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 32 år gammel mann. 

 Kjent astma fra 2011. 

 Operert bihuler pga kronisk sinusitt i 2013. 

 3 ukers sykehistorie med magesmerter, myalgier og 
artralgier, samt nevropati. 

 IgE betydelig forhøyet, CRP 100-150, Latex RA-test 
108, anti-RF IgM 69 og pANCA 37. 

 Pga akutt abdomen, subtotal tynntarmsreseksjon i 
april 2014. 

Sykehistorie 



 Makroskopisk:  

230 cm langt tynntarmsresektat med multiple ulcerasjoner og 
mørk misfarget mucosa og serosa, sannsynlig nekrotisk betinget 
og med flere perforasjoner. 

 

 Mikroskopisk:  

Ulcerasjoner i slimhinnen, transmural betennelse og flekkvise 
forandringer med delvis og gjennomgående nekrose og flere 
perforasjoner og tydelig vaskulitt i multiple kar. 

 

 

 

 

 

Generelle makro - og mikroskopiske 
funn 



 Vaskulitt med affeksjon av små og mellomstore 
arterier. 

 Fibrin subendotelialt. 

 Fibrinoid nekrose av media. 

 Infiltrasjon av histiocytære celler/granulomatøs 
betennelse.  

 Rikelig med eosinofile i veggen. 

 Tromboserte kar. 

 

Mikroskopiske funn 
vaskulitt 









Eosinofil 
granulomatøs 

vaskulitt 
Churg-Strauss 
vaskulitt(CSD) 



CD68 



MSB 



Elastin 



 Klinisk diagnose.  

 Nesten alle pasienter har astma som forstadie. 

 Svært sjelden autoimmun sykdom (3/1000 000), hvor 
de etiologiske faktorer er lite kjent. 

 Lik fordeling mellom mann/kvinne og debutalder i 
snitt 38 år. 

 Ekstravaskulær nekrotiserende granulomatøs 
betennelse  med eosinofile. 

 P-ANCA er ofte positiv. 

 

 

Churg–Strauss vaskulitt. 



1. Forstadium med astma og/eller allergisk rhinitt, som 
kan vare i mange år (3-9 år). 

 

2. Stadium 2 med hypereosinofili (varer mnd- år), ofte 
affeksjon av lunger og GI-traktus.   

 

3. Stadium 3 med vaskulitt.   

 

 

 

CSD deles i tre stadier 



 Ischemi og tromber i kar med påfølgende infarkt. 
Hyppigst affeksjon av lunger, hjerte, hud, sentral – og 
perifere nervesystem og GI-traktus.  

 

 I GI-traktus ulcerasjoner, perforasjoner og peritonitt, 
cholecystitt og granulomatøs appendicitt. 

 

 Høy dødelighet, mest alvorlig er affeksjon av hjertet 
med myokarditt og tamponade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSD deles i tre stadier 



Klinisk dels overlappende 
symptombilder og glidende 

overganger mellom vaskulittene. 
Histopatologiske kan de ikke 
sikkert skilles fra hverandre.  

DIFFERENSIALDIAGNOSER 



 Polyarteritis nodosa (PAN) 

 

 Wegeners granulomatose (WG), (Granulomatøs 
polyangiitt) 

 

 Mikroskopisk polyangiit (MPA) 

 

 Idiopatisk hypereosinofilt syndrom (IHES). 

Differensialdiagnoser 



 Karenes størrelse/type. 

 

 Nekrose (fibrinoid). 

 

 Granulomatøs betennelse. 

 

 Eosinofil betennelse. 

 

 P-ANCA/c-ANCA? 

Differensialdiagnoser 



 Nekrotiserende vaskulitt som likner klinisk på CSD. 

 

 Affiserer mediumstore og noen ganger små arterier, 
men som regel ikke vener, kapillærer og arterioler, i 
motsetning til MPA. 

 

 Sjelden sees granulomatøs betennelse og lite 
eosinofile. 

 

Polyarteritis nodosa 



 Granulomatøs og nekrotiserende vaskulitt i øvre- og 
nedre luftveier. 

 

 Små (hovedsakelig) og  mediumstore kar. 

 

 c-ANCA positiv. 

 

Wegeners granulomatose 



 Tidligere undergruppe av PAN.  

 

 Nekrotiserende vaskulitt i arterioler, kapillærer og 
vener) 

 

 Ingen granulomer eller eosinofile og både c-ANCA og 
p-ANCA kan være positiv. 

 

Mikroskopisk polyangitt 



 Kliniske likheter med CSD, men har ikke astma. 

 

 Affiserer små arterier og arterioler/vener. 

 

 Hypereosinofili, som ikke kan forklares. 

 

 Negativ ANCA. 

 

Idiopatisk hypereosinofilsk syndrom 



 ASTMA/ALLERGISK RHINITT. 

 KLINISK DIAGNOSE MED VARIERENDE 
SYKDOMSBILDE. 

 GRANULOMATØS VASKULITT MED FIBRINOID 
NEKROSE. 

 EOSINOFILE I KARVEGGEN. 

 P-ANCA. 

 DIFFERENSIAL: WG, PAN, MPA OG IHES. 

OPPSUMMERING 



Takk for oppmerksomheten. 


