet som akutt febril neutrofil dermatose i 1964 av RD Sweet (Sweet RD, 1974). 

Forekomst 

Sweets syndrom er sjelden, men vanligst blant mid-
delaldrende kvinner. Den er også beskrevet hos 
menn og barn i alle aldre. Ofte cancer-assosiert. 
Andre disposisjoner: Infeksjon i luftveier, Vaksi-
nasjon, IBD (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom),
Revmatoid artritt , Blodsykdommer, inklusiv
leukemi , Oftest akutt myelogen leukemi, Kreft-
sykdom oftest i tarm, urogenitaltrakt (urinveier) 
eller bryst/mamma, Svangerskap. Foto: Cohen PR – Orphanet journal of rare diseases (2007). CC BY 2.0 

Symptomer 

Feber, en eller flere erythematøse og ømme plakk eller noduli intradermalt eller subkutant. Disse ses oftest 
på dorsal-siden av hender og øker i størrelse og varer i flere uker. Hud-manifestasjonene kan også ha blem-
mer (pustler), sår (ulcerasjoner) og kan avbleke i senter. Kan iblant ligne pyoderma gangrenosum.  Uveitt, 
stomatitt. Kan gi artritt, men oftest artralgi. 

Laboratorieprøver 

Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP er forhøyet (systemisk inflammasjon). Økt antall hvite blodlegemer 
(neutrofil leukocytose) 

Immunologiske prøver 

Inge spesielle tester. 
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Sweets syndrom hos en 50 år gammel kvinne. 
Histologi med neutrofile infiltrater og ødem i 
dermis. Sykdommen ble utløst av 
Trimetoprim-Sulfa/Bactrim og hud-lesjonene er på 
sol/lys-eksponerte områder. 

Biopsi 

Illustrasjon: Cohen PR – Orphanet journal of rare 
diseases (2007). CC BY 2.0 

Hudbiopsi: viser i dybden mange neutrofile gran-
ulocytter som er en type hvite blodlegemer (neu-
trofil dermatose) og destruerte celler 
(leukocytoklastisk), samt ødematøse endotel celler 
i blodårevegger (vaskulitt). 

Diagnostiske kriterier 

Diagnostiske kriterier for klassisk Sweets syndrom (von den Driesch P J Am Acad Dermatol. 1994) 

Major kriterier 

1. Brå start med smertefulle erythematøse plakk eller noduli 

2. Histopatologisk  holdepunkter for tette neutrofile infiltrater uten bevis for leukocytoklastisk vakulitt 

Minor kriterier 

1. Feber >38°C 

2. Assosiasjon med inflammatorisk sykdom eller svangerskap eller forutgående øvre luftveisinfeksjon, gastroin-
testinal infeksjon eller vaksinasjon 

3. Utmerket respons på behandling med systemiske glukokortikoider  eller kaliumjodid 

4. Unormale laboratorieprøver ved debut med tre av følgende  fire: 

1. SR >20mm/t 

2. Positiv CRP 

3. >8,000 leukocytter per mikroliter 

4. >70% neutrofile 

Differensialdiagnoser 

• Behcets sykdom 
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• Dermatomyositt 
• DRESS syndrom og andre hudreaksjoner på medikamenter 
• Infeksjon / sepsis / erysipelas 
• Endokarditt (infeksjon) 
• Herpes zoster 
• Leukocytoklastisk vaskulitt 
• Leukemia cutis 
• Lymfom 
• Mycobakterium marinum (hud, ledd, feber) 
• PAN (Polyarteritis nodosum) 
• Pannikulitt 
• Pyoderma gangrenosum 
• Roseacea 
• Serumsyke/hypersensitivitetssyndrom 
• Soppinfeksjon, Systemisk mykose 
• Systemisk lupus (SLE) 
• Tuberkulose (Tbc) 
• VEXAS syndrom 

Behandling 

Steroider (Prednisolon) blir brukt først. Hvis ikke tilstrekkelig effekt brukes kaliumjodid eller kolkisin. 
Alternativer er ciclosporin, IVIG, rituksimab, eller vedolizumab  (Entyvio). NSAIDs kan lindre symp-
tomer. 

Sykdomsforløp 

Hud-manifestasjonene går spontant tilbake etter 4-8 uker, men kan residivere. Selv-begrensende asym-
metrisk artritt hos 25%, ofte sammen med hud-symptomer. 15-20 utvikler malign sykdom. 

Litteratur 

Heath MS, 2019 

Li B, 2015 
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177. 

THYREOIDEA SYKDOMMER, 
HYPOTHYREOSE, HASHIMOTOS, 
HYPERTHYREOSE, GRAVES 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

ICD-10: E06.3 autoimmun thyreoiditt (Hashimotos), E05.0 Graves, tyreotoksikose. E06.5 (Riedels 
struma: IgG4 relatert) 

Thyroksin (T4) og trijodothyronin (T3) produseres av cellene i follikkel-veggen og lagres i kolloidet. Dette 
inneholder også thyreoglobulin og thyreoidea-peroksidase (TPO). I serum bindes hormonene til tyroksin-
bindende globulin (70 %) (TBG), transthyretin og albumin. Produksjonen stimuleres av TSH. Ved autoim-
mun thyreoiditt kan TSH-reseptor anti-stoff (TRAS) ses ved Graves / hyperthyreose og antistoffer mot 
thyreoidea-peroksidase (anti-TPO) og mot thyreoglobulin (anti-Tg) ved hypothyreose påvises. 

Autoimmun thyreoiditt medfører ofte forhøyet ANA-test og Revmafaktorer (RF) uten at sys-

temisk bindevevssykdom eller revmatoid artritt foreligger. Likevel er forekomsten økt blant 

pasienter med systemisk lupus (SLE), Sjøgrens syndrom og revmatoid artritt. 

Hypothyreose 

Lavt stoffskifte (hypothyreose) forårsakes oftest av autoimmun skade i thyreoidea ved Hashimotos sykdom 
som også kalles kronisk lymfocytisk thyreoiditt. Sjeldne grunner er jodmangel, operasjoner, stråling og 
enkelte medikamenter. 

Symptomer og kliniske funn (et utvalg) 

• Avaskulær nekrose av hofter beskrevet 
• Hoffmans syndrom: Hypertrofi av muskulatur, svakhet, evt. proksimal muskelsmerte 
• Karpal tunnel syndrom hos 7% 
• Kondrokalsinose og destruktiv kneleddsartritt og PIP-artritt rapportert 
• Kulde-følelse 
• Myalgi: stivhet, krampeliknende, etter fysisk aktivitet 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612757
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612744
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2612759


• Myopati med betydelig økning av CK er ikke sjelden. EMG er normalt 
• Pseudomyotoni 
• Synovial fortykkelse (antydet) og effusjon i fingerledd kan sees 
• Utmattelse 
• Vektøkning 

Laboratorieprøver: Lavt T3 + Lavt T4 + høy TSH, anti-TPO (Hashimoto) 

Ved Hypothalamisk / hypofysær hypothyreose er TSH også lav. Normale inflammasjonsparametere. ANA 
ofte økt (ved autoimmun thyreoiditt); se mer nedenfor 

Hyperthyreose 

Graves sykdom er den vanligste årsaken til høyt stoffskifte (hyperthyreose). I patogenesen blir thyroidea-
kjertelen  overstimulert på grunn av høyt TRAS-antistoff. Toksisk adenom (knutestruma) er en annen 
årsak. Denne kan medføre lettgradig økt stoffskifte over tid. 

Symptomer og  Kliniske funn 

• Acropachy: Bløtdelshevelse i hender og føtter med clubbing og periostltt 
• Myopati hos 70 % (ofte normal CK) 
• Osteoporose 
• Periartritt i skuldre hos 7 % 
• Pretibialt ødem med indurert hud og non-pitting ødem, peau d’orange 
• Søvnvansker 
• Takykardi 
• Uro 
• Vekttap 
• Øye-smerter (press bak øyne, dobbeltsyn, exsoftalmus) 

Laboratorieprøver: Økt T3 + Økt T4 + Lav TSH.  Høy anti-TRAS: Gaves 

Thyreoiditt 

Definisjon: Autoimmun sykdom som kan medføre hypothyreose (Hashimotos sykdom) eller hyperthyre-
ose (Graves sykdom) 

Symptomer og Kliniske funn 

• Artralgier og myalgier vanlig. 
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• Asymmetrisk diffus periartikulær hevelse i hender, evt. knær. Baker cyste / Overstrekning av seneap-
paratet. 

• Sikker assosiasjon til primært Sjøgrens syndrom. 

Laboratorieprøver: Nesten halvparten har positiv ANA. Kan gi økt CK – hvilket også kan sees ved carbima-
zol-behandling. anti-TPO (Hashimoto), anti-TRAS (Graves/hyperthyreose). 

Andre typer Thyreoiditt: Bakteriell. Subakutt (Kjempecelle / de Quervain). IgG4 relatert sykdom: Riedel 
(fibroserende, IgG4 relatert sykdom). Hashimoto. Andre (Boeck / sarkoidose, amyloidose) 

Litteratur 

Nisihara R, 2018 

Tagoe CE, 2012 
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Triggerfinger (finger 3+4 bilateralt). 

178. 

TRIGGERFINGER (STENOSERENDE 
TENDOSYNOVITT, DIGITUS SALTANS) 

Øyvind Palm 

Læringsmål: REV020; REV006 

Diagnosekode ICD-10 M65.3 

Definisjon 

Fingeren henger seg opp i flektert stilling. 

Sykdomsårsak 

Triggerfinger er ofte forårsaket av overbelastning, degenerativ tilstand, men også ved synovitt og artritt-syk-
dommer, inklusiv revmatoid artritt. 

Behandling 

Operasjon er ikke alltid vellykket (residiv, nerveskade eller infeksjon). Injeksjon med kortikosteroid og 
lokalanestetika i den proksimale delen av seneskjeden kan ha meget god effekt når det foreligger inflam-
masjon. Innstikket skal være i midtlinjen av strålen, litt distalt for grunnleddets bøyefure. Kanylen føres 
inn i små etapper mens pasienten ble bedt om å flektere og ekstendere aktivt i fingeren. Riktig plassering 
i seneskjeden ble bekreftet ved en skrapende følelse mellom kanylespissen og senen. Mange bruker også 
ultralyd-undersøkelse for å lokalisere riktig posisjon. Noen ganger kan gul væske aspireres fra betente 
seneskjeder. Injeksjonen skal være uten motstand og uten smerte. 

Illustrasjon: Lee YK, Kam BS, Lee KW, Kim WJ, Choy WS – Journal of Korean medical science (2007). 
CC B-NC 3.0. 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2617870
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2693561_jkms-22-170-g001&query=trigger%20finger&it=xg&req=4&npos=10
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Prognose 

Vellykket behandling med injeksjon lykkes i over halvparten av tilfellene. En av 800 er rapportert å få infek-
sjon (måtte opereres/dreneres) som mest alvorlige bivirkning. 

Referanser 

Jeanmonod R, 2020 

Finsen V, Tidskr Nor Lægefor , 2001) 
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179. 

VOGT-KOYANAGI-HARADA SYNDROM 
(REV 038, REV 080, REV 197) 

Jan Tore Gran 

Kjennetegn på Vogt-Koyanagi-Harada syndrom 

Oftest asiatiske kvinner i 20-30 årene. 

Uveitt, hudmanifestasjoner (flekket vitiligo, poliosis (flekker av hvitt hår og alopeci) og nevrolo-

giske manifestasjoner 

Læringsmål REV 038, REV 080, REV 197 

ICD-10: H20.0 (iridocyklitt) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8ebd91790-85a8-4dff-b269-60f22a58d110
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=hudsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nevrologi#d68f5845-4656-4b42-bf08-92455771da2d3055bc3a-b093-43f2-b7d0-122d2024c4d8
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2614519


En 8 år gammel gutt med 
Vogt-Koyanagi-Harada sykdom. Pigment / 
melanin-tap: poliosis (A), (B) og (C). Det forelå 
også panuveitt og redusert syn på høyre øye. 

Definisjon 

Vogt-Koyanagi-Harada syndrom består av uveitt, hud-
manifestasjoner (flekket vitiligo, poliosis: dvs flekker 
av hvitt hår og alopeci) og nevrologiske sykdomstegn 
(tinnitus, dysacusis, vertigo, hodepine og 
meningisme). Illustrasjon: Setiabudiawan B, Karfiati 
F, Ghrahani R, Sapartini G, Sahril I – Asia Pacific 
allergy (2011). CC BY-NC 3.0 

Epidemiologi 

Kvinner i 20-30 årene, fortrinnsvis asiater. Enkelte til-
feller også ned i barnealder. 

Patogenese 

Th 17 celler sentralt i patogenesen. 

Behandling 

Behandles med glukokortikoider, ciclosporin eller takrolimus. 

Litteratur 

Lavezzo MM; 2016 

Baltmr A, 2016 
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-016-0412-4
https://www.dovepress.com/vogtndashkoyanagindashharada-syndrome-ndash-current-perspectives-peer-reviewed-article-OPTH


180. 

WHIPPLES SYKDOM (REV 008, REV155) 
Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Kjennetegn på Whipples sykdom 

Det kreves betydelig diagnostisk oppmerksomhet 

De fleste er menn med anamnestisk seronegativ polyartritt og vedvarende intestinal sykdom. 

Tynntarmbiopsi og PCR test for bakterien Tropheryma whippeli. 

Læringsmål REV 008, REV 155 

ICD-10: K90.8 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f1443757eee779-1021-414b-8ee6-fec152690fa9
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=fordoyelsessykdommer#7b50293d-c19f-496c-8ff6-79ca2a03363d8012f3ba-5e70-40e7-bc14-e3ce3cdf56e5
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2616682


Tropheryma whipplei (piler) ved 
elektronmikroskopi. En 48 år gammel kvinne med 
8 kg vekttap og utmattelse de siste 6 måneder. 
Biopsi viste Periodic acid-Schiff (PAS)-positive 
skum-makrofager. PCR- undersøkelse bekreftet 
diagnosen i duodenum og i leukocytter i 
blodbanen. 

Definisjon 

Whipples sykdom er en sjelden, systemisk infeksjon 
forårsaket av bakterien Tropheryma whipplei. Illus-
trasjon: Tran HA, BMC endocrine disorderes, 
2006. CC BY 2.0 

Historie 

Sykdommen ble initialt beskrevet av George Hoyt 
Whipple i 1907 (Whipple GH. A hitherto unde-
scribed disease characterized anatomically by 
deposits of fat and fatty acids in the intestinal and 
mesenteric lymphatic tissues. Bull Johns Hopkins 
Hosp 1907; 18:382–393). 

Epidemiologi 

Sjelden sykdom.  Insidens: 0,5-1/million/år som tilsvarer 3-6 nye tilfeller i Norge årlig. Friske bærere av bak-
terien er veldig vanlig (påvist hos en av tre personer). Omtrent 90% av pasientene med Whipples sykdom er 
menn og kaukasiere utgjør 97%. 

Etiologi 

Tilstanden skyldes infeksjon med bakterien Tropheryma whippeli. 

Patogenese 

Svakheter i immunsystemet antas være årsak til at noen utvikler alvorlig sykdom av bakterien. Tropheryma 
whippeli blir invasiv ved redusert cellulært immunsystem med makrofag-defekt. Den systemiske affeksjo-
nen fremskyndes dersom pasienten får immunsuppresjon med glukokortikoider eller TNF-α-hemmere. 

WHIPPLES SYKDOM  |  1190

http://en.wikipedia.org/wiki/Tropheryma_whipplei
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC1468402_1472-6823-6-3-3&query=whipples%20disease&it=xg&req=4&npos=36
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC1468402_1472-6823-6-3-3&query=whipples%20disease&it=xg&req=4&npos=36
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Gastroskopi med typiske funn ved Whipples 
sykdom. Her fra en studie av 191 pasienter. 

Sykdomsmanifestasjoner / Kliniske uttrykksformer 

Artritt (seronegativ) eller artralgi oppstår gjerne 6-7 
år før tarmlidelsen gir symptomer i form av vekttap, 
diare og abdominale smerter. Artritten har typisk et 
episodisk, nærmest palindromisk preg. Knær, ankler 
og håndledd angripes vanligst (Durand DV,  1997.) 

Klassiske symptomer i etablert sykdomsstadium er 
kronisk diare og betydelig vekttap (malabsorpsjon) 
hos 79-92%. Nesten alle organer kan affiseres. 

Forstørrede lymfeknuter (oftest i mage/tarm-områ-
dene) (50%). Feber (35%). Hjerne (CNS) -symp-
tomer: kognitivt, psykisk, hjernenerver (25%). Uveitt 
(fremre og bakre/retinitt 4-27%).  Hjertet: endokarditt. (Blodkultur-negativ). Lunger: Pleuravæske 
(30-40%). Illustrasjon: Günther U, Medicine 2015. CC BY-NC-ND 4.0 

Laboratorieprøver 

Senkningsreaksjon (SR) og CRP forhøyet. Eosinofili. Serologi ikke spesifikk. PCR-undersøkelser fra tyn-
ntarm (T. Whipplei DNA sekvenser i to eller flere prøver), CNS, leddvæske og pleuravæske kan sikre diag-
nosen (Lehmann P, 2017). 

Biopsi 

Flere biopsier fra duodenum-tynntarm er ofte nødvendig. Histologi: mukosa infiltrasjon av makrofager:
granulomer med kjempeceller. Elektronmikroskopi. PCR diagnostikk. 

Differensialdiagnoser 

• Abdominal Angina 
• Cøliaki 
• Endokarditt 
• HIV infeksjon med AIDS (med enteropati) 
• Makroglobulinemi (Waldenström) 
• Malabsorpsjon av andre årsaker 
• Mycobacterium avium-intracellulare (MAI)- infeksjon i tynntarm (Obs! AIDS). Mykobakterier kan 
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https://journals.lww.com/md-journal/Citation/1997/05000/Whipple_Disease__Clinical_Review_of_52_Cases.3.aspx
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4602506_medi-94-e714-g005&query=whipples%20disease&it=xg&req=4&npos=54
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.readbyqxmd.com/read/27398638/pcr-analysis-is-superior-to-histology-for-diagnosis-of-whipple-s-disease-mimicking-seronegative-rheumatic-diseases


forårsake positiv PAS farging i duodenalbiopsier. Immunhistologisk analyse med spesifikke antistof-
fer visualiserer bakteriene og er mer spesifikke enn PAS farging 

• Polyarteritis nodosa (PAN) 
• Tropisk Sprue 

Behandling 

Sykdommen kan kureres med antibiotika. Flere alternative behandlings-regimer foreligger. 

Prognose 

Riktig valg av antibiotika medfører god prognose. 

Litteratur 

Vikse J, 2017 (Tidsskrift nor legefor) 

Antunes C, Gossman WG. Whipple disease. Statpearls. Treasure Island (FL); 2018. 

Alozie A, 2015 

Günther U, 2015 

Desnues B, 2010 

Durand DV,  1997 
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http://tidsskriftet.no/2017/10/noe-laere-av/en-kvinne-i-60-arene-med-diare-og-leddsmerter
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IgG 4 relatert sykdom med hevelse i venstre 
submandibularis glandel. 

181. 

ØRE-, NESE- OG HALS 
MANIFESTASJONER VED REVMATISK 
SYKDOM (REV 021, REV 030, REV 038, REV 
073) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 021, REV 030, REV 038, REV 073, 

Definisjon 

ØNH manifestasjoner omfatter indre og ytre øret, bal-
anseorgan, nese, bihuler, munn og svelg. Pasientene 
assosierer dem sjelden med revmatologi. Symptomer 
fra ØNH kan derfor lett overses dersom anamneses 
ikke er målrettet. Illustrasjon: Nakamura M, Iwamoto 
O, Chino T, Todoroki K, Kusukawa J – Diagnostic 
pathology (2016). CC BY. 4.0 

Forekomst 

Fra en stor ØNH-avdeling i München ble 40.000 
pasienter evaluert mellom 2004 og 2010. En identifiserte 90 tilfeller med revmatisk sykdom. De fleste hadde 
Sjøgrens syndrom (47%), GPA (n= 14%) og sarkoidose (n= 20). Forstørret store spyttkjertler (parotis, sub-
mandibularis) forelå hos 52% pasienter, sicca-symptomer hos 46% og hovne cervicale lymfeknuter hos 28% 
(Knopf A, 2011) 

Sykdommer med ØNH-manifestasjoner 

• Amyloidose (makroglossi) 
• Behcets (Stomatitt) 
• Bekhterevs/ Ankyloserende spondylitt (cricoarytenoid ledd) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=andre-relevante-tilstander
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4855418_13000_2016_493_Fig1_HTML&query=igg4%20related&it=xg&req=4&npos=4
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4855418_13000_2016_493_Fig1_HTML&query=igg4%20related&it=xg&req=4&npos=4
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4855418_13000_2016_493_Fig1_HTML&query=igg4%20related&it=xg&req=4&npos=4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://academic.oup.com/rheumatology/article/50/11/2029/1785549


• Cogans syndrom (hørsel, vertigo) 
• (Dermato-)myositt (øsofagusdysmotilitet) 
• EGPA/Churg Strauss (bihuler, nese, hørsel, facialis-parese) 
• SLE (stomatitt) 
• GPA/Wegener (bihuler, nese, hørsel, facialis-parese) 
• Hypokomplement vaskulitt (serøs otitt) 
• MCTD (øsofagusdysmotilitet) 
• Relapsing polychondritt (trachea, bronkier) 
• IgG4 relatert sykdom 
• Reiter / ReA 
• Revmatoid artritt (cricoarytenoid ledd) 
• Sarkoidose (munnsår, bihuler, facialis-parese, vertigo) 
• Sjøgrens (xerostomi, øsofagus-dysmotilitet) 
• Systemisk sklerose (øsofagusdysmotilitet) 
• Takayasus arteritt (karotidyni) 
• Temporalis arteritt (hørsel, svelg) 

Annet: Hydroksyklorokin (Plaquenil) kan medføre redusert hørsel. 

Litteratur 

Papadimitraki ED, 2004 

Knopf A, 2011 
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Nodulær skleritt ved Behcets sykdom. 
Saatci AO, 

Uveitt med anteriore presipetater som 
ses ved spaltlampe-undersøkelse. 

182. 

ØYET OG REVMATISK SYKDOM (REV 081) 

Øye-manifestasjoner ved Revmatiske sykdommer 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 081 

Definisjon 

Mange revmatiske sykdommer har oftalmologiske manifes-
tasjoner. Riktig diagnose bygger på anamnese og klinisk 
undersøkelse. Ved tegn på alvorlig manifestasjon skal øyelege 
konsulteres. Blant de viktigste øye-lesjoner er: uveitt, skleritt, 
retinal vaskulitt, nevro-opftalmiske lesjoner, orbitale og retro-
orbitale sykdommer, keratitt, sicca-fenomener og bivirkning av hydroksyklorokin (Plaquenil). Illustrasjon: 
Medical Hypothesis, Discovery and Innovation in Ophthalmology. 2016, CC BY 3.0 

Uveitt 

Uvea består av iris, ciliærlegemet og koroidea. Uveitt er inflam-
masjon i selve øyet. Årsakene er mange. Idiopatisk hos 56%, 
sekundært til annen sykdom hos 44 %. Ved fremre uveitt 
(anterior uveitis) rammer inflammasjonen iris og ciliær-
legemet (iridocyklitt). Ved intermediær uveitt affiseres 
området like bak ciliær-legemet (pars plana) og mest fremre 
kant av retina. Ved posterior uveitt er koroidea angrepet. End-
oftalmitt betegner bakteriell diffus uveitt. Illustrasjon: Her-
bort CP – Middle East African journal of ophthalmology 
(2009). CC BY 2.0 

Akutt anterior uveitt (iritt, iridocyklitt): Seronegative spondyloartropatier (Bekhterevs, psoriasisarteritt, 
reaktiv artritt, IBD-relatert artritt) 

Kronisk anterior uveitt: Juvenil idiopatisk artritt (oftest pauciartikulær type) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=oyesykdommer
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC5342878_mehdiophth-5-015-g001&query=scleritis%20vasculitis&it=xg&req=4&npos=25
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2855658_MEAJO-16-159-g006&query=uveitis&it=xg&req=4&npos=13
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2855658_MEAJO-16-159-g006&query=uveitis&it=xg&req=4&npos=13
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2855658_MEAJO-16-159-g006&query=uveitis&it=xg&req=4&npos=13
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Posterior uveitt (choroiditt, chorioretinitt): Sarkoidose, Behcets sykdom, MS, SLE 

Panuveitt med akutt tubulointerstitiell nefritt (TINU syndrom): Ungdom og voksne med feber, vekttap. 
Tretthet, sykdomsfølelse, anoreksi og abdominale smerter. 17 % har artralgi og myalgi 

Årsaker til uveitt 

Infeksjon (virale, cytomegalo, pneumocystis, sopp, spiroketer, toksoplasmose), Spondyloartropati 
(Bekhterevs / Ankyloserende spondylitt, Inflammatorisk tarmsykdom, Reaktiv artritt), Behcets syk-
dom, Juvenil artritt, Cogans syndrom, Relapsing polychondritt, Revmatisk feber,  Sarkoidose, TINU syn-
drom (TubuloInterstitial Nephritis and Uveitis), Vogt-Koyanagi-Harada syndrom. Medikamenter bl.a. 
sulfonamider 

Anterior uveitt er vanligst ved revmatisk sykdom, selv om posterior- og pan-uveitt også ses (ofte ved Behçets 
sykdom). 

Anterior uveitt: 

• Rødt og smertefullt øye 

• Lysskyhet 

Øyelege finner ved spaltlampe-undersøkelse inflammatoriske celler (presipitater) i anteriore 

kammer (se foto ovenfor). 

Kronisk uveitt kan medføre synekier som hindrer drenasje,  øker det intraokkulært trykket 

(glaukom). 

ØYE-MANIFESTASJONER  |  1196



Episkleritt hos ung pasient med 
Behcets sykdom. 

Nekrotiserende skleritt (ved 
Vogt-Koyanagi-Harada sykdom). 

Episkleritt og Skleritt 

Sklera er  “det hvite i øyet” og øyets senehinne. Episkleritt er 
overfladisk og mindre alvorlig enn skleritt som kan medføre stor 
skade og blindhet. Begge tilstander assosieres med ulike revma-
tiske sykdommer: 

• Behcets 
• Cogans 
• GPA/Wegeners 
• Inflammatorisk tarmsykdom (Ulcerøs kolitt og Crohns 

sykdom) 
• MPA 
• Relapsing polychondritt 
• Revmatoid artritt (RA) 
• SLE 

Illustrasjon: Parentin F, Lepore L, Rabach I, Pensiero S – Journal of medical case reports (2011). CC BY 
2.0 

Forskjell mellom episkleritt og skleritt 

Episkleritt kan være nodulær eller bare ha glatt, lett elevert over-
flate. Vanligvis er episkleritt ikke smertefull, påvirker ikke synet, 
selvbegrensende og tilheler uten spesiell behandling. 

Skleritt kan deles inn i diffus-,  nodulær-, anterior-, posterior- og 
nekrotiserende former. Scleromalacia peforans er en destruktiv 
type som er assosiert med langvarig, aktiv RA. Skleritt vurderes 
og behandles av øyelege. Omtrent en av tre vil ha behov for sys-
temisk immunsuppressiv behandling. Illustrasjon: Sambhav K, 
Majumder PD, Biswas J – Oman journal of ophthalmology 
(2015 Sep-Dec). CC BY-NC-SA 3.0 

Skleritt medfører smerter i øyet, dyp inflammasjon og hyppige komplikasjoner som omfatter 

scleromalacia peforans. 
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Reninale infiltrater (a) og fluorescein 
angiogram (b) forenelig med retinal 
vaskulitt hos en 23 år gammel mann med 
Behçets syndrom. 

Nevromyelitis optica med opticusnevritt 
(A) og transvers myelitt (B) på 
MR-undersøkelse. 

Omtrent 40% av pasienter med skleritt har en bakenforliggende revmatisk sykdom, hvorav 

revmatoid artritt (RA) er vanligst. Nest vanligst er ANCA-vaskulitt. Ca. 7% har infeksjon (her-

pes zoster vanligst) (Apek EK, 2004). 

Retinal vaskulitt 

Vaskulitt i retina kan defineres ved inflammasjon i retinale 
blodårer, karokklusjoner og delvis med intra-okulær inflam-
masjon. Vaskulitt skilles fra ren kar-okklusjon for eksempel 
ved antifosfolipid syndrom. 

Symptomer er synstap og ev tegn på bakenforliggende system-
sykdom. Hyppigst er retinal vaskulitt blant pasienter med 
Behcets sykdom, sjeldnere ved annen systemisk vaskulitt. Ved 
temporalis arteritt kan sentral arterie-okklusjon ses, men 
iskemisk optikusnevropati er vanligere (vennligst se neste avsnitt). Ved SLE forekommer mikrovaskulær 
okklusiv sykdom med cotton-wool flekker og mikroinfarkter. Største forandringer ses i kombinasjon med 
sekundært antifosfolipid syndrom. Illustrasjon: Abu El-Asrar AM, Herbort CP, Tabbara KF – Middle East 
African journal of ophthalmology (2009). CC BY 2.0 

Nervus opticus sykdom 

Synsnerven kan affiseres ved flere revmatiske sykdommer og 
en skiller iskemisk opticus-nevropati fra opticusnevritt. 
Begge tilstander medfører ofte redusert fargesyn og synsfelt, 
med blindhet i noen tilfeller. Illustrasjon: Gala F – The 
Indian journal of radiology & imaging (2015 Oct-Dec). CC 
BY-NC-SA 3.0 

Dårligst prognose har iskemisk optikusnevropati som er en 
typisk okulær komplikasjon ved temporalis arteritt og beg-
ynner brått. Øyelegen beskriver ødematøs eller normal opti-
cus-nerve. En forøker å redde synet ved raskt å gi høye doser kortikosteroider. 

Illustrasjon nedenfor: Attaseth T, Vanikieti K, Poonyathalang A, Preechawat P, Jindahra P, Wattanatranon 
D – Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.) (2015). CC BY-NC 3.0 

ØYE-MANIFESTASJONER  |  1198

https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(03)01234-X/fulltext
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2855661_MEAJO-16-202-g007&query=retinal%20vasculitis&it=xg&req=4&npos=28
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC2855661_MEAJO-16-202-g007&query=retinal%20vasculitis&it=xg&req=4&npos=28
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4693392_IJRI-25-421-g015&query=nervus%20opticus%20neuritis&it=xg&req=4&npos=57
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4693392_IJRI-25-421-g015&query=nervus%20opticus%20neuritis&it=xg&req=4&npos=57
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4472068_opth-9-1071Fig1&query=ischemic%20optic%20neuropathies&it=xg&req=4&npos=64
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4472068_opth-9-1071Fig1&query=ischemic%20optic%20neuropathies&it=xg&req=4&npos=64
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Anterior iskemisk opticus nevritt ved 
temporalis arteritt. 

Pseudotumor orbita med “frosset øye”. 
IgG4 relatert sykdom. 

Opticusnevritt kjennetegnes også med redusert syn, ofte litt 
mer subakutt en iskemisk sykdom og prognosen er bedre. 
Øyelegen finner ofte normalt funn initialt. Opticusnevritt 
ses oftest blant pasienter med multiple sklerose (MS), men 
også ved SLE. Kortikosteroider kan ha behandlingseffekt. 

Nevromyelitis optica (Devics sykdom) er en kombinasjon av 
opticusnevritt og transvers myelitt. 

Arteritt/trombose med synsforstyrrelse 

• Antifosfolipid syndrom 
• Behcets syndrom 
• SLE (oftest med sekundært antifosfolipid syndrom) 
• Temporalis arteritt 

Orbital sykdom 

Periorbitalt ødem kan ses ved debut av myositt/dermatomyositt 
som også kan affisere øyemuskler. Lokalisert myositt begrenset 
til øyemuskler forekommer også. Gradvis hevelse i tårekjertler 
kan være del av IgG4 relatert sykdom. 

Orbital pseudotumor med proptose, ofte smerter og diplopi er 
vanligste øye-manifestasjon ved granulomatose med polyangiitt 
(GPA). Årsaken kan være ekstensjon fra bihule-manifestasjoner. 
Illustrasjon: Lokdarshi G, Pushker N, Bajaj MS – Middle East 
African journal of ophthalmology (2015 Oct-Dec). CC BY-
NC-SA 3.0 

Keratitt 

Flere former, hvorav keratokonjunktivitis sicca medfører kronisk tørre øye. Tørrhet på hornhinne og 
hinnene på fremre del av øyet på grunn av nedsatt tåreproduksjon og/eller dårlig tårekvalitet. Symptomer 
kan være sand-følelse, kløe, sårhet, røde øyne, ubehag ved bruk av data-skjerm og kontaktlinser. Utenom 
noen medikamenter kan flere tilstander forårsake tørre øyne: 

• Alders-betinget degenerasjon av tåre-kjertler 
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Perifer ulcerøs keratitt og 
nekrotiserende skleritt ved 
Granulomatose med polyangiitt (GPA). 

Allergisk konjunktivitt (høyre) og 
normalt øye (venstre). 

• Antikolinerge medikamenter (mot Mb Parkinson), anti-histaminer, betablokkere og antidepsessiva, 
men tørrhet i munnen er mest fremtredende. 

• Graft-versus-host disease (GVH) 
• Hepatitt C 
• IgG4-relatert sykdom (dacryo-adenitt) 
• Sarkoidose 
• Sjøgrens syndrom (primær eller sekundær) 
• SLE 
• Stråle-skade 
• Systemisk sklerose (sklerodermi) 

Interstitiell keratitt og ulcerøs keratitt medfører smerte, tåre-
flom, lysskyhet og konjunktival rødhet. Interstitiell keratitt er 
en typisk komplikasjon ved Cogans syndrom (ev også skleritt / 
sklero-keratitt), mens ulcerøs keratitt ses ved RA, ANCA-
vaskulitt, relapsing polykondritt, SLE og systemisk sklerose. 
Illustrasjon: Lu CW, Zhou DD, Wang J, Hao JL – Saudi med-
ical journal (2016). CC BY NC-SA 3.0 

Hovne øyelokk og eksem ved 
øyne 

• Diskoide hudforandringer ved lupus (SLE) 
• Heliotropt eksem ved dermatomyositt 
• Hovent øvre øyelokk ved dacryo-adenitt 
• IgG4-relatert sykdom 
• Konjunktivale granulomer ved sarkoidose 

Konjunktivitt 

Følelse av rusk på øyet, tåreflom og kløe.  Rødt øye og noe 
hovne slimhinner ved undersøkelse. Hvis betennelsen skyldes 
en bakterie er øyet ofte gjenklistret av puss om morgenen. Illus-
trasjon: Wernes C, 2016. CC BY-NC-ND 3.0 

• Allergi (pollen, medikamenter, annet) 
• Cogans syndrom 
• GPA/Wegener 
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• Infeksjon (virus, bakterier) 
• Kawasakis sykdom (barn) 
• Reaktiv artritt 

Medikamenter og Øyesymptomer 

Hydroksyklorokin (Plaquenil) 

• Øye-bivirkningsrisiko er mest avhengig av dose og antall år behandlingen har vart 
• Ved dose under 5mg/kg/dag er risiko for øye-bivirkninger under 1% etter 5 år, men stiger til 2% etter 

10 år og hele 20% etter 20 års medikamentbruk 
◦ Referanse: Marmor MF, 2015, Marmor MF, 2016, Norsk Oftalmologisk Forening) 

Rennende øyne 

• Irritasjon ved annen øyesykdom 
• Keratitt (se ovenfor) 
• Konjunktivitt (se ovenfor) 
• Generell smerte ved fibromyalgi (ingen andre spesielle funn ved undersøkelser) 
• Sjøgrens sykdom, tidlig fase 
• Tette tårekanaler (og nese/bihuleplager) ved GPA/Wegeners granulomatose 

 Smerte i øyet 

• Keratitt (hornhinnebetennelse, se ovenfor) 
• Skleritt (se nedenfor) 
• Tolosa-Hunt syndrom 

◦ Ett øye 
◦ Akutt smerte 
◦ Sinus cavernosus -inflammasjon 

• Uveitt 
◦ Forekommer ved en rekke inflammatoriske revmatiske sykdommer oftest som anterior uveitt 

eller iridocyklitt: 
▪ Anterior uveitt = Inflammasjon på fremre del av uvea 
▪ Iridocyklitt = fremre (anterior) uveitt når det tilgrensende ciliær legemet også er affisert 
▪ Smerter, særlig når en ser mot lyset 

• Annen årsak til øyesmerte: 
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◦ Trang-vinkel glaukom 

Tørre øyne 

• Vennligst se Keratokonjunktivitis sicca ovenfor 

Litteratur 

• Adam Kemeny-Beke , Peter Szodoray, International Ophthalmology, 2019 
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PART VII 

TILLEGG 

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i 
Revmatologi: 

181. Bronkoskopi, BAL (REV 130) 

182. Eldre pasienter. Alder. Geriatriske (REV 079) 

183. Epidemiologi, Forskning, Statistikk. (REV 092) 

184. Forskningspublikasjoner. Kritisk lesning (REV 092) 

185. Kloke valg 

186. Kunstig intelligens (Artificial intelligence = AI, maskinlæring og “big data” i Revmatologi (REV 092) 

187. Laboratorieprøver i oppfølging av revmatisk sykdom (REV 013) 

188. Laboratorieprøver: Tolkning og Diagnostisk betydning (REV 013, REV 025) 

189. Lungefunksjonsundersøkelser / lungefunksjonstester, LFT (REV 126) 

190. Mikrobiota, tarmflora (REV 003) 

191. NAVs tjenester (REV 090) 

192. PET/CT (REV 042) 

193. Registre for kvalitetssikring (Kvalitetsregistre REV 091) og Forskningsregistre (REV 044) 

194. Retningslinjer for behandling, veiledere, prosedyrer og anbefalinger (REV 015) 

195. Svangerskap og revmatisk sykdom (REV 078) 

196. Systemsykdommer i revmatologi (REV 001) 

197. Vaksiner (REV 083) 

198. Vevstypeundersøkelse, HLA-B27 (REV 006) 



Diffus alveolær blødning ved idiopatisk 
trombocytopeni (ITP). Bronkoskopi og 
skyllevæske hos en 68 år gammel kvinne med 
trombocytter på 7000 (normalt >120.000). 

183. 

BRONKOSKOPI, BAL (REV 130) 
Øyvind Palm and Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 130 

Definisjon 

Undersøkelsen utføres av lungeleger som via nese eller 
munn fører bronkoskopet ned i trachea og videre til 
bronkiene. Bronkoskopet kan utstyres med en ultralyd-
probe (endobronchial ultralyd = EBUS). Via 
bronkoskop kan en utføre skylling (bronkial lavage) for 
bakterieprøver eller påvise tegn til lungeblødning og ta 
biopsier. Utstyr for frysing (kryo-biopsier) benyttes 
også. Revmatologisk kan en via bronkoskop påvise 
inflammasjon og bronkomalasi (relpasing polykondritt 
med flere) i tillegg til stenoser som kan blokkes direkte. 
Illustrasjon: Talib Hashmi HRT,, Venkatram S, Diaz-
Fuentes,G, 2015. CC BY-ND 4.0 

Indikasjoner 

En vanlig indikasjon er uklare fortetninger påvist initialt ved CT-undersøkelse av lunger. Bronkoskopi gir 
supplerende aktuell informasjon i omtrent 25% av tilfellene (Ritter SY & Aliprants AO, Rheumatology). 

Indikasjoner for bronkoskopi 

Lokaliserte fortetninger: Malign- eller benign (granulom, RA-nodulus) lungetumor 

Diffuse fortetninger: Infeksjon (pneumocystis, tbc, diverse opportunistiske), Lungeblødning 

Kronisk hoste 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=lungesykdommer#6dfeb74d-f12a-45b8-a566-08f115f9e55959a192d8-1a5f-47b8-8986-0b073565c8d2
https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2015/12150/A_Case_Report_of_an_Elderly_Woman_With.33.aspx
https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2015/12150/A_Case_Report_of_an_Elderly_Woman_With.33.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://books.google.no/books?id=WCmhAwAAQBAJ&pg=PA1403&lpg=PA1403&dq=bronchoscopy+rheumatology&source=bl&ots=RDtvz3ERwI&sig=ACfU3U1vjw6ouJiIzhJbav5f1HWnHkSstw&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwj9pfS7kbXpAhVKpYsKHfW4DgQQ6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q=bronchoscopy%20rheumatology&f=false )


-Bronkiomalasi (GPA/Wegeners, relapsing polychondritt) 

-Fjerne slimplugging (Sjøgrens), koagler (etter lungeblødning ved GPA, MPA, trombocy-

topeni, overdosert koagulantia, annen), fremmedlegemer (aspirasjon ved myositt) 

En bronko-alveolær lavage hvor neutrofile overstiger 2.7 x 100 000/ml eller eosinofile over 2.3 % taler også 
for inflammasjon. Den diagnostiske verdi av BAL er imidlertid omstridt. Noen har funnet at eosinofil alve-
olitt har en dårligere prognose enn neutrofil alveolitt. 

De fleste bronkoskopi-undersøkelser konkluderer med enten uspesifikke funn eller resultater forenelige 
med spesifikke diagnoser. BAL kan være diagnostisk ved idiopatisk akutt eller kronisk eosinofil pneumoni, 
primært pulmonalt lymfom, lymfe-åre karsinomatose, pulmonal alveolær proteinose, lipoid pneumoni pul-
monal Langerhans histiocytose og diffus alveolær lungeblødning. 

Undersøkelsesfunn ved BAL blant pasienter med interstitiell lungesykdom (ILD)

(Kebbe J og Abdo T, 2017) 

• Lymfocytisk cellemønster 

◦ Sarkoidose (CD4 / CD ratio >2 ved tidlig og ved aktiv sykdom) 

◦ Hypersensitivitetspneumoni (CD 4/ CD8 ratio <1) 

◦ Lymfoproliferativ sykdom 

◦ Lymfocytær Interstitiell Pneumoni (LIP) (Sjøgrens) 

◦ Pulmonal Langerhans Cellehistiocytose (PLCH) 

• Eosinofilt cellemønster 

◦ Kronisk eosinofil pneumoni (CEP) 

◦ Allergisk bronkopulmonal aspergillose 

◦ Tropisk pulmonal eosinofili (parasitter) 

◦ Fungal pneumoni (coccidiomycose med flere) 

• Neutrofilt cellemønster 

◦ Bakterielle infeksjoner 

◦ Aspirasjonspneumoni 

◦ Akutt respirasjonssvikt (ARDS) 

◦ Akutt interstitiell pneumoni (AIP) 
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◦ Støv (silikose, asbestose) 

◦ Hypersensitivitetspneumoni 

• Blandet cellemønster 

◦ Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) 

◦ Nonspecific interstitial pneumonia (NSIP) 

◦ Kryptogen organiserende pneumoni (COP) 

◦ Systemiske bindevevssykdommer 

◦ Medikamentinduserte lungesykdommer 

BAL-væske ved noen revmatologiske tilstander (Kebbe J og Abdo T, 2017) 

Diagnose BAL-funn 

GPA, MPA og andre med diffus alveolær blødning Progressiv økning av blodig væske under skylling. 
Hemosiderin-positive alveolære makrofager 

Sarkoidose Lymfocytose (>25%). CD4 / CD ratio >2-4 

Kronisk eosinofil pneumoni Eosinofile > 25% 

Akutt hypersensitivitetspneumoni Lymfocytter >50%, Neutrofile > 3%, mastceller > 1% 

Langerhans histiocytose D1a positive celler  ≥5%/ Birbeck granuler i makrofager 
ved elektronmikroskopi 

Komplikasjoner ved bronkoskopi 

Bronkoskopi regnes generelt som en trygg undersøkelsesmetode. Mortalitet er < 0,1%. Prosedyren kan 
medføre skader i nese og svelg, inklusive på stemmebånd. De vanligste komplikasjonene er imidlertid relater 
til biopsi-takning (blødning) og manipulasjon (blokking av stenoser etc). Bronkospasme, pneumothoraks 
og eksaserbasjon av infeksjoner forekommer. Pasientene skal derfor overvåkes etter enhver bronkoskopi. 
(Stahl DL, 2017 ) 

Vennligst les mer om lunger i andre kapitler: 

• Lunger og revmatisk sykdom 
• Lungefunksjonsundersøkelser 
• Lungeblødning 
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184. 

ELDRE PASIENTER. ALDER. GERIATRISKE 
(REV 079) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 079 

Eldre pasienter med inflammatorisk revmatisk 
sykdom (REV 079) 

Definisjon 

Definisjonen på eldre mennesker varier, men er ofte personer over 65 år. Noen definerer personer 60-74 år 
som «yngre gamle», 75-85 år som «gamle» og over 85 år som «eldst». 

Imidlertid er definisjonen på eldre avhengig av hvilken befolkning man vurderer, hvorav forventet levealder 
er av betydning. I deler av Afrika har FN betegnet personer over 55 år som eldre. 

Epidemiologi 

I den generelle befolkningen har 2-3% en inflammatorisk revmatisk sykdom, men fordelingen mellom 
aldersgruppene er ikke lik. Ved debut av revmatoid artritt (RA) er nesten 1/3 over 60 år. Polymyalgia 
revmatika og temporalis arteritt er sjelden før 60 års alder. Også insidensen av ANCA-vaskulitter øker med 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper


alderen, mer for mikroskopisk polyangiitt (MPA) enn for granulomatose med polyangitt (GPA) / Wegen-
ers. Artrose er vanligste revmatiske sykdom blant personer over 60 år. 

Komorbiditet 

Kompliserende faktorer blant eldre er økt risiko for kardiovaskulær sykdom, adipositas, diabetes, nyresvikt, 
kreft og infeksjoner. Komorbiditet medfører polyfarmasi som også kan interferere med anti-revmatisk 
behandling. Også aldersfysiologiske endringer vil påvirke behandlingens respons på immunsystemet og far-
makokinetikken. Persontilpasset behandling er derfor spesielt aktuelt blant endre pasienter. 

Mangel på studier 

Paradoksalt utelukkes ofte eldre fra utprøvinger av nye, potente medikamenter. Det er dermed lite tilgjen-
gelig litteratur som spesifikt omhandler håndtering av eldre med inflammatoriske revmatisk sykdom. Ofte 
ekstrapoleres erfaringer fra yngre pasienter til eldre pasienter. 

Revmatoid artritt (RA) og andre artritt-sykdommer 

Til forskjell fra yngre, er dominansen av kvinner med RA mindre blant eldre som får RA. Typisk er også 
at RA debuterer med bråere og med distinkte symptomer. Muskulære smerter og stivhet er vanlig og kan 
gjøre differensiering fra PMR vanskelig ved sykdomsdebut. En ser oftere affeksjon av store, proksimale ledd, 
slik at RA hos eldre kan forveksles med krystallartitt som urinsyregikt eller pyrofosfat arteritt. 

Behandlingsmessig viser studier at eldre med RA responderer like godt eller bedre på behandling med 
DMARDs (metotreksat) og glukokortikoider som yngre pasienter. Prednisolon og andre glukokortikoider 
anbefales imidlertid raskt redusert på grunn av økt bivirkningsrisiko. 

Responsen på biologisk behandling med TNF-hemmere og JAK-hemmere er generelt god ved RA og 
neppe forskjellig fra responsen hos yngre, selv om målbar effekt kan være litt mindre for TNF-hemmere. 
Både for Bekhterevs og psoriasisartritt synes behandlingsresponsen på TNF-hemmere å være som for yngre 
pasienter. 

ANCA-vaskulitt 

Pasienter som får ANCA-vaskulitt (GPA, MPA, EGPA) i en alder av 75 år eller eldre har nesten fire 
ganger høyere dødelighet enn yngre pasienter. Imidlertid er overlevelsen bedre når kraftig immundem-
pende behandling gis etter anbefalinger utarbeidet for yngre pasienter sammenlignet med mindre eller 
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ingen behandling (Weiner M, Clin J Am Soc Nephrol, 2015). Risikoen for varige organskader og re-inn-
leggelse på sykehus er også lavere dersom potent induksjonsbehandling er gitt til eldre pasienter. Høye doser 
kortikosteroider øker imidlertid forekomsten av dødelige infeksjoner, osteoporose og diabetes ( Weiner M 
JRheum, 2019 ). 

Anti-revmatiske Legemidler 

Nedsatt nyrefunksjon, kardiovaskulær sykdom, kreft og osteoporose tilsier grundig individuell vurdering 
før anti-revmatiske legemidler påbegynnes. Risiko for alvorlige infeksjoner er to-tre ganger vanligere blant 
personer over 65 års alder og må tas hensyn til. 

NSAIDs hos eldre er assosiert med interaksjoner med andre medikamenter, nyresvikt, kardiovaskulær syk-
dom og gastrointestinale blødninger. Om nødvendig brukes lavest mulig doser av legemiddel med kort 
halveringstid, for eksempel ibuprofen. Unngå kombinasjon med glukokortikoider og forsiktighet ved sam-
tidig antikoagulasjon. Vurder om paracetamol er et bedre alternativ til NSAIDs. 

Glukokortikoider, som Prednisolon 5mg eller mer daglig øker infeksjonsrisiko signifikant og økt risiko er 
funnet å vedvare opp til to år etter seponering. I kombinasjon med biologiske legemidler øker infeksjons-
faren, også ved lavere prednisolon-doser. Glukokortikoider reduserer muskelstyrke (sarkopeni). Økt risiko 
for fall og samtidig osteoporose er en uheldig kombinasjon og medfører hyppigere hoftefrakturer. Tilstrebe 
lavest mulig dose og kortest mulig behandling. 

DMARDs som metotreksat kan forårsake komplikasjoner som infeksjoner, leversvikt, benmargsdepresjon 
og pneumonitt. Nyresvikt og lavt albumin i serum øker risikoen for alvorlig bivirkning. Det er derfor ofte 
nødvendig med en redusert metotreksat-dose blant eldre pasienter. 

Ved biologisk behandling med TNF-hemmere den økte infeksjonsrisikoen og komorbiditeter en bekym-
ring hos eldre. Spesielt er det funnet økt forekomst av tuberkulose og da ekstrapulmonalt i perikard, gas-
trointestinalt, skjelett og lymfeknuter. Tilleggsbehandling med Prednisolon over 5mg /dag økte risikoen. 
Også herpes zoster har økt forekomst under immunsuppresjon, men er ganske lik under biologisk behan-
dling og andre sykdomsdempende legemidler med unntak av JAK-hemmere som oftest utløser zoster. 
ACR anbefaler derfor vaksine for RA-pasienter før slik behandling. 

Hjertesvikt med behov for sykehusinnleggelser er hyppigere blant eldre som behandles med TNF-hemmere 
enn dem som bare får metotreksat. 

Rituksimab synes å være beheftet med oftere alvorlige bivirkninger og infeksjoner blant pasienter over 65 
år 
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Retningslinjer 

Til tross for behovet, mangler internasjonale, spesifikke, publiserte retningslinjer for håndtering av eldre 
med inflammatorisk revmatisk sykdom. 

Konklusjon 

Erfaring og tilgjengelig litteratur tilsier forsiktighet med glukokortikoider hos eldre for å redusere infek-
sjoner, osteoporose, brudd, vektøkning, hypertensjon, magesår og binyrebarksuppresjon. Ved artritt, 
polymyalgia revmatika og vaskulitt er prednisolon ofte fordelaktig, men lavest mulig dose er viktig. Ved 
behov bør DMARD eller biologisk legemidler erstatte kortikosteroider og NSAIDs ved RA eller spondy-
loartritter i høy alder. ANCA vaskulitt som debuterer blant eldre bør i utgangspunktet behandles etter 
gjeldene retningslinjer selv om disse er basert på erfaring fra yngre pasienter. Uansett er det et klokt valg å 
vurdere eldre ekstra nøye for komorbiditet og interaksjoner ved polyfarmasi både ved medikamentstart og i 
oppfølgingen. 

Litteratur 

Lahaye C, 2018 
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Epidemiologiske begreper 

Retrospektive-, og prospektive- og case-controll 
studier 

Epidemiologi (epi betyr på, demos er folk) omhandler studier av befolkninger. I epidemiologisk termi-
nologi benyttes begrepet retrospektiv studie (case-control, case referent) om undersøkelser der syke indi-
vider sammenliknes med friske. En prospektiv undersøkelse tar derimot utgangspunkt i eksponerte og 
ikke-eksponerte individer (kohort studier). For kliniske studier anvendes prospektiv ofte om undersøkelser 
der den variabelen man ønsker å studere, er plassert før hendelsesforløpet (egentlig longitudinell under-
søkelse), mens i en retrospektiv studie er variabelen kjent etter hendelsesforløpet. 

Prevalens 

Prevalens (“cross-sectional study”) angir antall sykdomstilfeller per befolkningsenhet og er høyest for 
degenerative leddlidelser (artrose) og bløtdelsrevmatisme (fibromyalgi). Revmatoid artritt (RA), primært 
Sjøgrens syndrom, Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt er de vanligste inflammatoriske revmatiske syk-
dommene med en samlet prevalens på omkring 2 %. 

Insidens 

Insidens angir antall nye sykdomstilfeller i løpet av en bestemt periode. Nyere studier viser at antallet nye til-
feller av Revmatoid artritt og Juvenil idiopatisk artritt  har avtatt de siste ti-årene. En av mulige forklaringer 
er innføringen av østrogen som antikonsepsjonsmiddel, hvilket kan virke protektivt overfor utvikling av 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=akademisk-kompetanse


RA. En annen forklaring er naturlige sykliske variasjoner. Et vanlig problem når man påviser økende insid-
ens over tid, er å utelukke at dette skyldes bedret diagnostikk eller økt årvåkenhet omkring tilstanden. 

De fleste revmatiske sykdommene oppviser klare kjønnsforskjeller. Årsaken er ukjent, men mannlige og 
kvinnelige hormoner har ulike effekter på immunapparatet. 

Genetisk disposisjon 

Enkelte forskjeller i prevalens mellom ulike befolkningsgrupper eksisterer. De kan som oftest forklares ut 
fra hyppigheten av disponerende HLA-molekyler i befolkningene. Dermed er Bekhterevs / Ankyloserende 
spondylitt (AS) meget sjelden i Afrika der frekvensen av HLA-B27 er svært lav. Derimot har hele 1,8 % av 
norske samer AS, og prevalensen av HLA-B27 i denne befolkningen er omkring 24 %. Prevalensen av SLE 
er betydelig høyere blant afroamerikanere i USA enn i Afrika, men årsaken er ikke klarlagt. 

Fordeling av genetiske faktorer kan ha flere forklaringer: 

• “Genetisk drift” innebærer at befolkningsflyttingen i sin tid var forårsaket av spesielle egenskaper hos 
de personer som migrerte. 

• “Founder effect” skyldes at tilfeldigvis hadde en eller flere personer som migrerte en recessiv allel som 
ellers er meget sjelden i totalbefolkningen. 

• En tredje forklaring kan være at visse genetiske egenskaper innebærer bedre muligheter for overlevelse 
i det tilflyttede området og derfor øker i forekomst. Spesielt ved Bekhterevs sykdom har man vurdert 
denne siste muligheten. 

Det er også forskjeller mellom ulike etniske grupper på hvordan medisinske tilstander gir seg utslag i 
sykdom og symptomer. I den vestlige verden betrakter mange hypermobilitet som en av mange baken-
forliggende årsaker til ledd og muskelsmerter. I enkelte afrikanske land er hypermobilitet svært hyppig (opp 
mot 50 %), men ikke assosiert med plager fra bevegelsesapparatet. 

Klimatiske forhold synes å spille liten rolle for forekomsten av revmatiske sykdommer. 

Yrke 

Det er ikke funnet spesielle yrker som gir økt risiko for inflammatorisk revmatisk sykdom. Visse former 
for systemisk sklerose kan imidlertid skyldes miljøgifter. Ved bløtdelsrevmatiske sykdommer foreligger det 
imidlertid klare assosiasjoner til yrke og utdannelse. Fibromyalgi for eksempel, påvises hyppigere blant per-
soner med lavutdannelse, mens enkelte yrker medfører økt risiko for såkalte belastningssyndromer som for 
eks. nakkemyalgier. Ved enkelte former for artrose er det også en klar sammenheng med yrke, for eksempel 
sees artrose i MCP ledd nesten utelukkende i yrker som innebærer stadig bruk av handkraft (snekkere). 
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Statistikk 

Eksempel 1 

I 1982 – 1997 utførte man i Tromsø kommune en registrering av nyoppdaget Bekhterevs sykdom / Anky-
loserende spondylitt. I alt inngikk 100 pasienter (80 menn og 20 kvinner) og 100 friske kontroller (73 menn 
og 27 kvinner). I løpet av 15 år døde 27 pasienter og 19 kontroller. Yngste pasient var 24 år, den eldste 58 
år. 

Resultater: 

Pasienter Kontroller 

Gjennomsnittsalder 53 år 51 år 

HLA-B27 (Antall) 96 14 

IgA (Gjennomsnittsverdi) 4,7 (målt hos bare 10%) 2,8 

Store daglige smerter 29 0 

Studie beskrivelse 

Studien var prospektiv da man tok utgangspunkt i en gruppe personer (hele Tromsø kommunes befolkn-
ing) hvor noen i løpet av observasjonstiden (15 år) utviklet Ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom. 
Tromsø-innbyggerne var altså studiens kohort (fiksert befolkning). Ved en retrospektiv studie hadde man 
derimot i 1997 tatt utgangspunkt i de 100 registrerte pasientene. 

Case-kohort eller Insidensstudier ser på forhold som påvirker utvikling av sykdom. Insidensen angir hvor 
mange som får sykdom i løpet av en viss observasjonstid. Den årlige (annual) insidensen av Bekhterevs syk-
dom i Tromsø kommune var således: 100 nye pasienter/ 57 000 innbyggere x 15 år = 11,7 per 100 000 

Prevalenstudier (case-control, cross sectional) tar utgangspunkt i en eksisterende sykdom. Prevalensen angir 
forekomsten i et gitt tidspunkt. For eksempel var det på slutten av studien 73 pasienter med AS/Bekhterevs 
sykdom i Tromsø: 73 pasienter / 57 000 innbyggere = 128 per 100 000 eller 0,13 % 

Non-respondere 

Non-respondere er et gjennomgående problem i mange studier. Det vil alltid være fra 10-30% av de fore-
spurte som ikke svarer på innbydelse eller unngår a møte opp til undersøkelse. I denne gruppen er menn 
overrepresentert, likeledes de med lav utdannelse. I noen studier er frafallet størst i de yngre aldersgruppene 
som ikke føler samme behov for helseundersøkelse som eldre. Når studieresultatene analyseres, kan man 
oppfatte forekomsten av sykdom blant non-respondere som lik den hos respondere eller betrakte de som 
negative respondere. Dette vil avhenge av hvilken sykdom eller sykdomsmarkør som evalueres. 
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Utvalgsstørrelse 

Beregning av utvalgsstørrelse. Hvor mange pasienter vi trenger for å påvise en forskjell beregnes etter forme-
len: n = 2 x (SD/F) 2 x k. SD er standardavviket til observasjonene, F er den forskjellen man ønsker å 
avdekke, og k er en konstant som oftest er 7,9 eller 10,5. 

Validitet 

Intern validitet inkluderer alle de forhold som er knyttet til gjennomføringen av den kliniske studien. 
Ekstern validitet omhandler utvelgelsen av pasienter til studien. 

Randomiserte kontrollerte studier (trials) (RCTs) oppfattes ofte som de eneste undersøkelsene som gir 
valide resultater. Slike studier kan imidlertid mangle ekstern validitet, ha for kort oppfølgning og inneha 
irrelevante endemål. 

Kohort studier 

En gruppe pasienter følges over tid. 

Pasient-kontroll studier 

Pasienter matches med kontroller. 

Variabler 

Variabel er en egenskap som varierer, for eks. alder. Verdi er den eksakte størrelsen av en variabel, for eks. 
alder 24 år. 

I moderne epidemiologi samordnes kliniske data ofte med genetiske eller andre laboratorie-variabler. 

Begrepet “genomics” definerer studie av en organismes genom (strukturell og funksjonell genomics), mens 
“proteomics” innebærer studier av proteiner, altså av genproduktene. 

Med biomarkører menes biologiske strukturer som kan nyttes til bestemmelse av diagnose eller prognose i 
kliniske sammenheng, for eksempel antistoffene ANA med ENA og subgrupper ved bindevevssykdommer
eller ANCA ved vaskulitt eller anti-CCP ved revmatoid artritt. 
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Variasjonsbredden (range) 

Angir området fra minimumsverdi til maksimumsverdi. For pasientenes alder var variasjonsbredden 24 – 
58 år i Tromsø-studien (se ovenfor). 

Gjennomsnittet 

Det aritmetiske middeltallet (sum av alle/antallet). 

Middelverdi (median) 

Den midterste av de målte verdier. Ved å angi medianen får enkelte ekstreme målinger liten innflytelse. Hvis 
en av våre pasienter hadde hatt IgA på 12,0, ville gjennomsnittsverdien ha steget fra 4,7 til 5,4. Dette ville 
gitt et galt inntrykk da 9 av 10 pasienter faktisk hadde IgA verdier under 5,4. Medianen ville ikke påvirkes. 

Absolutt risiko 

Angir persons risiko for eks. for å utvikle Bekhterevs sykdom/AS hvis man er HLAB-27 positiv: Av 100 
HLAB-27 positive personer utviklet 6 sykdommen, hvilket gir en absolutt risiko på 6 %. 

Relativ risiko (RR) 

Angir risikoen blant eksponerte i forhold til ikke-eksponerte (man dividerer insidensen blant de eksponerte 
med insidensen hos de ueksponerte. 

Prediktiv verdi av en positiv test 

Angir hvor stor del av de med en positiv test som har sykdommen. F. eks. har 22 % av alle kroniske rygg-
pasienter med HLAB-27 Bekhterevs sykdom/AS/. 

Sensitivitet 

Angir hvor mange % av de syke som har positiv test. 95 % av Bekhterev/AS-pasienter har HLA-B27 – altså 
er sensitiviteten for B27 95 %. 
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Spesifisitet 

Angir hvor mange av friske som har negativ test. Av 100 friske vil 14 ha HLAB-B27, mens 86 er negative. 
Spesifisiteten av HLA-B27 for Bekhterevs sykdom er 86 %. 

Mortalitet/Letalitet 

Med dødelighet forstås antall dødsfall på grunn av en spesiell sykdom gjennom en viss periode. Ved bruk 
av begrepet mortalitet beskrives dødeligheten i forhold til en uselektert befolkning. Ved letalitet beregnes 
dødeligheten i forhold til personer med sykdommen. 

Mortalitetsrate 

Antall dødsfall pr. tidsenhet delt på Risikobefolkning = 27/15 år delt på 57.000 = 3,16/100.00 årlig 

Letalitetsrate 

 

• Antall dødsfall pr. tidsenhet delt på Risikobefolkning = 27 pr 15 år delt på 100 pas. = 1,8 % årlig 

Multivariasjonsanalyser 

Slike statistiske metoder gir oss mulighet til å finne ut hvilke av de mange variabler som er utslagsgivende. 
Multippel lineær regresjon, multippel logistisk regresjon og Cox (proportional hazard) regresjon benyttes. 
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Nøyaktighet (accuracy) 

Gir oss en ide om hvor nær gjennomsnittet våre målinger ligger den sanne verdien. Presisjon derimot er et 
uttrykk for hvor stor forskjellen er ved gjentatte målinger av det samme materialet (høyt standardavvik). 

Repeterbarhet, reliabilitet og reproduserbarhet 

Går på metodens evne til å gi det samme svaret ved påfølgende målinger. 

Validitet 

Angir om metoden virkelig har målt det den var ment å gjøre. 

Eksempel 2 

Man undersøkte 200 pasienter (110 kvinner og 90 menn) med psoriasisartritt behandlet med metotreksat 
(MTX). I alt fikk 35,5 % av mennene leverenzymstigning (n=32). Alkoholmisbruk ble funnet hos 50 % av 
menn med bivirkninger (n=16). Blant mennene uten bivirkninger (n=58) hadde 10,3 % alkoholproblemer 
(n=6). Hvilke forhold er relatert til MTX induserte leverskader? 

Tallmessig synes det å være interessante forskjeller i vår undersøkelse. Spørsmålet er om disse “forskjellene” 
er tilfeldige eller skyldes reelle ulikheter mellom de som far bivirkninger og de uten. 

Statistisk signifikans 

Man undersøker om målte forskjeller skyldes tilfeldigheter eller virkelige ulikheter. Tilfeldig variasjon kalles 
ofte stokastisk variasjon. 

For a tallfeste sannsynligheten for at det ikke er en reell forskjell (nullhypotese), regner man ut en p-verdi. 
Denne angir hvor ofte en må regne med å finne en forskjell uten at den er reell. En p-verdi på 0,05 angir at i 
5 av 100 målinger beregnes en forskjell som egentlig ikke er der. 

Tabell. To ganger to tabell (Kji-kvadrat /Chi-kvadrat test). Får menn (n=90) med alkoholmisbruk (n=22) 
oftere leverenzymstigning (n=32)? 

Bivirkninger 
(leverenzymstigning) Ikke bivirkninger Totalt 

Alkoholmisbruk 16* 6 22 

Ikke alkoholmisbruk 16* 52 68 

Totalt 32 58 90 
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*50% av alle menn med leverenzymstigning 

Man bruker en utregningsformel eller et statistikkprogram for å regne ut kji-kvadrat. Utregnet ble kji-
kvadrat 17,56 hvilket gir en p-verdi på 0,000028. Forskjellen er altså signifikant – derved høyst sannsynlig 
reell – hvis registreringene og utvelgelsen av pasienter er korrekt utført. 

Hvis en av rutene hadde inneholdt et tall på 5 eller mindre, må man bruke Fishers eksakt-test – ikke kji-
kvadrat-testen. 

Korrelasjonskoeffisienter 

Beregnes når man skal statistisk teste hypoteser om samvariasjon, for eks. om det var sammenheng mellom 
graden av leverenzymstigning og totalt inntak av MTX. 

Regresjonsanalyser 

Anvendes når man ønsker å vite hvilke variabler av flere som er den utslagsgivende for forskjellen. 

Litteratur 

Symmons DPM, 2015 

Kritisk lesning av forskingspublikasjoner: Vennligst se eget kapittel 
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Leseteknikk 

Å lese artikler fra medisinske vitenskapelige tidsskrift er essensielt for leger i spesialistutdanning, men 
også for godt etablerte klinikere og forskere. Hver studie som publiseres i fagfelle-vurderte internasjonale 
tidsskrift (og registres i PbMed) har gjennomgått og bestått en møysommelig publiserings og seleksjon-
sprosess. 

Publiserte forskningsstudier er bygget opp ganske likt på tvers av fag. En kort sammenfatning (abstract) 
ender med en konklusjon. Selve publikasjonen har hoveddelene: Innledning, Metode, Resultater, 
Diskusjon og Referanseliste. Oppbyggingen gjør det lettere for leseren å finne frem raskt. Litteraturen gir 
oss oversikt over allerede har av publisert kunnskap, forståelse av hva som ennå er usikkert og hva en man-
gler troverdige data på. 

Interesse for publikasjoner er flere: Ofte ønsker leseren oppdatering innen et spesielt felt eller diagnose. 
Iblant letes etter bestemte resultater, for eksempel dosering av et legemiddel ved en spesiell sykdom eller om 
beskrevne symptomer passer med en mistenkt diagnose. Kanskje ønskes støtte i litteraturen for synspunk-
ter eller leseren vil imponere andre med ny kunnskap. 

Antall publiserte studier har over tid økt nesten eksponentielt. En kan ikke lese alt, selv innen et begrenset 
fag. Det er imidlertid tidsbesparende å lese bare en liten del av en publikasjon. 

En kan være fristet til bare å få med konklusjonen på abstractet. Dessverre er det da man 

ofte kommer feil ut. Vi skal se at leseren gjør klokt i kritisk å vurdere kvaliteten og studienes 

budskap. Forskning tyder faktisk på at nær halvparten av alle publiserte studier tar feil i sin 

konklusjon, slik at etterfølgende forskning korrigerer konklusjonen. 
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Feil konklusjon 

Vi husker fra COVID-19 epidemien studien som tidlig viste at hydroksyklorokin (Plaquenil) kunne 
redusere et alvorlig forløp (med ARDS). Konklusjonen var imidlertid basert på at in vitro observasjoner og 
ble i media ekstrapolert til mennesker (Yao X, 2020). Senere har mer omfattende studier vist at hydroksyk-
lorokin ikke forbedrer prognosen ved COVID-19 infeksjon in vivo (Fiolet T, 2021) . 

Et annet eksempel av revmatologisk interesse omfatter rituksimab (biologisk legemiddel) mot fatigue ved 
Sjøgrens syndrom. En placebokontrollert studie i 2008 tydet på effekt av rituksimab (Das S, 2008). Forfat-
terne konkluderte med at flere studier burde gjøres, men resultatene ble uansett mottatt med stor entusi-
asme. Flere studier ble etter hvert utført. Dessverre bekreftet ikke disse at rituksimab hjelper på fatigue ved 
Sjøgrens (Herman A-M, 2019). 

Epidemiologen John Ioannidis fant i sitt prosjekt «Why Most Published Research Findings are False” fra 
2005 (Ioannidis J, 2005) at hele 80% av ikke-randomiserte studier endte i feil konklusjon. Det var færre feil 
når en så på randomiserte, kontrollerte studier (RCTs), men selv der fant han at en av fire publikasjoner 
hadde konklusjoner som senere forskning avkreftet. 

Massemedia 

Situasjonen blir ikke bedre at media har en forkjærlighet for uventede resultater og sensasjonelle, nye 
oppdagelser basert på enkeltstudier. Forskere som trenger oppmerksomhet for å sikre finansiering for 
sin videre forskning bidrar også. Dette er i kontrast til den klassiske vitenskapelige tilnærmingen som 
innebærer å tolke data med forsiktighet, påpeke metodiske begrensinger og svakheter og avvente endelige 
konklusjoner før flere studier foreligger. I publikasjonen «Why Most Biomedical Findings Echoed by 
Newspaper Turn Out to be False” viser Gonon F, 2012 at blant de ti i pressen mest omtalte innledende 
studiene om ADHD på 1990-tallet, viste senere forskning at åtte hadde kommet til feil resultater eller at 
effekten var overdrevet. Disse ti studiene ble omtalt i 223 avisartikler, mens de etterfølgende 67 studiene 
som viste at de innledende studiene var feil bare ble omtalt i bare 57 artikler. 

Kritisk lesning 

I sin studie påpeker Ioannidis noen årsaker til feil resultater og hva den kritiske leseren bør være spesielt 
oppmerksom på: 

1. Små studier. Jo mindre studiene er, desto større er sannsynligheten for at resultatene ikke er korrekte. 

◦ Det er dermed smart å se på antall pasienter inkludert og hvor mange som resultatene baseres 
på. 
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2. Små forskjeller. Selv om små forskjeller de fremstår statistisk signifikante, øker sannsynligheten for 
feil tolkning. 

◦ Se på mål for signifikans og konfidensintervaller og vurder hvor solide konklusjonene er. 

3. Befolkningsstudier. I store materialer, slik som befolkningsstudier med tusenvis av inkluderte per-
soner er sannsynligheten for tilfeldige, statistisk signifikante forskjeller stor når en gjør mange tester. 

1. Sjekk at resultatene gjenspeiler på forhånd definerte mål med prosjektet. 
4. Metoden. Jo mindre spesifikt metoden, studie-design, definisjoner, resultatmål og modeller for 

analyse er beskrevet, desto mer skeptisk bør en være til resultatene. 
5. Bindinger. Jo sterkere finansielle bindinger, andre interessekonflikter og på forhånd inntatte stand-

punkter forfatterne har, desto mindre sannsynlig er resultatene sanne. 
1. Uventede funn bør kontrolleres med en ny studie fra en annen forskergruppe. 

6. Først med det siste. Jo «hottere» et forskningsfelt er (mange konkurrerende teams), desto større er 
risikoen for feil resultat. 

Så hvordan bør man lese vitenskapelige publikasjoner? 

Dette er det faktisk publisert anbefalinger for. De fleste begynner, naturlig nok, med artikkelens overskrift. 
Deretter konklusjonen i «Abstract» eller til sist i «Discussion». Hvis en kommer til at overskrift og kon-
klusjon er innenfor interesse, anbefaler Subramanuam RV, 2013 deretter følgende:Sjekk artikkelen / pub-
likasjonens design. Case-reports og ikke-randomiserte studier uten kontrollgruppe tillegges mindre vekt 
enn randomiserte kontrollerte studier (RCT), systematiske reviews, metaanalyser og velbegrunnede guide-
lines.I stedet for å begynne øverst i artikkelen, bør en så sjekke om artikkelen viser til klart beskrevne mål og 
hypoteser og om disse er innenfor det en var ute etter. I så fall anbefales å lese hele artikkelen. 

Samlet sett; erfaring tilsier at troen på resultater fra enkelt-studier ofte er overdrevet. 

Usannsynlige hypoteser og uventede resultatene må spesielt tolkes med nøkternhet, selv om 

medias interesse er størst nettopp for sensasjoner. Studier som er først med det siste, tar ofte 

feil. Klinikeren bør i alle fall være varsom med å endre praksis på en slik bakgrunn. 

Artikkelen bygger delvis på Gunnar R Tjomlids kronikk i Journalen 2016/4 (og Håndbok i Krisemak-
simering). 

• Mer om forskningsmetoder og statistikk i eget kapittel 
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187. 

KLOKE VALG 
Øyvind Palm 

Vi ønsker alle å gjøre kloke valg. Imidlertid kan tidspress, påvirkning fra reklame og innstendige ønsker fra 
pasienter og pressgrupper påvirke våre avgjørelser. Nasjonalt og internasjonalt har det derfor vært behov for 
kampanjer og retningslinjer med fokus på kloke valg innen revmatologi og annen medisinsk virksomhet. 
“Kloke valg” er utledet fra en kampanje som begynte i 2012 (Choosing wisely). 

Norsk Revmatologisk Forening / Legeforeningen har oppfordret til kloke valg som omfatter å 

tenke grundig gjennom indikasjonen før en forskriver moderate (>7,5mg/d) eller høye doser 

glukokortikoider, unngå MR av rygg eller ledd dersom det ikke forventes å ha diagnostisk 

eller behandlingsmessig betydning, unngå langvarig (>3-5 år) behandling med bisfosfonater, 

ikke injisere glukokortikoider uten at det foreligger inflammasjon og unngå å starte biologisk 

behandling ved aksial spondyloartritt uten sikre tegn på inflammasjon. 

Innen andre deler av medisinsk virksomhet er målet med kloke valg å redusere bruk av antibiotika, særlig 
bredspektret, og unngå medisinsk overaktivitet i utredning og behandling. Det synes å være behov for å 
minnes på dette også i Norge. En spørreundersøkelse blant norske allmennleger, barneleger og radiologer 
tydet på at 15-20% av medisinsk praksis i Norge ble oppfattet som overbehandling (Størdal K, 2020). 

Pasientene skal medvirke i avgjørelser om revmatologisk utredning og behandling (informert samtykke), 
noe som krever at de får god informasjon. Kloke valg innebærer likevel ikke å la pasienten bestemme 
alt. Revmatologens kunnskap omfatter indikasjoner for målrettet utredning og behandling av muskel-
skjelettsykdommer og risiko for skade eller bivirkninger av anti-revmatika. Revmatologen har også et selvs-
tendig ansvar for å forvalte helsevesenets kostnader.  Spesielt kan forskrivning av biologiske legemidler 
og JAK-hemmere, samt rekvirering av PET/CT og hyppige MR-undersøkelser medføre store kostnader 
for helsevesenet. Tilsvarende gjelder for immunologisk og genetisk diagnostikk. Også svært hyppig bruk 
av ultralydundersøkelser ved tidlig artritt er resurskrevende (Haavardsholm EA, 2016). Revmatologen 
må dermed fortløpende vurdere sin virksomhet og tilpasse dosering og behandlingsvarighet til sykdom-
mens forløp og pasientens generelle tilstand over tid. Ved bruk av utprøvende behandling skal pasienten 
informeres og følges spesielt grundig. 

Anbefalinger eller forslag om kloke valg finnes nå i over 20 land (Størdal K, 2020). Nedenfor er 
et utvalg som gjelder revmatologisk praksis: 

https://tidsskriftet.no/2020/01/leder/kan-vi-gjore-klokere-valg
https://www.bmj.com/content/354/bmj.i4205
https://tidsskriftet.no/2020/01/leder/kan-vi-gjore-klokere-valg


I 2013 publiserte American College of Rheumatology (ACR) en topp 5 liste for kloke valg I revmatologi: 
(Yazdany J, 2013): 

1. Når ANA er normal/negativ bør en ikke rekvirere ANA undergrupper (ENA) uten mistanke om 
immune-mediert sykdom. Unntak er anti-Jo-1 antistoff ved mistanke om antisyntetase syndrom / 
myositt og SSA antistoff ved Sjøgrens syndrom. Begge kan være positive selv om ANA er negativ. 

2. Ikke rekvirer borrelia test for muskel-skjelett symptomer uten anamnese på eksposisjon og aktuelle 
kliniske funn. Falsk positive tester utløser unødvendig utredning. Diffuse ledd– eller muskelsmerter 
er ikke symptomer på borreliose. 

3. Ikke bruk MR-undersøkelser i rutinemessig oppfølging av inflammatorisk artritt. Kliniske under-
søkelser og røntgen-undersøkelser er mer kostnadseffektive. 

4. Metotreksat bør forskrives før biologiske legemidler mot revmatoid artritt. Dersom inadekvat 
respons foreligger etter tre måneder, vurderes biologisk medikasjon. 

5. Ikke gjenta DEXA-målinger oftere enn hvert 2. år. Utvikling av osteoporose eller endringer i ben-
masse skjer langsomt. Ved hyppigere målinger vil forskjeller i måleverdier ofte være tilfeldige. 

I 2015 publiserte den kanadiske revmatologisk foreningen sine forslag. Disse inneholder noen supplerende 
anbefalinger: 

Canada 2015 (Crow S, 2015): 

1.       Ikke rekvirer ANA-screening hos pasienter uten spesifikke tegn eller symptomer på SLE eller annen 
systemisk bindevevssykdom. Årsaken er at falsk positiv ANA ikke er uvanlig og kan medføre unødvendig 
videre utredning, feil diagnose og behandlingsforsøk. 

2.       Ikke rekvirer HLA-B-27 uten mistanke om spondyloartritt basert på spesifikke funn eller symptomer. 
HLA-B 27 er ingen nyttig test ved ryggsmerter uten inflammatorisk preg. 

3.       Ikke forskriv bisfosfonater ved lav risiko for osteoporotisk brudd. 

4.       Ikke rekvirer skjelettscintigrafi som diagnostisk screening ved perifer og aksial artritt blant voksne. 
Undersøkelsen er uspesifikk og medfører stråling. 

Britiske revmatologer supplerer med følgende (Sharp CA, 2019): 

1. Pasienter som kan ha revmatoid artritt bør henvises revmatolog umiddelbart. Utredningen baseres 
ikke utelukkende på Anti-CCP/ACPA som ikke bør brukes som screening. 

2. Alle bør bruke D-vitamin supplement i vinterhalvåret. Hvis en ikke skal være i sollys (hudsykdom, 
SLE), anbefales D-vitamin året rundt. Måling av D-vitamin i blodprøver begrenses til pasienter som 
er utsatt for å få D-vitamin mangel. 

3. Bisfosfonater vurderes hvert 3-5 år med tanke på seponering eller en pause. 
4. Ved non-inflammatoriske revmatiske sykdommer bør fordeler og ulemper for kortikosteroid-injek-
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sjoner vurderes nøye og i samråd med pasienten. Alternative tiltak er øvelser og fysioterapi. 
5. Komplement C3, C4 og anti-DNA tester er viktige ved diagnose og oppfølging ved aktiv SLE, men 

bør begrenses til spesialist-oppfølgning og unngås som screening-tester. 

Også Norsk revmatologisk forening har engasjert seg med følgende åtte forslag (juni, 2019): 

1. Unngå å forskrive høyere glukokortikoid-dose enn nødvendig ved behandling av revmatiske sykdom-
mer 

2. Unngå å forskrive moderat til høydose glukokortikoid-behandling ved revmatiske sykdommer uten å 
gjøre en grundig risiko-nytte vurdering, ha en god plan for oppfølging og iverksette nødvendige fore-
byggende tiltak 

3. Unngå å rekvirere MR av rygg eller ledd hvis ikke det har en sannsynlig diagnostisk eller behan-
dlingsmessig konsekvens 

4. Unngå DXA kontroller hyppigere enn hvert 2 år 
5. Unngå for lang behandlingslengde med bisfosfonater 
6. Unngå glukokortikoid-injeksjoner i ledd uten sikre holdepunkter for inflammasjon 
7. Unngå gjentatte glukokortikoid-injeksjoner ved skuldersmerter uten inflammatoriske funn 
8. Unngå å starte biologisk behandling ved aksial spondyloartritt uten sikre tegn på inflammasjon 

Innen all medisinsk virksomhet, inklusiv revmatologi innebærer kloke valg å følge retningslin-

jer for utredning og behandling. Disse dekker imidlertid ikke alle tilfeller og situasjoner. Ikke 

sjelden må persontilpassede avgjørelser komme i første rekke. Uansett, det er klokt å jour-

nalføre resonnementer og begrunnelser, særlig når en ikke følger vanlig praksis eller ret-

ningslinjer eller behandler utenfor godkjent indikasjon (utprøvende behandling). 

Annen litteratur: Legeforeningen 2019 
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Illustrasjon: Pxhere CC0 
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KUNSTIG INTELLIGENS (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE = AI, MASKINLÆRING OG 
"BIG DATA" I REVMATOLOGI (REV 092) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 092 

Definisjon 

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som jus-
terer sin egen aktivitet og derfor fremstår som tilsynela-
tende intelligent. Maskin-læring er en undergruppe der 
dataprogrammet lærer med øvelse over tid ved prøving og feiling. Metoden har potensiale til sikrere diag-
noser og mer skreddersydde behandlinger (Pettersen KH, 2019). 

Big data omfatter enorme mengder data innhentet fra multiple kilder. Disse kan være kliniske data fra elek-
troniske journaler, helseregistre eller pasient-genererte fra app’er. Biologiske variabler fra molekylær forskn-
ing, sosiale data fra sosiale nettverk og økologiske data fra forurensing, epidemier og atmosfæriske forhold 
kan kobles sammen og evalueres for ulike sammenhenger (Gossec L, 2020). 

Regelbasert læring 

En annen type AI er regelbasert læring som ofte må programmeres på forhånd (Tidemann A, snl.no), 
slik som gjenkjenning av data i elektroniske sykejournaler. Ved å sortere basert på ordene “synovitt” og 
“forhøyede verdier for SR og CRP” kan personer suspekte på revmatoid arteritt (RA) identifiseres (Lin 
C, 2013). De fleste symptom-sjekk-programmer er også basert på regelbasert læring og lærebok-kunnskap, 
men har utviklet seg til å innlemme også maskin-basert læring når alder, kjønn og sykehistorie suppleres. Et 
eksempel er Isabel the symptome checker. 

Maskinlæring 

Gjenkjennelse av for eksempel usurer på røntgenbilder ved revmatoid arteritt (RA) bygger på maskin-

https://tidsskriftet.no/2019/09/leder/kunstig-intelligens-vil-endre-helsetjenesten
https://ard.bmj.com/content/79/1/69
https://snl.no/kunstig_intelligens
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069932
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069932
https://symptomchecker.isabelhealthcare.com/


læring. For å lære opp maskinen (maskinlæring) må læreren hjelpe maskinen til å sortere tusenvis av bilder 
av usurer og andre leddskader. Maskinen kan deretter gjenkjenne de samme synlige tegnene på usurer ved 
skanning av enorme mengder bilder på kort tid. I praksis kan teknologien brukes til å sortere ut suspekte 
tilfeller for nærmere radiologisk/revmatologisk granskning (RA/non-RA). Tilsvarende er brukt for å iden-
tifisere SLE med erosiv artritt (Ceccarelli F, 2018) og i automatisk evaluering ved neglefold kapillaroskopi 
(Berks M, 2016). 

Maskinlæring kan estimere prognose eller forventet behandlingsrespons. Ved å basere seg 

på utilstrekkelig metotreksat-respons, demografiske, kliniske og genetiske data kunne for-

ventet respons på behandling med TNF-hemmere forutsies med 78% sikkerhet (Guan Y, 

2019). 

Blant 7000 pasienter med psoriasis var målet å gjenkjenne markører for psoriasisartritt (PsA) ved maskin-
læring. Blant 200 genetiske markører ble ni nye markører psoriasis-subgrupper identifisert, og PsA ble 
gjenkjent med mer enn 90% sensitivitet og 100% spesifisitet (Patrick MT, 2018). 

Etiske prinsipper 

Bruk av “big data” og kunstig intelligens gir oss mange nye positive muligheter, men har også noen negative 
sider. Det er behov for å ivareta hver enkelt innbygger og pasients personlige data og råderett over disse. En 
må sette grenser og etiske standarder for hvordan data sames inn og lagres. Ingen data eller data-mønster må 
kunne identifisere enkeltpersoner. Det vil også være behov for retningslinjer som viser hvordan datamod-
ellene og komplekse analyser skal interpreteres. Vi trenger dessuten mer informasjon om hvordan vi best 
skal bruke “big data” og kunstig intelligens i kliniske revmatologiske avgjørelser. EULAR har tatt initiativ 
til anbefalinger i denne sammenheng (Gossec L, 2020). 

Revmatologens rolle 

Revmatologien er empirisk, kunnskapsbasert og deskriptivt. kunstig intelligens kan her være med på å løfte 
faget. En essensiell forutsetning for riktig bruk av kunstig intelligens er at gode data legges inn i systemene. 
På den annen side er også empati, etiske normer, verdier, klinisk skjønn og visjoner sentrale deler av faget. 
Heller ikke i fremtiden vil derfor kunstig intelligens kunne erstatte revmatologens kliniske undersøkelse, 
vurdering  og pasientinformasjon. Kunstig intelligens vil imidlertid kunne bli et viktig hjelpemiddel for 
diagnostisering og ikke minst valg av persontilpasset behandling og forventet prognose basert også på labo-
ratorieverdier, radiologiske data, pasient-rapporterte data, genetiske undersøkelser og elektronisk gjennom-
gang av sykejournalen. 
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Maskinene vil ikke kunne erstatte den klinisk arbeidende revmatologen, men revmatologer 

som benytter kunstig intelligens kunne erstatte mange av dem som ikke bruker kunstig intel-

ligens. 

Dagens journalsystemer er blitt elektroniske og annen datalagring systematiseres gradvis. Når data-arkitek-
tur, lagring og kliniske data innpasses bedre, vil maskinlæring kunne utnyttes best mulig ved at maskinen 
kan lære av sine egne avgjørelser. 

Retningslinjer 

EULAR: Gossec L, 2020 

Litteratur 

Solberg AC, 2020 

Hugle M, 2020. 

Stoel B, 2020 

de Lara AM & Peláez-Ballestas I, 2020 
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189. 

LABORATORIEPRØVER I OPPFØLGING AV 
REVMATISK SYKDOM (REV 013) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 013 

De inflammatoriske revmatiske sykdommene variere betydelig i alvorlighetsgrad mellom diagnoser og det 
er åpenbare individuelle forskjeller mellom personer med samme diagnose. Persontilpasset behandling skal 
ta høyde for at medikamenter og forventet risiko for bivirkninger er ulik. 

Før behandlingen begynner 

Pasientene informeres muntlig og skriftlig for eksempel med NRFs pasientinformasjonsark om legemid-
delet. 

Før oppstart av immundempende behandling med konvensjonelle sykdomsdempende medikamenter 
(DMARDs), JAK-hemmere og biologiske legemidler gjøres en rekke laboratorieprøver i tillegg til anam-
nese, kliniske undersøkelser og supplerende utredning. Det er ulike behov for prøver. Nedenfor er et utvalg 
som kan vurderes: 

• Celletellinger (hemoglobin, leukocytter med differensial-telling, trombocytter). Lever-enzymer 
(ALAT, ASAT, ALP, LD, g-GT), nyrefunksjon (Kreatinin, eGFR), albumin, elektrolytter (Na, K, 
Ca), glukose. IgG. 

• Lipider (kolesterol total, LDL- og HDL-kolesterol) 
• Tuberkulose (IGRA test, urin-undersøkelse) 
• Immunsvikt 

◦ Immunglobulin G (IgG) (primær eller sekundær f eks. etter rituksimab) 
◦ HIV test 
◦ CD4 celler (T-celle lymfocytt subpopulasjon) 

▪ Mindre enn 200μ/L CD4+ celler /L øker infeksjons risiko betydelig (Referanseområde 
500-1400) 

• Azathioprin (Imurel): Sjekk TPMT genotype 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/farmakologi/farmakogenetiske-analyser


Kontroll-prøver i behandlingsforløpet 

Blodprøver  tas i forløpet ved bruk av Immunsuppressive legemidler (DMARDs: metotreksat, leflunomid, 
sulfasalazin, azathioprin, mykofenolat, takrolimus). 

De publisere anbefalingene varier noe (Rigby WFC, 2017), her er et aktuelt utvalg prøver og 

forslag til prøvetakningsintervaller: 

• Blodsenkningsreaksjon (SR), hemoglobin (Hb), hvite blodlegemer (leukocytter) med 

differensial-telling, trombocytter, Leverenzymer (ALAT, ASAT) og nyrefunksjon (krea-

tinin). 

◦ For oppfølging av sykdomsaktivitet er CRP aktuell 

◦ Urin stiks hvis nyreaffeksjon 

• Målinger hver 1-2 uker i de første 3 måneder etter behandlings-start, deretter minst 

hver 4. uke i ett år, avhengig av sykdommens forløp og toleranse av behandlingen. 

Deretter er prøver hver 2-3 måned tilstrekkelig dersom uproblematisk forløp. 

• Leverenzymer (ALAT, ASAT) over 2 ganger øvre referanseområdet tilsier å stanse 

medikamentet inntil normalisering. Ved metotreksat vil ca. 4% seponere på grunn av 

leverpåvirkning, ved leflunomid er tilsvarende ca. 3%, sjeldnere ved andre DMARDS og 

uvanlig ved biologiske legemidler. 

• Etter påbegynt kortikosteroid-behandling kontrolleres glukose. 

Biologiske medikamenter uten samtidig metotreksat eller tilsvarende sykdomsdempende legemidler 
(monoterapi) kan kontrolleres sjeldnere, men de brukes ofte i kombinasjon med ovenfor nevnte medika-
menter som  kontrolleres regelmessig. 

• Ved tocilizumab kontrolleres ofte lipider etter 1-3 måneder. 
• Ved rituksimab kontrolleres gjerne immunglobulin G (IgG) før hver infusjon og ved påfallende 

infeksjonstendens. 
◦ Måling av antall CD19-celler (B-celler) har sjelden betydning og gjøres ikke rutinemessig. 
◦ Vær uansett oppmerksom på økt fare for infeksjoner. 

• Azathioprin-dosen kan vurderes ved måling av 6-TGN i forløpet 
• Mykofenolat-dosen kan beregnes etter målinger før dose og etter 30 og 120 minutter ved AUC 

(https://anx.no/) 
• Biologiske legemidler kan hemmes av antistoffer. 

◦ Måling av serumkonsentrasjon kan være aktuelt (https://anx.no/) 
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Det vanligste er at pasienten selv kontakter fastlegekontoret for å få tatt rutine-prøvene, og at fastlegen kon-
trollerer at disse resultatene er tilfredsstillende. Hvis problemer oppstår, blir revmatolog kontaktet. 

Vennligst les også: 

• Tolkning av laboratorieprøver ved artritt-sykdommer 
• Tolkning og klinisk nytte av laboratorieprøver 
• Oppfølging under behandling 
• Utredning systemiske bindevevssykdommer 
• Immunologiske prøver ved vaskulitt 

Litteratur 
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DIAGNOSTISK BETYDNING (REV 013, REV 
025) 

Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 013, REV 025 

Diagnostiske undersøkelser – tolke laboratoriesvar REV 013 

• LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, 
herunder immunologiske undersøkelser relevant for artrittsykdommer. Selvstendig kunne tolke svar 
på relevante laboratorieundersøkelser. 

Akutt fase parametere (SR, CRP, trombocytter m 
flere) 

Akutt fase respons kan oppfattes som en uspesifikk, begrenset og gunstig vertsreaksjon overfor infeksjon 
og vevsskade. Reaksjonen omfatter endring i konsentrasjonen av en lang rekke plasmaproteiner, hvorav de 
fleste produseres av hepatocytter. De fleste av disse stiger slik som C-reaktivt protein (CRP), serum amy-
loid-A (SAA), fibronectin, ferritin, procalcitonin, calprotectin, mens noen få synker (albumin, transferrin, 
transtyretin og prealbumin). 

Forhøyet senkningsreaksjon (SR) og CRP, trombocytose og leverenzym-økning sees ved nesten alle inflam-
matoriske revmatiske sykdommer. 

Normal CRP og høy SR ses ved  SLE og Sjøgren hvis ikke samtidig infeksjon, serositt (pleuritt, perikarditt) 
eller perifer artritt foreligger. 

Leukopeni og trombocytopeni kan sees ved de fleste systemiske bindevevssykdommene bortsett fra adult 
Stills sykdom og polyarteritis nodosa (PAN) som kjennetegnes av leukocytose. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer


Albumin lavt (hypoalbuminemi) 

Årsaker: Inflammasjon, Syntesedefekt (leverskade), Økt tap: infeksjoner, nefroser, proteintapende tarm 
(Menetriers sykdom), hudskader, Økt katabolisme: hypertyreose 

Utredning: Anamnese: Alkohol, diare. Laboratorium: Perifert blodutstryk, hvite blodlegemer, SR, CRP, 
ASAT, ALAT, GT, ALP, kreatinin, eGFR, TSH, T4, urin stiks og mikro, urin elektroforese. 

Alkalisk fosfatase (ALP) 

ALP gjenspeiler aktivitet i lever eller benvev (ben-spesifikk ALP)· 

Økt serumkonsentrasjon: 

• Akromegali 

• Antiepileptika-medikamenter 

• Diabetes mellitus 

• Fraktur-tilhelning 

• Graviditet 

• Hyperparathyreoidisme 

• Lever- og gallesykdom 

• Malign sykdom i benvev 

• Osteomalasi 

• Pagets sykdom 

• Renal osteodystrofi 

• Vekst (husk juster normalområdet for alder) 

Redusert serumkonsentrasjon 

• Hypotyreose 

• Magnesiummangel 

• Proteinmangel 

• Vit C-mangel 

• Wilsons sykdom 
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Amylase 

Økt serumkonsentrasjon sees ved pankreatitt (inklusiv IgG4 relatert sykdom og Sjøgrens syndrom), spyttk-
jertelsykdom, alkoholisme, behandling med opiater. 

ANA Positivitet 

Blant friske personer har  1-5 % ANA I lave titere, økende insidens med stigende alder 

Årsaker 

• Medikamenter, spesielt prokainamid 

• Inflammatoriske sykdommer: 

◦ Glomerulonefritt 

◦ Thyreoiditt 

◦ Myastenia gravis 

◦ Kronisk leversykdom 

◦ Revmatiske sykdommer 

▪ Systemiske bindevevssykdommer (høye titere) 

▪ ANCA-vaskulitt og andre autoimmune sykdommer (lave titere) 

• Infeksjonssykdommer 

◦ Akutt hepatitt 

◦ Infeksiøs mononukleose 

• Maligne sykdommer: Leukemi. Generelt sett har ikke pasienter med cancer oftere ANA 

enn pasienter uten neoplastisk sykdom 

Utredning med andre lab. prøver ved høy ANA 

SR, CRP: hvite, differensialtelling, trombocytter, leverenzymer, kreatinin, TSH, anti-thy-

romikrosom/ thyreoglobulin, anti-mitokondrie -antistoff/IgM, anti-HBsAg, HAV, anti-HBC 

total, RF, anti-CCP, kryoglobuliner, urin stiks og mikro. 

Subklasser av ANA 

• Anti-double stranded (nativt) DNA: SLE, Glomerulonefritt, Mononukleose, Sarkoidose 

(sjelden). Friske (0.3 %) 
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ENA antistoffer 

• Anti-centromer: / CENP: CREST (systemisk sklerose, begrenset form) 

• Anti-Sm: SLE 

• Anti-RNP: MCTD (obligat i klassifikasjonskriterier), SLE 

• Anti-Ro (SSA): Sjøgrens syndrom, SLE,  Subakutt kutan LE (SCLE) 

• Anti-La (SSB): Sjøgrens, SLE, SCLE 

• Anti-Scl 70 (topoisomerase I): Systemisk sklerose, diffus form, PBC 

• Anti-Jo:  anti-syntetase syndrom 

Andre: Vennligst se utredning ved bindevevssykdommer 

ANCA (Anti-Nøytrofile Cytoplasmatisk Antistoff) 

Definisjon: Antistoffer rettet mot innholdet i nøytrofile granulocytters granula. Typer: 

• Cytoplasmatisk ANCA (cANCA) rettet mot proteinase 3 (PR3-ANCA) / myeloblastin i azurofile 
granula. 

• MPO-ANCA rettet mot myeloperoksydase 
• Perinukleært ANCA (pANCA) rettet mot andre enzymer som myeloperoksidase (MPO-ANCA), 

lactoferrin, elastase eller Catepsin G. 

Sykdomsspesifisitet: 

• PR3-ANCA (cANCA): Høy spesifisitet for diagnosen Granulomatøs polyangiitt (GPA) / Wegeners 
granulomatose. Svak korrelasjon til sykdomsaktivitet. 

• pANCA: Mer uspesifikk med tanke på eksakt diagnose – klinikken helt avgjørende. Hvis man 
anvender indirekte immunfluorescens, kan non-granulert ANCA påvises ved bl.a. Sweets syndrom, 
Kawasaki vaskulitt, cystisk fibrose, relapsing polykondritt, tbc. Slike antistoffer er ikke rettet mot 
proteinase 3, og ELISA teknikken anbefales derfor. pANCA påvises ved Mikroskopisk polyangiitt 
(MPA), Rapidly progressive glomerulo-nefritt, SLE, RA, HIV, ulcerøs kolitt, Mb. Crohn, primær 
skleroserende kolangitt. 

• MPO-ANCA påvises hos de aller fleste med aktiv mikroskopisk polyangiitt (MPA) og omkring halv-
parten med eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA). 

Utredning ved ANCA 

GPA / Wegener: Rtg thoraks, CT bihuler, urin mikro, biopsi nyre, neseslimhinne el. lunge. Definitiv diag-
nose krever ofte flere representative biopsier. 
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Ved (anti-MPO); Som GPA, men oftere glomerulonefritt (urin, nyrebiopsi) 

Ved Eosinofil granulomatøs polyangiitt (Churg Strauss vaskulitt) påvises anti-MPO oftere enn anti-PR3. 
Utred med urin, biopsi nyrer, nevrografi dersom nevropati-tegn. 

ANCA er generelt ikke assosiert med cancer. 

Anemi 

Utredningen kan være vanskelig og ofte trengs bistand fra hematolog. Fra revmatologisk hold er det 
viktig undersøke på inflammasjonsanemi, medikamentindusert anemi og gastrointestinal blødning. Det 
kan rekvireres: Hb, Retikulocytter, Vitamin B12, folinsyre, MCV, ferritin, transferrin metning, bestem-
melse av transferrin reseptor og hemofec. 

En enkel utredning av lav Hb kan være 

• Hemofec (spor av blod i avføring) 

• Urin stiks (hematuri) 

• MCV (for klassifikasjon) 

◦ Mikrocytær: blødningsanemi, hemoglobinopatier (talassemi med flere), anemi 

ved kronisk sykdom 

◦ Makrocytær: B12, Folsyre, benmargssykdom, legemiddelutløst 

◦ Normocytær: hemolytisk anemi, anemi ved kronisk sykdom, benmargssykdom 

◦ Inflammasjonsanemi gir lett redusert MCHC, normal MCV, redusert jern (Fe) og 

økt TIBC, normal transferrinreseptor 

• Jernmangelanemi gir betydelig redusert MCHC, redusert MCV, redusert jern og økt 

TIBC, samt økt oppløselig transferrinreseptor 

• LD og haptoglobin (LD høy, haptoglobin lav ved hemolyse) 

• Leukocytter (benmargsaffeksjon som leukemi, myelomatose, lymfom) og inflam-

masjon 

• Trombocytter (høye ved inflammasjon, ave verdier ved benmargsaffeksjon og ITP / 

TTP) 

CCP antistoffer 

Påvises hos de fleste med revmatoid artritt 
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• Se kapittel om Revmatoid artritt (RA) 

CK (Kreatin kinase) 

Creatin kinase (CK) katalyserer reaksjonen mellom kreatin og fosfokreatin hvor energi som er nødvendig 
for muskelmetabolismen enten lagres eller frigjøres ved adenosintrifosfat (ATP). 

Stigning av serum CK sees ved en lang rekke tilstander, bl.a. toksiske myopatier, metabolske myopatier, 
muskeldystrofier, medikamentindusert myopati og inflammatoriske myopatier. 

Etter betydelig fysisk aktivitet/ trening, skade (rhabdomyolyse) eller muskulær injeksjon øker 

serumkonsentrasjonen de første 12-48 timene. 

Etter at utløsende agens er fjernet, reduseres CK med en halveringstid på 24-36 timer. 

Årsaker til forhøyet CK-nivå i blodet 

• Arterieokklusjon, bl.a. lungeinfarkt 
• Bamforth syndrom (sjelden) 
• El Bassos syndrom (sjelden) 
• Endokrin myopati (hypertyreose) 
• Forbrenninger 
• Froster-Iskenius-Waterson syndrom (sjelden) 
• Fysisk aktivitet / trening 
• Hypotermi 
• Infeksjoner (influenzae, leptospirose) 
• Jacobs syndrom (sjelden) 
• Kramper 
• Makro-CK 
• Medikamentelt utløst myopati 
• Metabolsk myopati 
• Myxom atrialt 
• Muskeldystrofi 
• Myositt,  inflammatorisk myopati 
• Toksisk myopati 
• Traumer 
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D-Dimer 

Fibrinolyttiske degraderingsprodukter. Økte verdier ved: venetrombose, DIC, myokardinfarkt, karsinomer 

Elektrolytter 

Kalium 

• Hypokalemi: Lett hypokalemi: 3,0-3,5mml/L (uspesifikke eller ingen symptomer), moderat 2,5-2,9 
(slitenhet) , alvorlig <2,5mm/L (risiko for hjertearytmi og pareser) 

• Hyperkalemi: Lett hyperkalemi: 5,1-5,9mm/L, moderat: 6,0-6,9, alvorlig >7,0mm/L (nevro-
muskulære symptomer, arefleksi, pareser) 

Magnesium 

• Hypomagnesemi: lett: 0,66-0,70mm/L, moderat 0,5-0,65, alvorlig <0,5mm/L (nevromuskulære 
symptomer, kramper, ataksi, nystagmus, kvalme) 

Fosfat 

• Hypofosfatemi; alvorlig <0,30mm/L (muskelsvakhet, skjelettsmerter, rabdomyolyse, irritabilitet) 

Kalsium 

• Hypokalsemi: lett: 1,0-1,13 mm/L, moderat: 0,8-0,99mm/L, alvorlig: <0,80mm/L (parestesier, 
kramper, bronkospasme, dysfagi) 

• Hyperkalsemi: lett; 1,2-1,50 mm/L, moderat: 1,51-1,70, alvorlig: 1,71-2,0, hyperkalsemisk krise: 
>2,0mm/L. Symptomer: muskelsvakhet, smerter i ledd og muskler, utmattelse, depresjon, obsti-
pasjon, polydipsi, nyrestein. 

Ferritin 

Ferritin fins primært i lever, men også i makrofager og erytrocytter. Ferritin stiger ved leversykdom, men 
også ved revmatisk inflammasjon. Høyre verdier ses ved systemisk juvenil artritt (sJIA), adult Stills sykdom 
og svært høye verdier (kan bli over 100.000, normalt 30-400) ved makrofag aktiveringssyndrom (MAS/
HLH). 
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Gammaglobulin 

Hyper-gammaglobulinemi 

Polyklonal 

• Kroniske: inflammatoriske sykdommer (Sjøgrens, SLE med flere) 
• Akutte: mononukleose og malaria 
• Høy IgM: Virusinfeksjon initialt (parotitt/rubella), hyper-IgM syndrom, Primær biliær cirrhose 
• Svært høy IgM: Trypanosomiasis, malaria, hepatitt 
• Høy IgG og IgA:  Levercirrhose 
• Høy IgA: Alkoholmisbruk uten cirrhose, Bekhterevs sykdom 
• Utredning: Polyklonal Hypergammaglobulinemi SKAL ikke utredes med mindre klinikken tilsier 

noe annet. 

Monoklonal (elektroforese av serum og urin) 

• IgG: MUGS (monoklonal gammopati av ukjent signifikans). Myelomatose 
• IgM: Waldenström makroglobulinemi 
• IgA: Myelomatose 

Hypogammaglobulinemi 

Årsaker: Immunsvikt (sekundær eller primær): Cytomegalovirus, Epstein Barr, HIV. Hyper-adrenokor-
tisonisme, medikamenter (steroider, antimalaria, captopril, carbamazepin, kloramfenikol, MTX, sul-
fasalazin, cyklofosfamid, fenytoin, penicillamin, rituksimab og azathioprin. Brannskade, lymfom, 
myelomatose, kronisk lymfatisk leukemi, nefrose, proteintapende tarm, diabetes, graviditet, idiopatisk. 

Hematuri 

Årsaker: Betydelig hematuri: nyretumorer, cystenyrer, blæretumor, tbc i blære, prostatalidelser, anti-koag-
ulasjonsbehandling. Middels hematuri: nefritt, hydronefrose, hemoragisk cystitt, blære-sten, bilharziose. 
Mikroskopisk hematuri: glomerulonefritt, sten i nyrebekken og ureteres, nyreinfarkt, nyrevenetrombose, 
systemsykdommer, prostatitt, nyreemboli, malign hypertensjon, traume, medikamenter 
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Utredning av hematuri 

Anamnese: Medikamenter, systemsykdom, prostatisme, nyresten 

Laboratorieprøver: Urin stiks og mikro, kreatinin, eGFR 

Ultralyd nyrer 

Renal angiografi (CT) 

Cystoskopi 

Nyrebiopsi: histologi, immunhistokjemi og elektronmikroskopi 

Glomerulær sykdom: IgA nefropati (inklusiv Henoch-Schönleins purpura), SLE, GPA / Wegeners granu-
lomatose, Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Renalt vaskulært syndrom: Polyarteritis nodosa (PAN), trom-
bose, hypertensjon Interstitiell el. medullar sykdom: polycystisk sykdom, diabetes og analgetika-indusert 

Tumorer: nyrecarcinom, Wilms tumor, blære- og prostatacancer 

Infeksjoner: pyelonefritt, cystitt, prostatitt, uretritt, tbc og bakteriell endokarditt 

Sten og krystaller: uratkrystaller, kalsium oksalat, hyperkalsiuri 

Andre: skader, endometriose, cyklofosfamid, fremmedlegeme 

Hyper- og hypokalsemi 

Årsaker Hyperkalsemi: 

De viktigste årsakene til hyperkalsemi er maligne lidelser og hyperparathyreoidisme. Stort inntak av Vit-
amin D og også kalsiumkarbonat (Titralac) kan gi kalsiumoverskudd. Symptomene på hyperkalsemi er 
kvalme, obstipasjon, myalgi, artralgi, konsentrasjonsvansker, forvirring, asteni, nedsatt bevissthet og en 
sjelden gang koma. 

Endokrin sykdom: Hyperparathyreoidisme, hypertyreose og binyrebarksvikt 

Malign lidelse: Hypernefrom, ca. bronkiale, myelomatose og skjelettmetastaser 
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Medikamenter: Tiazider og Vitamin D overdosering 

Diverse: Sarkoidose, Pagets sykdom, svær immobilitet, melk-alkali-syndromet (ulcuspasien-

ter), kronisk leversykdom, infantil idiopatisk 

Ved hyperkalsemi bør kalsiumkonsentrasjonen i urin måles for ikke å overse Familiær hypokalsiurisk hyper-
kalsemi. Parathormon (PTH) er nesten alltid lav ved hyperkalsemi forårsaket av malign lidelse. Serumkon-
sentrasjoner av kalsium over 3,5 er alvorlige. Start behandling med fysiologisk saltvann intravenøst til 
indremedisiner overtar. 

Årsaker Hypokalsemi: 

Hypoparathyroidisme 

Steatoré / malabsorpsjon 

Uremi/nyresvikt 

Akutt pankreatitt 

Utredning av Kalsium-avvik: Ca, P, PTH, albumin, TSH, f-T4, Kreatinin, eGFR, ASAT/ALAT/ GT/
ALP, elektroforese av serum og urin, amylase, rtg thoraks, evt. cancer-screening. 

Korreksjon av kalsiumnivå for albuminavvik: Ved albuminverdier over eller under 40 g/I: 0,1mmol/l Ca 
per 6 g albumin/I. 

Komplement-faktorer lave (hypokomplementemi) 

Redusert C3 og C4: SLE, kryoglobulinemi, sepsis, akutt pankreatitt, malaria, autoimmun thyreoiditt, 
AIDS 

Redusert C3: membrano-proliferativ glomerulonefritt, hereditær C3-mangel, hemolytisk uremisk syn-
drom (HUS), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) 

Redusert C4: myelomatose, hereditær C4-mangel, hereditær IgA-mangel 
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Leverenzymer 

De enkelte enzymene: 

Alanin AminoTransferase (ALAT)(SGPT):  Lett økning: gravide, P-pille, fysisk aktivitet, stor muskel- og 
fettmasse. Økning: leverskade (Obs! lipidemi og hemolyse) 

ASpartat AminoTransferase (ASAT)(SGOT): Økning: leverskade, hjerteinfarkt, muskeldystrofi, myositt 
og lungeemboli. 

ASAT/ALAT > 1: Alkoholisk leverskade 

ASAT/ALAT < 1: Viral leversykdom 

ALAT > ASAT: Leversykdom 

ASAT > ALAT: Muskel- eller hjertesykdom 

Gammaglutamyl-transpeptidase (GT): Økning: leverskade, pankreatitt 

Bilirubin: Ukonjugert, konjugert. Økning av konjugert: Galleveisaffeksjon. Økning av ukonjugert: Lever-
skade, hemolyse, congenital sykdom 

Utredning: Som for hepatomegali, men i tillegg vurderes PET/CT, og det tas CK bestemmelse. 

Primære Ieversykdommer som hyppig gir revmatiske symptomer: Primær biliær kolangitt (PCB). Kronisk 
aktiv hepatitt. Hemokromatose. Viral hepatitt, spes. hepatitt B og C. Autoimmun hepatitt 

Revmatologiske sykdommer og medikamenter som hyppig gir forhøyde leverenzymer eller 

leverskade: 

• RA: opptil 45 % av pasientene har “transaminitt” (akuttfase?) 

◦ Feltys syndrom: nodulær regenerativ hyperplasi 

• Amyloidose ved RA, seronegative spondyloartropatier og juvenile artritter 

• Primært Sjøgrens syndrom: primær biliær kolangitt (PBC) 

• Obs! For leveraffeksjon ved kronisk tarmsykdom (IBD) 
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• Adult Stills sykdom: sammen med splenomegali 

• Bruk av DMARDs (Salazopyrin,  metotreksat, leflunomid), NSAIDs, acetylsalicylsyre, 

bosentan. 

Leukocytose 

Neutrofili 

• Inflammatorisk prosess (RA: PMR, PAN m.m.) 
• Infeksiøse lidelser (bakterielle) 
• Kortikosteroider: maks. etter 2 uker 
• Maligne tilstander: leukemi, Hodgkins 
• Metabolske: diabetes-acidose, uremi 
• Skader: brannskade, hjerteinfarkt og blødning 
• Diverse: etter stor fysisk anstrengelse, dermatitis herpetiformis, feber, akutt hemolyse 

Eosinofili 

• Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili: artritt, noduli, lymfadenitt og eosinofili. 
• Eosinofili – Myalgi Syndrom: Neuropati og encefalopati etter inntak av tryptofan. 
• Idiopatisk Hypereosinofilt syndrom:  Evt. “RA-liknende” bilde med høy aldolase og LD. Evt. blodig 

diare og stomatitt. Hovedsakelig menn. 
• Infeksjoner: Parasitter, sopp, scarlatina, pneumokokk pneumoni, brucellose 
• Hudsykdommer: Psoriasis, exfoliativ dermatitt, pityriasis rosea, erythema nodosum, erythema multi-

forme 
• Medikamenter 
• Maligne lidelser: Lymfom, leukemi, enkelte solide tumorer. 
• NERDS: Noduli, eosinofili, revmatiske plager, dermatitt og hevelse. 
• Respiratoriske: Astma, allergi, systemsykdom med lungeaffeksjon, Løfflers syndrom (eosinofil pneu-

moni). 
• Diverse: Eosinofil gastroenteritt, dialyse, PAN, EGPA/Churg Strauss vaskulitt, binyresvikt. Kimuras 

sykdom (oftest asiater, lymfeknutesvulst i hode og nakkeregion, små kløende blemmer, evt. med 
nefrotisk syndrom og astma). 

Basofili: 
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• Oftest myeloproliferative sykdommer som polycytemia vera, kronisk myelogen leukemi og myelofi-
brose. 

• Andre: urticaria pigmentosa, levercirrhose, tbc, thyreotoksikose. 

Lymfocytose: 

• Lymfogene leukemier, Waldenström makroglobulinemi, mononukleose og cytomegalo-virus infek-
sjon. 

• Monocytose 
• Mononukleose, monocytogen leukemi, reticulumsarcom, Hodgkins, Sarkoidose. 

Leukocytopeni 

Årsaker 

• Anafylaksi 
• Bestråling 
• Hyper-IgM syndrom 
• Infeksjoner (spesifikke): Bakterielle: febris typhoidea og paratyphoidea. Sjelden: brucellose, tularemi. 

Virale: influensa, morbilli, hepatitt, varicella, rubella.  Protozoer: malaria.  Sekvele etter EBV, par-
vovirus, hepatitter. Klinisk alvorlige infeksjoner: Miliær tuberkulose. Sepsis. 

• Infiltrative sykdommer: Myelomatose, Lymfosarkom, Leukemi (Stor-cellet granulær lymfocyt-
tleukemi. LGL gir granulocytopeni og ofte splenomegali. Kan sees ved RA), Myelodysplasi. 

• Kakeksi og langt-kommet alkoholisme 
• Kikuchis sykdom 
• Kjemisk indusert:   medikamenter. 
• Kongenitale sykdommer (Kostmanns syndrom, Shwachman-Diamond syndrom, Chediak-Higashis 

syndrom) 
• Sykdommer med ineffektiv produksjon: Pernisiøs anemi, aplastisk anemi, kronisk hypokrom anemi. 

Økt perifer destruksjon: Levercirrhose med splenomegali, SLE,  Feltys syndrom,  Pseudo-Feltys syn-
drom, Primært Sjøgrens syndrom, Bantis syndrom (portal hypertensjon m/ splenomegali), Gauchers 
sykdom (hudpigmentering), Primær splenisk neutropeni, 

Utredning av leukopeni: Anamnese: medikamenter, utenlandsreiser, alkoholmisbruk, mavetarm, 
operasjoner, familiære hematologiske sykdommer. Klinisk undersøkelse: Lymfeknutesvulst, 
hepatosplenomegali, temperaturregistrering. Laboratorieundersøkelse: Perifert blodutstryk, Hb, røde 
blodceller, vit B12, folinsyre, trombocytter, Leverenzymer, serum- og urinelektroforese, benmargsaspi-
rasjon, ultralyd, . Schirmer og sialometri. ANA. Bildediagnostikk: evt. scan av milt. 
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PRO-BNP (N-Terminal PRO-Brain Natriuretisk 
Peptid 

Natriuretiske peptider frigjøres normalt i små mengder fra hjertemuskulaturen. En slik frigjøring øker ved 
økt veggstrekk i hjertemuskulaturen. Plasmakonsentrasjonen av proBNP kan derfor sees på som et mål for 
ventrikkelfunksjonen. Nyttig blant annet ved mistanke om pulmonal hypertensjon. 

Procalcitonin 

Høye verdier ved bakteriell infeksjon, men dette kan også sees ved svært aktiv vaskulitt 

Proteinuri 

Årsaker: 

• Primær nyrelidelse: Glomerulonefritt,  Pyelonefritt, Nefrosklerose med hypertensjon, Nyre tbc, 
 Nefrotisk syndrom, Nyrevenetrombose,  Nyrecyster 

• Systemsykdommer med nyreaffeksjon: SLE, MCTD,  Polyarteritis nodosa (PAN), Goodpastures 
syndrom, GPA / Wegener granulomatose,  Mikroskopisk polyangiitt (MPA),  IgA vaskulitt / 
Henoch-Schönleins purpura (mest erytrocyturi),  RA med amyloidose,  Systemisk sklerose: sklero-
derma nyrekrise, Kryoglobulinemi, EGPA / Churg Strauss vaskulitt. 

• Diverse tilstander: diabetes, ortostatisk proteinuri, proteinuri etter fysisk belastning, høyresidig 
hjertesvikt, myelomatose, nefropatia epidemica (hanta-virus). 

Utredning av proteinuri. Laboratorium: Urin stiks og mikro, kvantitering av proteinuri, protein/kreatinin 
ratio, elektroforese av serum og urin, eGFR, K, Na, CI, Ca, Kreatinin, kolesterol og triglyserider. Fastende 
blodsukker, albumin og perifert blodutstryk. Avhengig av klinikk: Antistoffer mot glomerulus basalmem-
bran (aGBM), Nefropatia epidemica antigen, HbsAg, CK, kryoglobuliner, C3 og C4, ANA, ANCA, anti-
centromer/CENP og Scl 70. Evt. screening for systemsykdom, amyloidose-utredning, røntgen thoraks, 
EKG.  NB! Blodtrykket måles to ganger liggende og stående. Bence Jones proteinuri sees ved: myelomatose, 
Waldenström sykdom, AL amyloidose, Light-chain deposition disease, lymfom og Fanconis syndrom. 

Revmatoide faktorer (RF) i serum 

Definisjon: lmmunglobuliner (antistoffer) rettet mot IgG. 
Årsaker: Infeksjoner: kronisk pyelonefritt, osteomyelitt, bakteriell endokarditt og hepatitt. Virus: EBV, 
cytomegalo, kronisk lungetuberkulose. –      Inflammatoriske: RA, SLE, Sjøgrens, Dermatomyositt 
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(sjelden), PAN (0-5 %), Kryoglobulinemi, thyreoiditt. Sarkoidose, Ulcerøs kolitt (UC). Indremedisinske: 
trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), paraproteinemier, malignitet. Idiopatisk: eldre, lavt titer, 
1-5 % av friske individer. 

Utredning: Anamnese: Systemsykdommer, tromboser, malignitet, infeksjoner. Laboratorium: SR, CRP, 
ASAT, ALAT, ALP, GT, Hvite, diff.telling, trombocytter, elektroforese av serum, TSH, anti-HBsAg, anti-
EBV, cytomegalo (CMV), thyreoiditt antistoffer,  hemofec x 2. Bildediagnostikk: røntgen thoraks, 

Senkningsreaksjon (SR) økt  (hypersedimentatio) 

Hovedfaktorer som påvirker SR: Fibrinogen, (immunglobuliner, lipider og erytrocytter) 
Årsaker: Infeksjonssykdommer: Endokarditt, tbc, hepatitt, borreliose. Organer: Luftveier, urinveier, cor, 
pulm, gynekologisk. Inflammatoriske tilstander: Alle revmatologiske; Sarkoidose,  Crohn og ulcerøs kolitt. 
Malignitet: Hypernefrom,  Ca. pulm, Myelomatose, leukemi, Lymfom. 

Utredning: Anamnese: “Drug addict”, utenlandsopphold, lokaliserte symptomer. Undersøkelse: Mamma, 
prostata, lymfeknutesvulst. Laboratorium: CRP, perifert blodutstryk, hvite, sternalmarg, ASAT, ALAT, 
gamma GT, ALP, TSH, kreatinin, urin stiks og mikro, blodkultur, IGRA-test, ekspektorat til tbc, hemo-
fec, serum kalsium, elektroforese av serum og urin, Borrelia antistoffer, ANA, thyreoiditt antistoffer, anti-
mitokondrie antistoff og IgM. Bildediagnostikk: Rtg thoraks, EKKO, Ultralyd abdomen, PET/CT. EKG. 

Trombocytose 

Årsaker: Infeksjoner (22 %): akutt infeksjon, osteomyelitt. Rebound fenomen (19 %): etter blødning, 
splenektomi. Vevsskade (18 %). Kronisk inflammasjon (13 %): Sarkoidose, tbc, Crohn, ulcerøs kolitt, 
revmatisk inflammatorisk sykdom. Malignitet (6 %): Myeloproliferative. Diverse: Jernmangel, Hemolytisk 
anemi, Polycytemia vera, etter fysisk belastning. Medikamenter (vincristin). Sigarettrøking, Prematuritet, 
Osteoporose. Idiopatisk (Essensiell trombocytose). 

Trombocytopeni 

Årsaker: Nedsatt benmargsfunksjon/dannelse. Medikamenter. Benmargsinfiltrasjon: leukemi, lymfomer, 
myelodysplasi. Idiopatisk aplastisk anemi o.l. (Fanconi m.m.).  Virale infeksjoner. Vit B12 mangel, folinsyre, 
paroksymal nocturnal hemoglobinuri. Akselerert perifert forbruk eller destruksjon:     Medikamenter. 
Autoantistoffer (SLE, Sjøgrens, hypertyreose, Sirkulerende immunkomplekser (CIC), Hemolytiske ane-
mier. Infeksjoner, bl.a. DIC.   Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP): hemolyse, feber, CNS affek-
sjon, mangel på ADAMTs-13. Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP): anti-trombocytt antistoffer 
forårsaker nedsatt overlevelse for platene. Blødninger Transfusjoner,  Kasabach-Merritt syndrom (heman-
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gio-endoteliomer) Abnorm distribusjon eller pooling:  Milt-sykdommer (neoplastiske, stuvning, infek-
sjon). Hypotermi 

Utredning: Anamnese: Medikamenter, utslett, systemsykdom, allmenntilstand, residiverende feber, uten-
landsopphold, mage-tarm operasjon, nattlig hematuri og transfusjoner. Klinisk undersøkelse: Utslett, spes. 
purpura, hudblødninger, hemangiomer, struma, splenomegali og lymfeknute-svulst. Laboratorieunder-
søkelse: Leukocytter, perifert blodutstryk, benmargsaspirasjon, hb, røde blodceller, Vit B12, folsyre, pari-
etalcelle ab, ANA, komplement C3 og C4, TCC, C3d, haptoglobin (hemolyse) 

Troponin 

Troponin-komplekser lokaliseres til myofibrillene i tverrstripet muskulatur. Består av tre ulike former: Tro-
ponin C (Ca-bindende), Troponin T (Tropomyosin-bindende) og Troponin I (Inhiberende). De kardiale 
formene cTnl og cTnT stiger i løpet av timer etter myokardinfarkt. Troponin T stiger også ved myositt, rab-
domyolyse, systemisk sklerose, sarkoidose, nyresvikt, sepsis, lungeemboli og pulmonal hypertensjon. 

Urinsyre økt (Hyperurikemi) 

Årsaker: 

1. Overproduksjon av urinsyre: Myelo- og lymfoproliferative sykdommer, Hemolytisk anemi, Cytostatika, 
Polycytemi, Psoriasis 

2. Nedsatt nyreekskresjon av urinsyre: Kroniske nyrelidelser (glomerulus-funksjon redusert), Etanol, 
Melkesyre-acidose, Eklampsi, Lavt kaloriinntak,     Ketoacidose, Medikamenter: diuretika, Salisylater < 2g/
24t 

3. Ukjent patogenese: Hyper- og Hypoparathyroidisme. Downs syndrom. Cystinuri. Primær hyper-
oksaluri. Paget sykdom 

4. Svangerskap (7.-28. uke) 

Utredning: Først avgjøres om pasienten er overprodusent eller under-ekskretor: Døgnurin samles, blandes 
med 25 ml 10 % HCI. Mer enn 800 mg indikerer overproduksjon. Anamnese: Medikamenter, kost, ben-
sykdom, alkohol og diabetes. Undersøkelse: Psoriasis, lymfeknutesvulst, lever/milt. Screening for cancer 
vurderes. Laboratorium: Hvite, perifert blodutstryk, sternalmarg, røde blodlegemer, kreatinin, kreatinin, 
eGFR, urin mikro, Ca, P, PTH, kalium, haptoglobin, fastende blodsukker. Bildediagnostikk: røntgen tho-
raks. 

Vennligst se også: 
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• Tolkning av laboratorieprøver ved artritt-sykdommer 
• Oppfølging under behandling 
• Utredning systemiske bindevevssykdommer 
• Immunologiske prøver ved vaskulitt 
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Lungefunksjonstesting. Cosmed / CC BY-SA 3.0 

191. 

LUNGEFUNKSJONSUNDERSØKELSER / 
LUNGEFUNKSJONSTESTER, LFT (REV 126) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål:  REV 126 

Definisjon 

Lungefunksjonstester (LFT) er viktige undersøkelser 
hos pasienter med kjent eller mistenkt lungemanifes-
tasjon av revmatiske sykdommer. Spirometri er en 
undergruppe av LFT og måler mengde (volum) luft 
som pustes ut og strømningshastigheten (flow) til 
denne luften. Spirometri er derfor best egnet til å vur-
dere obstruktiv lungesykdom som astma og KOLS. 
Vurdering av lungefunksjonen ved revmatiske syk-
dommer krever supplerende informasjon om lungenes 
evne til oksygenopptak. Denne måles indirekte ved 
DLCO (carbon monoxide diffusing capacity) som krever mer avansert utstyr, oftest på lungeavdelinger i 
sykehus. 

Tolkning 

Resultatene av lungefunksjonsundersøkelser oppgis delvis som absolutte verdier og som % av forventet 
verdi. Ved den siste sammenliknes oppnådde resultater med det som er gjennomsnittet i befolkningen 
justert for alder, kjønn og høyde, men ikke for etnisitet. Normal lungefunksjon defineres som 80% eller mer 
av forventet verdi. En endring defineres som >10% forskjell mellom to målinger. 

Lungevolum (TLC = total lung capacity) består av Residual volum (RV) og Vitalkapasitet (VK). 

• Restriktiv lidelse: VK er nedsatt. RV uendret eller redusert 
• Emfysem: VK uendret, RV økt 

Gassdiffusjonskapasitet (DLCO, TLCO) måler en rekke faktorer som bl.a. ventilasjonen, blanding og dif-
fusjon av gasser, gasstransport over alveolmembranen, blanding og diffusjon i alveolær-kapillærene og sirku-

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=lungesykdommer


lasjonen mellom lungekretsløpet og det systemiske kretsløpet. Test-resultatene er avhengig av pasientens 
innsats og samarbeid. 

Vokabular 

DLCO   Gass-opptak (carbon monoxide diffusing capacity) 

FEV1    Maksimal ekspirasjonsvolum på ett sekund (forced expiratory volume in 1 s) 

FVC       Maksimal vital kapasitet (forced vital capacity) 

KCO      Carbon monoxide transfer coefficient 

RV         Residual-volum 

TLC       Total lunge kapasitet (capacity) 

VA         Alveolært volum 

Monitorering med LFT 

De fleste systemiske bindevevssykdommer (særlig ved systemisk sklerose og antisyntetase syndromet), noen 
vaskulitter (ANCA-vaskulitter) og revmatoid artritt kan være beheftet med progredierende lungesykdom. 
Initial måling av lungefunksjonen i tillegg til radiologiske undersøkelser (særlig HRCT) av lunger er nyttig 
for senere sammenligning i forløpet. Ved behov kan en serie med LFT si mye om utvikling eller stagnasjon 
av lunge-manifestasjoner, uten å belaste pasienten med radiologisk stråling. Det har lenge vært kjent at LFT 
er bedre i monitorering enn røntgen thoraks (Keogh BA, 1980). Den prognostiske verdien av LFT ved 
revmatisk sykdom er best undersøkt for systemisk sklerose. Det er der vist at DLCO <40%, FVC < 60% 
og en restriktiv FEV1/FVC ratio predikerer økt mortalitet (Morgan C, 2003). Basert på LFT kan pasienter 
med progresjon utredes nærmere eller behandles mer intensivt og uansett følges tett som en risiko-gruppe. 

Lungevolum (TLC = Total Lung Capacity) bestemmes av Residual Volum (RV) og Vital-Kapa-

sitet (VK). 

Restriktiv lidelse: VK er nedsatt. RV uendret eller redusert 

Emfysem: VK uendret, RV økt 

Gassdiffusjonskapasitet (DLCO) måler en rekke faktorer som bl.a. ventilasjonen, blanding og diffusjon av 
gasser, gasstransport over alveolmembranen, blanding og diffusjon i alveole-kapillærene og sirkulasjonen 
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mellom lungekretsløpet og det systemiske kretsløpet. Test-resultatene er ikke minst avhengig av pasientens 
innsats og samarbeid. 

Lunge-manifestasjoner (tilpasset etter Wells AU: Semin Respir Crit Care Med 2007) 

Lungesykdom Lungefunksjon DLCO Oksygenmetning i ro 

Lungefibrose Restriktiv Redusert Hypoksi ved langt-kommet sykdom 

Vaskulær 
lungesykdom Normal Redusert Hypoksi i ro ved moderat pulmonal 

hypertensjon 

Bronkiektasier Blandet eller 
obstruktiv Variabel Hypoksi i ro i endestadium 

Ekstrapulmonal Restriktiv lav eller normal Hyperkapni ved respirasjonssvikt, men 
oksygen normal 

Alveolær 
blødning Variabel normal eller påfallende høy Hypoksi 

Litteratur 
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Gregg L Ruppel, Respir Care, 2012 
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192. 

MIKROBIOTA, TARMFLORA (REV 003) 
Øyvind Palm 

Læingsmål REV 003 

Definisjon 

Tarmens bakterier, virus og sopp kalles mikrobiota. Denne har stor betydning for vår helse og utvikling 
av sykdom. Mikrobiell balanse- eller fordelings-forstyrrelser i tarmen (dysbiose) kan  forårsake eller påvirke 
forløpet av sykdommer. Dermed har bakterier i tarmen (microbiota) og  fordelingen mellom disse er av 
betydning for vår helse. 

Tarmens endotelceller og mucosa er barrierer mellom potensielle livstruende infeksjoner (tarmbakterier) 
og kroppens indre (blodårer og vev). “Ett cellelag skiller mellom liv og død”. Infeksjoner i tarmen, intok-
sikasjoner, medikamenter (NSAIDs) og sykdom (inflammatorisk tarmsykdom, IBD) øker tarmveggens 
permeabilitet. I tarmveggen (mukosa, submukosa)  foreligger et betydelig immunforsvar som skal slå ned 
infeksjoner ved å nøytralisere penetrerende angens. Denne delen av immunsystemet antas å være av betyd-
ning også for utvikling autoimmune sykdommer. 

Historie 

Kunnskap om tarmbakterier og helse er ikke ny. Nobelprisvinner i fysiologi/medisin i 1908, russeren Ilja 
Metsjnikov, forsket på hvordan melkesyrebakterier henger sammen med menneskers helse. Siden 1990-tal-
let har en blitt økende klar over at bakteriene kan ha både gunstig og ugunstig effekt på immunsystemet. 

Patogenese 

Vi er avhengig av tarmbakteriene for fordøyelse av maten, dannelsen av viktige næringsstoffer og for optimal 
funksjon av immunsystemet. I en velfungerende tarm er det mikrobielle mangfoldet svært høy og artene 
«kommuniserer» innbyrdes slik at ingen blir utradert eller kommer i alvorlig mindretall. Tarmens micro-
biota bidrar til å opprettholde balansen mellom immunrespons mellom regulerende T-celler (Tregs), T 
hjelper-17 -celler (Th17) på tarmens overflate (mucosa). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=basiskompetanse#849ab570-a5ea-4a47-8d4c-c7b8066d7a89ecc14976-0533-489a-88c7-3dd8726cf4b7


Bruk av antibiotika og ensidig kosthold er årsaker til at vi mister mange opprinnelige bakterier. Lavt mang-
fold, alvorlige forstyrrelser eller sammenbrudd i dette økosystemet fører til dysbiose som kan gi seg utslag i 
en rekke ulike lidelser, inklusive autoimmune revmatiske sykdommer. 

Dyrestudier tyder på at fettfattig kost gir en gunstig fordeling av de ulike tarmbakteriene enn fet mat, og at 
fordelingen av de ulike tarmbakterier kan være av betydning for utvikling av revmatisk sykdom (Scott KP, 
2015).Matvarer tilsettes konsistens-midler (emulgatorer, fortyknings-midler og stabilisatorer) for å bevare 
konsistensen. Karboksymetyl-cellulose (E466) og mono- og diglyserider av fettsyrer (E471) kan gi intesti-
nal inflammasjon, og polysorbat (E433) kan medføre fedme i dyreforsøk. Ikke alle tilsetningsstoffer antas å 
være ugunstige. Lecitin (E322) kan være gunstig for tarmen (Zinöcker MK, 2019). 

Mikrobiota og sykdommer 

Over de siste ti-årene har økende mengde data vist at endring av intestinal microbiota (dysbiose) bidrar 
til debut eller utvikling av en rekke revmatiske sykdommer ved å endre balansen mellom pro- og anti-
inflammatorisk immunrespons. Sykdommene omfatter revmatoid artritt (RA), systemisk lupus (SLE), 
Bekhterevs / ankyloserende spondylitt, systemisk sklerose og Sjøgrens syndrom (Zhong D. 2018), men også 
cancer, depresjon, barns helse og livslengde. Interaksjoner mellom tarmfloraen, tarmepitelet og immuncel-
lene i gastrointestinal mucosa har vist seg å kunne både øke og redusere immunsystemets aktivitet både 
lokalt og systemisk (Forbes J.D, 2016). 

Behandling 

Det forskes på ulike måter å manipulere tarmens bakterier og deres funksjon. Trolig vil dette føre til nye 
supplerende behandlinger i fremtiden. 

Litteratur 

Paolino S, 2019 

Ding R-x, 2019 

Zhong, D. 2018 

Forbes J.D, 2016 

Van de Wiele T, 2016 
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193. 

NAVS TJENESTER (REV 090) 
Øyvind Palm 

Læringsmål REV 090 

Definisjon 

NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet 
som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp (Arild 
Aspøy, Lars Petter Berg, snl. No, 2020). 

NAVs mål 

• Flere i arbeid 
• Bedre brukerstøtte 
• Pålitelig forvaltning 

Blant NAVs viktigste oppgaver er håndtering av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og 
hjelpemidler. Legene har en viktig oppgave i å gi nødvendige pasientopplysninger til NAV. Det tas for gitt 
at spesialist-kandidater (LIS-2) fra tidligere (LIS-1) har innsikt i følgende: 

• Etiske aspekter ved fordeling og prioritering av samfunnsresurser til helse 
• Kjenner til aktuelt regelverk 
• Kjenner sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter 
• Kan reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen og balansere rollen som pasientenes 

hjelper med å være portvakt og forvalter av felles resurser 

NAV har nettsider med informasjon om følgende: 

• Legers rolle ved sykemelding, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger, 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=ikke-medikamentelle-behandlingsmuligheter
https://brukere.snl.no/43074
https://snl.no/NAV
https://snl.no/NAV
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere


hjelpemidler, yrkesskade / yrkessykdom, grunn- og hjelpestønad. 

• Lover og regler (lovdata,no) 

• Lege og behandlertelefon (snakke med veiledere i NAV) 

Som ansatt i spesialisthelsetjenesten vil en bli bedt om skriftlige uttalelser som sakkyndig på bakgrunn av 
spesielle fagkunnskaper. For ikke ferdige spesialister er det viktig å samarbeide med veileder eller annen 
spesialist i avdelingen. En erklæring gjøres oftest på vegne av avdelingen og skal da gjenspeile avdelingens 
mening i slike saker. Dersom en ikke har aktuell kompetanse er det essensielt å informere om dette og 
eventuelt finne en annen som kan overta saken. Legeforeningen tilbyr nettkurset «Sakkyndig arbeid» som 
pr 2020 er obligatorisk for alle leger i spesialistutdanning. 

Essensielle spørsmål som NAV ønsker svar på 

• På hvilken måte påvirker sykdommen / symptomene funksjonsevnen? 

• Hvordan begrenser sykdommen/symptomene mulighetene til aktivitet og deltakelse? 

• Hvilke muligheter finnes til tross for begrensingene? 

For å skrive en erklæring til NAV må en kjenne til hensikten og mandatet. Det bør alltid foreligge en skriftlig 
bestilling fra NAV. Vanligvis bes pasienten samtykke til at erklæringen gis. 

NAV er pliktig til å innhente nødvendige opplysninger når en pasient fremme krav om ytelser. Hensikten 
er å kunne vurdere om vilkårene er oppfylt. 

En lege plikter å undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige 
for å kunne vurdere rettigheter og plikter (Ftl. paragraf 21-4 i Helsepersonell-loven paragraf 27). 

God sakkyndighet kan oppsummeres 
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Erklæringen består av beskrivelse, vurdering og konklusjon (eller anbefaling) 

Upartisk fremstilling 

Nøyaktige og korrekte faglige beskrivelser og vurderinger 

Skille mellom objektive funn og skjønnsmessige vurderinger 

Samsvar mellom den beskrivende del og konklusjoner/anbefaling 
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194. 

PET/CT (REV 042) 
Øyvind Palm 

Læringsmål REV 042 

Definisjon 

18-fluordeoxyglukose positron emisjonstomografi (18FDG PET/CT) er en scintigrafisk undersøkelsesme-
tode som kombineres med CT-undersøkelse. En ser da godt hvor det scintigrafiske opptaket er lokalisert i 
kroppen. Undersøkelsen er unik fordi den synliggjør vevets funksjon, ikke bare utseende. Metoden er kjent 
som undersøkelsen som ”redder flere fra kreftdøden”, og hovedindikasjonene er fortsatt diagnostikk og 
oppfølging av kreftsvulster. 

18 FDG PET/CT brukes for å stille revmatiske diagnoser og for å kartlegge utbredelsen av 

enkelte revmatiske sykdommer. 

I Oslo finnes permanente PET/CT maskiner finnes tiden ved OUS (Radiumhospitalet, Ullevål 

sykehus og Rikshospitalet) og ved Aleris som er et privat sykehus i Oslo. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e4b2a491-885b-44b1-a0e2-9edf6d31d7d4
https://en.wikipedia.org/wiki/Fludeoxyglucose_(18F)


PET/CT hos en 86 år gammel kvinne med 
artritt i flere ledd (Skuldre, albuer, håndledd, 
hofter, knær og ankler). A) Maksimal opptaks 
projeksjon (MUP). B+C) opptak også aksialt. 

Grunnleggende 
prinsipper 

PET/CT benytter radioaktive glukose-molekyler 
(18FDG isotop). Disse sukker-molekylene tas særlig 
opp i celler som har et aktivt stoffskifte slik en ser ved 
pågående revmatisk betennelse. 18FDG utstråler posi-
tivt ladede elektroner (positroner) som registreres slik at 
det lages et bilde av strålingen fra kroppen. I kreftceller 
er opptaket spesielt kraftig fordi det i tillegg er relatert 
til økt aktivitet i enzymene transmembranglucose-
transporter-1 og hekso-kinase-2. 

• Opptak ved revmatisk betennelse skyldes 
opphopning av 18FDG i immunceller som 
makrofager, fibroblaster og i vev som repareres 
(granulasjons-vev). Organer som normalt forbruker mye sukker, er hjerne og hjerte. Ved PET/CT ser 
et kraftig opptak der, noe som er normalt 

• Fordi det radioaktive stoffet skilles ut gjennom nyrer og urinblære ses normalt høyt opptak også i 
disse urinveiene 

• I leveren ses normalt et middels kraftig opptak av 18FDG. Opptaket i levervev brukes ofte som en 
referanseverdi til sammenligning 

Illustrasjon: Yamashita H, Kubota K, Mimori A – Arthritis research & therapy (2014). CC BY-4.0 

PET/CT ved revmatisk sykdom 

Før undersøkelsen er faste nødvendig, og det gjelder spesielle retningslinjer for diabetikere 

Prednisolon i høye doser (over 10 mg/dag) kan redusere opptaket og dermed nytten av 

undersøkelsen, når det gjelder revmatiske sykdommer 

Glukose-nivået i blodet er av betydning for en vellykket undersøkelse. 

18FDG produseres i timene før undersøkelsen er planlagt. Etter innsprøytning i kroppen vil 18FDG fordele 
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seg i løpet av ca. 60-90 minutter (90 min. ved vaskulitt), og bilde-takningen varer deretter ca. 45 minutter. 
Strålebelastningen er ikke spesielt stor (5-18mSv), men bør tas hensyn til hvis flere undersøkelser vurderes. 

Etter en PET/CT-undersøkelse stråler kroppen radioaktivt i 4-5 timer. En må da unngå nærkontakt med 
gravide og små barn 

Utfyllende praktisk informasjon før PET/CT-undersøkelse finnes på sidene til OUS her. 

Teknisk informasjon 

En forutsetning for PET/CT undersøkelse er tilgang på aktiv isotop. 18FDG produseres i en partikkelak-
selerator (syklotron) ved at høyenergetiske protoner fra hydrogengass skytes inn i anriket vann. Protonene 
tilføres energi nok til å omdanne stabile oksygen-18 atomer til radioaktive fluor-18 atomer. 18FDG har kort 
halveringstid (110 minutter) og må brukes kort tid etter den er produsert. 

For å beskrive graden av opptak i vev benyttes ofte ”The standardised uptake value” (SUV). Denne baseres 
på en ratio mellom regionalt (patologisk) opptak og opptak svarende til den homogene distribusjonen i 
pasienten (for eksempel i lever) (Harry VN, Semple SI, Parkin DE, Gilbert FJ, Lancet Oncol 2010). 

For å beskrive graden av opptak i vev benyttes ”The standardised uptake value” (SUV). Denne baseres på en 
ratio mellom regionalt (patologisk) opptak og opptak svarende til den homogene distribusjonen i pasienten 
(for eksempel i lever) (Harry VN, Semple SI, Parkin DE, Gilbert FJ, Lancet Oncol 2010). 

Vaskulitt-sykdommer 

Temporalis arteritt 

En tidlig prospektiv studie (2001) med PET/CT ved revmatisk sykdom ble brukt på pasienter med feber av 
ukjent årsak. Den påviste at FDG-opptak i store thorakale blodkar. Biopsi fra arteria temporalis bekreftet 
temporalis arteritt blant pasienter eldre enn 50 år (Blockmans D et al, 2001). Funnene markerte starten på 
en rekke nye studier som har gitt oss bedre innsyn i sykdomsutbredelse ved temporalis arteritt. Temporal 
arteriene (tinning-arterier) synes imidlertid dårlig på PET/CT, siden de er ganske små. Bare enkelte nyere 
studier har vist at disse arteriene kan fremstilles. Ultralyd-undersøkelse og vevsprøve av tinning-arteriene 
er mer aktuelle for å påvise revmatisk betennelse der. Imidlertid har mange med Temporalis arteritt også 
revmatisk betennelse i større blodårer. 

En studie av 35 pasienter med biopsi-verifiserte temporalis arteritt viste høyt 18FDG-opptak hos totalt 83%. 
Subcalvia-arteriene var hyppigst angrepet (74%). Thorakal-aorta (over50%). Femoral-arteriene (37%). Axil-
laris– og iliaca-arteriene kan også vise opptak. 

En har påvist at opptaket av 18FDG avtar betydelig straks behandling (med Prednisolon) er påbegynt. I 
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PET/CT ved Takayasus arteritt. Opptak i aorta 
descendens. 

påfølgende seks måneder kan imidlertid et visst opptak i arteriene vedvare, muligens relatert til reparasjon-
sprosessen (vaskulær re-modulering). 

Det er kjent at både arr-dannelse og blodåre-forkalkning (aterosklerose) kan gi opptak som 

kan være vanskelig å skille fra vaskulitt. 

I klinisk praksis vil de fleste tilfeller av temporalis arteritt diagnostiseres på bakgrunn av en kombinasjon av 
sykehistorie, det kliniske bildet med tegn på revmatisk betennelse, ultralydfunn og temporalis-biopsi 

I biopsi-negative eller atypiske tilfeller kan imidlertid PET/CT-undersøkelse være et diagnostisk viktig 
hjelpemiddel 

Det er kjent at 10-20% med Temporalis arteritt utvikler aneurismer på aorta (hovedpulsåren) og at blodårer 
som har vist høyt 18FDG opptak er mest utsatt (deBoysson H, 2016) 

Non-kranial storkars-vaskulitt 

Tilstanden har mange fellestrekk med temporalis 
arteritt, men uten at tining-arteriene (arteria tempo-
ralis er angrepet. Sykdommen kan inndeles i ulike 
typer. PET/CT kan bidra til å vise utbredelsen av 
revmatisk betennelse i de store pulsårene. PET/CT er 
mindre egnet i oppfølging under behandling, fordi 
reparasjons-prosessen og arr-forandringer også gir 
opptak av 18FDG. 

IgG-4 relaterte sykdommer 

Ved kronisk periaortitt, ofte en IgG4 assosiert skleroserende sykdom, foreligger økt 18FDG opptak i hoved-
pulsåren og de største forgreningene. 

PET/CT-undersøkelse kan være nyttig for å kartlegge sykdoms-utbredelse (referanse: Zhao Z, 2016). Fordi 
kronisk periaortitt kan være assosiert med kreft, kan PET/CT også vurderes som en del av kreft-utredning 

Polymyalgia revmatika 

Også ved polymyalgia revmatika (PMR) har studier med PET/CT økt vår forståelse av sykdommens utbre-
delse (Owen CE, 2015). Blant pasienter uten samtidig temporalis arteritt (negativ a. temporalis biopsi, 
fravær av hodepine, kjeve-klaudikasjon eller synsforstyrrelse), har PET/CT vist vaskulitt hos 31%, med 
størst opptak i subcalvia-arteriene, men med klart lavere intensitet enn ved temporalis arteritt. Mest typisk 
er likevel et moderat 18FDG opptak rundt ledd (sener, senefester slimposer og i deler av ryggen. 
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• Ved PMR bekrefter PET/CT-undersøkelse hyppig ledd-nær revmatisk betennelse i 
◦ Skuldre (94%) 
◦ Hofter (89%) 
◦ Nakke og rygg (51%) 

Klinisk nytte av PET/CT ved PMR er likevel begrenset. I de fleste tilfeller stilles sikker diagnose på bak-
grunn av typiske symptomer hos en eldre person, og undersøkelsesfunn med høy senkningsreaksjon, høy 
CRP og fravær av infeksjon og andre årsaker. 

Takayasus arteritt 

Takayasus arteritt kjennetegnes ved revmatisk betennelse i blodåreveggene i hovedpulsåren (aorta) og de 
tilgrensende store pulsårer hos unge kvinner. Samtidig foreligger revmatisk betennelse og utslag i beten-
nelsesprøver i blodet som CRP og senkningsreaksjon (SR). Dessverre diagnostiseres sykdommen ofte i sent 
stadium, når det har utviklet seg varig trange (stenotiske) eller tette (okkluderte) blodårer eller aneurismer. 
PET/CT er blitt et nyttig verktøy til å diagnostisere sykdommen i en tidlig, pre-stenotisk fase ( Alibaz-Oner 
F, 2015). Illustrasjon ovenfor: Kim J, Oh MD – Infection & chemotherapy (2015). CC BY-NC 3.0 

18FDG-opptak avtar under behandling, noe som taler for at opptaket korrelerer med syk-

domsaktiviteten. Noe økt opptak kan forekomme likevel i flere år etter at den revmatiske 

betennelsen er under kontroll. Årsaken kan være lavgradig revmatisk betennelse eller 

reparasjons-prosessen 

Indikasjoner for PET/CT ved Takayasus arteritt er diagnostisering, spesielt i tidlig sykdomsfase. Nyttever-
dien senere i sykdomsforløpet og under behandling er mer usikker 

Granulomatøs polyangiitt (GPA/Wegeners) 

Ved GPA og andre vaskulitt-sykdommer som angriper mellomstore- og små blodårer, har PET/CT ikke 
vist seg så nyttig som for vaskulitt i store arterier, selv om enkelte rapporter foreligger. 

Opptak av 18FDG er relativt svakt i granulomer for eksempel i lungene. Metoden kan ikke erstatte 
vevsprøver (biopsi) i diagnostisering av GPA, ( Soussan M, 2014), men kan bidra til en viss kartlegging av 
sykdoms-utbredelsen. Imidlertid kan PET/CT hjelpe for å utelukke kreft (eller metastaser) som kan ligne 
granulomer og som gir høyt 18FDG opptak, dersom det er i tvil om diagnosen 

Feil tolkning av PET/CT ved vaskulitt 

Ikke alt av 18FDG opptak i blodårene skylles aktiv vaskulitt. Andre årsaker: Reparasjonsprosess / Re-mod-
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ulering (arr-forandringer). Lav sykdomsaktivitet som er uten behandlingsmessig betydning. Aterosklerose 
(blodåre-forkalkninger). Kombinasjoner av de nevnte. 

Systemiske bindevevssykdommer 

Dermatomyositt og kreft 

Enkelte revmatiske tilstander er assosiert med kreft-sykdom. Screening med PET/CT-undersøkelse kan da 
være et alternativ eller supplement til vanlig kreft-utredning. Dette gjelder særlig for dermato-myositt hos 
voksne. I en studie ble det funnet underliggende kreft hos 29 av 121 pasienter (24%) med dermato-myositt 
(Fardet L, Gain M et al, Medicine Baltimore  2009). Høy alder, mannlig kjønn, svelgevansker, manglende 
behandlingseffekt og hudmanifestasjoner er risikofaktorer i tillegg til antistoffene TIF1-gamma og NXP-2. 

• En årlig cancer-screening med PET/CT i minst 3-5 år er foreslått dersom risikoen er spesielt høy 
(Selva-O’Callaghan A et al, Current Opinion Rheumatology 2010) 

Nytten av kreft-screening ved polymyositt / dermato-myositt med PET/CT hos voksne er sammenlignet 
med konvensjonell screening som inkluderte CT-undersøkelse av thoraks og abdomen (bryst- og mageom-
rådene), tumormarkører, ultralyd, mammografi og gynekologisk undersøkelse for kvinner. Av 9 krefttil-
feller (blant 55 myositt-pasienter), forelå økt 18FDG opptak hos 7 (en falsk-positiv), mens 44 var negative 
(tre falsk-negative) og fire var ikke konklusive. Resultatet var sammenlignbart med konvensjonell kreft-
screening (9 positive, hvorav 2 falsk-positive. To falsk-negative blant de øvrige 46) (Selva-O’Callaghan A, 
2010). Resultatene bekrefter at kreft-screening ved dermato-myositt hos voksne anbefales, men dessverre 
også at utredningen med PET/CT heller ikke er perfekt. 

Det er kjent at revmatisk muskel-betennelse (myositt) medfører økt, diffust 18FDG opptak i muskelvevet, 
men MR-undersøkelse, elektro-myografi (EMG) og måling av kreatin kinase (CK) i blodet er bedre 
markører. Imidlertid er det ennå ikke forsket mye på dette området (Al-Nahhas A,  Ann.N.Y. Acad. Sci 
2011) 

SLE (Lupus) 

Ved systemisk lupus erythematosus (SLE) kan PET/CT -undersøkelse være nyttig i spesielle tilfeller. Fordi 
18FDG akkumuleres i spesielle hvite blodlegemer (lymfocytter), får en økt 18FDG opptak i lymfeknuter 
ved aktiv SLE. Denne delen av sykdomsutbredelsen blir dermed synlig. Angrep på sentralnervesystemet 
(Nevropsykiatrisk lupus) er ofte vanskelig å diagnostisere fordi symptomene spenner fra hodepine, aseptisk 
meningitt og demyeliniserende syndrom til psykose eller slag. PET/CT kan imidlertid vise redusert glukose-
opptak (metabolsk aktivitet) i deler av hjernen (særlig i parieto-occipital regionene) når undersøkelsen er 
planlagt for det. PET/CT ved SLE kan dermed bidra til å synliggjøre sykdoms-utbredelse og sykdoms-
aktivitet i tillegg til å øke vår forståelse av sykdomsmanifestasjonene i nervesystemet (Curiel R et al, Ann 
N.Y. Acad.Sci, 2011). 
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Sjøgrens syndrom 

Ved primært Sjögrens syndrom vil pågående revmatisk betennelse i spyttkjertler påvises PET/CT. 

PET/CT har likevel ikke funnet en plass i diagnostikken av Sjøgrens syndrom fordi andre metoder som 
ultralyd, MR-undersøkelser og finnålsbiopsier er gode og til sammen gir mer informasjon (Jadvar H, 2005). 

Revmatoid artritt 

PET/CT ved revmatoid artritt (RA) gir økt 18FDG opptak i ledd med aktiv revmatisk betennelse. Ved 
undersøkelsen kan en få oversikt over hvilke ledd som er angrepet i hele kroppen. 

Det vist en sammenheng mellom 18FDG opptak og sykdomsaktivitet, noe som kan brukes til å følge av 
behandlingsrespons. Dersom også leddene i nakken er angrepet (atlantoaksial leddaffeksjon) kan beten-
nelsen der påvises tidlig (Kubota K et al Ann.N.Y. Sci. 2011). Imidlertid har andre metoder som under-
søkelser med ultralyd- og MR høyere oppløsning og nøyaktighet, samt at de er mindre kostbare uten å 
benytte røntgen-stråling. 

Revmaknuter (Revmatoide noduli) i lunger kan være vanskelig å skille fra kreft. Ved PET/CT tar revma-
toide noduli i liten grad opp 18FDG (referanse: Gupta P et al Clin Rheum 2005). PET/CT  kan i tvils-
tilfeller derfor lettere skille revmaknuter  fra kreftsvulster som forventes å gi et kraftig opptak. Likevel, i 
enkelte tilfeller foreligger det kraftig 18FDG opptak også i revmaknuter (Chhakchhuach CL, 2013). 

Sarkoidose 

Sarkoidose kjennetegnes ved at sykdommen danner knuter, såkalte granulomer og disse kan ses på PET/
CT. Undersøkelsen bidrar da til en oversikt over sykdommens utbredelse. Opptaket av 18FDG er svakere 
enn forventet ved kreftsvulster. Tydelig opptak i angrepne lymfeknuter, lunger, skjelett, muskler og hjerte-
muskelen kan likevel påvises. Om forandringene som påvises skal behandles eller ikke vurderes i hvert enkelt 
tilfelle (referanse: Tregliga G, 2014). PET/CT kan påvise sarkoidose også i hjertet når undersøkelsen er plan-
lagt for det, men MR-undersøkelse er et godt alternativ. 

Konklusjon 

For revmatologer er PET/CT et nyttig verktøy innen diagnostikk av vaskulitt i store pulsårer. Ved syk-
dommer assosiert med kreft-risiko, som bindevevssykdommen dermatomyositt hos voksne og ved spesielle 
problemstillinger ved andre revmatiske sykdommer kan screeningundersøkelser med PET/CT også være 
aktuelt. 
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195. 

REGISTRE FOR KVALITETSSIKRING 
(KVALITETSREGISTRE REV 091) OG 
FORSKNINGSREGISTRE (REV 044) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 044, REV 091 

Definisjon 

Et register er et organisert system som bruker observasjonsstudie-metoder til å samle uniforme data for eval-
uering av spesifikke resultater i en definert populasjon med en bestemt sykdom, tilstand eller eksposisjon. 
Hensikten med medisinske registre er å oppfylle forhåndsbestemte vitenskapelige, kliniske eller helsepoli-
tiske hensikter. 

Historie 

Skandinavia har vært tidlig ute med medisinske registre for kvalitetssikring og forskning. Nasjonalt Lepra 
Registrer ble etablert i 1857 (Irgens LM 2012) og det norske Medisinske Fødselsregister i 1967 (Irgens LM, 
2000). Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) og Norsk Vaskulittregister og biobank 
(NorVas) fikk konsesjoner i 2013. 

Kvalitetsregistre 

Kvalitetsforbedring av helsetjenesten er hovedformålet med opprettelse av medisinske kvalitetsregistre. 
Resultater fra kvalitetsregistrene er en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid i klinikken da de kan avdekke 
områder for kvalitetsforbedring, være utgangspunkt for kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter og overvåke 
at behandling holder god kvalitet. Kvalitetsregistre er dermed et verktøy for læring og stadig forbedring. 

Flere fagområder mangler kunnskap om hva som er den beste behandlingen for en tilstand, eller har ikke 
definert et målnivå for behandling. Resultater fra kvalitetsregistre kan bidra til å beskrive ulik praksis, og 
etterlevelse av faglige retningslinjer av betydning for behandlingsutfallet. Ved å presentere uønsket variasjon 
i kvalitet, gis fagmiljøene mulighet til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring i helsetjenesten. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=akademisk-kompetanse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23278649/
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1600-0412.2000.079006435.x?sid=nlm%3Apubmed
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1600-0412.2000.079006435.x?sid=nlm%3Apubmed


Den vanligste bruken av kvalitetsregistre er til dokumentasjon av klinisk effekt og kostnader. Størst praktisk 
nytte av kvalitetsregistre har en sett innfor kirurgi, deriblant behandling av kreft og innsetting av proteser. 

Pasient-rapporterte resultater (PROMS) er blitt vanlige variabler, for eksempel for antall smertefulle/
ømme ledd. Disse er subjektive og må ikke forveksles med objektive mål som artritt (ved klinisk under-
søkelse, eller bildediagnostikk). 

Retrospektive data som ekstraheres fra pasientjournaler kan være verdifulle, men krever mye manuelt 
arbeid dersom en ikke bruker strukturerte journalsystemer. 

Lokale og nasjonale kvalitetsregistre 

Lokale kvalitetsregistre brukes for overvåkning innen et begrenset område. Et lokalt kvalitet-

sregister er Register for Medisinsk Utprøvende Behandling (MEDUB) ved OUS, Rikshospi-

talets revmatologiske seksjon. Hensikten er å spesielt overvåke pasienter som får legemidler 

utenfor godkjent indikasjon. I tillegg gir registeret informasjon om utfallet for hvert legemid-

del og indikasjon. 

Nasjonale kvalitetsregistre skal gi fagmiljø og helsemyndigheter oversikt og muligheter til å 

korrigere skjevheter mellom de ulike enheter som registrer data. I Norge har vi i revmatologi 

to nasjonale kvalitetsregistre: Norsk Artrittregister (NorArtritt)   og Norsk Vaskulittregister 

(NorVas) . 

Forskningsregistre 

Forskningsregistre har en annen målsetning enn kvalitetsregistre. Variablene i registre skal danne grunnlag 
for forskning. Det krever oftest et skriftlig samtykke fra pasientene. Et bredt samtykke kan gjøre at register-
data kan suppleres, kobles mot andre registre og publiserer. Eksempler på forskningsregistre i norsk revma-
tologi er NOR-DMARD ved Diakonhjemmet sykehus og NOSVAR ved OUS, Rikshospitalet. Eksempler 
på internasjonale registre internasjonale registre med norsk deltakelse er EuroMyositis registry og EUSTAR 
(Systemisk sklerose). 

Perspektiver 

• Essensielt for ethvert medisinsk register er kvalitet, nøyaktighet og kompletthet. Fremtidige tiltak for 
å redusere feilkilder og underrapportering 

• Økende bruk av pasient-rapporterte data som kan sammenholdes med andre variabler. 
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• Økende utbredelse av digitalt utstyr som samler helsedata (“big data”) 
• Kobling mellom ulike helseregistre og administrative data 
• Utstrakt bruk av strukturerte journalsystemer og maskinlæring (“kunstig intelligens”) 

Litteratur 

Tonner C, 2017 

Mulder DS, 2019 

Referanser 

• Kvalitetsregistre. no 
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196. 

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING, 
VEILEDERE, PROSEDYRER OG 
ANBEFALINGER (REV 015) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 015 

Nytte 

Klinisk praktiske retningslinjer, prosedyrer og anbefalinger er effektive verktøy for anvendelse av evidence-
basert medisin. Bruk av retningslinjer reduserer ulik praksis og skal bidra til bedre kvalitet og rettferdig 
bruk av helse-kostnader. I homogene populasjoner er bruken klart nyttig, for eksempel vaksinasjonspro-
grammet for barn. På områder der klinisk praksis er svært variabel kan bruk av retningslinjer strømlinje-
formede tiltakene slik at man får samlet erfaring å bygge videre på. 
Systematisk oppbygging av medisinsk kunnskap over de siste 5-6 dekader har bidratt betydelig til at 
alvorlige revmatiske sykdommer diagnostiseres tidligere og behandles mer effektivt. Behandlingen av 
inflammatoriske revmatiske sykdommer skal derfor bygge på evidensbasert medisinske metoder så langt 
som mulig. 

Retningslinjer, veiledere, anbefalinger og prosedyrer baseres i første rekke på resultater av 

oppsummerende studier, metaanlayser og store randomiserte kliniske studier. 

I enkelte tilfeller (sjeldne sykdommer) baseres anbefalinger på andre typer publiserte vitenskapelige under-
søkelser og ekspert-gruppers uttalelser. En må da være klar over høyere risiko for feil (se kapitlet om Forsk-
ingspublikasjoner). Retningslinjer gjelder vanligvis for bestemte grupper pasienter med spesifikke 
diagnoser. 

Målet 

Målet når en lager retningslinjer, veiledere, prosedyrer og anbefalinger er konsensus basert på grundig 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer


gjennomgang av aktuell litteratur. Det er ønskelig at de brukes oftest mulig, også for å unngå unødvendig 
kostnader på tiltak som ikke har forventet effekt. 

Innvendinger 

Selv om praktiske retningslinjer, prosedyrer og anbefalinger vinner popularitet er det omdiskutert om de 
medfører direkte fremskritt i klinisk praksis (Geleris P, 2011). 
Problemer omfatter manglende tilgjengelighet i klinisk praksis når de trengs som mest (noe som bedres 
ved digital publisering), lang utviklingstid, uegnet for lokale forhold, mangel på aktiv bruker-medvirkning. 
De fleste er utviklet på basis av homogene populasjoner og med flere eksklusjonskriterier, mens pasientene 
i klinisk praksis er svært ulike, til dels fravikende fra studie-populasjoner til tross for samme diagnose. 
Noen retningslinjer er over-forenklet, mens andre er for ambisiøse, for komplekse og mangler fleksibilitet 
for anvendelse i en travel klinisk hverdag. 

Bruk av retningslinjer i klinisk praksis har flere ulemper og skal håndteres etter kloke valg. Retningslinjer er 
basert på grupper av pasienter og mangler ofte høyde for at enkelte har fysiske, psykiske og sosiale forhold 
som avviker betydelig fra gjennomsnittet. Internasjonale retningslinjer trenger heller ikke være tilpasset 
lokale forhold der genetikk, epidemiologi og tilgang på medisinsk hjelp kan avvike betydelig. 

Retningslinjer, prosedyrer og anbefalinger er laget for diagnoser, ikke den enkelte pasient. De 

skal derfor ikke overstyre persontilpasset medisin. Klinisk praksis bør kombinere klinisk erfar-

ing, evidence-based medisin og særegenheter ved den enkelte pasient 

Veiledere 

Veiledere omtaler og beskriver et fagområde på et generelt og overordnet nivå, mer generelt enn en ret-
ningslinje. Et eksempel er veileder for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR) https://www.nksr.no/. 
En veileder kan inneholde én eller flere retningslinjer for håndtering av spesifikke sykdommer innen fagom-
rådet. Nasjonale veiledere utarbeides av Helsedirektoratet. Et eksempel er Nasjonale retningslinjer for 
utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom. 

Retningslinjer 

Helsebiblioteket beskriver på sin definisjons-side retningslinjer som systematisk utviklede råd og anbe-
falinger utarbeidet for å støtte helsepersonell og pasienter i konkrete helserelaterte situasjoner. Retningslin-
jene gir anbefalinger knyttet til alle ledd i behandlingskjeden – forebygging, diagnostikk, behandling, 
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oppfølging og kommunikasjon til pasient og pårørende. De beskriver også ofte hvilket arbeid som skal 
gjøres og av hvem. En retningslinje er gjerne mer konkret og rettet mot klinisk praksis enn en veileder, men 
betegnelsene brukes om hverandre. Nasjonale retningslinjer (i likhet med nasjonale veiledere) utarbeides av 
Helsedirektoratet. Et eksempel er veileder for diagnostikk, behandling av CFS/ME Utredning, diagnostikk, 
behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. 

Prosedyrer 

Prosedyrer er detaljerte beskrivelser av hvordan helsepersonell bør utføre klinisk avgrensede oppgaver, som 
for eksempel blodprøvetaking, hjerte-lungeredning og spirometrimåling. Prosedyrer kan være medisin-
skfaglige eller administrative. Prosedyrene  lages gjerne på grunnlag av dokumenter som synliggjør 
kunnskapsgrunnlaget for prosedyren og viser valgene som er gjort i utarbeidelsen av disse. En ønsker en 
tydelig sammenheng mellom prosedyren og tilhørende dokumenter som prosedyren bygger på, for eksem-
pel veiledere, retningslinjer, strategidokumenter der brukerønsker, politiske ønsker eller annet er beskrevet. 
Prosedyrer kan samles ofte i metodebøker eller virksomhetens kvalitetssystem. Et eksempel er Norsk Revma-
tologisk Forening / Legeforeningens norske prosedyrer 

Behandlingsanbefalinger 

Behandlingsanbefalinger er konkrete råd og anbefalinger om behandling. Ofte lages sammendrag av en 
retningslinje, der alle behandlingsanbefalingene er trukket ut, slik at retningslinjen blir mer kortfattet 
og brukervennlig. Giftinformasjonen lager for eksempel behandlingsanbefalinger, ut fra sine grunnlags-
dokumenter om forgiftninger. Disse omfatter diagnostikk, behandling og oppfølging, og ledsages av refer-
anseliste. Dermed vil disse behandlingsanbefalingene ligge nær opp mot det som av andre betegnes som 
retningslinjer. 

Helsebiblioteket beskriver at gode retningslinjer, veiledere, prosedyrer og anbefalinger kan endre praksis og 
føre til bedre helse hos pasientene. Å iverksette tiltakene fordrer at den enkelte helsearbeider også bruker sitt 
faglige skjønn selv om dokumentene i utgangspunktet er basert på den beste tilgjengelige forskningsbaserte 
kunnskap. 

Tilgjengelige retningslinjer (veiledere, prosedyrer og handlingsprogram) er av ulik kvalitet. Når vi vurderer 
faglige retningslinjer i denne sammenheng har vi valgt å presentere et litt mindre strengt verktøy som er 
enklere å bruke i praksis. 

Kritisk vurdering av faglige retningslinjer: 
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• Kommer det klart fram hva retningslinjen handler om og hvem som er målgruppen? 
• Er det gjort rede for hvem som har utarbeidet retningslinjen? 
• Er det forskningsbaserte dokumentasjonsgrunnlaget innhentet på en tilfredsstillende måte? 
• Er den metodiske kvaliteten til inkluderte studier vurdert og er det beskrevet hvilke kriterier man har 

benyttet? 
• Er retningslinjene basert på oppdatert kunnskap? 
• Er dokumentasjonsgrunnlaget for retningslinjen tydelig vurdert og gradert 
• Hva forteller retningslinjene? 
• Kan retningslinjene være til hjelp i praksis? 

Generelt vil retningslinjer, veiledere, prosedyrer, anbefalinger veie tyngre om dokumentene har gjen-
nomgått uavhengige fagfellevurderinger og publisert i aktuelle fagtidsskrift av høy kvalitet enn de som er 
basert på en gruppe eksperters meninger. 

Litteratur 

Teksten er basert på litteratur fra Helsebiblioteket og Helsedirektoratet. Helsebiblioteket ved Runar Eggen 
og Anne Hilde Røsvik har beskrevet forskjeller på retningslinjer, veiledere, prosedyrer og anbefalinger. 

Chong CCN, 2018 

Helsedirektoratet 

Norsk Revmatologisk forening: Prosedyrer 

EULAR anbefalinger 

ACR anbefalinger 
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Neonatl lupus med forbigående utslett ved 
SSA/B antistoff hos mor. 

197. 

SVANGERSKAP OG REVMATISK SYKDOM 
(REV 078) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 078 

ICD-10: O 99.8 

Artritt, bindevevssykdommer og vaskulitt har høy prevalens blant kvinner og mange er i fertil 

alder. Sykdomsforløp og behandling under svangerskap og amming er derfor viktig. Svanger-

skap ved revmatisk sykdom må håndteres avhengig av diagnose, individuelt sykdomsforløp 

og behandling. 

Svangerskap påvirkes av revmatisk sykdom i varierende 
grad. Ved revmatoid artritt (RA) blir ca. 50% bedre i løpet 
av svangerskapet, mens ved aktiv SLE, MCTD, myositt, 
Sjøgrens syndrom og vaskulitt-sykdommer anses ofte gra-
viditet som “risikosvangerskap” og følges opp i spesialis-
thelsetjenesten. 

Variabler av betydning er den spesifikke revmatologiske 
diagnose, antistoffer, sykdomsaktivitet, komorbiditet og 
medikamentell behandling. Ideelt bør revmatolog delta i 
planlegging av svangerskap slik at pasienten er godt 
informert og sykdom og medikamenter er tilpasset på best 
mulig måte. Illustrasjon: Friedman D, Duncanson Lj, Glickstein J, Buyon J – Images in paediatric cardiol-
ogy (2003). CC BY-NC.SA 3.0 

Diagnose 

For alle inflammatoriske revmatiske sykdommer gjelder at svangerskapet bør finne sted i en rolig sykdoms-
fase, slik at forventet behov for antirevmatisk medikasjon er minst mulig. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3232542_IPC-5-36-g007&query=pregnancy%20lupus&it=xg&req=4&npos=30
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC3232542_IPC-5-36-g007&query=pregnancy%20lupus&it=xg&req=4&npos=30
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Neonatal lupus med komplett hjerteblokk. 
Nyfødt barn med hjertefrekvens på 54/
min og patologisk EKG. 

Revmatoid artritt 

Ved revmatoid artritt (RA) vil likevel omtrent 50 % av pasientene trenge inflammasjonsdempende behan-
dling i løpet av svangerskapet. Høy sykdomsaktivitet er dessuten assosiert med lav fødselsvekt både ved RA 
og de fleste andre inflammatoriske sykdommer. Barn født små for gestasjonsalder og fødsel for termin er 
også gjennomgående funn i litteraturen. 

• Vennligst les mer i kapitlet om revmatoid artritt. 

Systemisk lupus 

Pasienter med systemisk lupus (SLE) har to-tre ganger økt forekomst av komplikasjoner under svangerskap 
og uønskete svangerskapsutfall sammenlignet med friske kvinner (Clowse ME, 2008). Mest utsatt er 
pasienter med aktiv sykdom de siste månedene før svangerskapet inntreffer eller ved sykdomsdebut under 
svangerskap. Det anbefales at pasienter med SLE konsulterer revmatolog før svangerskap. En vurderer 
da aktuell sykdomsaktivitet, behandling, risikofaktorer (inklusiv estimering av antifosfolipid-antistoff og 
organmanifestasjoner) og legger en videre plan. Pasienter med SLE uten Plaquenil vurderes med tanke 
på oppstart (Samaritano LR, 2020). Generelt anbefales å kontinuere hydroksyklorokin (Plaquenil), pred-
nisolon og azathioprin (Imurel), mens metotreksat, mykofenolat (CellCept), og belimumab (Benlysta) må 
seponeres. Også ACE- hemmere avsluttes. En skifter ofte til Trandate dersom indikasjonen er hypertoni. 
Vennligst les mer i kapittelet om SLE. Ved SSA/B antistoff foreligger, som ved Sjøgrens syndrom (se neden-
for), risiko for kongenital hjerteblokk og neonatal lupus (foto ovenfor). 

Sjøgrens syndrom 

Ved Sjøgrens syndrom og annen forekomst av antistoffene 
SSA og SSB passerer disse placenta og kan medføre føtal hjer-
teblokk hos foster i ca. 1-2% av tilfellene. Dette skjer mellom 
svangerskapsuke 16 og 24-26 (Andreoli L, 2017; Samaritano 
LR, 2020). Regelmessig registrering av fosterets hjerte-
frekvens i denne perioden er anbefalt. Dersom for lav 
frekvens påvises, må videre utredning gjøres av spesialavdel-
ing med tanke på støttende medikasjon under svangerskapet og spesielt forberedelse for pacemaker ved fød-
sel er aktuelt. Etter fødsel får enkelte et lupus-lignende utslett basert på antistoffene overført fra mor. Når 
barnet i løpet av noen kvitter seg med antistoffene, forsvinner utslettet. Barn som får lysbehandling 
(ikterus) er spesielt utsatt. Illustrasjon: Dey M, Jose T, Shrivastava A, Wadhwa RD, Agarwal R, Nair V – 
Facts, views & vision in ObGyn (2014). CC BY.NC 3.0 
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Vaskulitt 

Svangerskap er rapportert ved ulike vaskulittsykdommer, og for enkelte foreligger studier av svanger-
skapsutfall. Generelt foreligger økt risiko for premature fødsler, vekstretardasjon og dødfødsler ved aktive 
vaskulittsykdommer. Behandlingen vil være rettet mot symptomer og organaffeksjon, dreie seg om immun-
suppressiv behandling som er forenelig med svangerskap, antihypertensiv behandling og antikoagulasjon. 

En bør være oppmerksom på kvinnes angst for at deres sykdom skal arves til barnet, selv om det ut i fra vår 
kunnskap er høyst usannsynlig. Blant kvinner med Takayasus arteritt som hadde vært gravide var dette den 
vanligste bekymringen (Gudbrandsson B, Arthritis Car Res, 2017). 

For flere av diagnosene beskrevet i Kompendiet er informasjon om håndtering av svangerskap integrert i 
teksten på de respektive sidene (RA, SLE, Systemisk sklerose, Takayasus arteritt). 

Infertilitet 

Kvinner som bruker NSAIDs, har Prednisolon over 7,5 mg/døgn eller høy sykdomsaktivitet kan trenge 
lengre tid for å bli gravide. Etter høye doser cyklofosfamid kan infertilitet oppstå. Eldre fertile kvinner er 
generelt mer utsatt enn yngre som har større egg-reserver. 

Antistoff 

Pasienter med antifosfolipid antistoff (lupus antikoagulant, anti-kardiolipin, anti-beta-2 glykoprotein) må 
følges nøye opp og behandling forebyggende mot tromboembolier og spontanaborter er ofte nødvendig. 
Ved SSA/B antistoff måles fosterets hjertefrekvens ukentlig i svangerskapsuke 16-26 for å utelukke tegn til 
kongenital hjerteblokk som en del av neonatal lupus. 

Sykdomsaktivitet 

Generelt bør svangerskapet skje mens artrittsykdommen er i en rolig fase. Da er behovet for potensielt 
skadelige medikamenter minst og prognosen best. Generelt medfører høy revmatologisk sykdomsaktivitet 
økt risiko for spontanaborter, tidlige fødsler og barn som er født små for gestasjonsalder. 

Komorbiditet 

Utenom antifosfolipid-syndrom er organ-manifestasjoner viktig og kartlegge for graviditet. Spesielt kan 
nyresvikt være en kontraindikasjon. 
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Svangerskapet bør finne sted i en rolig sykdomsfase slik at behovet for antirevmatisk medikasjon forventes å 
bli minst mulig. Likevel vil omtrent 50 % av pasientene trenge inflammasjonsdempende behandling i løpet 
av svangerskapet. Høy sykdomsaktivitet er assosiert med lav fødselsvekt. Barn født små for gestasjonsalder 
og fødsel for termin er også gjennomgående funn i litteraturen. 

Medikamenter 

Det er essensielt at blant andre anti-revmatiske legemidler som kan skade et foster er skiftet ut eller stanset i 
god tid før graviditet. 

Metotreksat skal seponeres minst 3 måneder før konsepsjon. Folsyre kontinueres gjennom 

svangerskapet. Også amming skal unngås når en bruker metotreksat. 

Ikke-steroide betennelsesdempende medikamenter (NSAIDs) i form av ibuprofen eller 

naproksen som har relativt korte halveringstider, Ibuprofen er foretrekkes og kan brukes fram 

til svangerskapsuke 28 (tredje trimester). Kvinner bør være oppmerksomme på at NSAID kan 

nedsette fertiliteten. 

Kortikosteroider, sulfasalazin, hydroksyklorokin og azathioprin kan brukes gjennom hele 

svangerskapet. Sulfasalazin bør kombineres med folsyre 1mg/dag gjennom hele svanger-

skapet. 

Biologiske legemidler må vurderes individuelt og i henhold til anbefalte retningslinjer. Blant 

TNF-hemmere er certolizumab relativt gunstig fordi medikamentet i liten grad passerer pla-

centa, mens infliksimab og adalimumab akkumuleres i fosteret (aktiv transport av immun-

globuliner). 

JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap (sikkerhetsdata mangler) 

Medikamenter som ikke skal brukes i svangerskap 

• Metotreksat, mykofenolat og cyclofosfamid må ikke brukes. 

• Selektive COX II hemmere mangler tilstrekkelig dokumentasjon på sikkerhet og skal 

ikke brukes i svangerskap. NSAIDs skal ikke brukes i tredje trimester. 

• Leflunomid, mepacrine og tofacitinib mangler tilstrekkelig dokumentasjon på sikkerhet 

og skal heller ikke brukes. 
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Medikamenter som kan anvendes i svangerskap 

• Sulfasalazin, hydroksyklorokin, ciclosporin-A, takrolimus, azathioprin, kolkisin og kor-

tikosteroider kan anvendes. I alvorlige tilfeller kan metylprednisolon og immunglobu-

liner iv brukes. En må alltid evaluere om det foreligger behandlingsbehov. 

• Noen biologiske legemidler kan anvendes på strenge indikasjoner. 

◦ Certolizumab passerer i placenta i liten grad (mindre enn 10%) og er blant TNF-

hemmere som er best egnet dersom behandling gjennom hele svangerskapet er 

aktuelt. 

◦ Etanercept krysser placenta 10-30 % og kan også vurderes brukt gjennom 

svangerskap. 

Andre TNF-hemmere som infliksimab og adalimumab øker konsentrasjonen i fosteret til over 

100% av mors nivå, men kan likevel brukes på strenge indikasjoner og begrensinger Samari-

tano LR, 2020. 

• Rituksimab, anakinra, tocilizumab, abatacept, belimumab og ustekinumab har for lite 

dokumentasjon om sikkerhet i svangerskap og bør erstattes av annen behandling. De 

skal bare brukes dersom ikke annen medikasjon er aktuell for å kontrollere sykdom-

saktiviteten. 

Dersom biologisk behandling er gitt etter svangerskapsuke 22. skal barnet ikke ha levende 

vaksiner de første 6 levemåneder på grunn av noe nedsatt immunforsvar 

Götestam Skorpen C et al , Ann Rheum Dis,  2016 

Samaritano LR, 2020 

Skal ikke brukes ved amming 

• Metotreksat, mykofenolat mofetil, cyclofosfamid, leflunomid, tofacitinib og COX-II 

hemmere utenom celecoxib 

• Tilstrekkelige data for sikkerhet mangler for rituksimab, anakinra, belimumab, ustek-

inumab, tocilizumab og abatacept og bør ikke brukes ved amming. 

Kan brukes ved amming 

• Hydroksyklorokin, sulfasalazin, azathioprin (ikke over 100mg/dag), ciclosporin, 
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takrolimus, kolkisin, prednisolon, immunglobulin, NSAIDs og celecoxib 

• Infliksimab, adalimumab, etanercept og certolizumab 

Götestam Skorpen C et al , Ann Rheum Dis,  2016 

Mer om svangerskap i Kompendiet 

Persontilpasset legemiddelbehandling 

Litteratur 

Samaritano LR, 2020 

Andreoli L, 2017; 

Götestam Skorpen C 2016 (medikamenter) 

Wallenius M, 2011; 

Østensen M,  2011; (biologiske legemidler) 

Nørgaard M  2010 

Nasjonalt Senter for Svangerskap og Revmatisk sykdom (NKSR) 

Norsk Gynekologisk Forening (Veileder fødselshjelp, 2020) 

Helsenorge.no 

Norsk Revmatologisk Forening/Legeforeningen. Pasientinformasjon om legemidler 
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Stills sykdom i voksen alder. PET/ CT viser 
sykdomsaktivitet i benmarg, milt, multiple 
lymfeknuter før og etter behandling. 

198. 

SYSTEMSYKDOMMER I REVMATOLOGI 
(REV 001) 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 001 

Definisjon 

Systemsykdom manifesterer seg in flere ulike organer. 
De fleste inflammatoriske revmatiske sykdommer 
(artritt-sykdommer, systemiske bindevevssykdommer 
og vaskulitt) er systemsykdommer. Nedenfor er listet 
opp en del av disse. Illustrasjon: Yamashita H, Kubota 
K, Mimori A – Arthritis research & therapy (2014). 
CC BY-4.0. 

Revmatiske 
systemsykdommer 

Følgende sykdommer skal tas i betraktning og angis 
her med sine mest karakteristiske trekk: 

Adult Onset Morbus Still 

• Langvarig feber, leukocytose, utslett, lymfeknutesvulst, sår hals, artritt i håndledd 

Anti-fosfolipid Antistoff Syndrom (APLs) 

• Tromboser i vener og arterier, residiverende aborter, trombocytopeni, livedo reticularis. Antistoff i 
blodet 

Antisyntetase Syndrom 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=basiskompetanse#849ab570-a5ea-4a47-8d4c-c7b8066d7a8941278e6e-abd0-4969-b2d4-2e7522e30566
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4289312_13075_2014_423_Fig4_HTML&query=aosd%20pet&it=xg&req=4&npos=1
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4289312_13075_2014_423_Fig4_HTML&query=aosd%20pet&it=xg&req=4&npos=1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


•  ILD, Gottrons, myopati, Raynauds, mekaniker hender. Antistoff. 

Autoinflammatoriske sykdommer 

• Feber som ofte opptrer i regelmessige intervaller. Serositt 

EGPA/Churg Strauss Vaskulitt 

• Tidligere astma, allergi og atopi. Lungesykdom. Antistoff (ANCA) hos mange 

Cogans Syndrom 

• Affeksjon av hørsel og balanse. Øye-manifestasjon 

CREST Syndrom/systemisk sklerose begrenset form 

• Kalsinose, Raynauds, svelgevansker, sklerodaktyli, teleangiektasier, Anti-centromer antistoff / CENP 

Eosinofil Fasciitt 

• Stram, indurert hud, oftest legger og underarmer. Hyperglobulinemi, eosinofili 

Goodpastures Syndrom/ anti-GBM syndrom 

• “Influensa” som etterfølges av glomerulonefritt og lungeaffeksjon. Anti-glomerulus basal (GBM) 
membran antistoff. 

GPA / Wegeners Granulomatose 

• Residiverende øvre luftveissymptomer i anamnesen, lunge– og nyreaffeksjon. Hørsel. Øyet. 
PR3-ANCA. 

IgA-vaskulitt/Henoch-Schönleins Purpura 

• Purpura som begynner distalt, artritt, nyre, IgA-nedslag 

Isolert arteritt i Sentralnervesystemet: 

• Hodepine, fokale utfall 

Juvenil artritt 
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• Ett eller flere ledd, redusert allmenntilstand, feber. 

Kawasakis vaskulitt 

• < 15 års alder, utslett palmoplantart, lymfeknutesvulst, hjerte. Øyet 

Kryoglobulinemi 

• Artralgier, myalgier, purpura, nevropati. Nyrer. Paraproteinemi, Hepatitt C 

Mikroskopisk Polyangiitt (MPA) 

• MPO-ANCA, glomerulonefritt, mononevritis multiplex. Lungeaffeksjon 

Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) 

• Raynauds fenomener, myositt, serositt, Anti-RNP antistoff. 

Polyarteritis Nodosa (PAN) 

• Menn, legg-klaudikasjon, hypertensjon, allmenntilstand, utslett og feber initialt, mikro-aneurismer, 
leukocytose, testikkelsmerter. Nevropati 

Polymyositt, Dermatomyositt og antisyntetase syndromet 

• Proksimal muskelsvakhet, CK, Gottrons, Interstitiell lungesykdom og antistoff 

Revmatoid artritt 

• Feltys syndrom, Interstitiell lungesykdom, revmatoid vaskulitt. Øyet. Anti-CCP antistoff 

Sjøgrens syndrom 

• Eksokrine kjertler, lunger, nervesystem. Øyne. 
• Tretthet, artralgier, tørrhet, høy SR og normal CRP, hypergammaglobulinemi, samt anti-SSA og 

SSB. 

Systemisk Lupus (SLE) 

• Ledd, hud, indre organer, blod 
• Artralgier, utslett, fotosensitivitet, serositt, nyre, feber, neuropsykiatri, myelopati, leukopeni, trom-
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bocytopeni, Anti-nativt DNA antistoff. 

Systemisk Sklerose 

• Raynauds, svelgevansker, lunger, pulmonal hypertensjon, puffy hands, bowed fingers, stramhet av 
hud. Anti-Scl 70 antistoff, anti-centromer antistoff/CENP. 

Takayasus Arteritt 

• Yngre kvinner, først generell sykdomsfølelse, vedvarende høy CRP og SR, så karotidyni (smerter over 
a. carotis på halsen) og brystsmerter. Fortykket arterievegg og stenoseutvikling oftest i thorakal-aorta 
med grener (klaudikasjon i overekstremiteter). 

Temporalis Arteritt 

• Nyoppstått hodepine, eldre pasient, generell reduksjon av allmenntilstand eller lokaliserte funn. 
Øyet. Høy CRP, SR og histologiske funn. 

Vennligst les om organmanifestasjoner ved systemiske bindevevssykdommer i eget kapittel 
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199. 

VAKSINER (REV 083) 
Jan Tore Gran 

Læringsmål REV 083 

Generelt om vaksiner ved revmatiske sykdommer 

Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer generelt er utsatt for infeksjoner, både på grunn 
av grunnsykdommen, men også ved immundempende medikasjon. Vaksiner forebygger infeksjoner ved å 
styrke immunsystemet. Vaksiner mot influensa og pneumokokker bør tilstrebes og andre vaksiner i andre 
tilfeller. 

Noen hovedpoeng 

Influensa-vaksine (årlig) og pneumokokk-vaksine (hvert 10. år) anbefales sterkt til alle med 

inflammatoriske revmatisk sykdom. Vaksinene kan ha redusert effekt ved rituksimab og 

sannsynligvis ved abatacept, men ikke ved metotreksat, TNF-hemmere, tocilizumab eller 

tofacitinib (JAK-hemmer). Vaksinasjon under planlagt rituksimab-behandling bør gjøres før 

behandlingsstart eller etter at effekten er gått ut. 

“Levende” vaksiner mot bl. a. vannkopper og gul feber er i utgangspunktet kontraindisert hos 

immunsupprimerte pasienter. 

Dersom man bruker immundempende medikamenter (DMARDs, biologiske legemidler og kortikosteroi-
der i høye doser (for eksempel Prednisolon > 15mg/dag) er noen generelle forholdregler nyttige: 

“Levende” vaksiner; Man bør unngå “levende” vaksiner. Vaksinene består av reelle, men svekkede mikrober 
som kan medføre sykdom ved et svekket immunsystem. Levende vaksiner: 

• Gul feber 
• Kusma 
• Meslinger 
• Oral poliomyelitt 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=farmakologi


• Oral tyfoid 
• Røde hunder 
• Vannkopper/Zoster 

“Døde” vaksiner inneholder ingen levende mikrober og kan kan ikke forårsake infeksjon. Vaksinasjonssta-
tus bør sjekkes hos alle. Vaksinasjoner bør gis i rolige sykdomsfaser. “Døde” vaksiner kan administreres 
under behandling med DMARDs og TNF-alfa hemmere, men helst forut for B-celle blokkering (se mer 
om rituksimab nedenfor). Influensa-, pneumokokk- og COVID-19- vaksiner bør vurderes hos alle som får 
immundempende behandling med DMARDs, biologiske legemidler og kortikosteroider i høye doser (for 
eksempel Prednisolon > 15mg/dag). 

RNA- vaksiner (Pfizer/Biontech, Moderna) og DNA-vaksiner mot COVID-19 viruset er døde 

vaksiner. 

Svekket vaksine-effekt: Rituksimab reduserer effekt av vaksine hvis vaksinering skjer kortere enn 6 måneder 
etter behandlingen. Helst bør en vaksineres minst 3-4 uker før behandlingsstart med rituksimab. Etter rit-
uksimab-infusjon bør en, om mulig, vente 6 måneder med vaksinering. Peroral kortikosteroid-dose ved 
vaksinasjon skal maksimalt være prednisolon 15 mg per dag i ikke mer enn 14 dager. 

Spesielle pasient-grupper: Humant papillomavirus (HPV) vaksine kan vurderes hos uvaksinerte kvinner 
under 35 år med SLE. Selv om immunsystemet styrkes ved vaksinasjon er risikoen for eksaserbasjon av 
systemisk bindevevssykdom meget liten. Pasienter som har fått fjernet milten anbefales vaksinert mot 
Hemophilus influenzae, B- og meningokokk C. Vaksine mot Hepatitt A og/eller C anbefales bare til 
risikopasienter (ut i fra adferd). Pasienter som har fått rituksimab i løpet av de siste 24 timene med relativt 
store eller kontaminert sår, bør få passiv immunisering med tetanus immunglobulin. Herpes zoster vaksine 
kan vurderes. 

Forut for reiser gjelder de samme reglene som for andre, bortsett fra at levende attenuerte vaksiner bør så 
langt mulig unngås. 

Svangerskap: Vaksinasjon etter Folkehelseinstituttets anbefalinger. Dersom gravide bruker biologiske leg-
emidler etter 22. uke av svangerskapet, skal barnet ikke få levende vaksiner (gjelder oftest vaksine mot 
Rota-virus) første 6 måneder etter fødsel. Eventuell BCG vaksine utsettes. Ved tvil kan Folkehelseinstituttet
eller NKSR kontaktes. 

Immunsuppresjon og vaksiner 

Generelt kan man gi følgende retningslinjer hos immunsupprimerte pasienter: 
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• Tetanus – Difteri toksin: inaktiverte toksiner, trygt og effektivt 
• Pneumokokk vaksine: polysakkarid, anbefales hvert 5-10. år 
• Hemophilus influenzae type B: anbefales bare i forbindelse med splenektomi 
• Meningokokk: polysakkarid, kun til aspleniske og ved noen komplement-mangler 
• Hepatitt A og B: sparsom kunnskap 
• Polio: sjeldent behov 
• Meslinger – Kusma – Rubella: sjelden indisert. Vaksinen kan gi artritt 
• Influensa: indisert 
• Varicella: levende, ikke indisert 

Barnevaksinasjonsprogrammet 

Vaksinasjonsprogrammet i Norge (2020: Folkehelseinstituttet  ) 

• 6 uker: Rotavirus 
• 3 måneder: Rotavirus, Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Hamophilus influenzae-type B- og 

hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B). Pneumokokker (PKV) 
• 5 måneder: DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV 
• 12 måneder: DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV 
• 15 måneder: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 
• 2. klasse på barneskolen (ca. 7 år): DTP-IPV 
• 7. klasse (ca. 12 år): MMR 
• 10 klasse (ca. 15 år): dTP-IPV 
• Barn med foreldre fra høyendemiske land: Tbc 

Vaksiner som kan medføre revmatiske symptomer 

Rubella vaksine; Artralgi eller artritt opptrer 1-3 uker etter vaksine og 3-4 dager etter eventuelt utslett. Varer 
oftest under 3 dager, men kroniske plager er rapportert. 

Hepatitt B vaksine: Meget sjelden (3-14 per 100 000). Oligoartritt og reaktiv artritt/Reiters syndrom 
beskrevet i tillegg til nekrotiserende vaskulitt, vaskulitt med kryoglobulinemi, Takayasus artritt, SLE, ery-
thema nodosum, Evans syndrom og adult Stills sykdom. 

Influensa (systemisk vaskulitt) 

Tyfoid (reaktiv artritt og nekrotiserende vaskulitt) 

Tetanus (vaskulitt og RA) 
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Kusma (artritt med utslett) 

Kopper (oligoartritt, dermatomyositt og Cogans syndrom) 

Difteri, polio og tetanus vaksinasjon (monoartritt i ankel) 

Retningslinjer 

EULAR, Furer V, 2019 

Norsk Revmatologisk Forening 

Litteratur 

Furer V, 2019 (EULAR) 

Rondaan C, 2019 
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200. 

VEVSTYPEUNDERSØKELSE, HLA-B27 (REV 
006) 

HLA-B27 og revmatisk sykdom 

Jan Tore Gran and Øyvind Palm 

Læringsmål REV 006 

HLA-B27 er nærmest en eksklusjonstest ved klassisk ankyloserende spondylitt / Mb. Bekhterev (negativ 
test gjør diagnosen meget lite sannsynlig), mens en positiv test har liten eller ingen diagnostisk verdi fordi 
forekomsten i den sør-norske befolkningen er ca. 8% og ca. 15% i Nord-Norge (Gran et al). Ved IBD- eller 
psoriasis relatert spondyloartritt ses imidlertid HLA-B27 “bare hos hhv 50% og 75% med sakroiliitt.  Ved 
reaktiv har ca. 80% HLA-B27. 

HLA-B27 subtyper 

HLA-B27 er en serologisk spesifisitet som omfatter 24 forskjellige alleler som koder for mer enn 100 ulike 
produkter (proteiner) som ofte kalles subtyper (HLA-B27*01-..). Disse har bare små forskjeller i aminosyre-
sekvensen. Alle subtyper, bortsett fra muligens 03, 06 og 09 er beskrevet ved Bekhterevs sykdom. HLA-
B27*05 vanligst hos kaukasiere og amerikanske indianere, 04 hos asiater og 02 blant befolkningene rundt 
Middelhavet. 07 beskytter muligens greske kyprioter mot AS, mens 08 er muligens beskyttende hos Mesti-
zos (Mexico). Tvillingstudier har vist at mer enn ett gen er involvert i sykdomsutviklingen. Samtidig HLA-
B40/60 vil øke sykdomsrisikoen hos HLA-B27 positive individer. Homozygoti for B27 synes ikke å påvirke 
kliniske forhold. 

HLA-systemet 

Genet for HLA-B27 er lokalisert på kromosom 6 og tilhører det såkalte “vevsforlikelighetskomplekset” 
(Major Histocompatibility Complex). HLA klasse I genene deles inn i tre grupper, HLA-A, -B og -C. 
AIle disse tre gruppene er svært polymorfe, og det finnes derfor i befolkningen en rekke ulike varianter av 
hver av dem. HLA-B27 er en slik variant. HLA-molekylenes biologiske funksjoner er av stor betydning 
for immunsvaret overfor antigener. Intracellulære proteiner brytes ned til peptider ved hjelp av proteaser i 
cytosolen. Noen peptider transporteres til det endoplasmatiske retikulum, hvor de som passer til den pep-

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer#09d5ded3-fda0-4c55-bd28-46dda2f144371c859b87-4751-4dff-86d1-7b8c6483ef8f


tide-bindende gropen på HLA-molekylene bindes til disse. Dette komplekset presenteres så på cellemem-
branen. Hvis de gjenkjennes av cytotoksiske T-Iymfocytter (CD8 celler), kan en immunologisk reaksjon 
initieres. På denne måten informerer HLA-molekylene lymfocyttene om cellenes intracellulære proteiner. 

En vet svært lite om hvorfor det er så tett assosiasjon mellom genene for de ulike HLA-B27 allelene og 
Bekhterevs sykdom, men de fleste tror det har å gjøre med den antigen-presenterende funksjonen til HLA-
B27 molekylene. En hypotese som har fått noe gehør, er at HLA-B27 molekylet har en uvanlig tendens 
til å folde seg opp feilaktig etter at det er syntetisert. En har antydet at disse galt foldede molekylene 
kan gjenkjennes direkte av T-celler, men det er kanskje mer sannsynlig at de er defekte i sin evne til å 
presentere mikrobielle peptider til immunsystemets CD8 T celler. En viktig funksjon i det endoplasma-
tiske retikulum er monitorering av protein foldingen. De tunge kjedene til HLA-B27 skal foldes for det 
bindes til beta-2-mikroglobulin og bakteriepeptidet. Denne foldingen er avhengig av aminosyrene i den 
peptid-bindende gropen. Feilaktig folding (“misfolding”) er hyppigere ved HLA-B27 enn ved andre klasse 
I molekyler. Dens uvanlige biologiske egenskaper kan skyldes tilstedeværelse av fritt cystein i posisjon 67. 
Misfoldingen resulterer i at økte mengder misdannede HLA-B27 tunge kjeder akkumuleres i cytosolen og 
slik stimulerer produksjonen av proinflammatoriske cytokiner. En annen mulig konsekvens av misfoldin-
gen er at presentasjonen av bakterielle peptider på celleoverflaten forstyrres. For øvrig kan tilstedeværelse av 
intracellulære bakterier indusere oksidativt stress som øker tendensen til misfolding. En annen hypotetisk 
mulighet er at forstyrrelser i produksjonen av chaperoner kan endre tendensen til misfolding. Chaper-
oner er proteiner som produseres av det endoplasmatiske retikulum og som bindes midlertidig til polypep-
tider. Dette letter foldingsprosessen. Imidlertid er chaperonenes (kalretikulin, kalseksin, rapasin) rolle ved 
Bekhterevs sykdom ufullstendig utforsket. 

En viktig forskjell er at klasse II molekyler er oppbygd av to tunge kjeder (alfa- og beta-helix), mens klasse 
I molekyler har en tung kjede (alfa-helix) og beta-2 mikroglobulin. Den siste kan imidlertid mangle, men 
ansees ikke av avgjørende betydning for utvikling av sykdom. HLA-B27 kan opptre som dimerer. 

Patogenese 

Ved Bekhterevs sykdom kan det hos omkring 50-60 % av pasientene påvises betennelsesforandringer i tarm 
lik de man ser ved inflammatorisk tarmsykdom. Dette sammen med økt forekomst av bakterien Klebsiella 
pneumoniae i fæces hos noen pasienter, har fått enkelte til å foreslå at sykdommen er utløst av bakteriell 
tarmsykdom. Når Bekhterevs sykdom er assosiert med ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom er forekomsten 
av HLA-B27 lavere, ca. 75% (Palm Ø, 2002), (og ca. 50% ved psoriasis), noe som indikerer at HLA-B27 har 
mindre innflytelse på sykdomsutviklingen. 

HLA-B27 positive transgene mus og rotter er fremavlet, men sykdomsbildet de utvikler likner mer på de 
andre spondyloartrittene enn Bekhterevs sykdom. 

Det foreligger en rekke teorier om B27s rolle i etiopatogenesen ved Bekhterevs sykdom. Homodimerer og 
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misfolding er behandlet overfor. Den “artrittogene peptide teori” innebærer at HLA-B27 binder spesielle 
peptider fra eget vev eller mikroorganismer og presenterer dem til CD8+ T-celler. Andre har foreslått at 
antistoffer rettet mot fremmede antigener (presentert under bakteriell infeksjon) kryssreagerer med HLA-
B27 (“molecular mimicry”). Det er også foreslått at rotasjon innen eller mellom forskjellige HLA-B27 
molekyler kan gi grunnlag for kontinuerlig egenstimulert inflammasjon og stimulering av immunapparatet. 
Det bør også nevnes at beta-2-mikroglobulin på noen av HLA-B27 molekylene på cellenes overflate kan 
frigjøres, så deponeres i synovia og slik starte en inflammatorisk prosess. 

Andre gener kan sammen med HLA-B27 eller alene disponere for Bekhterevs sykdom. Noen har funnet 
assosiasjon til HLA-B60, andre til HLA-DR1. 

En rekke immunologiske forhold er studert ved Bekhterevs sykdom. Endringer i ekspresjonen av Th1 
cytokiner (TNFα og INFy) er påvist, hvilket kan tenkes å føre til forsinkelse i eliminasjonen av bakterier og 
eventuelt føre til persistens av mikroorganismer. I den senere tiden er det kommet frem resultater som tyder 
på at cellulær immunitet overfor bruskpeptider kan spille en rolle i patogenesen. 

Assosiasjonen til HLA-B27 er definitivt klarlagt, men ellers er årsaksforholdene fremdeles uavklarte. 
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PART VIII 

BEHANDLING (REV 015, REV 033, 
REV 050, REV 055, REV 078, REV 
079) 

Før behandlingen begynner skal pasienten være informert om hensikten, behandlingsmålet 

(“Treat to target”) og risiko for de vanligste behandlings-komplikasjonene. Skriftlig pasientin-

formasjon finnes på sidene til Norsk Revmatologisk Forening/Legeforeningen. 

Det er viktig å ta individuelle hensyn. Vennligst se tilpasset legemiddelbehandling i eget 

kapittel. 

Behandling utenfor godkjent indikasjon / utprøvende behandling krever ekstra oppmerk-

somhet, informasjon og oppfølging 

Retningslinjer for behandling er listet opp i eget kapittel. 

 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

 

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i 
Revmatologi: 

181. Analgetika (REV 015, REV 033) 

182. Behandlingssvikt, non-respondere (REV 015, REV 033, REV 084) 

183. Biologiske legemidler (bDMARDs) (REV 015, REV 033) 

184. DMARDs (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs) (REV 015, REV 033) 

185. Høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS) for diffus systemisk sklerose i Norge. 

186. JAK-hemmere (REV 015) 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e46a7a75-68f4-47e5-8d57-58e61bc45018
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243610ee17487-c62c-4cb8-8d42-5de5a6fbc699
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper#2fede5ec-8112-4b0f-90f0-63c841ee44fdb0df5c98-ba84-43dd-a621-66b969f1ea32
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper


187. Kortikosteroider systemisk og leddinjeksjoner. Glukokortikosteroider (REV 015, REV 033) 

188. Kosthold/ Ernæring (REV 085) 

189. Medikament-induserte Bindevevssykdommer (REV 015, REV 033) 

190. NSAIDs (REV 015, REV 033) 

191. Nyresykdom og Legemiddelbehandling (REV 015, REV 082, REV 149) 

192. Oppfølging under behandling (REV 015, REV 033) 

193. Plasmaferese / plasmautskiftning (REV 141, REV148) 

194. Rehabilitering (REV 085, REV 087, REV 088, REV 089) 

195. Revmakirurgi (REV 085, REV 086) 

196. Tilpasset legemiddelbehandling (REV 015, REV 033, REV 078, REV 079,REV 082) 

197. Tverrfaglig behandling (REV 088, REV 089) 

198. Utprøvende behandling / Behandling med legemidler utenfor godkjent indikasjon (REV 015, REV 
018, REV 033)) 
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201. 

ANALGETIKA (REV 015, REV 033, REV 050, 
REV 055, REV 078, REV 079) 

Øyvind Palm 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

Alle autoimmune revmatiske sykdommer forårsaker smerter. Smertestillende medikamenter brukes av 
mange for å oppnå en bedre livskvalitet, mens andre velger nesten konsekvent å avstå fra bruk av smertestil-
lende. Det finnes ingen allmenn fasit som gir svar på hva som er riktig bruk av smertestillende medika-
menter for den enkelte, men noen retningslinjer kan være nyttige. Når det gjelder bruk av vanedannende 
legemidler har Det norske Helsedirektoratet retningslinjer. Nyttig pasientinformasjon om mange av 
preparatene finner du på norsk her (Legeforeningen). 

Paracetamol, Paracet, Pinex 

Paracetamol-preparater (Pinex, Pamol, Panodil, acetaminophen (amerikansk) og flere) er ikke vanedan-
nende og tåles vanligvis godt. Effekt på smerter forårsaket av revmatisk betennelse, men lite virkning på kro-
niske smertesyndromer som fibromyalgi. Paracetamol skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom. Kan kjøpes 
uten resept. Ved kronisk revmatisk sykdom kan en få ”blå resept” (refusjonspunkt -71 eller på spesifikke 
diagnoser) 

De fleste pasientene med revmatoid artritt (RA) trenger symptomatisk behandling med analgetika i tillegg 
til NSAIDs og DMARDs. Paracetamol-preparater er første valg.  I noen få tilfeller kan det bli nødvendig å 
bruke opiater eller kombinasjons-preparater, men langtids bruk må unngås på grunn av tilvenningsfare. 

NSAIDs, Ikke-steroide antiflogistika 

NSAIDs (Non-Steroid Anti-rheumatic Drugs, ikke-steroide antirevmatiske medikamenter). Eksempler 
er Ibux, Diclofenac, Voltaren og flere). Ikke vanedannende. Kan virke noe bedre enn Paracetamol, men har 
generelt høyere bivirkningsrisiko. 

• Vennligst les om NSAIDs i eget kapittel 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e46a7a75-68f4-47e5-8d57-58e61bc45018
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243610ee17487-c62c-4cb8-8d42-5de5a6fbc699
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper#2fede5ec-8112-4b0f-90f0-63c841ee44fdb0df5c98-ba84-43dd-a621-66b969f1ea32
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/smertestillende-legemidler/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/smertestillende-legemidler/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/paracetamol-tbl/


Sterkere analgetika 

Vanedannende, smertestillende medikamenter (Pinex Forte, Paralgin Forte, Nobligan, Oxycontin, 
Oxynorm, Tramadol, Durogesic plaster, Norspan plaster, Dolcontin med flere) brukes sjelden over lengre 
tid ved kroniske revmatiske sykdommer. Årsaken er at medikamentene ikke påvirker sykdomsaktiviteten og 
har bieffekter som alltid inntreffer over tid i tillegg til en vrimmel av potensielle bivirkninger. Korttids bruk 
på spesielle indikasjoner er imidlertid trygt når forhåndsregler tas. Det norske Helsedirektoratets anbefaler: 

• Forskriving bør skje via fastlege som holder oversikt med forbruket 
• Ved oppstart i sykehus bør indikasjon og varighet av behandlingen klart bli avtalt. Fastlegen bør 

involveres 
◦ Bruk over mer enn to-fire ukers tid frarådes 
◦ Risiko for toleranse-utvikling (tap av effekt over tid), abstinens og avhengighet foreligger 
◦ Bør ikke brukes sammen med benzodiazepiner (”beroligende” ) eller med z-hypnotika (soveme-

disiner). Vennligst les mer her: (Nasjonalt Kompetansesenter for søvnvansker) 
◦ Hos eldre bør dosen være lav og medikamenter med kort virketid foretrekkes 
◦ Vanligvis skal en ikke kjøre bil etter medikamentinntak 

▪ Regler om bilkjøring og medikamenter her: (Det norske Legemiddelverket) 
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202. 

BEHANDLINGSSVIKT, NON-RESPONDERE 
(REV 015, REV 033, REV 084, REV 050, REV 
055, REV 078, REV 079) 

Øyvind Palm 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

Etterlevelse 

Begrepet etterlevelse brukes for å beskrive i hvilken grad en pasient tar sine legemidler som forskrevet eller 
avtalt, dvs. om de tas til avtalt tidspunkt, i avtalt dose og så lenge det er angitt eller planlagt. På engelsk 
brukes begrepene compliance og adherence for å beskrive dette. 

Compliance kan best oversettes med lydighet, føyelighet eller ettergivenhet. Det innebærer at pasienten pas-
sivt følger ordre, og det forutsettes ikke en allianse mellom partene. Compliance brukes ofte for å beskrive 
i hvilken grad pasienten følger anvisninger gitt av helsepersonell. Når samarbeidet ikke er tilfredsstillende 
brukes ordet i sammenhenger som non-compliance eller mangelfull compliance. Begrepet compliance 
anses av mange som paternalistisk og gammeldags, da det nå er anerkjent at pasienten selv bør involveres i 
større grad i beslutninger om legemiddelbruk. 

Adherence kan oversettes med troskap, fastholdelse eller det å gi sin tilslutning til noe, og innebærer altså 
at pasienten sier seg enig i behandlingen. Begrepet adherence foretrekkes av stadig flere da det impliserer 
at pasienten involveres i beslutningsprosessen i større grad. En EU-rapport har definert etterlevelse (adher-
ence) som «the process by which patients take their medication as prescribed» og deler dette inn i tre 
underpunkter: initiation, implementation og discontinuation. 

Manglende etterlevelse foreligger når pasienten ikke bruker medikament som forskrevet. Det er vist at dette 
forverrer prognosen (Drugs don’t work in patients who don’t take them”; Osterberg L, Blaschke T, 2005). 
Manglende etterlevelse er et stort problem, særlig når behandlingen skal vare over flere måneder eller lenger. 
Studier har vist at hele 50% har manglende compliance/adherence etter 6 måneders med planlagt behan-
dling (Sacket DLHR Compliance 1976). Det anbefales at klinikere informerer pasientene grundig om hen-
sikten med behandlingen og diskuterer problemet med manglende etterlevelse med pasientene (Harrold 
LR, Andrade SE, 2009). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e46a7a75-68f4-47e5-8d57-58e61bc45018
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243610ee17487-c62c-4cb8-8d42-5de5a6fbc699
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper#2fede5ec-8112-4b0f-90f0-63c841ee44fdb0df5c98-ba84-43dd-a621-66b969f1ea32
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra050100
https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/772693
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049017208000218?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049017208000218?via%3Dihub


Plaquenil 

I en fransk studie av 203 pasienter med SLE og hydroksyklorokin (HCQ, Plaquenil) – behandling viste 
serumkonsentrasjons-målinger at 14 (7%) ikke brukte medikamentet (Costedoat-Chalumea N, 2007). Fra 
Sør-Korea viste data at hele 115 av 235 hadde sluttet med HCQ i løpet av en studieperiode mellom 2002 
og 2016. Hovedårsaken var forglemmelse eller likegyldighet (73%), mens 10% hadde hatt bivirkninger (Lee 
S-G, 2017). 

Serumkonsentrasjon 

Vurdering av etterlevelse kan også suppleres med måling av legemidlets nivå i serum Takrolimus, 
Ciclosporin, Mykofenolat, 6-TGN og meMP (azathioprin), 

Antistoff mot legemidler 

Man kan utvikle antistoff mot biologiske legemidler. I så fall reduseres nivået i serum og effekten avtar. Der-
som uventet lavt nivå foreligger, kan antistoff også måles. Ved lavt serum-nivå og antistoff er medikament-
bytte til annet virkestoff aktuelt. Supplerende informasjon om legemiddelnivå og antistoff finnes på anx.no 

Biologiske legemidler der serum-nivå og antistoff kan testes (OUS, Radiumhospitalet). Infliksimab, Adali-
mumab, Golimumab, Certolizumab pegol, Etanercept, Vedolizumab, Sekukinumab, Tocilizumab 

Gastrointestinalt opptak 

Manglende behandlingsrespons kan skyldes unormalt lavt opptak fra mage-tarm-tractus. Årsaken kan være 
primær gastrointestinal sykdom eller komplikasjon til andre tilstander, for eksempel systemisk sklerose med 
tarmaffeksjon. 
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203. 

BIOLOGISKE LEGEMIDLER (BDMARDS) 
(REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 
078, REV 079) 

Øyvind Palm 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

Definisjon 

Biologiske legemidler og bio-tilsvarende legemidler (biosimilars) skiller seg fra andre legemidler fordi de er 
framstilt av levende celler eller syntetiske versjoner av disse. Dette kan være mikroorganismer (bakterier/
virus/sopp), organer eller vev fra planter eller dyr. Måten de produseres på er dermed forskjellig fra et tradis-
jonelt kjemisk legemiddel. Ettersom produksjonen skjer i ulike levende organismer/bakteriestammer, kan 
dette gi opphav til små ulikheter i molekylene som legemidlet er bygget opp av. Dersom en bivirkning opp-
står og en vil vite årsaken, er det viktig å kunne spore nøyaktig hvor og når legemidlet ble produsert. Biolo-
giske legemidler kalles også biologiske sykdomsmodifiserende medikamenter (bDMARDs), til forskjell fra 
de klassiske “kjemiske” DMARDs (cDMARDs). Med biologiske legemidler har en oppnådd stor fremgang 
i behandlingen av revmatiske sykdommer. 

Nomenklatur 

Nomenklaturen forteller ofte om substansens egenskaper; “mab” hentyder til monoklonalt antistoff, “cep” 
spiller på at substansen er rettet mot reseptoren, mens “kin” mot cytokiner. 

Kimeriske antistoff består av en del fra dyre-protein og resten fra menneske (infliksimab: den antigen-
bindende delen stammer fra mus). Kimeriske antistoff gjenkjennes ved “– ximab”.  Humaniserte mAbs 
bruker “– zumab”. Disse består av 95% humane antistoff. Fullstendig humane antistoff slik som adali-
mumab inneholder “– mumab”. 

Den midtre delen av medikament-navnet gjenspeiler om det opprinnelig ble utviklet for inflammatorisk 
sykdom (“-ilm-“) -lim, for kardiovaskulær sykdom (“-cir-“) eller  for tumor-sykdommer (“-tu-“). 

TNF-alfa hemmere som adalimumab, etanercept, infliximab eller certolizumab pegol (Cimzia) er første-

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e46a7a75-68f4-47e5-8d57-58e61bc45018
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243610ee17487-c62c-4cb8-8d42-5de5a6fbc699
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper#2fede5ec-8112-4b0f-90f0-63c841ee44fdb0df5c98-ba84-43dd-a621-66b969f1ea32
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper


valg, og en kombinerer vanligvis med metotreksat for bedre effekt og for å redusere antistoff-dannelse mot 
medikamentet. 

Andre bDMARDs er abatacept (Orencia), golimumab (Simponi), tocilizumab (RoActemra), rituksimab 
(MabThera) og anakinra (Kineret). 

Virkningsmekanismer 

Antistoffer er veldig spesifikke, naturlig utviklede molekyler som binder seg til antigen eller patologiske 
celler for å fjerne sykdom. Biologiske legemidler er monoklonale antistoff (mAbs) er enkelt-molekylære 
strukturer som er aktive mo et enkelt antigen-mål. 

Biologiske legemidler er effektive, immundempende medikamenter når de brukes på riktig indikasjon. Leg-
emidlene har selektive immunmodulerende virkningsmekanismer/sykdomsmodifiserende med evne til å 
påvirke selve sykdomsprosessen. De kalles da også selektive immunmodulerende legemidler. Biologiske leg-
emidler har generelt kortere responstid enn klassiske DMARDs. 

Biologiske legemidler reduserer aktiviteten i spesielle deler av immunsystemet slik at den aktuelle sykdom-
men blir mindre aktiv og skadelig. Ved revmatoid artritt (RA) er det vist at omtrent 94% har virkning av 
biologiske legemidler (Kearsley-Fleet L, 2018). 

I behandlingen av autoimmune revmatiske sykdommer kan biologiske legemidler forsterke eller erstatte 
konvensjonelle DMARDs (cDMARDs), enten som mono-terapi eller i kombinasjon med cDMARDs. 
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Biologiske legemidler som brukes ved revmatiske sykdommer hos barn. Doseringen er avhengig av barnets vekt og 
diagnose. Tabellen er modifisert etter Jessica L. Jacobson, PharmD, www.jpedhc.orgSeptember/October 2018. 

Biologisk medikament Virkningsmekanisme Vanlige bivirkninger Alvorlige bivirkninger 

Etanercept 

TNF-hemmer. Løselig 
dimerisk fusjonsprotein 
som hindrer at TNF 
binder til cellenes 
overflatereseptorer 

Reaksjon på 
injeksjonsstedet, 
luftveisinfeksjoner, 
urticaria 

Infeksjon, anafylaksi, 
autoantistoff, malignitet, 
tbc reaktivering. 

Adalimumab 
Humant rekombinant 
IgG monoklonalt antistoff 
som binder til TNF-alfa 

Reaksjon på 
injeksjonsstedet, 
luftveisinfeksjoner, 
urticaria 

Infeksjon, anafylaksi, 
autoantistoff, malignitet, 
tbc reaktivering. 

Infliksimab 

Monoklonalt antistoff 
som binder til både løselig 
og membranbundet 
TNF-alfa 

Infusjonsreaksjon, myalgi, 
luftveisinfeksjoner, 
urticaria 

Infeksjon, anafylaksi, 
autoantistoff, Pneumoni, 
malignitet, 
Tbc-reaktivering 

Abatacept 
T-celle ko-stimulator som 
hemmer binding til 
CD80/CD86 

Hodepine, Kvalme, 
Luftveisinfeksjon 

Vannkopper, anafylaksi, 
Tbc reaktivering, 
Ovarialcyster, Akutt 
lymfatisk leukemi. 

Anakinra Human IL-1 reseptor 
antagonist 

Reaksjon på 
injeksjonsstedet, 
luftveisinfeksjon, 
hodepine, kvalme, diare, 
neutropeni, artralgi. 

Hepatitt, infeksjoner, 
sekundær malignitet. 
Interstitiell lungesykdom 

Canakinumab 
Humant monoklonalt 
antistoff som blokkerer 
IL-1 beta 

Luftveisinfeksjon, 
abdominal smerte, smerte 
på injeksjonsstedet 

Alvorlige infeksjoner 

Tocilizumab Anti-IL-6 reseptor 
monoklonalt antistoff 

Luftveisinfeksjoner, 
hodepine, hypertensjon, 
økte leverenzymer og 
lipider. 

Rituksimab 
Anti CD20 B-celle 
hemmende monoklonalt 
antistoff 

Infusjons-reaksjoner, 
hypertensjon, Økte 
leverenzymer 

Nevropati, 
Steven-Johnson syndrom 
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Før behandlingsstart 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 

hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet, vaksinasjoner og svanger-

skap eller svangerskapsønske. Velger en behandling utenfor godkjent indikasjon / 

utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

Informer pasienten godt om det aktuelle medikamentet. Et mål for behandlingen må være klart (påvisbare 
tegn på lavere sykdomsaktivitet, smerte eller lavere kortisondoser med flere). Undersøkelser hos lege på 
infeksjoner. 

Blodprøver  omfatter ofte IGRA-test, screening for hepatitt B og C, HIV. 

Vaksiner vurderes mot influensa og pneumokokker, samt hepatitt B vaksine for utsatte personer 

Tuberkulose-screening: Urin, Røntgen- eller CT av lunger 

Bivirkninger 

De ulike biologiske legemidlene kan medføre forskjellige bivirkninger, selv om de biologiske legemidler 
generelt har færre bivirkninger enn tradisjonelle DMARDs. Mest alvorlig er økt infeksjons-risiko, særlig for 
opportunistiske infeksjoner som tbc, pneumocystis og sopp. Latent infeksjon (for eksempel herpes zoster/
helvetesild, hepatitt B / gulsott (opportunistiske infeksjoner), PML forårsaket at JC-virus) kan reaktiveres. 

En vanlig bivirkning er lokal reaksjon ved injeksjon eller infusjon (kløe, smerte, rødhet og hevelse). Mindre 
vanlig, men potensielt alvorlig er influensa-lignende hypersensitivitetsreaksjoner, hematologiske tilstander, 
lever-toksisitet og nevrogene sykdommer. 

Bivirknings-risiko tilsier at en må overveie indikasjonen nøye blant utsatte grupper som eldre 

personer, tidligere alvorlige infeksjoner, alvorlig komorbiditet og risikoadferd. 

Forebyggende tiltak er aktuell anamnese, screening for infeksjoner (inklusiv tuberkulose) og vaksinering 
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(pneumokokk-vaksine, årlig influensa-vaksine). TNF-alfa-hemmere øker risikoen for non-melanoma hud-
cancer, og risikoen dobles hvis metotreksat benyttes samtidig. Konsekvent beskyttelse mot sterk sol-
eksponering er viktig. Tocilizumab øker risiko for tarmperforasjon ved divertikulitt. Rituksimab kan 
redusere immunglobulin G (IgG) (immunsvikt) og dermed øke risikoen for infeksjoner. 

Behandling av barn 

• Vennligst se eget kapittel 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 

Oppfølging under behandling 

Ved manglende behandlingsrespons på biologisk behandling, er det aktuelt å måle serumkonsentrasjon av 
medikamentet ihht anx.no. Ved lave verdier til tross for adekvat dosering suppleres med antistoff-måling. 

Planlagte operasjoner, tanntrekking, implantater og rotfyllinger: Om mulig, anbefales å stanse behandlin-
gen med biologisk legemiddel noen uker før inngrepet. Medikamentene har forskjellige virkningstider. Det 
er derfor anbefalt å stanse TNF-hemmere avhengig halveringstiden (stanse 4-5 ganger halveringstiden) for 
det enkelte medikament. 

Før operasjon/inngrep 

Etanercept (Enbrel, Benepali) stanse behandlingen 2 uker før inngrep 

Adalimumab (Humira) stanses 6-8 uker før inngrep 

Infliksimab (Remicade, Rixaton) stanses 4-6 uker før inngrep 

Radfar L, 2017 

Etter en operasjon: Behandlingen begynnes når infeksjonsfaren er over, ofte etter 2-3 uker. 

Ved akutte situasjoner eller stor sykdomsaktivitet må individuelle tilpasninger gjøres. 
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Interaksjoner 

Ved multifarmasi bør en utelukke interaksjon av betydning mellom legemidlene. Et nyttig verktøy er Inter-
aksjoner.no. 

Retningslinjer 

EULAR: Smolen JS, 2019 

Litteratur 

Radfar L, 2017 

Boyman O, 2014 
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204. 

DMARDS (DISEASE MODIFYING ANTI 
RHEUMATIC DRUGS) (REV 015, REV 033, 
REV 050, REV 055, REV 078, REV 079) 

Øyvind Palm 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

Definisjon 

Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) er en gruppe medikamenter som brukes særlig mot 
inflammatoriske artritt-sykdommer som omfatter revmatoid artitt (RA), psoriasisartritt (PsA) og 
Bekhterevs sykdom / ankyloserende  spondylitt. DMARDs kan brukes også i behandlingen av systemiske 
bindevevssykdommer som systemisk lupus (SLE), (dermato-)myositt, Sjøgrens syndrom, MCTD og sys-
temisk sklerose. I tillegg brukes de mot systemisk vaskulitt og andre inflammatoriske sykdommer. 

DMARDs kan deles inn i to hovedgrupper: 1) syntetiske DMARDs som består av konvensjonelle 
DMARDs / cDMARDs og små molekyler og 2) biologiske legemidler (proteiner). De konvensjonelle 
cDMARDs er tatt i bruk etter mange års utprøvende, empirisk  erfaring, mens biologiske legemidler er 
designet for å hemme spesifikke deler av immunsystemet, slik som de pro-inflammatoriske cytokinene 
TNF- og IL-6.  Konvensjonelle cDMARDs settes inn med en gang en sikker diagnose foreligger. Det er 
ønskelig at denne perioden ikke overstiger 4-6 uker. Det er en spesialistoppgave å beslutte oppstart med 
DMARDs. 

De mest brukte DMARDs inkluderer cDMARDs som metotreksat,  leflunomid (Arava), hydroksyk-
lorokin (Plaquenil), azathioprin (Imurel), sulfasalazin og mykofenolat (CellCept).  Ved artritt har aza-
thioprin (Imurel), ciclosporin (Sandimmun Neoral) og mykofenolat (CellCept) har mindre effekt mot 
leddbetennelsene og brukes fortrinnsvis ved ekstra-artikulære manifestasjoner. I spesielle tilfeller benyttes 
kombinasjonsbehandlinger med metotreksat, sulfasalazin, hydroksyklorokin og perorale kortikosteroider 
som alternativ til kombinasjon med biologisk legemiddel. 

Før behandlingen er det viktig å informere pasienten om hensikten med behandlingen og 
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hvorledes medikamenter virker. Pasientinformasjon fra legeforeningen/Norsk Revmatologisk 

Forening kan gjerne brukes. Retningslinjer for behandling er et godt utgangspunkt for 

medikamentvalg. I tillegg gjøres individuell vurdering (tilpasset legemiddelbehandling)  i 

forhold til alder og vekt, medikament-anamnese og komorbiditet, vaksinasjoner og svanger-

skap eller svangerskapsønske. Velger en behandling utenfor godkjent indikasjon / 

utprøvende behandling tas også spesielle hensyn. 

Før oppstart av ethvert DMARD bør det også defineres et behandlingsmål (“trea to target”), slik som å 
oppnå sykdomsremisjon, lavere (målbar) sykdomsaktivitet eller mindre behov for kortikosteroider. 

En utfører blodprøver som ofte omfatter hematologisk status, leverenzymer, kreatinin, antistoff mot 
hepatitt -B og -C, samt IGRA-test for tuberkulose. Pasienter med kronisk viral hepatitt har overhyppighet 
av hepato-toksisitet. Rtg thoraks tas for å ha et utgangspunkt dersom det under behandling med metotrek-
sat skulle oppstå pulmonale symptomer. Pasientene bør også vurderes for vaksinering mot influensa og 
pneumokokker, samt hepatitt og andre. infeksjon hvis risiko for infeksjon foreligger. 

Virkningsmekanismer 

Hver DMARD har sin unike virkningsmekanisme som interfererer med den aktuelle delen av en inflam-
matorisk kaskade. Metotreksat, for eksempel, stimulerer frisetting av adenosin fra fibroblaster, reduserer 
neutrofil adhesjon, hemmer leukotrien B4 syntese av neutrofile, hemmer lokal IL-1 produksjon, reduserer 
nivået av IL-6 og IL-8, supprimerer celle-mediert immunitet og hemmer synovial kollagenase gen-
ekspresjon. Andre DMARDs hemmer proliferasjon eller dysfunksjon av lymfocytter. Hydroksyklorokin er 
et veldig mild immundempende medikament som hemmer intracellulær toll-like reseptor TLR9. 
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Noen DMARDs som brukes ved revmatiske sykdommer. Doseringen er avhengig av barnets vekt og 
diagnose. Tabellen er modifisert etter Jessica L. Jacobson, PharmD, www.jpedhc.orgSeptember/October 2018. 

Medikament Virkningsmekanisme Vanlige bivirkninger Alvorlige bivirkninger 

Metotreksat 

Hemmer dihydrofolat 
reduktase og interfererer 
med purinsyn 
tesen og DNA 
replikasjonen 

Kvalme, oppkast Infeksjoner, levercirrhose, 
pneumonitt 

Leflunomid (Arava) 

Hemmer dihydrofolat 
reduktase, reversibel 
hemming av  pyridin 
syntese 

Kvalme, diaré, hodepine, 
utslett, alopeci, Levertoksisitet 

Sulfasalazin (Salazopyrin) 

Hemmer inflammasjon via 
cytokiner, leukotriener, 
prostaglandiner og 
sannsynlig Interferon-alfa. 

Kvalme, oppkast, diaré, 
fall i antall blodceller 

Hepatitt, hud-reaksjoner 
(Steven-Johnson syndrom, 
urticaria) 

Thalidomid Kan hemme bl.a. TNF-alfa 
og IL-6 

Tretthet, neutropeni, 
myalgi 

Teratogen, perifer 
nevropati 

Cyclosporin 
(Sandimmun) 

Hemmer produksjon og 
frigjøring av IL-2 og IL-2 
indusert T-celle induksjon 

Hypertensjon, hirsutisme, 
gingiva hyperplasi, 

Renal fibrose, 
hepatotoksisk, infeksjoner 

Hydroksyklorokin 
(Plaquenil) 

Antiinflammatorisk 
muligens via hemmende 
effekt på migrasjon av 
neutrofile og eosinofile 
leukocytter, samt 
prostaglandin-hemming. 

Agranulocytose, 
Leukopeni, 
trombocytopeni, aplastisk 
anemi 

Øyet: synstap. Alopeci 

Cyclofosfamid (Sendoxan) Alkylerende cellegift som 
påvirker DNA Anoreksi Hemoragisk cystitt (oftest 

ved tabletter), infertilitet. 

Azathioprin (Imurel) 

Hemmer 
purin-metabolismen og 
syntese av DNA, RNA og 
proteiner 

Kvalme, diaré. 
Leverenzym-stigning/
Hepatitt 

Benmargssuppresjon, 
pancytopeni. 

Latenstid 

Det forventes å ta 6-8 uker før behandlings-respons med DMARDs inntreffer. Hvis det er behov for rask 
reduksjon av inflammatorisk aktivitet brukes ved revmatoid artritt (RA) prednisolon 5-15 mg/dag i mel-
lomtiden (“bridging”, se ovenfor). 

Metotreksat 

Vanligvis begynnes med metotreksat som mono-terapi i doser opp til 25 mg/uke. Metotreksat har vært 
brukt mot RA i 50 år, men er fortsatt en hjørnesten i behandlingen av flere grunner. 
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1. Ca. 25-40% har god effekt av metotreksat alene og kombinert med prednisolon oppnår nesten 50% 
lav sykdomsaktivitet eller remisjon ved tidlig RA. 

2. Sammen med biologiske legemidler øker metotreksat behandlings-effekten. 
3. Metotreksat reduser utvikling av nøytraliserende antistoffer ved bruk av biologiske legemidler (se 

nedenfor). 

Bivirkninger som kvalme, hårtap, stomatitt og hepato-toksisitet kan forebygges med profylaktisk folsyre 
1mg/dag eller 10mg/uke. Omtrent 5% må likevel avslutte metotreksat på grunn av bivirkninger (Alethaha 
D, Smolen JS, JAMA 2018). 

Blant kontra-indikasjoner er leversykdom, alvorlig nyresvikt (eGFR <30) og svangerskap eller planlagt 
svangerskap. Ved lavgradig nyresvikt (lett økt kreatinin eller litt lav eGRF må en være klar over at metotrek-
sat kan akkumuleres og medføre toksisitet. Tilsvarende ved bruk av trimetoprim, trimetoprim-sulfa / 
Bactrim (mot infeksjon). 

Behandling av barn 

• Vennligst se eget kapittel 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 

Retningslinjer og anbefalinger 

Norsk revmatologisk forening/Legeforeningen 

EULAR: Smolen JS, 2019 
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205. 

HØYDOSE KJEMOTERAPI MED AUTOLOG 
STAMCELLESTØTTE (HMAS) FOR DIFFUS 
SYSTEMISK SKLEROSE I NORGE. 

Ragnar Gunnarsson 

Definisjon 

Høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS), som også kalles autolog hematopoietisk stamcel-
letransplantasjon (AHSCT), har siden slutten av 1980-tallet vært etablert rutinebehandling ved myelo-
matose, lymfomer, testis-cancer og enkelte leukemier. Det gjennomføres på nåværende tidspunkt, årlig ca. 
130 HMAS behandlinger på indikasjonen malign sykdom ved Oslo universitetssykehus. 

Metoden 

Hensikten med HMAS ved autoimmune sykdommer er å nullstille immunforsvaret med å utslette autore-
aktive hvite blodlegemer. Ved autolog stamcelletransplantasjon får pasienten tilbake sine egne stamceller i 
motsetning ved allogen stamcelletransplantasjon der pasienten får tilbake stamceller fra en annen person. 
Ved autolog stamcelletransplantasjon vil man på forhånd høste hematopoietiske stamceller (CD34+) fra 
pasientens egen benmarg via blodbanen etter medisinsk stimulering.  Stamcellene føres tilbake til blod-
banen etter høydose cellegiftbehandlingen og finner veien tilbake til benmargen. T-celleantistoffer brukes 
ikke når man behandler hematologiske eller onkologiske lidelser, men brukes som regel når man benytter 
HMAS som behandling for immunologiske sykdommer som; systemisk sklerose, Crohns sykdom og multiple 
sklerose (1, 2). Der anvendes T-celleantistoffer, enten fra kanin eller hest, som medfører både immunolo-
giske reaksjoner og øker infeksjonsrisiko, men uten denne behandlingen vil HMAS gi utilstrekkelig effekt 
på den underliggende immunologiske aktiviteten. 

HMAS behandlingen består av tre faser. Fase 1 «forberedelse», Fase 2 del 1 «mobilisering av stamceller», 
Fase 2 del 2 «høsting av stamceller» og Fase 3 «høydosebehandling og tilbakeføring av stamceller». Det går 
som vanlig ca. 1 uke mellom del 1 og del 2 i fase 2. og noen uker til Fase 3. (Figur 1) 

Figur 1 

De tre fasene i behandling med høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS) ved 
diffus systemisk sklerose. 



G-KSF: granulocytt-kolonistimulerende faktor (filgrastim). ATG: antihuman thymocytt-immunglobulin 
(Thymoglobuline® kanin) 

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehuset (OUS) er referans-
esenter for komplisert revmatologi i Helse Sør Øst med lokalfunksjon for Oslo. Seksjon for Revmatologi 
og har over tid bygd opp kompetanse på bl.a. på multiorgan autoimmune systemiske bindevevssykdommer 
og vaskulittsykdommer. Det foreligger funksjonsavtale med Diakonhjemmet sykehus som har ansvar for 
inflammatoriske leddsykdommer og artrose. Revmatologisk seksjon OUS mottar et stort antall pasienter 
til vurdering fra alle de øvrige tre norske helseregioner. Per dags dato vil fleste pasienter med alvorlige sys-
temiske bindevevssykdommer i Norge vil på ett eller annet tidspunkt blir henvist til OUS. Pasientene har 
som oftest utviklet eller er i en stor fare for å utvikle en alvorlig organaffeksjon med bl.a. hjerte-, lunge- 
og/eller nyresvikt. OUS Rikshospitalet landsfunksjon på organtransplantasjoner. Det er tett samarbeid 
innenfor behandling og forskning med bl. a. Hjerte-, lunge- og karklinikken, OUS og Avdeling for blodsyk-
dommer, Kreftklinikken, OUS som innebærer Seksjon for stamcellebehandling ledet av dr. med Tobias 
Gedde‐Dahl. 

Systemisk sklerose (SSc) er en sjelden og sammensluttet sykdom der man foreløpig ikke har tilgjengelig hel-
bredene eller en effektiv sykdomsmodifiserende behandling. Ut fra estimert antall nye tilfeller (insidens) i 
Norge er estimert at det er mellom 30-55 ny-diagnostiserte SSc pasienter og 1/3 av disse, eller 10-18 pasien-
ter, har diffus form av systemisk sklerose (dcSSc). Vi har estimert at rundt 25-35 % av disse ville være aktuelle 
for HMAS behandling. Det totale 

Metodevurdering og Beslutningsforum 

Våren 2015 ble en «minimetodevurdering» utført i regi av undertegnet i regi av Seksjon for revmatologi 
og Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus. I juni 2015 ble det gitt grønt lys for oppstart av 
behandling hos pasienter med dcSSc. Forutsetningene var av at det skulle være likeverdig tilgang for pasien-
ter fra hele landet til HMAS behandlingen og at det skulle utføres en fullstendig «metodevurdering». 
Denne ble avsluttet i august 2018 (3). Konklusjonen av metodevurderingen var at til tross for dødeligheten 
ved HMAS var høy, da var risiko for organsvikt og død, uansett årsak, likevel mindre fra to års oppfølging og 
utover sammenliknet med standard cyclofosfamid behandling i ett år. Sammenlignet med standard behan-
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dling, var i tillegg var reduksjon av hud affeksjon og bedret lungefunksjon målt ved forsert vitalkapasitet. 
Kostnadsnytte vurdering var utfordrende der pasienter med SSc er svært heterogen og har varierende bruk 
av helsetjenester. Pasientene med indikasjon for HMAS behandling er alvorlig syke, ofte med affeksjon i 
ett eller flere organer, og krever utredning og behandling på tvers av flere medisinske spesialiteter. Kost-
nad ved immunsuppresjon, ved nyresvikt med evt. dialysebehandling og eventuelle kostnader ved behan-
dling av pulmonal hypertensjon som oftest innebærer samtidig behandling med 2-3 medikamenter, gir 
medikamentutgifter på opp mot og over 3000 Nkr dagen. I tillegg kommer andre direkte og indirekte 
kostnader som for eksempel gjentatte sykehusinnleggelser, sårstell, surstoffapparater og evt. pacemakerinn-
leggelser og evt. kostnad ved evt. lunge eller nyretransplantasjon. Det er foreløpig uklart i hvilken grad bruk 
av helsetjenester etter gjennomgått HMAS endres. Det var derfor umulig å gjennomføre en pålitelig sam-
menlignende analyse av disse behandlingsalternativene. Estimert kostnaden ved HMAS er engangskost-
nad på NOK 408.000 (august 2018) i tillegg kommer til kostnad ved forundersøkelser og kontroller som 
oftest er lik og tilsvarende pasient som ikke går til HMAS (3). [https://www.fhi.no/en/publ/2018/Autol-
ogous-hematopoietic-stem-cell-transplantation-for-Diffuse-Systemic-Sclerosis] På dette grunnlag bestemte 
Beslutningsforum den 27.8.18. å innføre i norsk helsevesen HMAS som behandlingstilbud til pasienter med 
dcSSc med rask sykdomsutvikling etter de kriteria som vi har brukt som er knyttet tett opp til inklusjonskri-
teria i de tre randomiserte studiene (4-6). Det vil si at: (I) sykdomsvarighet skal være under eller lik to år, eller 
(II) at det foreligger progressiv alvorlig organaffeksjon de siste seks måneder med sykdomsvarighet under 
eller lik fire år.  Det ble også formidlet krav at kliniske data blir registrert og fulgt opp både i et nasjonalt 
register og i det europeiske multisenterregisteret. Beslutningsforum konkluderte at HMAS behandlingen 
på dcSSc i Norge skal sentraliseres. Behandlingstilbudet ble lagt til OUS etter standard søknadsprosedyre 
for nasjonal behandlingstjeneste. 

Pasientseleksjon 

Pasientseleksjon for HMAS behandling eller en annen immunsuppressiv behandling er svært viktig. Til 
tross for at HMAS ikke er helbredende behandling for dcSSc er det den mest effektive behandlingen for 
å bremse og evt. reversere sykdomsutvikling og redusere mortalitet. En grundig forhåndsutredning for å 
minimalisere risikoen for potensielle bivirkninger av HMAS og sikre at «de rette» pasientene får behan-
dling på tidlig tidspunkt og unngå unødvendig HMAS behandling. Grunnleggende forutsetninger er å ha 
tilstrekkelig med pasientvolum, tilstrekkelig med kompetanse og erfaring på sykdommen, internasjonale 
kontakter og tverrfaglig kompetanse innen andre kliniske spesialiteter i tillegg til revmatologi og hema-
tologi så som spesialister innen hjerte-, lunge-, nyre- og intensivmedisin, og spesialister i bildediagnostikk, 
gastroenterologi og hudsykdommer. Revmatologisk seksjon OUS har over tid hatt kontakt med Univer-
sity Medical Center Utrecht i Nederland ledet av professor van Laar samt med Division of Immunotherapy 
and Autoimmune Diseases (DIAD) Northwestern Memorial Hospital, ledet av Richard Burt i Chicago, IL, 
USA. Vi har i samråd med disse sentrene utviklet og oppdatert detaljerte prosedyrer for forhåndsunder-
søkelser og rutiner og observasjoner under behandlingen. I tillegg har man også inkludert anbefalinger fra 
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Joint Accreditation Committee of the International Society for Cellular Therapy (JACIE) og European Society 
for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Autoimmune Disease Working Party (ADWP) (7). 

Revmatologisk seksjon vil således ha et optimalt grunnlag for å kunne identifisere og velge ut pasienter som 
kan være aktuelle for HMAS behandling. Det er per dags dato sendt felles søknad fra Revmatologisk sek-
sjon og Avdeling for blodsykdommer OUS via Helse Sør-Øst til Helsedirektoratet om formelt nasjonalt 
behandlingssenter på HMAS ved dcSSc på OUS Rikshospitalet. 

Pasienter med dcSSc med rask sykdomsutvikling har vært prioritert til rask utredning. Fra man startet opp 
med behandlingen i 2015 har man lagt opp til at indikasjonene for HMAS behandlingen skal legges tett 
opp mot det som er dokumentert i randomiserte kliniske forsøk der konvensjonell behandling er sammen-
lignet med HMAS behandling (4-6). Det innebærer at pasienter som skal være aktuelle for HMAS må ha 
dcSSc i tillegg til (i) sykdomsvarighet under eller lik to år eller (ii) progressiv alvorlig organaffeksjon de siste 
seks måneder med sykdomsvarighet under eller lik fire år fra vi igangsette behandlingen som er i grunn i 
samsvar ved en nylig konklusjon fra Beslutningsforum. Nærmere om inklusjon og eksklusjon ved HMAS 
og dcSSc i Norge vises til Tabell 1 og 2. Det er også utformet tilpasset pasientinformasjonsskriv om behan-
dlingen. Det er en utfordring å gi en balansert spesialtilpasset pasientinformasjon både muntlig og skriftlig. 

• Vennligst se også Tabell 1 nedenfor 

Risiko 

HMAS behandling ved dcSSc er forbundet med risiko (8) og viktig å velge ut de dcSSc pasientene som har 
størst sjanse for å få effekt av behandlingen i form av økt overlevelse og minsket fare for organsvikt. Sentralis-
ering av HMAS tilbudet ved systemisk sklerose i Norge er forutsetningen til å få erfaring med bedre selek-
sjon og økt erfaring i HMAS behandlingen hos denne pasientgruppen får å få minsket behandlingsrelatert 
mortalitet. Utvikling av et stort internasjonalt kontaktnett og deltakelse i nye multisenter internasjonale 
studier vil trolig være enklere å få gjennomført i regi av en nasjonal tjeneste. I de fleste tilfellene der pasien-
tene har et stormende forløp og alvorlige sykdoms-manifestasjoner er HMAS beste behandlingsalterna-
tivet, og det er viktig å komme i gang med behandlingen før omfattende irreversible vitale organskader 
forekommer. I tvilstilfeller kan man velge en annen primærbehandling, som per dags dato er som oftest per 
oral mykofenolat eller intravenøs cyclofosfamid til tross effekt av behandlingen ut fra randomiserte studier 
er dessverre svært moderate (9-11). Da har man valgt tette kontroller på effekt og forløp og revurdere om 
det er indikasjon for HMAS. Det er lagt opp til at pasienten får en grundig informasjon om behandlingen 
og man legger opp til delt beslutningstaking («shared decision making»). Alle publiserte studier, samt egen 
erfaring ved OUS gjennom tre år med HMAS behandling for dcSSc, viser at det er store utfordringer knyt-
tet til behandlingsrelatert mortalitet og morbiditet. Det er flere årsaker til dette, systemisk sklerose er en 
komplisert multiorgan sykdom med fibroseutvikling i hjerte, lunger, tarmkanal, hud og nyrer. Pasientene 
får i forbindelse med høydose cyklofosfamid behandlingen som brukes i nåværende protokoll (200mg/kg 
over 4 dager) i fase III en betydelig væskemengde som mange pasienter med systemisk sklerose tåler dårlig. 
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Pasientene med de alvorligste form av dcSSc kan ha hjerteaffeksjon av grunnsykdom, og høydose cellegiftbe-
handling kan gi akselerert hjerteaffeksjon og hjertesvikt. Det er relativ vanlig å ha karforandringer «gastric 
antral vascular ectasia» (GAVE) i tarm som gir mikroblødninger som er særlig farlig i aplasifasen av HMAS 
behandlingen som medfører pancytopeni.  Pancytopeni-fasen etter fase III varer vanlig i 10-14 dager og i 
denne fasen er pasienten bl.a.  utsatt for bakterielle-, sopp- og virusinfeksjoner. 

Til sammen (pr 2020) har elleve pasienter vært behandlet i Norge; syv (64%) fra Helse Sør-Øst, tre (27%) 
fra Helse Vest og en (9%) fra Helse Nord gjennomført HMAS behandling for dcSSc fra 2015 til dags 
dato (31.1.19) ved OUS, derav fikk fem pasienter utført behandlingen i fjor (2018).  Dette samsvarer med 
omtrent med befolkningsfordelingen innen de aktuelle helseforetagene. Det er tre menn og åtte kvinner 
som har gjennomført behandlingen. Første to behandlingene i 2015 var uttalt suksess men neste to ble 
knyttet til alvorlige komplikasjoner og dødsfall. Dette medførte at man gikk igjen grundig igjennom ruti-
ner og forundersøkelser og de siste 7 behandlingene, derav fem i 2018 har vært uten uforventete komp-
likasjoner. 

Det er at paradigmeskifte at det innføres et nytt behandlingsprinsipp for revmatologisk sykdom som 
inkluderes i det offentlige helsetilbudet i Norge. Man har sett siste to tiårene en utrolig utvikling i behan-
dling innen revmatologien. Dette har revolusjonert prognose og livskvalitet til et stort antall pasienter med 
inflammatoriske leddlidelser. Dessverre har de pasientene med de mest aggressive formene av systemisk 
sklerose til nå hatt svært begrenset glede av denne utviklingen. Dessverre er effekten svært moderat av lang-
varig cyklofosfamid behandling og «off label» mykofenolat behandling som er per dags dato de best doku-
menterte sykdomsmodifiserende behandlingene  (9-11). Det har vært smertefullt å se pasientene gradvis 
utvikle livstruende organaffeksjon som inntil nå har vært umulig å reversere. Hvis tilbudet om HMAS ikke 
hadde vært opprettet her i Norge ville dette ha forårsaket en ukontrollert helseturisme til utlandet. 

Beslutningsforums konklusjon i august 2018 er i tråd med flere internasjonale instanser. HMAS behan-
dling er anbefalt av den nå tre år gamle Europeiske revmatologiforeningens (European League against 
Rheumatism (EULAR)) behandlingsanbefalinger for SSc fra 2016. Der står at «HMAS bør vurderes for 
behandling av utvalgte pasienter med raskt progressiv SSc med risiko for organsvikt. I lys av den høye 
risikoen for behandlingsrelaterte bivirkninger og tidlig behandlingsrelatert dødelighet, er nøye utvalg av 
pasienter med SSc for denne typen behandling og erfaringen fra behandlere av avgjørende betydning» (12). 
Ytterligere studier inklusiv SCOT studien som ble publisert i januar 2018 styrker den konklusjonen (4). 
Basert på publiserte randomiserte kontrollerte studier og metaanalyser anbefalte American Society for Blood 
and Marrow Transplantation (ASBMT) arbeidsgruppen HMAS som standard behandling for pasienter 
med alvorlig systemisk sklerose i 2018 (13). 

Det er flere utfordringer som gjenstår vedrørende pasientseleksjon og tiltak til å få ned behandlingsrelatert 
mortalitet og morbiditet av HMAS behandling. En stor utfordring er for eks. at interstitiell lungesykdom 
(ILD) er den vanligste årsaken til dødelighet i systemisk sklerose som står for ca 35% av dødsfallene. Selv 
om immunsuppresjon er for tiden valgt som første linje terapi for sklerodermi-relatert ILD (SSC-ILD), er 
effekten beskjeden med bekymringer for toksisitet og infeksjoner ved langvarig bruk (9-11, 14). Foreløpig 
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mangler randomiserte studier på HMAS behandling på pasienter med alvorlig progressiv lungeaffeksjon 
med begrenset skleroderma hudaffeksjon og ved skleroderma spekter sykdommer. 

Tabell 1 

Pasienter med diffus systemisk sklerose som er aktuelle for høydose kjemoterapi med autolog 
stamcellestøtte (HMAS) for av HMAS behandling. 

1. Alder 18 tom 65 år 
2. Etablert diagnose for diffuse systemisk sklerose (dcSSc) etter ACR-kriteria (1980) og/eller etter 2013 

ACR/EULAR klassifikasjonskriteria for systemisk sklerose (15, 16). 
3. Diffuse systemisk sklerose med hudmanifestasjon (a. og/eller b.): 

15. ≤ 2 år fra utvikling av hudfortykkelse i tillegg mRSS ≥ 15. 
eller 

16. ≤ 4 år fra utvikling av hudfortykkelse, i tillegg mRSS ≥ 15 samt major organ affeksjon (med 
dokumentert oppstart eller klinisk signifikant forverring de siste 6 månedene) som er definerte 
med (i, ii): 

1. Lungeaffeksjon: bekreftet interstitial lungesykdom ved HRCT. DLCO og/eller (F)VC ≤ 
80% (av ventet) og/eller signifikant reduksjon på ≥ 10% 

2. Hjerteaffeksjon: Ett av følgende; (a) Irreversible kongestiv hjertesvikt. (b) Tilbakevendende 
atrial eller ventrikulære hjerterytmeforstyrrelser som; atrial fibrillasjon, atrial flutter, 
paroksysmal atrial- eller ventrikulær tachykardi. (c) Andre eller tredje grads AV-blokk. (d) 
Perikarditt/perikard effusjon, der som andre årsaker en dcSSc har vært utelukket. 

17. Mottatt informasjon om forventet effekt og evt. komplikasjoner av behandlingen. 

mRSS = «modified» Rodnan hud score 

Kontraindikasjoner 

Tabell 2 

Absolutte og relative kontraindikasjoner for høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte 
(HMAS) for diffus systemisk sklerose. 

1. Alder > 65 år 
2. Pågående graviditet eller uvillighet å bruke adekvat kontrasepsjon. 
3. Manglende evne til å gi informert samtykke til behandlingen. 
4. Alvorlige psykiske sykdommer og/eller avhengighet og vedvarende misbruk av alkohol eller rusmi-

dler. 
5. Alvorlig organaffeksjon: 
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1. Alvorlig lungesykdom: Karbonmonoksid diffusjonstest, DLCO < 40% og/eller funksjonell vital 
kapasitet, FVC < 65% av forventete verdier. 

2. Alvorlig nyresvikt: Kreatinin clearance < 40 ml/min/1,73 m2 (målt eller estimert) eller gjen-
nomgått skleroderma nyrekrise (SRC) de siste 6 måneder 

• Alvorlig hjertesykdom: (a) Redusert venstre ventrikkel funksjon LVEF < 45%, (b) Pulmonal hyper-
tensjon med mPAP >25mmHg uten og/eller mPAP >30 mmHg etter intravenøs væskeutfordring. 
(c) «D-sign» eller «septal bounch» ved MRI hjerte. (d) Konstruktivt perikarditt. (e) Hjerte tam-
ponade med hemodynamisk signifikant perikard effusjon. (f) Signifikant aterosklerotisk sykdom. (g) 
Arytmier som ikke kan kontrolleres farmakologisk, ved cardioversjon eller ablasjon. 

1. Vedvarende blødninger fra karforandringer i tarm «gastric antral vascular ectasia» (GAVE). 
2. Alvorlig leversvikt: Vedvarende to ganger økning i lever-transaminaser eller bilirubin. Manglende syn-

tetisk funksjon eller bevis på skrumplever. 
3. Vedvarende kreftsykdom eller myelodyspastisk sykdom. 

• Benmargssvikt: Definert som; leukocytopeni < 4.0 x 109/L, trombocytopeni < 50 x 109/L, anemi < 8 
g/dL, CD4+ T lymfocytopeni < 200 x 106/L. 

• Ukontrollert akutt og/eller kronisk infeksjon: HIV, HTLV-1,2 positivitet, HBV, HCV, CMV, Par-
vovirus B19, EBV. 

6. Tidligere behandling med total lymfoid stråling, helkropps stråling eller tidligere utstrakt bruk av 
alkylerende medikamenter (relativ kontraindikasjon). 

7. Nåværende storrøyker som nekter eller klarer ikke å slutte (relativ kontraindikasjon) 
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206. 

JAK-HEMMERE (REV 015, REV 033, REV 
050, REV 055, REV 078, REV 079) 

Øyvind Palm 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

Definisjon 

Tofacitinib (Xeljanz), baricitinib (Olumiant), Rinvoq (upadacitinib) og Jyseleca (filotinib) er tabletter som 
hemmer Janus kinase (JAK) i patogenesen av revmatoid artritt (RA). JAK hemmere er små molekyler, til 
forskjell fra biologiske legemidler. 

Indikasjon 

EULAR anbefaler ved revmatoid artritt (RA) blant pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av metotrek-
sat eller andre konvensjonelle DMARDS (cDMARDs) når det foreligger dårlig prognose (Smolen JS, 
2019). 

JAK hemmere har potensial til å brukes også ved andre inflammatoriske sykdommer, ev utenfor godkjent 
indikasjon (etter spesielle forholdsregler). 

Bivirkninger 

JAK-hemmere blokkerer deler av immunsystemet, noe som økter risiko for infeksjoner, spesielt økt 
forekomst av herpes zoster (Taylor PC, 2019). 

Andre bivirkninger er tromboembolier, gastrointestinal perforasjon, interstitiell lungesykdom, forhøyede 
leverfunksjonsprøver, nøytropeni og hyperlipidemi. 

JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap eller ved amming. Data til nå (februar 2021) tyder ikke på at 
fedres bruk av medikamentet vil skade et foster. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e46a7a75-68f4-47e5-8d57-58e61bc45018
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243610ee17487-c62c-4cb8-8d42-5de5a6fbc699
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper#2fede5ec-8112-4b0f-90f0-63c841ee44fdb0df5c98-ba84-43dd-a621-66b969f1ea32
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper
https://ard.bmj.com/content/79/6/685.long
https://ard.bmj.com/content/79/6/685.long
https://academic.oup.com/rheumatology/article/58/Supplement_1/i17/5365417


Retningslinjer 

EULAR: Smolen JS, 2019 
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Harigai M, 2019 

Fragoulis GE, 2019 
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207. 

KORTIKOSTEROIDER SYSTEMISK OG 
LEDDINJEKSJONER. 
GLUKOKORTIKOSTEROIDER (REV 015, REV 
033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079) 

Jan Tore Gran 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

Systemisk behandling 

Definisjon 

Med kortikosteroider mener vi i revmatologisk praksis vanligvis glukokortikosteroider, selv om kortikos-
teroider også omfatter mineral-kortikosteroider. Prednisolon er vanligste brukte legemiddel. 

Historie 

Kortison syntetisert på Mayo klinikken og tatt i bruk ved revmatoid artritt (RA) i 1948/49. 

Virkning 

Kortikosteroider virker antiinflammatorisk og immunsuppressivt ved å bide seg til glukokortikoid reseptor 
og dermed utløse anti-inflammatoriske cytokiner.  Med effekt på T-lymfocytter og monocytter. 

1. Kortidsvirkende: Hydrokortison (cortisol) og kortison 
2. Middelsvirkende: Prednisolon, prednison, metylprednisolon (Depot Medrol), triamcinolon (Leder-

cort, Lederspan) 
3. Langtidsvirkende: Betametason, Deksametason (Decadron) 

Ekvivalente doser: a) 20-25, b) 4-5, c) 0,75 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e46a7a75-68f4-47e5-8d57-58e61bc45018
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243610ee17487-c62c-4cb8-8d42-5de5a6fbc699
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper#2fede5ec-8112-4b0f-90f0-63c841ee44fdb0df5c98-ba84-43dd-a621-66b969f1ea32
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper


Indikasjoner 

Revmatoid artritt (RA), systemisk lupus erythematosus (SLE), Vaskulitt-sykdommer, Polymyalgia 
revmatika (PMR). 

Dosering 

Varierer med indikasjonsstillingen. Lavest mulig start- og vedlikeholdsdose. Seponering når mulig. 

Bivirkninger 

• Benvev: Caput-nekrose, osteoporose, osteoporotisk fraktur 
• Hjerte-kar: Hjertesvikt, ødemtendens, hypertensjon 
• Hud: Blødninger (ekkymoser), purpura, forverring av psoriasis etter seponering, hirsuitisme, atrofi, 

striae, acne. 
• Infeksjoner: Sepsis, leverabscess, cholecystitt, infeksiøs bursitt, mamma-abscess, septisk artritt og her-

pes zoster 
• Muskler og sener: Muskelatrofi, seneruptur. 
• Mage-tarm: Ulcus ventriculi/duodeni, dyspepsi, divertikulitt 
• Metabolsk: Vektøkning, diabetes mellitus) 
• Nyrekrise: Ved systemisk sklerose 
• Sirkulasjon/blod: Leukocytose (økt frisetting av modne  granulocytter fra benmarg) 
• Øye: Katarakt, glaukom 
• Diverse: Psykiske (søvnforandringer, euforisme, psykose). Steroidmyopati. Diabetes mellitus. 

Cushingoid. Vektøkning. 

Deflazacort (Calcort) er et methylprednisolon-derivat av prednisolon. Dens effekt er omkring 80 % av pred-
nisolon slik at for eks. 6 mg deflazacort tilsvarer 5 mg prednisolon. Substansen kan ha mindre negative 
effekter på benmineralisme og glukosemetabolisme. Kan vurderes ved langvarig prednisolon-behandling 
når slike bivirkninger kan forventes. Kan forskrives som tabletter på registreringsfritak. 

Intravenøs behandling 

Kortikosteroider gitt i store doser intravenøst (metylprednisolon pulsbehandling) brukes ved alvorlig sys-
temisk affeksjon, som ved RA-vaskulitt med større nekroser eller sår. Forsiktighet bør utvises ved puls-
behandling med metyl-prednisolon hos pasienter med hjerte-arytmi (spesifikk anamnese i forkant og ev. 
behov for EKG / annen utredning vurderes i hvert tilfelle). 

Intra-artikulære injeksjoner 
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Det anbefales en liberal holdning til intra-artikulære injeksjoner med kortikosteroid (triamcinolon, Led-
erspan). Teknikken læres under tjenestetiden som LIS-lege. En del mulige inngangsporter og metoder for 
noen av de vanligste leddene som egner seg for injeksjonsbehandling er vist i eget kapittel om Leddvæske 
og prøvetakning. Injeksjonene kan med fordel styres ultralydveiledet for best treffsikkerhet (Norberg LB, 
2018). 

Injeksjon i seneskjeder og bursa er beskrevet i eget kapittel. 

Behandling av barn 

• Vennligst se eget kapittel 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.40494
https://revmakompendium.pressbooks.com/wp/wp-admin/post.php?post=1232&action=edit
https://www.nksr.no/medikament/kortikosteroider/
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208. 

KOSTHOLD/ ERNÆRING (REV 085) 
Øyvind Palm 

Læringsmål REV 085 

Faste 

Pasienter er opptatt av hva de selv kan gjøre for å 
redusere konsekvenser av revmatisk sykdom og råd om 
kosthold er etterspurt. Forskning på friske personer 
viser at faste har en effekt på immunsystemet slik at 
interleukiner og celler (IL -2, IL-4, CD4+ lymfocyt-
ter) blir gunstig påvirket. Studier viser at å faste over 
7-10 dager bedrer både symptomer og den revmatiske 
betennelsen ved revmatoid artritt (RA) (Kjeldsen-
Kragh J, 1999; Sköldstam L, 1979). Imidlertid forsvin-
ner denne effekten straks vanlige måltider 
gjeninnføres. Forsøk med pasienter som faster og 
deretter innta streng vegetarisk diett har vist at noen får mindre aktiv sykdom over lengre tid, men det er 
svært få som i praksis klarer holde seg til et slikt strengt kosthold. For mange personer med revmatisk syk-
dom er regelmessig inntak av næringsrik kost viktig, noe som ikke er forenelig med å faste. Å faste er således 
ikke generelt anbefalt ved alvorlig revmatisk sykdom, inklusiv systemiske bindevevssykdommer og 
vaskulitt-sykdommer. 

Vasoaktive aminer 

Noen matvarer frigjør stoffer som forbigående påvirker blodårer, gir hevelse og økt varme. Slike stoffer 
er såkalte ”vasoaktive aminer” som inkluderer histamin og serotonin. Innholdet av histaminer er høyt i 
svinekjøtt, kjøttsaus, tomater og spinat. Dette er matvarer som personer med revmatisk sykdom kan rea-
gere på. Andre vasoaktive aminer (octopamin og fenylefrin) finnes i sitrusfrukter som appelsin, klementin 
og sitron (Haugen M, 1999). 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=ikke-medikamentelle-behandlingsmuligheter#2d6676d5-8bd2-40c6-a1a3-0256441f46a838bfbf87-07df-43fe-8941-9db9deccc1f8
https://academic.oup.com/ajcn/article/70/3/594s/4715028
https://academic.oup.com/ajcn/article/70/3/594s/4715028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=larsson+L%2C+skodstam+1979+effect
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/38/11/1039.full


Kaffe og rødvin 

Inntak av kaffe og alkohol kan frigjøre ”stresshormonene” adrenalin og/eller noradrenalin i kroppen 
(Prineas RJ, 1980). Alkohol kan i tillegg øke histamin-nivået. Noen røde viner inneholder spesielt høye 
konsentrasjoner av histamin som utløser allergilignende symptomer. Kaffe inneholder imidlertid anti-oksi-
danter som kan være gunstige når de er en del av kostholdet. Ved metotreksat-behandling med kvalme som 
bivirkning, kan kaffe lindre ubehag (Malaviya AN, 2017). Noen mener uvanlig store mengder kaffe må til 
for å oppnå virkning. I den nevnte studien var dosen koffein moderat. Det ble gitt 1-1,4 teskjeer frysetør-
ret pulverkaffe på morgenen og ved middagstider metotreksat-dagen og en tilsvarende dose neste morgen 
(30-45mg koffein i hver dose). Kaffe kan teoretisk redusere effekten av metotreksat, men en studie på RA 
bekreftet ikke dette i praksis (Benito-Garcia E, 2006). 

Vitaminer 

Såkalte “frie oksygenradikaler” kan skade kroppen via immunsystemet. Antioksidanter som Vitamin A, E, 
C, sink og selen kan i teorien redusere frie oksygenradikaler. Imidlertid har personer med revmatiske syk-
dommer iblant lave verdier av antioksidanter. Årsaken ser ikke ut til å være lavt inntak, men sannsynlig blir 
antioksidantene forbrukt i inflammasjonsprosessen. Det kan derfor virke logisk å øke inntaket gjennom 
kostholdstilskudd. Imidlertid har ikke studier vist en klar sammenheng mellom kostholdstilskudd og lavere 
sykdomsaktivitet, snarere tvert imot. Det har faktisk vært diskutert om økt dødelighet forekommer blant 
dem som inntar tilskudd med beta-karoten, vitamin A og vitamin E eller vitamin C (Bjelakovic G et al 
JAMA 2007). Nyere studier tyder imidlertid på at en vitaminrik kost ikke er skadelig for helsen (Paganini-
Hill, A 2015). Antioksidanter som inntas via matvarer som frukt, fruktjuice, poteter, bær og grønnsaker 
(grønnkål topper listen) antas å være sunne og muligens gunstige mot sykdomsutvikling. Nyper, blåbær, 
krekling, tyttebær, valnøtter og solsikkefrø er rike på antioksidanter. Også kaffe inneholder antioksidanter. 

Omega-3 og flerumettet fett 

Fler-umettet fett fra fisk og planter kan i teorien redusere revmatisk betennelse/inflammasjon (via lavere 
IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α og IFN-ү). I praksis har tilskudd av omega-3 i kosten likevel ikke hatt sikker målbar 
effekt. Olivenolje i for eksempel Middelhavs-diett inneholder også andre stoffer som kan redusere beten-
nelse (via lymfocytt-proliferasjon, “natural killer cells” aktivitet, pro-inflammatoriske cytokiner). Muligens 
er forholdet mellom et lavt innhold av mettede fettsyrer og mye fler-umettet fett gunstig, men dette gjenstår 
å vise i praksis (Peterson S, 2018). 
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209. 

NSAIDS (REV 015, REV 033, REV 050, REV 
055, REV 078, REV 079) 

Øyvind Palm 

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079 

Definisjon 

NSAIDs er blant de eldste medikamentene vi bruker mot smerte, feber og inflammasjon ved at de hemmer 
prostaglandin-syntesen. NSAIDs har en raskt innsettende effekt (timer), men influerer kun på symp-
tomene i inflammasjonsprosessen. De reduserer dermed ikke sykdomsaktiviteten eller sykdomsutviklingen. 

Ulike NSAIDs 

Ved revmatoid artritt (RA) kombineres NSAIDs ofte med DMARDs. De forskjellige NSAIDs er omtrent 
likeverdige hva gjelder effekt, men skiller seg i halveringstid. Fordelen med lang virkningstid, for eksempel 
piroxicam, er effekt gjennom natten og i morgentimene for dem med mest besvær da. Ulempen er økt risiko 
for bivirkninger, blant annet ved akkumulering ved redusert nyrefunksjon. De ulike NSAIDs har forskjel-
lig grad av hemming av COX I og COX II enzymene. Indometacin og Ketoprofen er blant substanser 
som særlig hemmer COX-I, mens naproksen og ibuprofen er mer nøytrale. Diklofenac hemmer COX II 
mer enn COX I. Etorikoksib (Arcoxia) og celecoxib (Celebra) selektiv hemmere av Cox II. Disse medika-
mentene er skånsomme mot ventrikkelslimhinnen (ulcus ventriculi er en vanlig bivirkning), men det er 
påvist at de øker risikoen for hjertekarsykdom mer enn de overveiende COX I hemmerne (S. Bacchi, 2012). 

Arthrotec inneholder diklofenac og misoprostol og kan forsøksvis benyttes hos pasienter som tidligere har 
hatt ulcus. Tilsvarende, Vivomo inneholder naproksen og esomeprazol. Arthrotec må ikke benyttes under 
svangerskap (på grunn av innhold av misoprostol som er abortfremmende). Kombineres NSAIDs med 
syrepumpehemmere som esomeprazol (Nexium), kan insidensen av GERD (reflukssykdom) reduseres. 
Dersom NSAIDs kombineres med prednisolon eller andre kortikosteroider øker risikoen for gastritt og 
ulcus. Bruk av suppositorier eller enterodrasjerte preparater reduserer ikke risikoen vesentlig for slike 
uønskede effekter som i stor grad skyldes systemisk effekt på ventrikkelslimhinnen. 

Valg av medikament, dosering og tidspunkt for medikamentinntak bør justeres etter den enkelte pasients 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske%20systemiske%20vaskulittsykdommer#3f37dda8-aa58-44a2-ab66-c04469d01aa8e46a7a75-68f4-47e5-8d57-58e61bc45018
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=barnerevmatologi#f0071a45-26e0-45d8-9ca1-42a1832243610ee17487-c62c-4cb8-8d42-5de5a6fbc699
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper#2fede5ec-8112-4b0f-90f0-63c841ee44fdb0df5c98-ba84-43dd-a621-66b969f1ea32
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper
https://www.eurekaselect.com/102932/article


behov. Ønsker en et velprøvd NSAIDs med nøytral hemming av COX I og COX II og relativt kort halver-
ingstid, er ibuprofen er godt valg (Varrassi G, 2020). 

Det anbefales alltid å seponere NSAIDs i korte perioder for å se om effekten av behandlingen fremdeles er 
til stede. 

Blødningstendens 

NSAIDs forlenger blødningstiden. Ved planlagte kirurgiske inngrep kan det ved blødningsrisiko være 
aktuelt med å stanse behandlingen i forkant svarende til 4-5 ganger halveringstiden (tilpasset etter Slappen-
del R, 2002). 

NSAID Halveringstid (timer) Pause før kirurgi 

Naproksen 12-15 3 dager 

Ibuprofen 1.6-1.9 10 timer 

Diklofenak 2 10 timer 

Indometacin 4.5 1 dag 

COX-2 hemmer (Celecoxib) 11 fortsett vanlig dose 

NSAIDs hos barn 

• Vennligst se eget kapittel 

Svangerskap 

• Vennligst se info fra NKSR 

Litteratur 

Bindu S, 2020 

1323  |  NSAIDS

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12325-019-01144-9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12442934/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12442934/
https://www.nksr.no/medikament/nsaid-og-selektive-cox-2-hemmere/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000629522030383X?via%3Dihub


Glomerulonefritt med 
halvmåne-celleformasjon ved 
ANCA-vaskulitt. 

210. 

NYRESYKDOM OG 
LEGEMIDDELBEHANDLING (REV 082, REV 
142, REV 149) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 082, REV 142,REV 149 

Nyresvikt 

Nyresvikt har mange årsaker og forskjellige forløp. Den 
kan opptre akutt med ødeleggelse av nyrevevet i løpet av 
få dager. Hvis nyrefunksjonen faller til under 5% (og 
eGFR<15), er dialyse nødvendig. Kronisk nyresvikt 
oppdages ofte sent i forløpet, uten forutgående mistanke 
om nyresykdom, eller i forbindelse med helseunder-
søkelse, hvor forhøyet blodtrykk eller protein i urinen gir 
mistanke om nyrelidelse. Illustrasjon: Syed R, Rehman 
A, Valecha G, El-Sayegh S – BioMed research international (2015). CC BY-3.0 

Nyresvikt har mange forskjellige årsaker. Det kan bl.a. være: 

• Glomerulonefritt og andre sykdom i selve nyren som påvises ved nyrebiopsi. 
• Sviktende blodtilførsel ved alvorlig væskemangel, alvorlig blodtrykksfall, blodpropp eller anafylaktisk 

sjokk 
• Manglende avløp fra nyren, for eks. pga. retroperitoneal fibrose (IgG4 relatert sykdom), nyresten 

eller kreft 
• Legemiddelbehandling (se nedenfor) 

 Symptomer 

Ødem skyldes forstyrrelser i væske-, salt- og syre-basebalansen med unormal væskeopphopning. Vanligvis 
er utskillelsen av protein i urinen høy og albumin/protein i serum derfor lavt. 

• Anemi utvikles fordi utskillelsen av erythropoietin (EPO – et bloddannende hormon som dannes i 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=farmakologi
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nyresykdommer#1197a3b7-034e-4de6-a126-468e8b9e067f1064b16a-c59a-43ff-b6bc-e37969a06b80
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=farmakologi
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4673333_BMRI2015-402826.001&query=glomerulonephritis%20wegener%27s&it=xg&req=4&npos=66
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?img=PMC4673333_BMRI2015-402826.001&query=glomerulonephritis%20wegener%27s&it=xg&req=4&npos=66
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


nyrene) faller. 
• Hjerte-karsykdommer ved langvarig kronisk nyresvikt 
• Hudkløe 
• Kvalme, dårlig appetitt og brekninger 
• Osteoporose pga. forstyrrelser i omsetningen av vitamin D. 
• Tretthet 

Undersøkelser 

• Urinprøve og blodprøver 
• Ultralyd-skanning og røntgenundersøkelser av nyrene (postrenal svikt). 
• Vevsprøve (biopsi) fra nyren (glomerulonefritt, nefrosklerose, annet. 

Litteratur: Felleskatalogen 2020 

• Vennligst les også om nyrer og revmatisk sykdom i eget kapittel 

Farmako-kinetiske og farmako-dynamiske forhold 
ved nyresykdom 

Mange legemidler kan gi varig eller midlertidig nedsettelse av nyrefunksjonen. Dette gjelder 

NSAIDs, ACE- og A2-blokkere. 

Nyrene spiller en viktig rolle i eliminasjonen av mange legemidler. Nedsatt nyrefunksjon kan 

medføre nedsatt utskillelse av for eksempel metotreksat og opioider med fare for overdose 

som resultat. Valg av smertestillende middel og fastsetting av dose kan derfor være en utfor-

dring hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. 

Legemidler som får økt serumkonsentrasjon ved nedsatt nyrefunksjoner er metformin, dabi-

gatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xaraelto), digoksin, litium og sotalol 

Nyrefunksjon 

Serum-kreatinin er et relativt grovt mål på nyrefunksjon og gjenspeiler ved normal nyrefunksjon balansen 
mellom endogen produksjon (muskelmasse) og renal utskillelse, hovedsakelig ved glomerulær filtrasjon 
(GFR). Det mest nøyaktige målet på nyrefunksjon er glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Å måle denne 
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direkte er tidkrevende og vanskelig, så vanligvis estimeres GFR ut fra serum-kreatinin. For å gjøre tolknin-
gen av kreatinin-verdier lettere er det laget ulike formler der en estimerer GFR (eGFR) for ulike kreatinin-
verdier hos pasienter med ulik alder og kjønn. Det fins flere formler for å beregne eGFR basert på 
kreatinin-konsentrasjonen. I Norge benyttes primært kreatinin-basert estimat av GFR. For unge, friske per-
soner er normalt GFR i området 120-130 ml/min. Lave verdier av eGFR øker risikoen for raskere fall i nyre-
funksjon, og kan også påvirkes av interkurrente ikke-renale tilstander. Derfor bør eGFR <60 ml/min/1.73 
m2 kontrolleres innen 3 måneder. 

Stadium Gradering Glomerulær filtrasjonsrate (ml/min/1,73 m2) 

1 Nyreskade >90 + skade 

2 Lett redusert nyrefunksjon 60-90 + skade 

3 Moderat nedsatt nyrefunksjon 30-60 ± skade 

4 Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 15-30 ± skade 

5 Terminal nyresvikt <15 ± skade Behov for dialyse / transplantasjon 

 

 

NSAIDs, analgetika og nyrefunksjonen 

Alle NSAIDs på det norske markedet har oppgitt nyresvikt (GFR<30 ml/min) som kontra-indikasjon. 
Merk at denne definisjonen på nyresvikt inkluderer alvorlig nedsatt nyrefunksjon i den vanlige graderingen. 
NSAIDs bør så langt det er mulig unngås til pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. 
Dersom det ikke er mulig å unngå bruk av NSAIDs til denne pasientgruppen, kan det være grunnlag for 
å velge ibuprofen eller naproksen. Dosen bør være så lav som mulig, og gis over et kort tidsrom. Nyre-
funksjonen bør følges opp under behandlingen. COX-2 hemmere påvirker blodtrykket sammenlignbart 
med NSAIDs og skal, om nødvendig, brukes med forsiktighet ved nyresykdom (Curtis E, 2019). 

• Vennligst les om NSAIDs også i eget kapittel 

Paracetamol kan brukes som normalt til de med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon eller nyresvikt bør dosen reduseres, men paracetamol kan benyttes dersom forhåndsregler tas. 

Opioider kan brukes hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, men dosen må reduseres avhengig av nyre-
funksjon og pasienten følges tett opp. Nedsatt nyrefunksjon gir økt risiko for akkumulering og overdoser-
ing for alle opioider. Når det gjelder valg av opioid til denne pasientgruppen er ikke litteraturen entydig i 
sine anbefalinger. Morfin angis vanligvis å være førstevalg ved sterke smerter, men er samtidig det opioidet 
som påvirkes mest av nyrefunksjon. Fentanyl, oksykodon, buprenorfin eller hydromorfon kan derfor være 
rasjonelle valg ved behov for sterke opioider til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. De svake opioidene 
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kodein og tramadol kan også brukes, men også disse må brukes med forsiktighet og i reduserte doser ved 
nedsatt nyrefunksjon. 

Litteratur: Hartmann A, Holdaas H et al.  Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126 (9): 1198-1200 

• Analgetika er også omtalt i eget kapittel 

Noen legemidler som krever tiltak ved nedsatt 
nyrefunksjon 

Legemidler som får økt serumkonsentrasjon ved 
nedsatt nyrefunksjon 

Metotreksat, morfin, metformin, dabigatran, rivaroksaban, digoksin, Litium, sotalol 

Tiltak:1) Måling av serumkonsentrasjon, dosereduksjon. 2) Dosereduksjon eller bytte til annet medika-
ment 

Legemidler som ytterligere kan forverre 
nyrefunksjonen 

NSAID inkl. COXIB: NSAID bør ikke brukes ved nedsatt nyrefunksjon. 

ACE-hemmere og ARB (A2-blokkere): Nyrefunksjon og elektrolytter skal måles regelmessig. Et moderat 
fall i eGFR er vanlig ved oppstart. Midlertidig seponering ved akutt dehydrering. Redusere nyreblodstrøm 
og filtrasjonstrykk. 

Aminoglykosider : Kan gi toksisk (tubulær) nyreskade. 

Ciclosporin A: Er nyretoksisk og kan gi interstitiell betennelse og fibroseutvikling samt nedsatt nyre-
funksjon. 

Røntgenkontrastmidler: Kan gi forverring av nyreskade. Risikoen er doserelatert og er særlig stor ved dia-
betes og ved væskeunderskudd 

Litium: Over terapeutisk nivå kan gi polyuri, natrium- og væskeunderskudd og redusert litium-clearance 
med økende serumnivå og toksisitet. 

En lang rekke legemidler kan gi allergisk betinget nyreskade av glomerulær eller interstitiell type 
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Legemidler som har redusert virkning ved nedsatt 
nyrefunksjon 

Dapagliflozin, empagliflozin, tiazider. 

Tiltak 1) Seponering ved anbefalt nedre grense. 2) Doseøkning nødvendig ved lav eGFR (15-30). 4) Nyre-
funksjon og elektrolytter skal måles regelmessig ved bruk av vanndrivende legemidler. NB! Bruk av van-
ndrivende legemidler bør skje i samråd med nefrolog ved eGFR<30. 

Litteratur: Relis.no 

Hyperkalemi 

Kaliumsparende diuretika (amilorid, spironolakton, eplerenon), kaliumpreparater, ACE-hemmere og 
angiotensin II-antagonister kan utløse eller forverre hyperkalemi. Kombinasjon av flere av de nevnte mid-
lene øker risikoen. Beta-reseptorantagonister og NSAID/koksiber kan også medvirke til økt serum-kalium, 
særlig i kombinasjon med de forannevnte. 

Litteratur 

Whiting P, 2016 

Legemiddelhandboka.no 
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211. 

OPPFØLGING UNDER BEHANDLING (REV 
013, REV 015, REV 033) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 013, REV 015, REV 033 

Hensikt med oppfølging under behandling 

Hensikten med å følge opp pasienten er flere. 

• Justere behandlingen slik at sykdommens aktivitet og progresjon er fraværende eller lavest mulig, 
• Kartlegge eventuelle bivirkninger. 
• Vurdere om på forhånd fastsatte behandlingsmål oppnås 

◦ Behandlingsmålene kan omfatte reduksjon av utmattelse/fatigue og høy sykdomsaktivitet. I 
mange tilfeller forløper imidlertid fatigue/utmattelse uavhengig av andre symptomer og under-
søkelsesfunn (Uhlig T, 2018) og kan i blant være betinget i depresjon (Michelsen B, 2017). 

• Vurdere om komorbiditet oppstår og om denne skal påvirke anti-revmatisk behandling. 
• Vurdere om pasienten tar medikamentene som forskrevet 
• Avslutte behandlingen når det ikke lenger er behov eller den er ugunstig 

Det er en spesialistoppgave å vurdere når behandlingen med DMARDs skal starte, men også 

når den skal avsluttes. 

• Ved aktiv sykdom anbefales kontroll hos spesialist eller spesialavdeling regelmessig. 
◦ Hensikten er å justere behandlingen etter sykdomsaktivitet og ev. komplikasjoner slik at en 

oppnår behandlingsmålet raskest mulig og med færrest mulige bivirkninger. 
◦ Tett revmatologisk oppfølging under perioder med høy sykdomsaktivitet er vist å bedre prog-

nosen (Burmeister GR, 2017). 
• Når remisjon eller lav sykdomsaktivitet er nådd, følges sykdommen opp for eksempel hver 3-12 

måned så lenge det er behov for sykdomsdempende behandling (Smolen JS, 2016, EULAR). 
• Dersom sykdommen er i vedvarende remisjon uten DMARDs eller annen sykdomsdempende 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40266-018-0589-4
https://ard.bmj.com/content/76/11/1906
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31491-5/fulltext
https://ard.bmj.com/content/76/6/960.long


behandling, velger en ofte å avslutte oppfølgingen hos spesialist. Kliniske undersøkelser av ledd (led-
dstatus) er da essensielt ved artritt for vurdering av sykdomsaktivitet. Supplerende undersøkelse med 
ultralyd kan avdekke subkliniske forandringer, men er mer resurskrevende og fører ikke til bedre 
resultater (Sundin U, 2020). 

Kirurgi og medikasjon 

Biologisk behandling velger en ofte å stanse kort tid før større inngrep, slik som hofte- eller kneproteser og 
påbegynnes igjen når sårtilhelingen er begynt. Om mulig, anbefales å stanse behandlingen med biologisk 
legemiddel noen uker før inngrepet. Medikamentene har forskjellige virkningstider. Det er derfor anbefalt å 
stanse TNF-hemmere avhengig halveringstiden (stanse 4-5 ganger halveringstiden) for det enkelte medika-
ment (referanse: Radfar L, 2017): 

• Etanercept (Enbrel, Benepali): 2 uker før inngrep 
• Adalimumab (Humira): 6-8 uker før inngrep 
• Infliksimab (Remicade, Rixaton): 4-6 uker før inngrep 

Etter en operasjon begynnes behandlingen når infeksjonsfaren er over, ofte etter 2-3 uker. Ved akutte situ-
asjoner eller stor sykdomsaktivitet må individuelle tilpasninger gjøres. Noen pasienter har  såpass stort 
behov for vedvarende medikasjon at behandlingen kontinueres til tross for kirurgiske inngrep. 

Annen sykdomsmodifiserende behandling (DMARDs) kontinueres dersom de ikke interferer med andre 
medikamenter som gis før-, under – eller etter det kirurgiske inngrepet. Dette gjelder metotreksat (MTX), 
leflunomid (Arava), hydroksyklorokin (Plaquenil), azathioprin (Imurel), ciclosporin (Sandimmun Neoral), 
takrolimus, mykofenolat mofetil (CellCept). 

Sykdomsaktivitet 

Sykdomsaktiviteten vurderes ved anamnese, klinisk undersøkelse og blodprøver med CRP eller senkn-
ingsreaksjon (SR). I tillegg brukes standardiserte verktøy som DAS 28, SDAI eller CDAI. Disse baseres 
blant annet på antall hovne og ømme ledd, smerteskala, CRP og/eller SR, legens og pasientens vurdering. 
Det kan anses som en ulempe at subjektive mål inngår i skåringene. Spørreskjema der pasienten selv 
estimerer sin sykdom (patient-reported outcome measures = PROMS) som Rheumatoid Arthritis Impact 
of Disease (RAID) -score brukes i økende grad (Holte K, 2018). 

I regi av OMERACT er det utviklet et skåringssystem (RAMRIS) for MR (Østergaard M, J Rheum 2017). 
Tilsvarende for ultralyd: Ultralyd metode og atlas ved RA: Hammer HB 2011. 
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Retningslinjer 

• EULAR: Smolen JS, 2016 
• Norsk revmatologisk forening 
• Kliniske verktøy og skåringssystemer er også listet opp i eget kapittel 
• Laboratorieprøver under oppfølgingen er beskrevet i eget kapittel 
• Legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon krever spesiell oppmerksomhet og er beskrevet i 

eget kapittel 

Vennligst les også: 

• Tolkning av laboratorieprøver ved artritt-sykdommer 
• Tolkning og klinisk nytte av laboratorieprøver 
• Laboratorieprøver i oppfølging 
• Utredning systemiske bindevevssykdommer 
• Immunologiske prøver ved vaskulitt 
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212. 

PLASMAFERESE / PLASMAUTSKIFTNING 
(REV 141, REV148) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 141, REV 148 

Definisjon 

Plasmaferese innebærer å fjerne (aferese) plasma. I revmatologisk praksis brukes metoden til å ekstrahere 
mulig skadelige antistoff, immunkomplekser og kryoglobuliner ved at plasma skilles fra blodceller (ter-
apeutisk plasmaferese). Det meste av blodet blir returnert til pasienten. Metoden brukes mindre i revma-
tologi nå enn tidligere. 

Indikasjoner 

I motsetning til medikamentell behandling som reduserer eller stanser antistoff-produksjonen, har plas-
maferese en umiddelbar effekt ved at antistoffene fjernes fra sirkulasjonen. Slik rask effekt kan være av 
betydning i raskt progredierende tilstander der antistoffene og / eller immunkomplekser er av avgjørende 
patogenetisk betydning. 

Eksempler på aktuelle indikasjoner er katastrofalt antifosfolipid syndrom (CAPS), anti-basalmembran 
glomerulonefritt (anti-GBM/Goodpastures sykdom) og trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). 
Innen nevrologi er Guillain-Barre syndrom en indikasjon. 

Tidligere var alvorlig ANCA-vaskulitt en indikasjon. Imidlertid har nyere data (Walsh M, PLEXIVAS 
2020) vist manglende effekt på nyresvikt («end stage renal disease») og dødelighet. Lungeblødning ved 
ANCA-vaskulitt har vært en anbefalt indikasjon, basert på observasjons-studier med i alt færre enn 70 
pasienter. Den nyere randomiserte, kontrollerte PLEXIVAS studien inkluderte 191 pasienter, hvorav 62 
med alvorlige lungeblødninger, men påviste ingen effekt av plasmaferese (Walsh M, PLEXIVAS 2020). 

Gjennomføring 

Plasmaferese benytter et filter som mottar blod fra en større vene via et dialyse-kateter. Kateteret har to løp. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=nyresykdommer
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1803537
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1803537
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1803537


Ett løp fører blodet fra kroppen til maskinen, mens i det andre løpet går blod fra maskinen tilbake til krop-
pen.  1-1,5 plasmavolumer utskiftes av gangen. Plasmavolum erstattes med en albumin-løsning. Behandlin-
gen varer 2-3 timer. Ofte er 3-5 behandlinger nødvendig. 

Bivirkninger 

Blodtrykksfall (volum-tap), hypokalsemi (citrat i erstatningsvæsken), infeksjon (immunglobuliner fjernes) 
og blødninger (koagulasjonsfaktorer fjernes) 

Litteratur 

El-Gharaeni K, 2006 

Walsh M, PLEXIVAS 2020 
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213. 

REHABILIERTING (REV 085, REV 087, REV 
088, REV 089) 

Rehebilitering og opptrening ved revmatisk sykdom 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 085, REV 087, REV 088, REV 089 

Definisjon 

Ved rehabilitering skal sosial- og helsetjenester bidra til at pasienten gjenvinner fysisk, kognitiv og sosial 
funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. 

Ulike faggrupper samarbeider med brukeren i rehabiliteringsprosessen. Et fleksibelt samarbeid der den ulik 
type kompetanse blir samordnet for å oppnå et felles mål er sentralt. Brukerperspektivet er sentralt og forut-
setter at brukeren deltar aktivt i å utforme mål for rehabiliteringen, og være med å avgjøre hvilke tiltak som 
velges (Store Norske Leksikon, 2020). 

For pasienter med revmatoid artritt og tilsvarende kroniske inflammatoriske leddsykdommer anvendes 
blant annet kombinasjoner av fysioterapi, fysisk trening, kognitive metoder, diett og pasientopplæring. 
Rehabiliteringsteamet er tverrfaglig og kan bestå av  revmatolog, fysikalsk medisiner, ergoterapeut, fys-
ioterapeut, sosionom,  sykepleier, ernæringsfysiolog, psykolog og revmakirurg. Det er vist at pasientene har 
effekt av rehabilitering, men virkningen taper seg etter noen måneder (Uhlig T, 2016). 

Opptreningsinstitusjoner 

Opptrening og rehabilitering ved revmatisk sykdom som systemisk bindevevssykdom, vaskulitt eller en 
vanligere kronisk, revmatisk sykdom, kan være aktuelt på en opptreningsinstitusjon. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=ikke-medikamentelle-behandlingsmuligheter
https://sml.snl.no/rehabilitering
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-0870-9


Innholdet i opptrening og rehabilitering av 
revmatisk sykdom 

• Informasjon om sykdommen og behandlingstiltak 
◦ Lege 
◦ Sykepleier 
◦ Andre 

• Fysisk opptrening 
◦ Veiledet av fysioterapeut/treningsterapeut 

• Hjelpemidler for å fungere bedre 
◦ Ergoterapeut 

• Sosiale konsekvenser av sykdommen 
◦ Sosionom 

• Psykisk mestring og hjelp ved kronisk sykdom 
◦ Psykolog 
◦ Lege 
◦ Andre 

Opptrening ved revmatisk sykdom i varmt klima 

Rehabilitering i varmt klima gjelder barn, ungdom og med enkelte (sikre) diagnoser 

• Barneleddgikt (JIA) 
• Bekhterevs sykdom 
• Psoriasis og psoriasis-leddgikt 
• Revmatoid artritt (leddgikt) 

Søknad om behandlingsopphold i varmt klima sendes av lege (oftest fastlegen) til Behandlingsreiser ved 
Oslo Universitetssykehus. Husk å lese betingelsene nøye. 

Rehabilitering og opptrening av revmatisk sykdom 
i Norge 

Rehabilitering ved opptreningsinstitusjon i Norge er aktuelt for alle kroniske, revmatiske sykdommer når 
behovet foreligger. Et opphold innebærer ofte et opphold med overnattinger, undervisning, behandlinger 
og måltider over omtrent tre uker. 
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Søknad om behandlingsopphold i Norge sendes oftest av fastlegen og fortrinnsvis til opptreningsinsti-
tusjon innen egen helseregion. 

• Mer informasjon om opptreningsinstitusjoner her: 
• Det finnes veldig mange opptreningsinstitusjoner, men ikke alle er aktuelle for din sykdom. Lokalis-

ering innen din helseregion er det vanligste. 

Et utvalg opptreningsinstitusjoner i Norge 

• Beitostølen Helsesportsenter 
• Diakonhjemmets Nasjonale Senter (for kompleks rehabilitering) 
• Frambu 
• Godthaab Helse og Rehabilitering 
• Jeløy Kurbad 
• Skogli Helse og Rehabilitering 
• Valnesfjord Helsesportsenter 
• Vikersund Bad 

Innhold i søknadene om rehabilitering 

• Sikker (dokumentert) diagnose 
◦ Hva diagnosen bygger på 

• Vedlegg, for eksempel en rapport fra tidligere opphold, epikrise fra spesialist eller sykehus hvis tilgjen-
gelig 

• Andre behandlingstiltak som er forsøkt 
• Hvordan helsetilstanden er fysisk (aktuell og andre sykdommer) og mentalt (er opptrening 

tilrådelig?). Vedlegge resultat av aktuelle undersøkelser (røntgen, CT, MR og andre) 
• Hva er målet med oppholdet, for eksempel: 

◦ Øke evnen til å mestre sykdommen og konsekvensene bedre 
◦ Informasjon og smertebehandling 
◦ Hjelp til å komme over en dårlig sykdomsperiode 
◦ Gjenvinne funksjonen etter en komplikasjon 
◦ Fysisk opptrening under nødvendig veiledning 

Litteratur 

• Uhlig, T 2007 (Spesialisert rehabilitering) 
• Fangtham M, 2019 (Lupus) 
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• Staalesen Strumse YA, 2009 (Effekt av varmt klima ved RA) 
• Staalesen Strumse YA, 2011 (Effekt av varmt klima vd Bekheterevs/ankyloserende spondylitt) 
• Østlie IL, 2009 (Juvenil artritt) 
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Ve hånd operert for fire år siden med 
Swanson-proteser ved revmatoid artritt (RA). 

214. 

REVMAKIRURGI (REV 085, REV 086) 
Øyvind Palm 

Læringsmål REV 085, REV 086 

Definisjon 

Revmakirurgi er en for for ortopedi som  innebærer kirur-
gisk behandling av inflammatoriske revmatiske sykdom-
mer. Behandlingen er en del av det totale 
behandlingstilbudet der revmatologer og kirurger/orto-
peder samarbeider i tillegg til andre yrkesgrupper i det 
tverrfaglige teamet. 

Vanligvis deltar også fysioterapeuter og ergoterapeuter i 
tilrettelegging av opptrening og tilpasninger før og etter operasjoner. I fellesskap vurderes også pasientens 
behov for rehabilitering relatert til kirurgiske inngrep. Illustrasjon: Elherik EK, 2017. CC BY 4.0 

Indikasjoner 

Vanlige indikasjoner for revmakirurgi (Rydholm Urban Revmakirurgi i Reumatologi v Lars 

Klareskog ISBN 978-91-44-03645-8) 

• Smertelindring 

• Forebygging: 

• -Perifer nerveskade 

• -Medulla-kompresjon 

• -Senerupturer 

• Progredierende deformiteter 

• Rekonstruksjon av destruerte ledd 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=ikke-medikamentelle-behandlingsmuligheter
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00402-017-2675-1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Det samlede antall revmakirurgiske inngrep er sunket betydelig de siste 30 år (Weiss RJ, 2008; Weiss RJ, 
2006). Tidligere var synovektomi vanlig inngrep for å fjerne betent vev (synovium) i og omkring ledd, sener 
og seneskjeder. Indikasjonene var hevelse, smerte og inflammasjon. En håpet også å redusere leddskade og 
bedre prognosen, men en mangler dokumentasjon på slik effekt (Jüsetn HP, 1999). De senere årene har imi-
dlertid målrettede injeksjoner med kortikosteroider og bedre systemisk behandling med DMARDs, biolo-
giske legemidler og JAK hemmere langt på vei gjort synovektomi overflødig. 

Revmakirurgiske inngrep 

• Avstivning 

◦ Perifere ledd 

◦ Cervikalcolumna 

• Korreksjon av deformiteter 

• Protesekirurgi 

• Rekonstruksjoner 

◦ Sener 

◦ Ledd 

• Reseksjoner 

◦ Bensubstans 

◦ Revmaknuter 

◦ Kalsinose 

• Spaltning/Avlastning ved nervekompresjoner 

• Synovektomi 
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Rekonstruksjon av ekstensorsene-ruptur på 
håndryggen ved revmatoid artritt. 

Rekonstruksjoner av senerupturer er essensielt for å 
forbedre fysisk funksjon for eksempel ved ruptur av 
ekstensorsener på håndryggen. Ved uttalt (behan-
dlingsresistent) tenosynovitt kan samtidig synovektomi 
redusere risiko for nye rupturer. 

Mindre deformiteter trenger sjelden korreksjon fordi 
nærliggende ledd korrigerer stillingen uten at funksjo-
nen blir vesentlig redusert. Korreksjon av større defor-
miteter for eksempel i føtter kan forhindre feilbelastning 
av knær og hofteledd. 

Reseksjon av ulna-hodet ved alvorlig håndleddsartritt 
reduserer vanligvis smerte og bedrer rotasjonen av underarmen, men kan bidra til økt instabilitet. Ved 
inngrep til tommelens CMC-1 ledd gjøres ofte reseksjon av os trapezium. 

Protesekirurgi (artroplastikk) benyttes i hofte- og kneledd, men også i fingrenes MCP og PIP-ledd. 

Avstivning (artrodese) benyttes ved glidning i cervikal-columna, oftest ved revmatoid arteritt (RA) og juve-
nil artritt (JIA) når erosjoner har destruert dens axsis slik at dislokasjoner og risiko for medulla-kompresjon 
oppstår. Også håndledd kan avstives. Hensikten er å bedre håndfunksjonen og redusere smerte. Artrose i 
forføtter reduserer smerter og kan korrigere feilstillinger slik at gangfunksjonen bedres. Ikke-affiserte ledd 
i området kan overta funksjonen. I forføtter kan revmakirugi omfatte eksostose-avmeisling, hallux valgus 
korreksjon, artrodeser, leddreseksjoner og osteotomi. 

Ved nervus medianus-kompresjon på volar-siden av håndledd kan avlastende kirurgi ved canalis carpi syn-
drom ha utmerket og varig effekt. 

Ved infeksjoner i ledd og proteseledd gjøres ofte debridement som supplering til skylling og antibiotisk 
behandling. 

Illustrasjon: Chu PJ, Lee HM, Hou YT, Hung ST, Chen JK, Shih JT – Journal of orthopaedic surgery and 
research (2008). CC BY 2.0 

Forberedelse 

Før et revmakirurgisk inngrep må pasientens totale sykdom, komorbiditet, funksjon og 

behandling vurderes 
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• Pasientens motivasjon og forventninger av det planlagte inngrepet 

• Identifisering av andre sykdomsmanifestasjoner og komorbiditet, inklusiv redusert 

organfunksjon som kan påvirke valg av anestesi, peri- og postoperativ tilstand. Infek-

sjoner, tromboembolier, overvekt (BMI), søvnapne, hypertensjon, diabetes, hjerte-, 

lunge og nyresykdom. 

• Anestesi- og kirurgi-assosiert risiko ved inngrepet 

• Allergier, astma, trakeale stenoser 

• Informasjon og opplæring av pasient og pårørende vedrørende tiltak før, under og 

etter inngrepet. 

Anti-revmatisk behandling ved revmakirurgi 

Biologisk behandling stanses vanligvis kort tid før større inngrep, slik som hofte- eller kneproteser og påb-
egynnes igjen når sårtilhelingen er begynt. Om mulig, anbefales å stanse behandlingen med biologisk leg-
emiddel noen uker før inngrepet. Medikamentene har forskjellige virkningstider. Det er derfor anbefalt å 
stanse TNF-hemmere avhengig halveringstiden (stanse 4-5 ganger halveringstiden) for det enkelte medika-
ment. 

• Etanercept (Enbrel, Benepali): 2 uker før inngrep 
• Adalimumab (Humira): 6-8 uker før inngrep 
• Infliksimab (Remicade, Rixaton): 4-6 uker før inngrep 
• (referanse: Radfar L, 2017) 

Etter en operasjon begynnes behandlingen når infeksjonsfaren er over, ofte etter 2-3 uker. Ved akutte situ-
asjoner eller stor sykdomsaktivitet må individuelle tilpasninger gjøres. 

Annen sykdomsmodifiserende behandling (DMARDs) kontinueres dersom de ikke interferer med andre 
medikamenter som gis før-, under – eller etter det kirurgiske inngrepet. Dette gjelder metotreksat (MTX), 
leflunomid (Arava), hydroksyklorokin (Plaquenil), azathioprin (Imurel), ciclosporin (Sandimmun Neoral), 
takrolimus, mykofenolat mofetil (CellCept). 

Infeksjonsrisiko ved kirurgiske inngrep 

De fleste faktorer er ikke påvirkbare slik som alder, fysisk funksjonstap og komorbiditet. Immunsuppressiv 
medikasjon kan imidlertid også øke infeksjonsrisikoen. Data tyder ikke på at tradisjonelle DMARDs 
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som metotreksat og leflunomid øker risikoen (Grennan DM 2001) og om TNF-hemmere gjør det er 
omdiskutert. Kortikosteroider øker imidlertid postoperativ infeksjonsrisiko markert. Ved prednisolon 5mg 
daglig brukt daglig før inngrepet er infeksjonsrisikoen økt med 30% over tre måneder, 46% over 6 måneder 
og 100% ved tre års bruk (Dixon WG, 2011). 

• Vennligst se også eget kapittel om infeksjoner i proteser og graft ved kirurgi. 

Sårtilhelning 

Kortikosteroider medfører atrofi av hud og redusert sårtilhelingen. En bestemt «cut-off» -dose for kirurgi 
er imidlertid usikker, men doser over 15 mg/dag bør  unngås. Også NSAIDs kan redusere sårtilhelning. 
Humane data er noe usikre, men basert på en database med over 300.000 frakturer var NSAIDs assosiert 
med redusert fraktur-tilhelning (Zura R, 2016). DMARDs og biologisk behandling antas ikke å påvirke 
postoperativ tilhelning. 

Revmakirurgi ved systemiske 
bindevevssykdommer og vaskulitt 

Pasientene med systemisk lupus (SLE), MCTD, Sjøgrens syndrom, myositt og systemisk sklerose har 
sjelden usurerende artritt, men det forekommer. Oftere utvikles, særlig ved SLE, utvikles feilstillinger som 
kan ha betydning for fysisk funksjon. Relatert til høye doser kortikosteroider utvikler pasientene relativt 
ofte osteonekroser i hofter, slik at leddproteser senere i forløpet kan være nødvendig. Behandlingen øker 
også risiko for senerupturer der Akilles-sener, patellar-sener og ekstensor-sener på hender er mest utsatt 
(Furie RA,  1988; Chiou YM, 2005). 

Myositt og systemisk sklerose kan kompliseres av kalk som felles ut i bløtdeler, medfører smerter og 
reduserer funksjonen. Pasienter med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt har ofte sykdomsman-
ifestasjoner fra lunger, hjerte, nyrer og andre indre organer. I tillegg kan det foreligge økt infeksjons- og 
tromboemboli-risiko som også må kartlegges før inngrep. Et godt samarbeid mellom revmatologer og 
kirurger er derfor spesielt viktig ved disse sykdomsgruppene. 

Vaskulitt i store arterier kan medføre behov for endoproteser, noe som oftest behandles av karkirurger/tho-
rakskirurger. 

Retningslinjer 

ACR: Goodman SM, 2017 (hofte- og kne-kirurgi) 
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215. 

PERSONTILPASSET 
LEGEMIDDELBEHANDLING (REV 015, REV 
033, REV 078, REV 079, REV 082) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 015 , REV 033, REV 078, REV 079, REV 082) 

Legemiddelbehandling til eldre pasienter 

Vær oppmerksom på at eGFR spesielt hos eldre mennesker temporært kan være lavere på grunn av nedsatt 
væskeinntak eller interkurrent sykdom. Ved påvisning av eGFR <60 ml/min/1.73 m2 hos ny pasient bør 
denne verdien kontrolleres inn 2 uker, og pasienter med raskt fall i eGRF (>20%) henvises til nyrespesialist 
(Helsedirektoratet.no) 

De fleste personer over 85 år har moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. En må derfor alltid ta hensyn 
til nyrefunksjonen ved behandling av eldre personer. 

Nedsatt nyrefunksjon graderes ofte etter definisjoner fra National Kidney Foundation i USA (vennligst se 
kapittel om legemiddelhåndtreing ved nyresykdom) 

Generelle retningslinjer for legemiddelbehandling hos eldre (legemiddelhandoka.no)    En del av legemid-
lene som forårsaker problemer hos eldre mangler indikasjon eller ønsket effekt. For legemidler som gis med 
symptomlindrende hensikt (for eks. analgetika, psykofarmaka, diuretika) kan nytteverdien revurderes ved 
å forsøke dosereduksjon eller prøve-seponering. Ved for forebyggende behandling med antihypertensiva, 
statiner, antitrombotiske medisiner må man gjøre seg opp en mening om hvorvidt den risikoreduksjonen 
man kan oppnå er meningsfull gitt pasientens grad av skrøpelighet, bivirkningsrisiko og forventet gjen-
stående levetid. Situasjonen kompliseres av at de fleste eldre har flere tilleggssykdommer, der behandling av 
én sykdom kan skape problemer for en annen, i tillegg til at polyfarmasi øker risikoen for skadelige legemid-
delinteraksjoner. 

1. Aldersforandringer kan verken stoppes eller helbredes med legemidler! Indikasjon for legemiddelbe-
handling må være adekvat, målsettingen klart definert og gjennomføringen må være realistisk. 

2. Ved innledning av behandlingen bør minste pakningsstørrelse forskrives. Revurder medikasjonen før 
behandlingen fortsetter. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=revmatisk-sykdom-i-utvalgte-behandlingsgrupper
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=farmakologi
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/nyresykdom-ved-diabetes/laboratorieprover-for-kontroll-av-nyrefunksjon-egfr-og-u-akr-henvisning-til-spesialisthelsetjenesten-og-forsiktighetsregler-ved-lav-gfr/maling-av-estimert-gfr-egfr-og-bruk-av-riktig-formel
https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/G10


3. Forskriv så få legemidler som mulig. Prioriter de viktigste legemidlene. Vurder dosenedtrapping og 
seponering hvis sykdommen er i god fase. Unngå gjentatt utstedelse av resepter på telefonisk fore-
spørsel hvis pasienten ikke er kontrollert klinisk. 

4. Bruk enkle doseringsregimer. Fordi sikkerheten for nyregistrerte legemidler som regel er dårlig doku-
mentert hos eldre, må disse brukes med forsiktighet. Gi skriftlig informasjon, og instruer pårørende 
og andre som hjelper pasienten. 

5. Glem ikke at farmakodynamiske og farmakokinetiske forhold ofte er endret hos gamle, og at titrering 
av dosen ofte er nødvendig. Interaksjoner forekommer oftere som følge av større legemiddelbruk i 
høy alder. 

6. Etabler rutiner for jevnlig oppdatering og oversikt over totalmedikasjonen til den enkelte pasient. 
Vurder jevnlig totalmedikasjon til hver pasient og revurder dine diagnostiske indikasjoner. 

7. Legemiddelseponering skjer best kontrollert gjennom først å redusere dosen. Oppfølging av pasien-
ten er like viktig som når man starter opp med en behandling. 

8. En systematisk legemiddelgjennomgang bør gjøres ved skifte av omsorgsnivå, og med jevne mellom-
rom hos eldre som bruker mange legemidler. 

9. Husk også å spørre om pasientens preferanser, og ta pasienter og pårørende med på beslutningene 
rundt legemiddelbehandlingen. 

• Vennligst se også eget kapittel om eldre pasienter med revmatisk sykdom 

Litteratur: Makris UE, 2014 

Legemidler til barn 

Legemidler er som regel utviklet og utprøvd på voksne, og godkjent indikasjon er ofte til voksne. Omtrent 
halvparten av legemidlene som brukes til barn utenfor sykehus og opptil 90 % av legemidler som brukes til 
barn på sykehus er ikke godkjent for aktuell bruk («off label»-bruk). Ved bruk av disse midlene må man 
være spesielt varsom og aktiv med hensyn på å rapportere uventede bivirkninger til Regionalt legemiddelin-
formasjonssenter (RELIS). Behandlingsansvarlig lege har spesielt ansvar for at «off label»-legemidler og 
uregistrerte legemidler gis etter veloverveide og anerkjente retningslinjer. 

• Vennligst se eget kapittel om utprøvende behandling. 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn ble opprettet i 2009 og arbeider for at legemiddelbe-
handling til barn skal være hensiktsmessig og trygg og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. 
Barnelegeforeningens veileder er tilgjengelig via Helsebiblioteket med Retningslinjer akuttveileder Pediatri. 

1. Bruk etablerte diagnostiske kriterier for mest mulig sikker diagnose før medikasjon. 
2. Vurder mulig bivirkningsfare opp mot nytten av legemidlet. 
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3. Dosér legemidlet ut fra alder og vekt slik det er angitt i Legemiddelhåndboken eller i spesiallitteratur. 
4. Dobbeltkontroll av dosen. 
5. Gi legemidlet i en hensiktsmessig administrasjonsform. 
6. La barna drikke vann eller skylle munnen etter at de har tatt perorale og inhalasjonspreparater. 
7. Legg vekt på foreldreinformasjon for å bedre compliance. 
8. Gi informasjon til foreldre om sikring av legemidler. 

Overgang fra barn til voksen 

• Vennligst les om overgang fra barn til voksen i eget kapittel 
• Mer om barn og revmatisk sykdom i egen del av boken 

Behandling ved svangerskap / graviditet 

Det anbefales generell tilbakeholdenhet med legemidler, også reseptfrie preparater, spesielt i første 
trimester. Sykdom kan imidlertid medføre en fare både for mor og foster som klart overstiger en mulig 
risiko for fosterskadelig effekt av legemidlet. Overdreven forsiktighet må ikke føre til at gravide fratas 
nødvendig farmakologisk behandling ved alvorlige behandlingstrengende sykdommer slik som systemisk 
vaskulitt, bindevevssykdommer og autoinflammatoriske sykdommer. 

De fleste TNF-hemmere (utenom certolizumab) akkumuleres hos fosteret via aktiv immunglobulin-trans-
port gjennom placenta. Muligheten for risiko må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan være aktuelt 
å måle plasmakonsentrasjonen av legemidlet (medikamentmålinger) hos den nyfødte ved mistanke om 
bivirkninger. 

Ønsket om å unngå skadelige virkninger av legemidler under svangerskap, bør også lede til en viss forsik-
tighet i bruk av legemidler hos unge kvinner generelt. Kvinnen er ofte noen uker inn i den mest sårbare 
fosterutviklingsperioden før hun vet at hun er gravid. Så langt mulig bør en sikre seg at svangerskap ikke 
foreligger før legemidler med en viss grad av risiko forskrives til unge kvinner. 

Folsyretilskudd: Det er nå utvetydig vist at folsyretilskudd under svangerskapet beskytter mot misdannelser 
hos barnet. Forekomst av nevralrørsdefekter og leppe/ganespalte ser ut til å reduseres med ca. 50 %. Vanlig 
dosering er 0,4 mg daglig, ved økt risiko inntil 4 mg/dag. Andre vitaminer bidrar muligens også. Etter 
behandling med metotreksat (som avsluttes 1-3 måneder for graviditet) eller sulfasalazin anbefales folsyre 
1mg/dag gjennom det påfølgende svangerskapet. 

• Vennligst les mer om svangerskap ved revmatisk sykdom i eget kapittel 
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Amming og legemiddelbruk 

Kvinner som bruker legemidler mot kroniske sykdommer i svangerskapet, trenger ofte å fortsette med 
disse under ammeperioden. Som regel er dette mulig, fordi barnet tilføres mye mindre legemiddel via 
morsmelken enn under svangerskapet. I tillegg kan ammende ha behov for legemidler mot akutte sykdom-
mer, særlig fordi kvinner i Norge ofte ammer lenge. De aller fleste legemidlene overføres til morsmelk i min-
imale mengder og kan derfor brukes av ammende. For enkelte legemidler foreligger det imidlertid en reell 
risiko for farmakologiske effekter i brysternærte barn. 

Farmakologiske/toksiske effekter hos brysternærte barn kan skyldes høy overgang av legemidlet til 
morsmelk og liten terapeutisk bredde eller langvarig tilførsel av små doser legemiddel. Risikoen for 
bivirkninger er størst om barnet er nyfødt, og spesielt hvis det er prematurt. Nesten 80 % av de bivirknin-
gene som er rapportert hos brysternærte barn, har vært hos nyfødte og spedbarn under 2 måneder. Årsaken 
til dette er at barn under 2 måneder, og spesielt premature barn, omsetter og utskiller de fleste legemidler 
vesentlig langsommere enn barn over 1 år og voksne. I noen tilfeller vil risikoen for farmakologiske effekter 
hos barnet øke hvis moren i tillegg har brukt legemidlet før fødselen, slik at barnet allerede har fått overført 
en vesentlig mengde i fosterlivet (for eks. diazepam, klonazepam, litium). 

En del legemidler har lav peroral biotilgjengelighet, bl.a. fordi de vil brytes ned i barnets mage-tarm-kanal. 
Slike legemidler vil følgelig ikke gi systemiske effekter hos diebarnet og kan som regel brukes av ammende. 
Dette gjelder TNF-hemmere, makromolekyler som heparin og insulin. 

• Vennligst les mer om svangerskap og amming ved revmatisk sykdom i eget kapittel 

Litteratur 

• Nordeng H, Havnen GC, Spigset O. Legemiddelbruk ved amming. Tidsskr Nor Legeforen 
2012;132:1089-93. 

• Drugs and Lactation Database (LactMed) LactMed database 
• Samaritano LR, 2020 

Nyresykdom og legemiddelbehandling 

• Vennligst les om nyrer og legemiddelbehandling i eget kapittel 

Legemiddelgjennomgang 

Et av tiltakene for å avdekke og forebygge legemiddel-relaterte problemer er å gjøre en legemiddelgjennom-
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gang. Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt samtidig 
som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres. Legemiddelgjennomgang er spesielt aktuelt 
for pasienter som er multi-syke og dermed bruker mange legemidler, eller der hvor man mistenker at pasien-
ten har symptomer som kan skyldes legemidler/legemiddelrelaterte problemer. 

Utprøvende behandling utenfor godkjent 
indikasjon 

• Vennligst se eget kapittel om utprøvende behandling 
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216. 

TVERRFAGLIG BEHANDLING, 
HELSEPERSONELL MED ULIK BAKGRUNN 
(REV 088, REV 089) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 088, REV 089 

Revmatologisk behandling bygger på tverrfaglig 
samarbeid. De viktigste gruppene er fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, sosionomer og sykepleiere. 

Det settes krav til faglig kunnskap, kommunikasjons- 
og evalueringsevner blant alle grupper helsepersonell 
som involveres i behandling og oppfølging av pasienter 
med revmatisk sykdom (Edelaar L, 2020, EULAR 
anbefalinger). 

Overordnede prinsipper: 

• Effektiv kommunikasjon, biopsykososial tilnærming i vurdering, behandling og omsorg er essensielt. 
• Omsorgen skal være person-sentrert og pasienten skal delta i beslutninger. 
• Tilnærmingen skal så langt som mulig være evidens-basert 

Anbefalinger 

• Helsepersonell forventes å ha kunnskap om sykdomsårsaker (etiologi), sykdomsutvikling (patoge-
nese), sykdomsforekomst (epidemiologi), kliniske kjennetegn, diagnostiske prosedyrer og sykdom-
mens påvirkning på livskvalitet. 

• Helsepersonell bør gjøre en individuelt tilpasset strukturert vurdering av sykdommens kjennetegn, 
risikofaktorer, “røde flagg” og ledsagende sykdommer (komorbiditet). 

• Helsepersonell bør støtte opp om behandlingsmål og pasientenes håndtering av egen sykdom. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=ikke-medikamentelle-behandlingsmuligheter#2d6676d5-8bd2-40c6-a1a3-0256441f46a8fb0c11e3-b376-4950-a25b-f6d91e86d62d
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=ikke-medikamentelle-behandlingsmuligheter#2d6676d5-8bd2-40c6-a1a3-0256441f46a8fb0c11e3-b376-4950-a25b-f6d91e86d62d
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=ikke-medikamentelle-behandlingsmuligheter#2d6676d5-8bd2-40c6-a1a3-0256441f46a8fb0c11e3-b376-4950-a25b-f6d91e86d62d
https://ard.bmj.com/content/79/1/53
https://ard.bmj.com/content/79/1/53


Fysioterapeut 

Fysioterapeutene er sentrale i behandlingen av leddgikt med sin kompetanse innen funksjonsdiagnostikk, 
behandling av sekundære plager fra leddnære bløtvevsstrukturer og opptrening etter kirurgiske inngrep. 

• Behandlingsmål ved fysioterapi kan være smertereduksjon og bedre bevegelighet. 
• Fysisk trening kan veiledes av fysioterapeuter for å oppnå bedre styrke og derav mer stabile ledd, 

bedre aerob utholdenhet/kondisjon og redusere risiko for kardiovaskulære sykdommer (Metsios GS, 
2020). 

• Noen har også nytte av å lære avspenningsteknikker. 

Ergoterapeut 

Ergoterapeuter underviser i leddvern, tilpasser hjelpemidler og ortoser. 

• Ergoterapeuter kartlegger også funksjonsproblemer relatert til dagliglivets aktiviteter (Siegel O, 2017) 

Sykepleier 

Sykepleiere er ofte aktivt deltakende i vurdering og oppfølging av pasienter med inflammatoriske revma-
tiske sykdommer. Utenom å ha en koordinerende funksjon i behandlingsopplegget, kan sykepleiere ha 
selvstendige konsultasjoner og telefon-konsultasjoner der de gir råd. Sykepleiere bidrar ofte i undervisning 
av pasienter og de følger opp igangsatt behandling. 

Sykepleiere innehar også viktige funksjoner innen informasjon og kontroll av medikamentell 

behandling (Koksvik HS, 2013) 

EULAR anbefaler at pasienter med inflammatorisk artritt-sykdom ved behov har mulighet til å kontakte 
sykepleier. Sykepleiere bør kunne delta aktivt i pasient- oppfølgingen. De bør kunne vurdere psykososiale 
aspekter,  bidra til å redusere symptomer på angst og depresjon og støtte pasientene i deres mestring av syk-
dommen (Bech B, 2020, EULAR anbefalinger). 

Ernæringsfysiolog 

Ernæringsfysiolog kan hjelpe med riktig kostholdsveiledning. 
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• Kosthold  er særlig aktuelt ved høy sykdomsaktivitet og medikament-behandling over tid, slik at 
mangeltilstander ikke oppstår og optimal vekt tilstrebes. 

• Ernæringsråd kan også redusere den økte kardiovaskulære risiko for foreligger ved RA (Silver IJ, 
1985; Dessein PH, 2015). 

Pasientundervisning 

Viktig i behandlingstilbudet er “RA-skole” hvor pasientene skoleres om sykdommen, samt opprettelse av 
selvhjelpsgrupper hvor pasientene selv virker som støttekontakter. 

Retningslinjer og litteratur 

EULAR anbefalinger for helsepersonell: Edelaar L, 2020, 

EULAR anbefalinger for sykepleierens rolle: Bech B, 2020. 
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217. 

UTPRØVENDE BEHANDLING / 
BEHANDLING MED LEGEMIDLER 
UTENFOR GODKJENT INDIKASJON (REV 
015, REV 018, REV 033, REV 091)) 

Øyvind Palm 

Læringsmål REV 015, REV 018, REV 033, REV 091 

Definisjon 

Utprøvende behandling karakteriseres av at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon av effekt og sikkerhet til 
at behandlingen kan være en del av det ordinære behandlingstilbudet (Helsedirektoratet). 

Persontilpasset medisin medfører at det må legges til rette for å tilby utprøvende behandling også utenfor 
kliniske studier. Helsedirektoratet har definert og beskrevet utprøvende behandling og laget en veileder for 
helsepersonell. I praksis hviler et betydelig ansvar på leger som forskriver utprøvende behandling. 

Det forventes utvidet informasjonsplikt i henhold til Pasientrettighetsloven, kapittel 3, i tillegg også ekstra 
dokumentasjon og oppfølging. Enkelte sykehusavdelinger har opprettet et eget kvalitetsregister, for eksem-
pel MEDUB (register for medisinsk utprøvende behandling) ved revmatologisk seksjon OUS, Rikshospi-
talet som dokumentasjon og grunnlag for kvalitetssikring i tillegg til pasientens journal. 

Helsedirektoratets Nasjonal Veileder for Utprøvende behandling beskriver følgende (utdrag): 

Helsedirektoratets nasjonale veileder om 
utprøvende behandling (pr 05.11.2019) 

«- Utprøvende behandling karakteriseres av at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon av effekt og sikkerhet til 
at behandlingen kan være en del av det ordinære behandlingstilbudet. Det forutsetter derfor særskilte tiltak 
for å sikre at pasienten er godt nok informert, at krav til forsvarlig behandling og pasientsikkerhet ivaretas, 
samt at det tilrettelegges for dokumentasjon av effekter av behandlingen som gis, sier divisjonsdirektør Johan 
Torgersen. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-artrittsykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=inflammatoriske-systemiske-bindevevssykdommer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/revmatologi/kliniske-laeringsmal?query=akademisk-kompetanse
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_3
https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/informasjonsportal-for-deg-som-har-avgitt-bredt-samtykke/register-for-medisinsk-utprovende-behandling-medub
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling


Utprøvende behandling skal som hovedregel gis kliniske studier. Unntaksvis kan det gis til enkeltpasienter 
utenfor kliniske studier hvis det ikke er mulig å gjennomføre en klinisk studie, eller pasienten ikke oppfyller 
inklusjonskriteriene for en klinisk studie. – Det er også viktig at behandlende helsepersonell vurderer 
forsvarligheten av den utprøvende behandlingen, sier Torgersen. 

Utprøvende behandling utenfor kliniske studier skal finansieres over de samlede rammene til de regionale 
helseforetakene. Pasienter skal ikke betale for utprøvende behandling 

– Det er også viktig at virksomheten får på plass systemer for å samle, analysere og tilgjengeliggjøre nytte/risiko 
av utprøvende behandling for enkeltpasienter slik at vi hele tiden får økt kunnskap, sier Torgersen. 

Samtidig er det slik at utprøvende behandling ikke kan tilbys alle. Når det gjelder utprøvende behandling 
som gis gjennom en klinisk studie vil tilgangen bestemmes av studiens krav til inklusjon og rammer for 
deltakelse. Hensynet til likeverdig tilgang, som er viktig ved etablert behandling, gjelder derfor ikke fullt ut 
ved utprøvende behandling. 

– Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre rammene for utprøvende behandling, med vekt på når 
utprøvende behandlingsmetoder tilbys enkeltpasienter.  Veilederen skal bidra til å redusere variasjon i hvor-
dan utprøvende behandling til enkeltpasienter tilbys og følges opp, sier Torgersen. 

Denne veilederen er utviklet særlig for spesialisthelsetjenesten, og retter seg primært mot behandlende helseper-
sonell og ledere. Pasientrettet informasjon vil bli utarbeidet separat etter publisering av veilederen og gjort 
tilgjengelig på helsenorge.no. 

Anbefalingene kan også legges til grunn ved bruk av utprøvende behandling i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten. 

 

Utprøvende behandling kan unntaksvis gis til pasienter på individuell basis når det er: 

• Konkludert med at behandlingen er faglig forsvarlig med utgangspunkt i en vurdering 

av tilgjengelig kunnskap og/eller erfaringer om metodens mulige effekt og sikkerhet 

• Gitt tilstrekkelig informasjon om behandlingstilbudet og pasienten aktivt har medvir-

ket i valg av behandlingsmetode 

• Etablert behandlingsplaner for bruk av metoden 

• Utarbeidet rutiner for oppfølging og overvåking av pasienter som mottar behandlin-

gen 

• Etablert rutiner for rapportering av bivirkninger og effekt av behandlingen som sys-
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tematisk kan sammenstilles for alle pasienter som får behandlingen. 

Informasjon til pasientene 

Kravet til informasjon skjerpes ved utprøvende behandling. For enkeltpasienter som får tilbud om utprøvende 
behandlingsmetoder vil det være stor usikkerhet knyttet til effekt, og det er risiko for bivirkninger. Samtykke og 
tilstrekkelig informasjon er vesentlig for at pasienten skal kunne ta et informert valg. Samtidig må pasienten 
også samtykke til at helseopplysninger brukes til kunnskapsgenerering. 

Ved utprøvende behandling til enkeltpasienter gjelder kravene til informasjon og samtykke i pasient- og bruk-
errettighetsloven kapittel 3. 

Pasienten eller brukeren skal som minimum få følgende informasjon: 

• At behandlingen er utprøvende og at det derfor er usikkerhet knyttet til behandling 
• Nødvendig informasjon for å forstå innholdet i den utprøvende behandlingen 
• Informasjon om mulig effekt, ytelse, risiko og bivirkninger 
• Alternative behandlingsmåter 

Informasjonen skal være tilstrekkelig til at pasienten kan ta stilling til behandlingen, og gi pasienten en 
mulighet til eventuelt å velge andre tilgjengelige undersøkelses- og behandlingsmetoder. 

Informasjonen skal tilpasses den enkelte. Skriftlig informasjon bør suppleres med muntlig informasjon, og 
pasienten skal gis mulighet til å få en utdypende forklaring». 

Referanse 

Helsedirektoratet (om utprøvende behandling) 

Nasjonal Veileder om Utprøvende behandling 
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Øyvind Palm 

Øyvind Palm, født 1958, er spesialist i revmatologi siden 1992 og overlege ved Revmatologisk seksjon, Oslo 
Universitetssykehus, Rikshospitalet siden 2006.  Tidligere har Øyvind Palm vært overlege i revmatologi ved 
Sykehuset Østfold og hatt privatpraksis i generell revmatologi. Han har doktorgrad på revmatiske mani-
festasjoner ved kroniske tarmbetennelser og har publisert et 50-talls vitenskapelige artikler i internasjonale 
tidsskrift. 

Øyvind Palm har igjennom hele yrkeskarrien interessert seg for formidling av revmatologi og skrevet over 
40 artikler om revmatiske sykdommer i Store Norske Leksikon (snl.no), der han har vært fagansvarlig for 
revmatologi siden 2018. For pasienter og helsearbeidere har han bygget opp og drevet nettstedene binde-
vevssykdommer.no og vaskulitt.no. Han er aktiv i Norsk Revmatologisk Forening der han er medansvarlig 
for utgivelsen av Pasientinformasjon om legemidler. Han deltar i arbeidsgruppene for nasjonal veileder for 
Sjøgrens syndrom og for behandling med medikamenter (DMARDs). Han sitter også i referansegruppen 
for Nasjonal Kompetansetjeneste for Svangerskap ved Revmatiske sykdommer (NKSR). 

 

Ragnar Gunnarsson 

Ragnar Gunnarsson er født 1965 på Island. Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet på Island 
1992, og er godkjent spesialist i indremedisin i 2000 og revmatologi i 2001. Han gjennomførte medisinsk 
doktorgrad (PhD) på mixed connective tissue disease (MCTD) ved Institutt for klinisk medisin, Univer-
sitet i Oslo. 

Ragnar Gunnarsson er siden 2003 overlege ved Revmatologisk seksjon på Oslo universitetssykehus (OUS) 
Rikshospitalet med hovedansvar for revmatologisk sengepost. 
Fra 2014 delvis revmatologi praksis på Aleris medisinske senter Strømmen Storsenter. 

Tidligere: 1992-1993 Landspitali i Reykjavik, Island, Kirurgisk og Medisinsk avdeling. 1993-1994 Nord-
landssykehuset i Bodø, Medisinsk avdeling. 1994-2003 Stavanger universitetssykehus, hovedsakelig tilknyt-
tet Seksjon for klinisk immunologi, unntatt tidspunktet fra 1999-2000 da Sørlandet sykehus i Arendal, 
Revmatologisk avdeling. 2000-2003 delvis privat revmatologi praksis i Stavanger og Sandnes. 

Har vært hovedansvarlig for innføring av stamcellebehandling i behandling av systemisk sklerose i tett 
samarbeid med Hematologisk avdeling på OUS. 
Har i årrekke vært medlem av American College of Rheumatology (ACR) og European Vasculitis Society 
(EUVAS). Er i arbeidsgruppen som er ansvarlig for nasjonal veileder i behandling av ANCA assosierte 
vaskulitter i regi av Norsk revmatologisk forening (NRF). 

http://snl.no/
https://bindevevssykdommer.no/
https://bindevevssykdommer.no/
https://vaskulitt.no/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/


Involvert i veiledning av leger under spesialistutdanning i revmatologi både på OUS, samt igjennom Euro-
pean League Against Rheumatism (EULAR) sitt utdanningskurs. Der han har vært hovedforfatter for kapi-
tel om diagnostikk i EULAR Textbook on Rheumatic Diseases. 

 

Jan Tore Gran 

Jan Tore Gran (f. 1949) har vært professor i revmatologi ved Universitetet i Tromsø (1997-1998) og ved 
Universitetet i Oslo fra 2002-2017. Han har mer enn 200 publikasjoner i nasjonale og internasjonale 
fagtidsskrift i revmatologi, samt en lærebok (Innføring i Revmatologi) utenom dette kompendiet. 

Jan Tore Gran har veiledet 10 leger til doktorgrader/PhD, deriblant begge undertegnede redaktører av dette 
kompendiet. Han har  vært leder av det offentlige utvalg “Behandlingsreiser til utlandet – et offentlig ans-
var?”, fagredaktør i Gyldendals Store Leksikon, leder av Norsk Revmatologisk Forening, redaktør for Best 
Practice in Rheumatology, samt faglig medarbeider i Scandinavian Journal of Rheumatology og Tidsskrift 
for Den norske Lægeforening. 

Det sier seg selv at Jan Tore Gran har vært en uvanlig kompetent pådriver for utvikling av faget revmatologi 
og for å spre kunnskapen videre. 

Lenker: 

• Store Norske Leksikon (snl.no) 
• bindevevssykdommer.no 
• vaskulitt.no 
• Pasientinformasjon om legemidler 
• EULAR Textbook on Rheumatic Diseases. 
• Innføring i Revmatologi 
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