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SPALTIST!
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Vi vet ikke helt hvorfor revmatisk sykdommer 
oppstår, men vi vet en del om hvordan, skriver 
Pernille Nylehn.

Kan det være 
noe revmatisk? 

Kroniske smerter er et ut-
bredt problem, og kan gå 
utover både humør, livs-
kvalitet og nattesøvn. En 
vanlig bekymring hos 
dem som har mye smer-

ter, er om det kan være noe revmatisk. Og kan-
skje hadde det nesten vært en lettelse – da hadde 
man i hvert fall fått et navn på det. Men de fær-
reste med smerter har revmatisk sykdom.  

Hva skal til for at man skal kalle noe for rev-
matisme? La oss se på ordet først. Det kommer 
fra gresk rheuma, som betyr katarr eller beten-
nelse. Altså handler revmatisme om at noe er be-
tent. Ikke i den forstand at det er en infeksjon 
med bakterier eller virus, dette er en betennelse 
som oppstår fra kroppen selv – på medisinsk kal-
ler vi det inflammasjon. 

VI VET IKKE helt hvorfor revmatisk sykdommer 
oppstår, men vi vet en del om hvordan. De fleste 
av disse sykdommene er autoimmune, som be-
tyr at immunforsvaret går til angrep på sin egen 
kropp.  Ved revmatiske sykdommer er det ofte 
leddene som får gjennomgå, men også muskler, 
slimhinner, øyne, hud og indre organer kan bli 
angrepet. Og resultatet av angrepet minner på 
mange måter om en infeksjon – et betent ledd vil 
ikke bare bli smertefullt, men også hovent, ofte 
varmt, noen ganger rødt. Forskjellen på «vanli-
ge» muskel- og leddsmerter og revmatisk syk-
dom er altså om det er en betennelse eller ei. 

DET FINNES en rekke revmatiske sykdommer, og 
de arter seg ganske ulikt: Leddgikt rammer led-
dene, men kan også påvirke indre organer. Bekh-
terevs sykdom rammer mest ryggen og bekken-
leddene, men kan også angripe ledd og øyne. 
Sjøgrens sykdom går på slimhinner, men kan 
også gi ledd- og muskelsmerter. 

Hvordan får man så avklart om man har noe 
revmatisk? Som ved de fleste sykdommer må 
man gå systematisk til verks for å stille en diag-
nose. Det er ikke nok å ta en blodprøve eller et 
røntgenbilde for å bekrefte eller avkrefte. Man 
kan ha revmatisme selv om blodprøvene er nor-
male, og man kan ha unormale blodprøver og li-
kevel ikke ha revmatisme. Verden er ikke enkel! 

NÅR EN REVMATOLOG skal vurdere en pasient, 
må hun først høre hva slags plager personen 
har. Hvor er det vondt? Hvor lenge har det vært 
sånn? Forandrer det seg i løpet av dagen, blir det 
verre i kaldt vær? Er det noen i familien som har 
revmatisk sykdom? Så må pasienten undersø-
kes grundig, både leddene og resten av kroppen. 

REVMATOLOGENE bruker ofte ultralyd når de 
undersøker leddene, da kan de se om det er be-
tennelse. Så må man ta blodprøver, ofte røntgen, 
og noen ganger prøver fra ledd eller slimhinner. 
Så, når all den informasjonen er samlet inn, gjør 
man en totalvurdering.  Poenget er altså om det 
finnes direkte eller indirekte tegn til inflamma-
sjon. Og hvis det gjør det, må man avklare hvil-
ken revmatisk sykdom det er – de er ikke alltid 
lett å skille fra hverandre, spesielt i tidlig fase. 

SVÆRT MANGE av dem som kommer til utred-
ning hos revmatolog, har altså ingen revmatisk 
sykdom. Det er de vanligvis glade for, men sam-
tidig sitter de igjen med spørsmålet: Hvis det 
ikke er revmatisk, hva er det da? Hvorfor har jeg 
så vondt? En del føler de blir sett på som hypo-
kondere hvis de ikke har noe «ordentlig».  

Men har man vondt, har man vondt, enten det 
har et navn eller ei. Neste gang skal det handle 
om alle de navnløse vondtene. 


