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Disposition

• Gikt, vanligt?
• Gikt, diagnos!
• Gikt, behandla akut!
• Gikt, behandla förebyggande?
• Gikt farligt?



Gikt i världen 2010



Västra Götaland 2016

Varför är det skillnader?
Skillnader i kost!
Skillnader i gener! Vi är olika bra på 
att göra oss av med urinsyra

Gikt i världen 2010



Gikt i VGR, prevalens vuxen befolkning 2012-12-31

Dehlin et al. Arthritis Research & Therapy (2016) 18:164
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Gikt i VGR, incidens - 190 fall / år och 100 000 invånare



Gikt, diagnos!

• Kristallpåvisande
• Tofi
• Kalkylator
• deCT



• Klinisk diagnos, typisk anamnes, 
• Typisk patient, man över 50, ofta återkommande 

problem
• Serumurat – kan vara sänkt i samband med akut 

attack, omkontroll efter några veckor – bör vara 
förhöjt vid något tillfälle!

• Förhöjt urat? >405 µmol/L!

Normalvärden klin kem Sahlgrenska Göteborg

Gikt, diagnos!



• Saknas validerade klassifikationskriterier
• Golden standard – påvisande av urinsyrakristaller 

alt tofi
• Ledpunktion

• 2% av 262 gikt patienter i primärvård*

*Validity of gout diagnosis in Swedish primary and 
secondary care  - a validation study, Dehlin et al, 2015

Gikt, diagnos!



Uratkristaller är negativt dubbelbrytande i polariserat ljus

Ledaspiration och mikroskopi



Tofi = Gikt! Ansamling av urinsyra, gärna på öron, 
hand och fot – kommer oftast efter längre tids sjukdom

Bilder från Wikimedia Commons



Röntgen – sent i förloppet

”Biljettklipputseende”



Dual energy CT



Dual energy CT



Dual energy CT – dubbel energi 
datortomografi (deCT)

Två energier eller multi – krävs dock 
mjukvara och intresserad radiolog



• Giktkalkylatorn – 8 och mer talar för gikt 
• Googla ”giktkalkylator” eller titta i RMR Gikt

Gikt, diagnos!



Gikt, samsjuklighet – screena för hjärtkärlsjukdom!

Drivelegka et al, Comorbidity in gout at the time of first diagnosis: sex differences that may 
have implications for dosing of urate lowering therapy. Arthritis Res Ther. 2018;20:108. 



Gikt, behandla akut!

• Kolkicin 0,5 mg
• NSAID i fulldos
• Prednisolon 25 – 35 mg
• Intraartikulärt kortison
• Il-1 blockad, mAb (monoklonal antikropp)

• anakinra – Kineret, daglig injektion
• canakinumab – Ilaris, v 12 vecka 



Interleukin-1 blockad

• CANTOS-studien - randomiserad, dubbel-
blind placebokontrollerad 

• Blockera det proinflammatoriska cytokinet IL-1β med en monoklonal
antikropp, canakinumab

• Sammansatt utfallsmått: hjärtinfarkt, stroke och cardiovaskulär död 

• Inkluderades totalt 10061 personer med tidigare hjärtinfarkt och 
högkänsligt CRP ≥ 2 mg/L

• Efter 48 månaders uppföljning visade sig IL-1β blockad signifikant 
reducera risken för en ny hjärt-kärlhändelse med 15% (95% CI, 0,74 -
0,98, p=0,021)



Gikt, behandla förebyggande?



Gikt, behandla förebyggande?

• Allopurinol, 
• billigt, vältolererat, tillgängligt
• starta med  låg dos och öka gradvis, 100 mg/dag och öka med 100 mg 

per 4 veckor tills målnivå s-urat (<360 / 300 mmol/L) uppnåtts

• Lägg till urokosurika om det inte räcker alt byt t febuxostat

• Akut anfallsprofylax under uppstart – endast v b hos de flesta



Gikt, behandla förebyggande?

• Allopurinol och dålig njurfunktion 



Varför behandlar vi inte gikt
• Sjukdomen betraktas inte som så allvarlig
• Stigmatiserande diagnos idag
• Pat får akutbehandling som funkar och ”klarar sig” med det



Gikt farligt?

• Ont, rädsla för nya attacker, dålig livskvalitet, depression…
• Kausal koppling till samsjuklighet?

• Njursten - JA
• CVD - ??
• Njure - ?
• Neurodegenerativa sjukdomar – Parkinson! Demens?!



Det viktigaste av allt!

• Alla patienter med gikt skall vara
• Informerade om giktsjukdomens patogenes
• Att det finns behandling
• Komorbiditeter
• Hur man behandlar akuta attacker
• Principen för profylaktisk behandling



Tack för intresset…  Frågor!

• Svenska Giktnätverket drivs av Mats Dehlin 
och Lennart Jacobsson

• Består av reumatologer, allmänläkare, 
radiologer och sköterskor 

• 2 möten per år
• Intresserad? 
• Maila mats.dehlin@vgregion.se
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