
Visste du att...  

I Sverige lever mellan 6 000–8 000   
människor med SLE. 

Forskningen om orsak och behandling   
är framgångsrik. 

Solljus och rökning kan förvärra   
sjukdomen. 

Om du har SLE ska du undvika sulfa   
och alfalfagroddar.   

Fakta   

SLE systemisk lupus erytematosus  
Faktagranskad av docent Christopher Sjöwall 

SLE är en reumatisk systemsjukdom som kan drabba  
flera av kroppens organ. Det kan vara svårt att ställa  
diagnosen SLE eftersom symtomen ofta är diffusa.  
Blodprov kan visa markörer som underlättar   diag-
nostisering. 

Vem drabbas 
Det är främst kvinnor som får av SLE. Vanligast är  
att man insjuknar i relativt unga år. Mycket talar för  
att SLE till viss del är ärftlig. Vissa läkemedel kan  
utlösa sjukdomen och när användningen av läkemed-
let upphör kan SLE-sjukdomen försvinna. 

Symtom 
Ett av de vanligaste symtomen är en onormal trött-
het som inte försvinner oavsett hur mycket man  
sover. Feber är också vanligt, liksom minskad aptit  
och viktnedgång. 
     Oftast uppträder symtomen i skov och tiden  
mellan skoven kan vara symtomfri. Förutom de mer  
allmänna symtomen kan sjukdomsbilden variera  
mycket från person till person och över tid.   

•  Ledvärk och ledinflammation (artrit) drabbar  
över 90 procent av dem som har SLE.  

•  Inflammation i: lung- eller hjärtsäcken, blodkärl  
(vaskulit), njurarna (nefrit) 

•  Överkänslighet för UV-strålar (solljus) är vanligt.  
•  Fjärilsutslag i ansiktet och även diskoida utslag  

förekommer ofta. Ibland drabbar sjukdomen bara  
huden och kallas då diskoid lupus erytematosus  
(DLE).  

•  Ett annat hudsymtom är rodnande utslag som  
uppträder på hals, överarmar och bål. Denna  
form av sjukdomen kallas subakut kutan lupus  
(SCLE).  

•  Det är inte ovanligt med antifosfolipidsyndrom  
tillsammans med SLE (ökad risk för missfall och  
blodproppar). 

•  Vaga och svårtolkade symtom från mag- och  
tarmkanalen.  

•  Symtom från nervsystemet, till exempel i form av  

depressioner, koncentrationssvårigheter, migrän och 
stroke. 

•  Sår i munnen och i underlivet.  
•  Alopeci, håravfall, kan förekomma. 
•  Risk för osteoporos, benskörhet. 
•  Risken för hjärt-/kärlsjukdom är ökad hos pa-

tienter med SLE. 

Behandling 
Läkemedelsbehandlingen varierar efter symtomen.  
Behandlingen kan vara anti-inflammatorisk, antireu-
matisk eller kortisonbaserad.  
    Läkemedel mot malaria är skyddande mot många  
SLE-manifestationer. Forskning för att få fram nya  
läkemedel pågår och läkemedel som hämmar eller  slår 
ut B-lymfocyter används idag mot svåra SLE-skov. 
Personer med SLE bör undvika att sola i sola-rium och 
alltid använda solskydd utomhus när solen   skiner. Vissa 
läkemedel är det också viktigt att undvika och  
sulfapreparat är absolut förbjudet.   
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