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Revmatiske sykdommer 
-en oversikt- 

INFLAMMATORISK 
– Revmatoid Artritt 
– Spondyloartritt   
– Psoriatis artritt 
– Vaskulitter 

– PMR 
– Takayasu 
– ….m fl 

– Bindevevssykdommer 
– Sjøgrens syndrom 
– Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) 
– ...m fl  

 

ARTROSE 
 (BRUSKSYKDOM) 
  

• Coxarthrose (Hofte) 
• Gonarthrose (Kne) 
• Polyarthrose  

Kroniske 
muskelsmerte-

tilstander 
-Fibromyalgi 

 
ANDRE 

– Metabolsk 
beinsykdom  

– osteoporose  
– Krystall-relatert 
arthropati  

– urinsyregikt 
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The inflammed joint (arthritis) 
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Hva er typisk for den revmatiske 
betennelsen (inflammasjon)? 

l  Infeksjon 
l   Årsak:  Kjent 

Mikroorganismer 
(virus, bakterier) 
l  Akutt (oftest) 
l  ”Bekjempelse av 

inntrenger” 

l  Inflammasjon 
l  Årsak: uhensikts-

messig 
aktivering av 
immunsystemet 

l  Kronisk 
l  ”angrep av eget 

vev” 



Inflammatorisk revmatisk sykdom 

•  Immunmediert! 

•  Autoimmune sykdommer 





Hvem rammes  av revmatiske 
sykdommer?  

Revmatoid 
artritt 

•  Kvinner 2-3 x  
hyppigere 

•  O,5 % 
•  Alle aldre, 

men vanligst 
45-60 år   

Aksial 
spondylo-
artritt 

•  Menn  
hyppigere 

•  0,5% 
•  Unge, svært 

sjelden debut 
> 45 år  

 

Psoriasisartritt 
 
•  Kvinne : 

mann 
 1 :1 

 
•  0,2% 
•   Alle aldre, 

men vanligst 
45-60 år 

 



Artrittsykdom 
-diagnosesetting er et puslespill!- 

•  Anamnese 
•  Leddundersøkelse 

 (look at it, feel it, move it) 

•  Rtg, MR, UL  
•  Lab 

–  RF, CCP 
–  SR, CRP 

•  Synovialvæske 



Hvordan diagnostisere revmatiske 
sykdommer 

”revma” -prøver 
•  RF (Revmatoid Faktor)  

–  Hos ca 75% v. RA 
–  Pr. definisjon ikke tilstede ved 

psoriasisartritt 
•  Anti CCP 

–  Mer spesifikt enn RF 

•  ? 

•  Vevstype HLA B-27  
–  Normal vevstype 
–  Tilstede hos ca 10% av den friske, 

norske befolkning 
–  Hos ca. 95 % av Bekterevpas. 
Men: Positiv HLA B-27 betyr ikke 

automatisk at man har 
sykdommen!  

 
 
 

•  Revmatoid artritt  

•  Psoriasisartritt 

•  Bekterev sykdom 







Most commonly 
affected joints by  RA 

hands and feet  

symmetric  



Autoantistoffer ved RA 

 
 Revmatoid factor (RF) 

•  Antistoffer mot citrullinerte proteiner 
(ACPA) 
– Anti-CCP 



•  Seropositiv vs seronegativ RA: rheumatoid 
factor (RF) eller ACPA (anti-CCP) 
antistoffer i blod 

•  60-80% av RA pasienter har anti-CCP 
•  Anti-CCP kan ofte påvises før 

sykdomsdebut 



ACR/EULAR criteria for 
Rheumatoid Arthritis (RA) 

JOINTS (0-5) 
1 large joint 0 
2-10 large joints  1 
1-3 small joints (large joints not counted) 2 

4-10 small joints (large joints not counted) 3 

>10 joints (at least one small joint) 5 
SEROLOGY (0-3) 
Negative RF AND negative ACPA 0 
Low positive RF OR low positive ACPA 2 
High positive RF OR high positive ACPA 3 
SYMPTOM DURATION (0-1) 
<6 weeks 0 
>=6 weeks 1 
ACUTE PHASE REACTANTS (0-1) 
Normal CRP AND normal ESR 0 
Abnormal CRP OR abnormal ESR 1 

Sum > 6 RA 

Aletaha D et al. 2010 



 Hvorfor oppstår RA? 

•  Genetikk 
 (Shared Epitope/HLA) 

•  Miljøfaktorer (røyking) 



”Altered self” 

n  Posttranslational modifications of proteins 
leading to recognition as non-self 
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Citrullinering- ”Altered self” 

•  Posttranslational modifications of proteins 
leading to recognition as non-self 



RA:	Moderne	behandlingsstrategi	

•  	 !dlig	diagnose!	
•  	 vurdere	sykdomsmodifiserende	(DMARD)	
•  						vurdere	symptomdempende	(NSAIDs,		korAson)	
•  						følge	syksomsforløp	nøye	
•  						skreddersy	terapi	uDra	prognosAske	 	markører	
•  						!dlig	bruk	av	DMARD		
	 	 	→aggressiv	terapi	



  



    
   Spondylartritter (SpA):  

En gruppe sykdommer med mange  
felles trekk patologisk, klinisk og genetisk 

Ankyloserende spondylitt
  

Reaktiv artritt/Mb Reiter 

Psoriasisartritt
  

Enteroassosiert spondyloartritt 
(UC, Mb Crohn) 

Udifferensiert spondyloartritt (Juvenil AS, debut < 16 år) 



Betydelig redusert bevegelighet 
ved Mb. Bekhterev 



Mulige angrepspunkter ved spondyloartritt 

• Ryggsøylens 
leddforbindelser 

• Ileosacralledd 

• Entesopatier 

• Store ledd 



•  Ca 13% av alle nordmenn 
er HLA-B27+ 

•  Av alle HLA-B27 positive 
har 5-10 % AS 

•  90-95% av alle med AS er 
positive for HLA-B27 

Befolkning 

HLA-B27 

AS 

HLA-B27 





Psoriasis og PsA 
 10-30% av psoriasis pasienter? 

  



Psoriasisartritt – 
et stort spekter av 

sykdomsmanifestasjoner 
1.  Seronegativ artritt – ikke 

sykdomsspesifikke antistoffer i blod 

2.  Asymmetriske ledd  
3.  Columna 
4.  Negler 
5.  Dactylitt 
6.  Enthesopati 
7.   Øyeaffeksjon 



Entesopati  
=betennelse i sonen hvor sener / ledd-bånd 

(ligamenter) fester inn mot benet 

Ben 

McGonagle D. Arthritis Rheum. 1999;42:1080-1086.  

Entese= 
overgangssonen 
mellom sene og 

bein 

Sene 



PaAent	with	SPA	and	pain	at	the	achilles	
inserAon	



  



Osteoporosis 

Normal spine 



Økt risiko for hjerte-/kar 
sykdom ved inflammatorisk  

revmatisk sykdom 

•  Revmatisk sykdom er en selvstendig 
risikofaktor! På linje med diabetes 



FaAgue,		fibromyalgi	



  



•  Kollagenoser: inflammasjon i bindevev 

•  Vaskulitter: inflammasjon i karvegg 

•  Sjeldne sykdommer, ofte alvorlige, med 
høy dødelighet men med stort spekter i 
alvorlighetsgrad 

•  Affiserer ofte mange ulike organsystemer 



Kollagenoser og vaskulitter 

•  Systemisk lupus erytematosus (SLE) 
•  Sklerodermi 
•  Granulomatøs polyangiitt (Wegeners 

granulomatose) 
•  Polymyalgia revmatika (PMR) 
•  Andre systemiske vaskulittsykdommer 
•  Sjøgrens syndrom 
•  Polymyositt/dermatomyositt 
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Biopsy of  the cartilage of the knee 

 showing different degrees of OA 



3 ting å ta med videre 
•  Inflammatorisk revmatisk 

leddsykdom som RA er 
immunmediert 

•  Det har vært  stor forbedring i 
behandlingen av 
inflammatoriske revmatiske 
sykdommer  siste 10-15 år 

•  Mange gode, men til dels 
kostbare 
behandlingsmuligheter 

 Stor forbedring i  
pasientens livskvalitet! 



PAUSE! 


