
    

Kognitiv svikt og fatigue ved 

autoimmune sykdommer 



1) Hva er autoimmun sykdom? 

2) Hva er SLE og PSS og Nevropsykiatrisk SLE & PSS? 

3) Studie: Nevropsykiatriske syndr. og kognitiv svikt ved SLE & PSS 

4) Mekanismer for CNS-affeksjon. 

5) Studie: MCI ved SLE og PSS & bidrag fra fatigue & depresjon 

6) Studie: Anti-NR2 antistoff , hukommelse og hippocampusvolum 

7) STAR-prosjektet (pågående studie) 

 

Oversikt 



 Etablert beg. av 2000-tallet. 

 Utgangspunkt i avd for klin. immunologi v. Prof. Roald Omdal 

 Tverrfaglig gruppe; (Indremedisinere / revmatologer, nevrolog, 

nevropsykolog, bioingeniører og radiologer m. fl). 

 Hovedfokus CNS-manifestasjoner ved autoimmune sykdommer.  

 CNS-affeksjon ved PSS og molekylære mekanismer for fatigue – 

viktigste fokusområder nå.  

 Gjøres også GWAS-studier på fatigue i gruppen 

 Samarbeidspartnere i Bergen & internasjonalt (Sverige, USA m.fl.) 

Forskningsgruppe for klinisk immunologi: 



 Autoimmun respons er et normalt fenomen  

 Autoimmun sykdom - avvik fra den normal responsen  

 Det er foreslått mange mekanismer for autoimmunitet;  

 Endringer som medfører dysregulering av immunsystemet med 

defekter i igangsettingen av normale undertrykkelsesmekanismer.  

 Endrede nevroendokrine reguleringsmekanismer.  

 Endret immunsystem vil i sin tur gjøre verten mer mottakelig for å 

utvikle autoimmun sykdom.  

 

 

 

 

 

 

Hva er autoimmun sykdom? 



 5-10% vil utvikle autoimmun sykdom i Iøpet av livet.  

 Bredt spekter av tilstander, noen organspesifikke som Type 1 

diabetes mellitus og autoimmun tyreoiditt, mens-  

 Andre involverer flere organer; Systemisk autoimmune sykdommer  

 Eksempler; Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og Sjøgrens S.  

 

 

 SLE: Kalles også «The great imitator»  

 Symptombildet kan variere veldig pga flere organsyst           

involvert - gi assosiasjoner til flere ulike sykdommer.                   

Lurer beh. til å vurdere flere andre diag. (dr. House). 

Hva er systemisk autoimmun sykdom? 

https://youtu.be/bueW1i9kQao?list=RDbueW1i9kQao 

 
 

https://youtu.be/bueW1i9kQao?list=RDbueW1i9kQao
https://youtu.be/bueW1i9kQao?list=RDbueW1i9kQao


Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)  



 SLE – regnes som prototypen på syst. autoimmune sykdommer 

 Abnormale immunologiske prosesser i både det innate og adaptive 

immunsystemet hvor - 

 En rekke autoantistoffer produseres inkl. antistoff mot dobbeltrådet 

DNA (dsDNA), et kjennetegn ved SLE 

 Dannelsen av immunkompleks og komplementaktivering kan 

forårsake betennelsesreaksjoner (inflammasjon) og skade organer. 

 Alminnelige kliniske manifestasjoner er; artritt, dermatitt, 

glomerulonefritt, nevrologiske manifestasjoner, serositt, 

blodcytopeni, og trombose.  

 

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)  



 American College of Rheumatology (ACR) klass.krit. mye brukt i 

forskning & som diagnostiske kriterier 

 SLE-prevalens; Skandinaviske land: 46-85 pr 100 000  

 Kvinner mest berørt: ratio 10:1, Median diagnosealder er 47 år 

 Involvering av CNS og PNS i opp mot 50% av pasienter. 

 SLE kan angripe hjernen som ved Nevropsykiatrisk SLE (NP-SLE) 

 Autoantistoffer kan skade hjernen (Brudd på BBB) 

 Nevrologiske og / eller psykiatriske manifestasjoner 

 Stor variasjon i NP-SLE-prevalens – pga bruk av ulike kriterier 

 CNS-involvering kan være diffus som ved hodepine eller depresjon, 

eller fokal som ved slag. 

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)  



 Sentralnervesystemet 

 Akutt konfusjon 

 Angstlidelser 

 Aseptisk meningitt 

 Bevegelsesforstyrrelser 

 Cerebrovaskulær sjukdom 

 Demyeliniserende syndrom 

  Hodepine 

 Kognitiv dysfunksjon 

 Krampetilstander 

 Myelopati 

 Stemningslidelser 

 Psykose 

 

ACR (1997) 20 NP-SLE manifestasjoner 

 Det perifere nervesystem 

 Akutt  inflammatorisk 

demyeliniserende polyradikulopati 

 Autonom dysfunksjon  

 Kranial nevropati 

 Mononevropati, singel/multipleks 

 Myasthenia gravis 

 Pleksopati 

 Polynevropati 



ACR (1999) kriterier for kognitiv dysfunksjon; 

 

 Dokumentert reduksjon / svikt i minst ett eller flere av de følgende 

domener; «Simple attention, Complex attention, Memory, 

Visuospatial processing, Language, Reasoning/problemsolving, 

Psychomotor speed, and Executive functions» 

 Svikt må utgjøre sign. reduksjon fra antatt premorbid funk.nivå   

 Den kognitive svikten kan forårsake ulike grader av svikt i sosial, 

utdannings- eller yrkesmessig fungering. 

ACR kriterier for kognitiv dysfunksjon 



 Henrik Sjögren: Beskrev kobling mellom fenomener i 1933. 

 Systemsykdom - angriper eksokrine kjertler (spytt- og tårekjertler) 

 Tørrhetsplager i slimhinner (munntørrhet & tørre og sviende øyne)   

 Kvinner vs Menn ratio 9:1. Gj.snittlig onset er i 5.tiår av livet. 

 Muskel og skjelettsmerter (revmatiske smertetilstander) 

 Ofte ledsaget av kronisk fatigue og svikt i kognitiv funksjon. 

 Klass.krit. for PSS & SSS: American-European Consensus Group. 

• 4 av 6 krit. må være oppfylt inkl. leppebiopsi og pos antikropper til 

anti-SSA og anti-SSB.  

• AECG krit. estimerer prevalens hos kvinner på 0,1 – 0.7% 

 Ikke sign økt dødelighet vs. normalpop. ved SS men noe ved PSS 
 

*Vitali C, et al. Classification criteria for Sjogren’s syndrome: a revised version of the European criteria proposed by 

the American-European Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002; 61:554-558. 

 

Sjøgrensyndrom (primært og sekundært) 



 Lignende mek som ved SLE antas å ligge til grunn for CNS-

affeksjon ved PSS: Brudd på BBB     intratekal prod. av 

autoantistoff. og kroniske inflammasjonsprosesser. 

 Vi benyttet derfor ACR kriterier på PSS pas. for å sammenligne 

forekomst av nevropsykiatriske fenomener ved SLE og PSS 

 Konsensusmøter i tverrfaglig grp. der alle pas ble klassifisert som 

hhv. SLE / NP-SLE og PSS / «NP-PSS». 

 Pas ble også vurdert ifht. fatigue, psyk.sympt. og sykdomsaktivitet 

med FSS, Fat.VAS, BDI, BAI og MMPI-2.,SF-36, SLEDAI, SLICC 

m.fl. 

 

Studie: Nevropsykiatrisk syndr. SLE vs PSS. 

Bakgrunn og metode 



 Populasjonsbasert utvalg av SLE (N=68) & PSS (N=72)  

 Nevropsyk dom; Simple attention, Complex attention / Exec.f., 

Memory, Vis.spat. processing, Language, Reasoning / 

Probl.solve, Psychomotor speed og Motor function. 

 Testbatt: TMT A+B,  Category Test,  Seashore Rhythm Test, 

Hand Dynamometer Test,  Finger tapping Test, TPT, Grooved 

Pegboard Test, WAIS-R, WMS-R, WCST, FAS Verbal Fluency & 

Stroop Test. 

 Cut-off for abnormality st.skåre ≥ 2 SD  

 Svikt 1-2 domener=«Mild», 3-4 =«Moderat» og 5->5 = «Alvorlig» 

 Moderat og alvorlig svikt innebærer også svikt i daglig fungering. 
 

NP syndrom prevalens; SLE vs PSS 

Metode nevropsykologi 



    Resultater 

 Ingen forskjell på SLE og PSS grp. mht forekomst av kogn.svikt. 

 Heller ikke i grader av kognitiv svikt (trendanalyse p=0.387) 

 Av 68 SLE pas hadde 37 (54%) normal kogn. funk., 15 (22%) mild, 

9 (13%) moderat, og 7 (10%) alvorlig kognitiv svikt. 

 Av 72 pSS pas hadde 36 (50%) normal kogn. funk., 17 (24%) mild, 

15 (21%) moderat og 4 (6%) alvorlig kognitiv svikt. 

 Høyere forekomst av cerebrovask. sykdom ved SLE (p=0.049) 

 Høyere forekomst av polynevropatier ved PSS (p=<0.001) 

 Fatigue, depr. & lav selvrapp. QoL mer uttalt ved PSS (hhv. 

p=0.023, 0.029 og 0.037 (SF-36: Physical health sum.score) 

 Ingen forskj. i forekomst av stemningslid., maniske eller blandet 

stemningslid. (Ingen manisk lidelse observert i gruppene). 

 

 

  

 

 

 

NP syndrom prevalens; SLE vs PSS 



Nevropsykiatriske syndromer – SLE & PSS 

Høy forekomst av hodepine, kogn svikt og  
aff. symt. i vårt pop.bas. pas.utvalg 



    Konklusjoner  

 NP-syndromer like vanlig i populasjonsbas. utvalg PSS & SLE pas  

 Hodepine det hyppigste fenomenet etterfulgt av.. 

 Kognitiv svikt hhv. 46% vs 50% (NS). 

 Ingen vesentlig forskjell i fordeling av alvorlighetsgrad v. kogn svikt. 

 PSS pas noe verre mht fatigue, depresjon og QoL (fysisk) 

 Ikke forskjeller mht. stemningslidelser og ingen tilfeller av mani.  

 Cerebrovaskulær sykdom forekommer oftere hos SLE pas. 

 Nevropatier (perifere) forekommer oftere hos PSS pasienter. 

 

 

NP syndrom prevalens; SLE vs pSS 

Harboe, E., Tjensvoll, A., Maroni, S., Goransson, L., Greve, O., Beyer, M. et al, Neuropsychiatric syndromes in 

patients with systemic lupus erythematosus and primary Sjogren syndrome: a comparative population-based 

study. Br. Med. J. 2009;68:1541. 



Kompromittert sirkulasjon 

 

Mulige mekanismer 



Autoantistoff påvirker funksjonen til nerveceller eller gliaceller 

 

Mulige mekanismer 

AMPA NMDA ACh GABA Serotonin 

Metabotrop 

glutamatresep 



 NPSLE er forbundet med brudd på BBB 

 Nevron-antistoffer slipper gjennom brutt BBB 

     - psykose (anti-P)  

     - kognitiv svikt (anti-NR2) 

 Hvordan skjer det? 

 Gjennom prod. av antistoffer, komplementkomplekser, og 

påvirkning fra ytre faktorer, men ikke gjennom dette alene 

 Cytokiner og chemokiner er nødvendige (proinflamm. interleukiner) 

 Hva med NP syndromer ved Primært Sjøgrens syndrom? (PSS) 

 Sees manifestasjoner fra sentralnervesystemet også her?  

 Også autoantistoffer? 

 Som må over BBB? 

 

NPSLE og BBB 



 Lokalisert til kapillærene 

 Barriere fysisk og funksjonelt 

 Selektivt og dynamisk permeabel 

 

Blod-hjerne barrieren (BBB) 



 BBB har som oppg. å vedlikeholde homeostase   

 BBB har aktive transportsystemer (næring og avfallsstoffer) 

 Hindrer uønskede elementer inn i hjernen (hjernen: historisk sett 

betraktet som immunpriviligert organ men ikke alltid tilfelle) 

 BBB regulerer immunrespons i hjernen Permeabilitet kan endres  

     - og øker ved f eks inflammasjon og oksidativt stress 

 

Brudd på BBB kan oppdages ved; 

 Ratio av immunceller CSF/plasma (Albumin CSF/plasma, IgG-index ) 

 Lekkasje av protein S100B fra astrocytter til blodbanen 

 Kontrastlekkasje over BBB på MRI 

Litt om BBB funksjon & brudd 



   Utvalg og metode 

 Uselektert, populasjonsbasert utvalg fra Helse-Stavanger reg. 

 SLE N=67 (42.8 ± 13.4 yrs)  PSS N=70 (57.1 ± 13.0 yrs) 

Kontrollgrp. N=41 (50.2 ± 14.7 yrs). 

 Beskrivelser av subj. kogn. svikt og daglig fungering fra forrige stud. 

 Standardiserte alders, kjønns- og utd.korr. z-skårer utregnet på 

grunnlag av gj.snitt og st.avvik i ktr.grp.  

 Sammensatte domeneskårer for; Hukommelse, Verbal forståelse, 

Visuospat. og Eksekutive funk. konstruert ved å kalkulere mean z-

skåre på tester i domener. 

 Diff.skåre kalkulert for hvert domene (observed-z minus expected-z) 

 z-skåre ≥ 1.5 under forventet ble klassifisert som MCI i domenet.  

Mild Cognitive Impairment ved SLE & pSS  



 Pas klassifisert ifht. involverte kogn. domener med underinndeling; 

Amnestic single domain MCI, Amnestic multi-domain MCI, Non-

amnestic single domain MCI, og Non-amnestic multi-domain MCI.   

 MCI og MCI subtyper i grupper ble sammenlignet (chi-square med 

“Z-test for prop. for independent groups”). 

 MANOVA for å se på forskj i kogn. skårer,. Sign. forskj. utforsket 

(med Tukey-HSD for post-hoc korr. for multipple sammenlign). 

 Effektstørrelser ble brukt på forskj. mellom grp (Cohen’s D).  

 Påvirkning fra fatigue (FSS) og depr. (BDI) på kogn. funk. 

kontrollert for (Univar.ANCOVA  med alle grp fulgt av parvise 

grp.sammenlign).   

 Komparativ sjanse for MCI i grpr. ved Relative Risk analyse. 

Mild Cognitive Impairment ved SLE & PSS  

Metode forts. 



 MCI forekom hos 15 (21,7%) PSS pas, 15 (22,4%) SLE pas og 4 

(9,8%) kontrollpers. (NS) 

 SLE og PSS pas hadde RR på 2,3 for MCI versus RR i ktr.grp. 

 Amnestic single domain MCI: 1 (1,4%) PSS pas., ingen (0,0%) SLE 

pas og 1 (2,4%) i kontrollgrp. (NS) 

 Amnestic multi-domain MCI: 9 PSS pas (13%), 6 SLE pas (9%) og 

hos 1 (2,4%) i kontrollgrp. (NS) Nær sign hos PSS vs kontrollgrp. 

 Non-amnestic single-domain MCI: 4 PSS (5,8%), 6 (9%) SLE pas og 

hos 2 (4,9%) i kontrollgrp. (NS) 

 Non-amnestic multi-domain MCI: 1 PSS pas (1,4%), 3 SLE pas (4,5%) 

og ingen (0,0%) i kontrollgrp. (NS) 

MCI ved SLE og PSS 

Resultater MCI subtyper 



 SLE grp. Relative Risk* for MCI: 2,3 (95% CI: 0,81 – 6,44) 

z. 1,6 P= 0,10 sammenlignet med RR i kontrollgruppen. 

 PSS grp. Relative Risk for MCI: 2,3 (95% CI: 0,84 – 6,53)  

z. 1,6 P= 0,11 sammenlignet med RR i kontrollgruppen. 

 I PSS grp. Relative Risk for Amn.Multidom. MCI på 6,4 

(95% CI: 0,85 – 48,2) z. 1,8 P= 0,07 sammenlignet med RR i ktr.grp.  

 
*Sheskin DJ (2004) Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 3rd ed. Boca 

Raton: Chapman & Hall /CRC.  

 

Relative Risk MCI: SLE & PSS vs kontroller 

Resultater RR 



 SLE & PSS har sign svakere “Executive/attentional funk. enn 

kontrollgr. (hhv. p<0.001 og p<0.000) 

 SLE grp. hadde også sign svakere visuospatial funk. (p=0.016).  

 Covar.analyse med depr. (BDI) og fatigue (FSS) viste at grp. forskj. 

i “executive/attentional” funk. er assosiert med variasjon. i grad av 

fatigue (FSS) men..  

 Ikke tilfelle for visuospatial funk. hvor sign. effekt for gruppe besto 

etter korrigert for depresjon og fatigue.  

 Follow-up med parvise grp.sammenligninger. viste at redusert 

visuospatial funk. i SLE grp. ikke kan forklares gjennom relativt 

bidrag fra fatigue (FSS) eller depresjon (BDI).  

MCI ved SLE og PSS 

Resultater forts. 



Kogn.domener SLE, PSS og kontrollgrp. 

p=0,016 
p=0,001 

p<0.000 



MCI ved SLE og PSS 



 Tilstedeværelse av comorb. psyk. tilstander bidrar til kogn. svikt / 

MCI hos SLE og PSS pas og  

 Psykiske lidelser er også negativt mht prognose for demensutv. 

 SLE og PSS pas har øket forekomst av psykiatriske tilstander (inkl 

psykotiske) og affektive forstyrrelser. Øket risk for MCI og dem.? 

 PSS pas har i tillegg en relativt høy forekomst av Amnestic 

Multidomain MCI som i følge litteraturen er negativt prognostisk for 

demensutv. i longtitudinelle studier. Prognostisk studie kunne vært 

interessant men vår N er for lav. 

 

MCI ved SLE og PSS hypoteser /spørsmål. 



MCI subtyper og mulig patogenese? 

PSS 

(SLE)  

SLE  
(PSS) 



 Undersøke sammenhengen mellom anti-NR2 antistoff og 

 Kognisjon ved PSS 

 Depresjon ved PSS 

 Hippocampusstørrelse ved SLE og PSS 

 Undersøke om PSS pas har generelt eller lokalisert tap av 

hjernevev vs friske kontrollpers.  

 Påvirkes volum av hjernevev av ulike sykdomsfaktorer? 

 

AntiNR2-antistoff, hukommelse og MR-vol. 

Studie  



Anti-NR2 antistoff 



Murine studier 

Anti-NR2 antistoff som når hjernen hos mus 

fører til patologisk forhøyet kalsiumnivå 

intracellulært 

 gir forstyrret nervefunksjon og til slutt 

celledød ved apoptose observert i 

hippocampus og amygdala 

 celletap ledsages av kognitiv svikt og 

endret emosjonell adferd hos mus 



Hukommelse & anti-NR2 antistoff ved PSS 

Bakgrunn 

Anti-NR2 antistoff er assosiert med kogn svikt og depr ved SLE 

SLE pas. har mindre hippocampusvolum enn friske kontrollpers. 

Hypoteser  

 Anti-NR2 antistoff kan forårsake kognitiv dysfunksjon også ved andre 

autoimmune sykdommer der disse antistoffene forekommer (PSS) 

 Anti-NR2 antistoff kan forårsake hippocampusatrofi  



    Hovedmål 

 Undersøke om hippocampus var mindre hos PSS pasienter enn 

hos friske kjønns- og aldersparrede kontrollpersoner  

 Undersøke om det var sammenheng mellom anti-NR2 antistoff og   

 - hippocampusstørrelse  

 - prestasjon på hukommelses og innlæringstester (WMS-R, TPT) 

 - depresjon 

 

Hukommelse & anti-NR2 antistoff ved PSS 



    Pasienter og metode 

 66 PSS pasienter og 66 kjønns- og aldersparrede friske kontrollp. 

 Alle pasienter og kontrollpersoner gjennomførte MR-undersøkelse 

 Alle pasienter gjennomførte nevropsykologisk undersøkelse 

 51 av pasientene gjennomgikk spinalpunksjon 

 

Hukommelse & anti-NR2 antistoff ved PSS 



Anti-NR2 antistoff i serum og CSF 

 

Hukommelse og antiNR2 ab ved PSS 



Hukommelse & anti-NR2 antistoff ved PSS 

Hippocampusstørrelse 



Hukommelse & anti-NR2 antistoff ved PSS 

Anti-NR2 antistoff og hukommelse: 

IS, ikke signifikant 
Korrigert for alder, kjønn og utdanning 

 



Hukommelse og antiNR2 ab ved PSS 

Anti-NR2 antistoff og depresjon: 
 



Hukommelse og anti-NR2 ab ved PSS 

Anti-NR2 antistoff og hippocampusvolum 



 Hippocampus er sign mindre hos PSS pas enn hos kontroller 

 Grå subst. volum i hippocampus lavere hos pas med SLE & PSS 

hvis pos for anti-NR2 antistoff i CSF (LOQ=Mean + 3SD) 

 (Gjaldt ikke andre grå subst. volum). 

 Reduksjon i innlæring, huk. og depresjon forekommer oftere hos 

PSS pas. som er pos for anti-NR2 antistoff i serum enn hos PSS 

pas som er neg.for dette. 

 Anti-NR2 antistoff kan ha betydning for utvikling av 

nevropsykiatriske manifestasjoner også ved PSS. 

 Vår studie tyder på at anti-NR2 antistoff kan føre til nevrondød i 

hippocampus og påvirke hukommelse slik tidl. demonstrert hos 

mus. 

 

Anti-NR2ab, huk. & HC vol. 

Resultater og konklusjoner 



 Støtte for at anti-NR2 antistoff forstyrrer NR2 subtype av NMDA 

resept. på nevroner – i størst grad lokalisert til hippocampus –  

 Indikerer at anti-NR2 antistoff kan påvirke kogn funk ved PSS – en 

hypotese som allerede er foreslått hos SLE pasienter.  

 Prosessen er ledsaget av funksjonell reduksjon i hukommelse 

 Usikkert om reduksjon i huk. skyldes nevrontap el. skjer via 

forstyrret nevronalfunk via anti-NR2 antistoff / NMDA-reseptorer 

eller igjennom komb. av disse to mekanismene.  

 Svak ass. mellom anti-NR2 antistoff og hippocampusvol. kan tyde 

på at nevrontap ikke er dominerende. 

 Høye nivåer av anti-PL innvirkning på kognisjon også hos PSS? 

Anti-NR2ab, huk., og HC vol. 

Mulige konsekvenser & videre hypoteser 



 Nevropsykiatrisk syndr. hos rundt 50% av SLE og PSS pas.  

 Kognitiv dysfunk. hos 46% av SLE pas og 50% av PSS pas. 

 Størst på eksek. funk, (SLE & PSS) og visuospat. funksjon (SLE). 

 RR for MCI på 2,3 hos både SLE & PSS vs kontroller. 

 Kontroll for fatigue og depresjon viser høy grad av samvariasjon 

mellom kogn. svikt og fatigue men ikke m.h.t. visuospat.funk (SLE) 

 Sykdomsspesifikke mekanismer for SLE gir red i visuospat funk.? 

 Cerebrovask. sykd.- oftere ved SLE, nevropatier oftere ved PSS. 

 WMH-lesjoner er økt hos SLE pas & ass. med høyere fatigue. 

Indikerer biologisk opprinnelse for noe av fatigue ved SLE 

Oppsum. studie I & II: «Take home message» 



STAR-studien 

STavanger Sjøgren Andre Runde 



 Primært Sjøgrens syndrom: 

• Systemsykdom som primært angriper eksokrine kjertler (spytt- og 

tårekjertler)  

• Fører til tørrhetsplager, smerter 

• Ledsaget av kronisk fatigue og svikt i kognitiv funksjon 

 

 Oppfølging av PSS studien i 2004-2005 samt mange nye pas; 

• Tosifret antall publikasjoner  

• 5 fullførte phd (og flere andre på vei) 

 

STAR-studien; Bakgrunn 



 Hva er STAR? 

 Prospektiv studie påbegynt 09.01.14  

 Pågår: Over 100 pas undersøkt foreløpig. 

 Hvem inkluderes? 

 Oppfølging av PSS studie i 2004-2005 samt mange nye pas. 

 Alle med primært Sjögrens syndrom (PSS) registrert i Helse 

Stavanger er invitert. AECG-kriterier (2002) er brukt. 

 Målsetting:  

 Undersøke fatigue og kognitiv funk. nærmere hos pas. med PSS 

 

STAR-studien 



 Skjema  

 Depresjon/angst (HADS) 

 Fatigue (VAS, FACIT-F) 

 Sykdomsaktivitet 

 ESSPRI, ESSDAI 

 Prøver:  

 Serologi 

 Klinisk kjemisk 

 Mikrobiologi 

 Spyttsekresjonsmåling 

 Schirmers test 

 Biobank: Tåre, spytt og urin 

 

Studieprotokoll 1. besøk 



Tilleggsundersøkelser 

 Nevropsykologiske tester 

 MR cerebri/tårekjertler 

 Øyelegeundersøkelse 

 Pupillometri 

 

Status: 85 pas np undersøkt til nå 

Studieprotokoll 



CVLT-2: Innlæring, liste B og umiddelbar gjenkalling kort intervall + gjenk. med stikkord 

CPT-2 (adm ca 15 min) 

WAIS-IV Terningmønster 

CVLT-2 Utsatt gjenkalling langt intervall, gjenkalling med stikkord, gjenkjenning (- tvungen) * 

ROCFT: Kopiering og umiddelbar gjenkalling etter 3 min.  

WAIS-IV: Ordforståelse 

D-KEFS: Verbal Fluency Test 

D-KEFS: Color-Word Contradiction Test  

ROCFT: Utsatt gjenkalling + gjenkjenning. ** 

WMS-III: Logisk huk I (Umiddelbar gjenkalling av historiene A og B (x2). 

WAIS-IV: Figurvekter  

D-KEFS Tårnet 

WAIS-IV: Bokstav-Tall Sekvensiering 

WMS-III: Log huk II (Gjenkalling av historiene + Gjenkjenning) * 

WMS-III: Ansikter I. (Umiddelbar gjenkjenning) 

Wisconsin Card Sorting Test (adm ca 20 min). 

D-KEFS: Trail Making Test. 

WMS-III: Ansikter II (Utsatt gjenkjenning) 

* Kort pause. 

** Lengre pause. 

 

STAR-studien: Nevropsyk. testbatteri 



 Anamneseskjema (© Copyright - Helse Fonna – Hagenberg & Ejstrup) 

 Hospital Anxiety & Depression Scale (Jan, 1999 * Zigmond A.S., Snaith R.P.) 

 FACIT-F (Versjon 4; Norwegian 26 January 2010. Copyright 1987, 1997) 

 ESSPRI (EULAR Sjogren´s Syndrome Patient Reported Index.; Seror R., Ravaud P., 

Mariette X., Ann Rheum Dis, 2011)  

 VAS Fatigue (Visual Analogue Scale; Lee, K. A., Hicks, G., & Nino-Murcia, G., 1991). 

STAR-studien 

Spørreskjema ved nevropsyk. us. 
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