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Hidrosadenitt kan dempes med TNF--hemmer

Adalimumab, et selektivt immunmodulerende legemiddel, kan ha effekt 

ved hidrosadenitis suppurativa.

Hidrosadenitis suppurativa er en kronisk,
ofte smertefull hudsykdom kjennetegnet av
noduli, abscesser og fistler i armhuler og
lysker. Langvarig antibiotikabehandling
eller kirurgi har ofte begrenset effekt.

Pasienter med moderat til uttalt hidros-
adenitis suppurativa ved sentre i USA, Dan-
mark, Nederland og Tyskland ble rando-
misert i tre grupper. De fikk så ukentlige
subkutane injeksjoner med enten adalimu-

mab, en tumornekrose--hemmer, hver uke
(n = 51) eller hver annen uke vekslende med
placebo (n = 52) eller kun placebo (n = 51).
Etter 16 uker hadde henholdsvis 18 %, 10 %
og 4 % i hver gruppe oppnådd klinisk
respons ifølge et sykdomsspesifikt skårings-
system. Alvorlige bivirkninger ble registrert
hos 8 %, 6 % og 4 %. Subjektiv bedring i
smerte og livskvalitet var større med adali-
mumab hver uke enn med adalimumab hver
annen uke. Etter 16 uker fikk alle pasientene
adalimumab i ytterligere 16 uker.

– Resultatene fra denne studien samsva-
rer godt med våre kliniske erfaringer, sier
Joar Austad, seksjonsoverlege ved Seksjon
for hudsykdommer, Oslo universitetssyke-
hus, Rikshospitalet. – Adalimumab kan ha
god effekt hos enkelte pasienter med hidro-
sadenitis suppurativa. Effekt og bivirknin-
ger ved langtidsbehandling er ikke avklart,
påpeker han. – Kirurgi med eksisjon av
større affiserte områder vil fortsatt være
aktuelt for enkelte pasienter med denne
plagsomme sykdommen, og mange vil ha
vedvarende plager, sier han.
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Koronaraffeksjon ved Kawasakis sykdom

Perikardeksudat og mitralinsuffi-

siens påvist i akuttfasen av Kawa-

sakis sykdom er assosiert med 

koronaraffeksjon.

Kawasakis sykdom er en barnevaskulitt med
ukjent etiologi, og den er hyppigste årsak til
ervervet hjertesykdom hos barn i industriali-
serte land. Insidensen er økende (1). Diagno-
sen stilles på grunnlag av kliniske kriterier:
feber, bilateral konjunktivitt, polymorft ut-
slett, slimhinneforandringer i lepper/munn-
hule og cervikal lymfadenopati. Ubehandlet
utvikler omkring 25 % av pasientene per-
manent skade på koronararteriene i form av
aneurismer. Med ekkokardiografi kan man
i akuttfasen påvise vaskulittforandringer,

perikardeksudat, mitralinsuffisiens og venstre
ventrikkel-dysfunksjon.

I en fransk studie ble 194 barn med Kawa-
sakis sykdom undersøkt med ekkokardio-
grafi ved innkomst og etter 1–3 og 6–8 uker
(2). Alle ble behandlet med acetylsalisylsyre
og intravenøs gammaglobulin. Koronaraf-
feksjon ble påvist hos 64, perikardeksudat
hos 29 og mitralinsuffisiens hos 19. Perikar-
deksudat var en uavhengig prediktiv faktor
for koronaraffeksjon (OR 5,26; 95 % KI
1,53–18,03). Barn med koronaraffeksjon
hadde økt forekomst av perikardeksudat
(OR 3,00; 95 % KI 1,34–6,72) og mitral-
insuffisiens (OR 2,51; 95 % KI 1,22–5,16).

– Resultatene viser at koronaraffeksjon er
meget hyppig forekommende også i en euro-
peisk populasjon, sier overlege Karl Viktor
Perminow ved Barnehjerteseksjonen, Oslo

universitetssykehus, Rikshospitalet. – Peri-
kardeksudat er lett å påvise, men selv om et
slikt funn ved første undersøkelse bør virke
skjerpende for senere kontroller, må alle pa-
sienter med Kawasakis sykdom følges opp
av barnekardiolog med bildebasert fremstil-
ling av koronararteriene, sier Perminow.
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