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Innledning 
Primært Sjøgrens syndrom (pSS) er en kronisk autoimmun sykdom der eksokrine kjertler slik 
som tårekjertler og spyttkjertler utgjør et vesentlig mål for det immunologiske angrepet. Det 
foreligger en genetisk disposisjon for å utvikle sykdommen, og hos mange pasienter sees en økt 
aktivering av type I interferon regulerte gener (Rönnblom L. 2013). Prevalensen av pSS i Norge 
er omlag 0,05% (Gøransson LG, et al. 2011).   

Det kliniske bildet domineres av tørrhetsfenomener i øyne (keratokonjunktivits sicca) og munn 
(xerostomi), og av uspesifikke symptomer slik som generell sykdomsfølelse og fatigue, samt 
muskel- og leddsmerter (Jonsson R, et al. 2011). De fleste pasienter har et relativt lite systemisk 
inflammatorisk preg slik at laboratorieprøvene viser normale eller kun lett unormale verdier for 
SR, CRP, hemoglobin, leukocytter, etc.  Antinukleære antistoff (ANA) forekommer i form av 
anti Ro/SSA og anti-La/SSB antistoff hos henholdsvis 70-80%% og 30-40%, og kan påvises i 
mange år før diagnosen stilles (Jonsson R, et al. 2013). I tillegg er det ikke uvanlig at det påvises 
revmatoid faktor, forhøyet IgG, og noen få pasienter har også komplementforbruk slik at C3 
og/eller C4 er nedsatt. Noen få utvikler synovitter, interstitiell lungesykdom, tubulointerstitiell 
nefritt, renal tubulær acidose, eller hudvaskulitter. Basert på en norsk undersøkelse er det 9 
ganger økt risiko for utvikling av B-cellelymfom, mest hos de som har høy sykdomsaktivitet og 
lang sykdomsvarighet (Johnsen SJA, et al. 2012).  

Det er utviklet validerte instrumenter for vurdering av sykdomsaktivitet de senere år: EULAR 
Sjögren’s Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI) er basert på organaffeksjon, mens 
EULAR Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI) er basert symptomer (smerte, 
fatigue, og tørrhet) (Seror R, et al. 2010; Seror R, et al. 2011). Disse instrumentene brukes 
vesentlig i forskningssammenheng. 

Betegnelsen sekundært Sjøgrens syndrom brukes når eksokrine kjertler affiseres som del av 
andre spesifikke immunopatier, slik som f eks systemisk lupus erythematosus, revmatoid artritt, 
multippel sklerose, etc. 
 
Diagnostikk og utredning 
Det kan være vanskelig å stille diagnosen pSS fordi symptomene gjerne er uspesifikke og det 
kan være en langvarig prodromalfase som strekker seg over år før symptomer og funn bringer 
tanken i retning av pSS. Ofte vil opplysninger om tørrhetsfenomener i munn eller øyne 
kombinert med migrerende leddsmerter,  muskelsmerter, fatigue, eller spyttkjertelhevelse lede til 
mistanke om pSS. 
  
De reviderte Amerikanske-Europeiske klassifikasjonskriterier for pSS (”AECG kriteriene”) har 
vært allment aksepterte og mye benyttet de senere år (Vitali C, et al. 2002). Disse kriteriene 
omfatter symptomer, kliniske funn, histologi, samt immunologiske prøver – se vedlegg. Bl a 
fordi pasientens symptomer på tørrhet har vist seg å være lite spesifikke for pSS, er det nå 
utarbeidet og vedtatt nye klassifikasjonskriterier for pSS, godkjent både av ACR og EULAR 
(Shiboski CH, et al. 2016). Disse kriteriene omfatter utelukkende objektivt målbare forhold, og 
det er en betydelig vektlegging av histologiske funn og auto-antistoff funn (bare anti-SSA/Ro). 
Hensikten med de nye kriteriene er å kunne diagnostisere den autoimmune sykdommen pSS mer 
presist, og bedre skille den fra andre tilstander som kan likne på pSS. Det er å forvente at disse 
kriteriene gradvis vil erstatte AECG kriteriene. 
 
 
 
Supplerende undersøkelser som ofte benyttes (se vedlegg AECG kriterier og ACR/EULAR 
kriterier for mer nøyaktig beskrivelse): 



• Schirmer’s test  <  5 mm fukting av tårevæske i løpet av 5 minutter er unormalt (både 
AECG og ACR/EULAR kriterier). 

• Ocular Staining Score >5 med lissamine green (conjunktiva) og fluorescein (kornea) 
farging (bare ACR/EULAR kriterier) 

  eller  
• van Bijsterveld score >4 (AECG og ACR/EULAR kriterier) 
• Ustimulert spyttproduksjon (sialometri): < 1,5 ml spytt i løpet av 15 minutter er unormalt 

(AECG kriterier) (< 0,1 mL/min i ACR/EULAR kriterier). 
• Laboratorieprøver (se ovenfor). Påvisning av anti-Ro/SSA antistoff (anti-La/SSB utgår i 

ACR/EULAR kriterier). 
• Biopsi av munnslimhinne (”leppebiopsi”) med histologi av små spyttkjertler. Fokus 

skåring (AECG og ACR/EULAR kriterier). Evt bedømmelse av tertiære lymfoide 
strukturer (ektopiske germinalsentre) i biopsien. Betydningen av slike strukturer for 
lymfomutvikling er enda ikke helt avklart. 

• Ultralyd av store spyttkjertler brukes i økende grad, men er fremdeles under validering 
og standardisering, og har enda ikke funnet sin plass i rutinemessig utredning, 
behandling og forskning. 

 
Behandling  
Behandling av pSS kan deles i (1) symptomlindrende behandling og (2) kausal behandling av 
sykdommen. 
 
1)  Symptomlindrende 
 
Smertestillende 

• Mot myalgier og artralgier: perifert virkende analgetika slik som NSAID og paracetamol 
preparater. 

 
Tørrhet i øyne: 

• Kunstig tårevæske og gel kan virke symptomlindrende. Pasienten vil ofte måtte forsøke 
ulike tåresubstitutt for å finner fram til det som har best effekt. Som et utgangspunkt bør 
en velge en tårevæske som inneholder en vannkomponent, ikke bare lipid og mucin. 
Dråpene bør ikke inneholde konserveringsmiddel. Gel brukes med fordel til kvelden. 

• Øyedråper inneholdende ikke-steroide antiflogistika (NSAID) er i enkelte artikler 
beskrevet å ha effekt, men er lite brukt og tas sjeldent med i internasjonale retningslinjer 
for behandling av tørre øyne (Aragona P, et al. 2005). 

• Ciclosporin øyedråper har effekt hos noen få, sannsynligvis mest hos de med 
restfunksjon (Deveci & Kobak 2014 ) Det er viktig at pasienten informeres om at 
ciclosporin kan svi den første tiden, men at det ofte tolereres bedre på sikt. 

• ”Plugging” av tårepunkt hos øyelege (Egrilmez S, et al. 2011)). 
• Autologt serum (20% løsning) er rapportert å virke hos enkelte (Hwang J, et al. 2014). 
• En rekke nye biologiske øyepreparater er under utvikling. 

 
Tørrheten i øynene ved pSS skaper en ond sirkel med økende/vedvarende lokal inflammasjon i 
og rundt øyet. Dette vil ofte også påvirke oljekjertlene (Meibomske kjertler) i øyelokkene. pSS 
pasienter som ikke kommer i mål med «tårevæske alene» vil derfor kunne profitere på å få en 
mer omfattende undersøkelse hos øyelege. 
 
 
 
 
 
Tørrhet i munn: 

• Hyppig inntak av væske, sukkerfrie drops, fluortabletter, tyggegummi.  



• Tabletter inneholdende pilocarpin (Salagen) kan overveies hos de som har store 
tørrhetsproblemer. Det er imidlertid vanlig med betydelige bivirkninger slik som 
akkomodasjonsforstyrrelser, svetting, flushing, etc. 

• Regelmessige og hyppige kontroller hos tannlege grunnet betydelig cariestendens og 
periodontitt.  

 
Tørrhet andre områder: 

• Tørr hud behandles med fuktighetsgivende kremer, og tørr skjede med østrogenkrem. 
 
Eksokrin affeksjon av pankreas: 

• Kan gi magesmerter og borborygmi. Kan forsøksvis behandles med tilførsel av 
fordøyelsesenzymer (Creon). 

 
 
2) Kausal (sykdomsmodifiserende) behandling 
 
Det finnes per i dag ingen effektiv og kausal behandling som har effekt på en vesentlig andel av 
pasienter med pSS. Det er imidlertid en klinisk erfaring at noen pasienter med høy systemisk 
sykdomsaktivitet, eller med uttalte smerter og/eller fatigue, kan ha effekt av 
sykdomsmodifiserende behandling, enten med konvensjonelle immunosuppressiva eller med 
biologiske preparater.  
 
Biologiske preparater: 
Aktivering av B-lymfocytter synes å være en viktig faktor ved pSS. På bakgrunn av dette er det 
først og fremst medikamenter som angriper B-cellene (f eks Rituximab) som har blitt forsøkt. 
Bortsett fra mer kasuistiske observasjoner er det ikke holdepunkter for at noen av disse har vist 
gjennomgående effekt, bortsett fra at en mindre randomisert studie viste noe effekt på fatigue, og 
en annen på stimulert spyttsekresjon (Dass et al. 2008, Meijer et al. 2010). Årsaken til den 
manglende effekten kan imidlertid være at man ikke har hatt gode nok responskriterier til å 
kunne fange opp en remisjon. Det foregår nå en rekke kontrollerte studier med forskjellige typer 
biologiske preparater, og i løpet av de nærmeste årene vil vi vite resultatet av disse. 
 
Konsensusrapport om behandling av pSS 
Den amerikanske ”The Sjögren’s Syndrome Foundation” tok nylig initiativ til en prosess som 
ledet til utarbeidelse av anbefalinger fra en ekspertgruppe for behandling av pSS (Carsons SE, et 
al. 2016). I de fleste tilfeller fant gruppen at det var lav evidens for bruk av immunsuppresjon, 
men med følgende unntak: 
 

• Hydroksyklorokin bør forsøkes ved ekstraglandulære manifestasjoner (f eks muskel og 
leddsmerter), men kan også forsøkes ved en rekke andre manifestasjoner, selv om 
evidens for effekt da er lavere. 

 
• Kortikosteroider som lavdose prednisolon – evt kortvarig høyere dose – bør forsøkes ved 

ekstraglandulære manifestasjoner, se ovenfor). 
 

• Andre immunosuppressiva. Det åpnes opp for forsøksvis benyttelse av azathioprin, 
methotrexat, Leflunomid og Ciclosporin brukt på indikasjoner og måter de fleste er vant 
med fra behandling av f eks SLE. 

 
• Biologiske preparater. Konsensusgruppen anbefaler at Rituximab kan forsøkes som off-

label behandling hos pasienter med høy sykdomsaktivitet, kryoglobulinemi, vaskulitt, 
kraftig spyttkjertelhevelse, lungeaffeksjon, synovitter, og ved perifer nevropati. 

 
Oppfølging og kontroll 



Dette må individualiseres og det er ulike oppfatninger i forskjellige miljøer om nødvendigheten 
av kontroll hos spesialist. Ukomplisert pSS uten ekstraglandulære manifestasjoner og uten 
generell sykdomsaktivitet, kan sannsynligvis kontrolleres av allmennpraktiker, men med avtale 
om ny henvisning dersom sykdomsbildet endrer seg.  
 Pasienter som er i risikosonen for lymfomutvikling (spyttkjertelhevelse som vedvarer 
eller øker, hudvaskulitter, komplementforbruk, kryoglobulinemi, B-symptomer), pasienter som 
benytter immunosuppressive medikamenter, og pasienter som har alvorligere ekstraglandulær 
affeksjon bør kontrolleres av spesialist. Hvor ofte dette skal foregå vil være avhengig av hvilke 
rutiner som eksisterer ved den enkelte klinikk, og det finnes ingen fasit eller konsensus på dette. 
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American-European Consensus Group Classification Criteria for Sjögren’s 

Syndrome   

Ann Rheum Dis 2002:61; 554-8. 

I. Ocular symptoms: A positive response to at least one of the following questions: 

1. Have you had daily, persistent, and troublesome dry eyes for more than 3 months? 

2. Do you have a recurrent sensation of sand or gravel in the eyes? 

3. Do you use tear substitutes more than 3 times a day? 
 
 

II.  Oral symptoms: A positive response to at least one of the following questions: 

1. Have you had a daily feeling of dry mouth for more than 3 months? 

2. Have you had recurrent or persistently swollen salivary glands as an adult? 

3. Do you frequently drink liquids to aid in swallowing dry food? 
 
 

III.  Ocular signs, that is, objective evidence of ocular involvement, defined as a positive 

result for at least one of the following two tests: 

1. Schirmer’s I test, performed without anaesthesia (<5 mm in 5 minutes) 

2. Rose Bengal score or other ocular dye score (>4 according to van Bijsterveld’s 

scoring system) 

 

IV.  Histopathology: Focal lymphocytic sialoadenitis in minor salivary glands (obtained 

through normal-appearing mucosa) evaluated by an expert histopathologist, with a focus score 

>1, defined as a number of lymphocytic foci (adjacent to normal-appearing mucous acini and 

contain more than 50 lymphocytes) per 4 mm2 of glandular tissue. 

 
V. Salivary gland involvement: Objective evidence of salivary gland involvement defined 

by a positive result for at least one of the following diagnostic tests: 

1. Unstimulated whole salivary flow (<1.5 ml in 15 minutes) 

2. Parotid sialography showing the presence of diffuse sialectasias (punctate, cavitary, 

or destructive pattern), without evidence of obstruction in the major ducts 

3. Salivary scintigraphy showing delayed uptake, reduced concentration, and/or 

delayed excretion of tracer 



 
 

VI.  Autoantibodies: Presence in the serum of the following 

autoantibodies: Antibodies to Ro (SSA) or La (SSB) antigens, or both 

 
For primary SS 

In patients without any potentially associated disease, primary SS may be defined as follows: 

a. The presence of any 4 of the 6 items is indicative of primary SS, as long as 

either item IV (Histopathology) or VI (Serology) is positive 

b. The presence of any 3 of the 4 objective criteria items (that is, items III, 

IV, V, or VI) 

c. The classification tree procedure represents a valid alternative method 

for classification, though it should be more properly used in a clinical- 

epidemiological survey 

 

For secondary SS 

In patients with a potentially associated disease (for example, another well-defined 

connective tissue disease), the presence of items I or II plus any 2 from among items III, 

IV, and V may be considered as indicative of secondary SS. 

 

Exclusion criteria: 

 Past head and neck radiation treatment 

 Hepatitis C infection 

 Acquired immunodeficiency syndrome 

 (AIDS) Pre-existing lymphoma 

 Sarcoidosis 

 Graft versus host disease 

 Use of anticholinergic drugs (since a time shorter than 4-fold the half life of the drug) 
  



“Nye” kriterier: 
 
2016 American College of Rheumatology/European League Against 
Rheumatism classification criteria for primary Sjögren’s syndrome 
 

Shiboski CH, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–8. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210571 

 

 

 



 

 

 
 
 


