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Reumatiska sjukdomar delas in i fyra huvudgrupper: inflammatoriska ledsjukdomar,
reumatiska systemsjukdomar, artros/spondylos samt lokala och generella smärttillstånd. Den
vanligaste reumatiska sjukdomen är Reumatoid artrit (RA) varför vi har valt att utgå från den
i texten. Mellan en halv till en procent av Sveriges befolkning har RA vilken vanligtvis
debuterar mellan 45 och 65 års ålder. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män och i
de flesta fall är sjukdomen livslång.
Inflammationshämmande läkemedel som Methotrexate och TNF-alfa hämmare som ges vid
spondartrit och RA ger signifikant sämre effekt om man röker. Rökning och RA är oberoende
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomsförloppet kan bli allvarligare och risken för
komplikationer ökar hos personer med RA som röker. Eftersom personer med RA ofta står på
ett eller flera läkemedel som påverkar levern bör alkoholkonsumtionen begränsas.
Vid reumatisk sjukdom kan konditionen vara nedsatt av flera skäl. En orsak kan vara att
personer med RA försöker vila bort symtom som smärta, stelhet och trötthet, vilket leder till
en fysiskt inaktiv livsstil och därmed på sikt en nedsatt kondition. Personer med RA riskerar
att förlora muskelmassa om de inte tränar eftersom sjukdomen är katabol, styrkenedsättning
på upp till 50 procent har visats i ett flertal studier. Det är alltså extra viktigt för personer med
RA att träna för att bibehålla styrka, rörlighet och kondition. En omfattande sammanställning
av befintliga träningsstudier vid RA visar på reducerad inflammation då antal svullna och
ömma leder, sänka och CRP minskat efter träning. Många personer med reumatiska
sjukdomar besväras också av en mer eller mindre uttalad trötthet vilket kan bero på att de inte
lever ett så aktivt liv som de skulle önska. Det kan leda till otillräcklig fysisk aktivitet och
minskat socialt engagemang.
Den ökade nedbrytningen av muskler kan leda till undernäring. Mycket talar för att goda
matvanor kan ha en positiv effekt på ledbesvär.
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