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Bästa medlemmar!

V

erksamheten i föreningen går vidare
och det känns tillfredställande att se
hur pusselbitarna efterhand faller på
plats i de projekt som föreningen driver. Det är
inte bara styrelsen som har del i det utan många
medlemmar bidrar på ett fantasiskt sätt.
Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet ansvarar för frågor som
rör ST-läkarnas utbildning i gastroenterologi
och hepatologi. Utskottet leds av den facklige sekreteraren och består av ytterligare sex
ledamöter – de två UEMS-representanterna,
SYG-ordföranden, en ST-läkarrepresentant och
två ledamöter som även har uppdrag som s.k.
externa bedömare. Externa bedömare tillsätts
av föreningen på uppdrag av Socialstyrelsen
och utgör en ny funktion med uppgift att
externgranska alla ansökningar om specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och
hepatologi åt Socialstyrelsen. De skall intyga att
ST-läkaren uppfyller de krav som gäller enligt
den nya Målbeskrivningen för uttag av specialistkompetens. Målbeskrivningen blev klar förra
året, liksom Checklistan. Checklistan är en mer
detaljerad hjälp åt den enskilde ST-läkaren och
handledaren över vad man bör ha tillgodogjort
sig under sin utbildning och utgår från delmålen i Målbeskrivningen. Dessa dokument finns
på föreningens hemsida.
Den första kursen inom ramen för SGF:s
utbildningsprogram för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi ges på Huddinge
sjukhus vecka 12. Det är glädjande att intresset
för kursen, ”Hepatologi – akuta och kroniska
sjukdomar”, har varit stort med betydligt fler
sökande än det fanns kursplatser. Till hösten
ges kurserna ”Klinisk nutrition” i Örebro och
”Översiktskurs i gastroenterologi” i Malmö.
Annonsering sker i kommande nummer av
Gastrokuriren, på föreningens hemsida och
via IPULS. SYG- och KIRUB-medlemmar har
företräde till kursplatserna.

Recension av lärobok................................27

Endoskopiutskottet

Avhandling – Gisela Ringström................26

Endoskopiutskottet bildades förra året och
består också av sju ledamöter. I utskottet, som
leds av den endoskopiansvarige i styrelsen, ingår
även de två svenska SADE-representanterna,
SEGPs ordförande och ytterligare tre personer
med ett starkt intresse att driva utvecklingen
av den gastrointestinala endoskopin i Sverige.
Tre viktiga frågor som ligger högt på agendan
är att formalisera utbildningen i endoskopi och
ordna nationella kurser i basal och avancerad
endoskopi, skapa riktlinjer för propofolsedering
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och underlag för riktlinjer kring endoskopikers verksamhet.
Gastroveckan

Nu ser vi med spänning fram emot årets stora
händelse inom den svenska gastroenterologin,
Gastroveckan i Göteborg i 4–8 maj.
De senaste åren har väsentliga förändringar
genomförts av föreningens vetenskapliga
möten. Tidigare anordnades Gastrodagarna
under två dagar i maj och i samband med det
även postgraduatekurser i kirurgi respektive
hepatologi (SILK-dagen). Dessutom hade
föreningen ett heldagsprogram på Riksstämman i november inklusive fria föredrag och
posterverksamhet.
Vid Gastrodagarna i Uppsala 2007 utökades huvudprogrammet med en dag, postgraduatekurserna togs bort och fria föredrag
och posterverksamheten flyttades över från
Riksstämman. Detta föll väl ut i såväl Uppsala
som i Jönköping 2008.
Eftersom intresset för föreningens program
på Riksstämman på senare år varit synnerligen lågt beslutades att inte delta med eget
program vid Riksstämman fr.o.m. 2008. Istället satsar vi ytterligare på Gastrodagarna och
utökar huvudprogrammet till fyra dagar, från
tisdag lunch till fredag lunch. Bengt Ihreföreläsningen flyttas också från Riksstämman till Gastrodagarna, vilket innebär att det
blir fyra högtidsföreläsningar, en varje dag.
Veckan inleds med en postgraduatekurs från
måndag lunch till tisdag lunch.
I samband med denna vecka, Gastroveckan,
är det även tänkt att andra evenemang skall
äga rum som gör att gastroenterologin uppmärksammas. Ett exempel är utdelningen av
stipendier ur Mag-Tarmfonden på onsdagen.
Den lokala kommittén för Gastroveckan i
Göteborg under ledning av Magnus Simrén
har i gott samarbete med styrelsen kommit
långt i planeringen och vi kan lova ett mycket
intressant och varierat program på hög nivå.
Om Du inte redan bokat in Gastroveckan i
Göteborg, så gör det med en gång! Gå in på
www.gastrodagarna.se
så får Du den senaste
informationen.
Henrik
Hjortswang
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gästredaktören har ordet

Tema Neurogastroenterologi

N

eurogastroenterologi är ett
fascinerande område inom
gastroenterologin som innefattar funktionella mag-tarmsjukdomar,
gastrointestinala motoriksjukdomar och
en omfattande basal och translationell
forskning där man försöker kartlägga de
enteriska, autonoma och centrala nervsystemens roll i magens och tarmens funktion och dysfunktion. Dessutom sker ett
aktivt samspel med andra forskningsområden, såsom immunologi, bakteriologi,
näringsfysiologi och psykiatri m.fl. I det
här numret av Gastrokuriren försöker vi
belysa en del av den kliniskt inriktade
neurogastroenterologin i Sverige, men får
även en inblick i den kliniska forskningen
inom detta område.
Sjukdomspanoramat som innefattas i

termen neurogastroenterologi spänner
ifrån de medicinsk sett benigna, men inte
sällan invalidiserande, åkommorna inom
gruppen funktionella mag-tarmsjukdomar, till de ofta medicinskt sett betydligt
allvarligare gastrointestinala motorikstörningarna. Idag finns det begränsade farmakologiska behandlingsmöjligheter för
flera av dessa åkommor, men det finns
ändå en hel del man kan åstadkomma
i from av symtomlindring, nutritionellt
stöd, psykosocialt omhändertagande och
förklaring.
De funktionella mag-tarmsjukdomarna

är synnerligen vanliga och anses drabba
20–40% av befolkningen, beroende på
vilka definitioner man använder. En stor
del av dessa personer har lindriga besvär
och behöver sällan eller aldrig söka sjukvård, medan en mindre del har svåra, ofta
arbetshindrande besvär och konsumerar
en hel del sjukvård. Dessa patienter behöver ett professionellt omhändertagande
och vi kan idag erbjuda dem ganska
mycket i form av viss farmakologisk symtomlindring, lugnande besked, förklaring kring orsaker bakom symtomen och
ibland olika psykologiska behandlingsformer. Tyvärr är omhändertagandet ibland
bristfälligt och dessa patienter vandrar
ofta kring i sjukvården och är missnöjda
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med den vård som erbjuds. Intensiv forskning bedrivs för att förstå orsaker bakom
åkommorna och förklaring till den brokiga symtomfloran. Framsteg görs, men
tyvärr har flera nya läkemedel mot dessa
åkommor fått dras in alternativt ej lanserats på grund av biverkningar.
En betydligt mindre grupp patienter utgörs

av de svåra gastrointestinala motorikstörningarna, där achalasi, spastiska esofagussjukdomar, gastropares av olika genes,
kronisk intestinal pseudoobstruktion och
s.k. slow transit förstoppning är några av
de vanligast förekommande. Dessa patienter sköts till stor del av specialintresserade
gastroenterologer och kirurger, av vilka
några skriver artiklar i detta nummer av
Gastrokuriren. Även här behövs bättre
läkemedel och under de senaste åren har
tyvärr inga nya läkemedel lanserats för
dessa patientgrupper, men nya läkemedel
mot svår förstoppning är på väg och förhoppningsvis sätter inga oväntade biverkningar käppar i hjulet för dess lansering.
Däremot har det kommit en del andra
nya framgångsrika behandlingsalternativ
för dessa patienter, där s.k. Gastric Pacing
för patienter med svår gastropares är ett
bra exempel. Dessutom har det gjorts
en del framsteg inom diagnostiken av

motorikstörningar på senare år, där högupplösningsmanometri av framför allt
matstrupssjukdomar är ett bra exempel.
Sammanfattningsvis är neurogastroente-

rologi ett fascinerande område, där intensiv preklinisk och klinisk forskning bedrivs
för att förstå mer kring ovan beskrivna
sjukdomstillstånd. Bättre behandlingsalternativ och diagnostiska verktyg behövs,
men redan med den arsenal vi har idag kan
man göra mycket för dessa stora patientgrupper och gastroenterologer och kirurger med gastro-inriktning spelar här en
nyckelroll!
Trevlig läsning önskar jag er!

Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska
Universitetssjh/Sahlgrenska, Göteborg
magnus.simren@medicine.gu.se

redaktören har ordet

Årets första nummer av Gastrokuriren är ett temanummer där Neurogastroenterologi står i fokus. Som gästredaktör har jag Magnus Simrén, en välkänd
profil inom detta fält såväl nationellt som internationellt.
Tre ledande gastroenterologer, med ett extra intresse för neurogastroenterologi,
har bidragit med skrifter om sina verksamheter och specialintresseområden.
Jag har också valt att ge utrymme för Pontus Karlings ramberättelse till sin
avhandling ”Det emotionella motor systemet och magtarmsymtom” då jag
tror att det kan vara en mycket intressant läsning för många runt om i landet
som inte haft möjlighet att ta del av hans fina arbete.
Kommande nummer 2009 kommer bland annat belysa lever, IBD samt modern
syn inom kirurgisk gastroenterologi. Förhoppningsvis skall dessa temanummer
kunna locka till läsande och ökad kunskap för mottagaren av Gastrokuriren.
Leif Törkvist
Redaktör
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Mag Tarm lab på SU i Göteborg
Mag Tarm lab är en aktiv enhet – både
kliniskt och forskningsmässigt – vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg.

H

är arbetar docent Magnus Simrén.
– Vi utför både kliniska undersökningar, och undersökningar som ingår i olika
forskningsprojekt, berättar Magnus.
På Mag Tarm lab mäter man funktion i
mag-tarmkanalen. Det handlar om motorik, känslighet, passage och förekomst av
reflux.
– Dessutom har vi också mottagning av
patienter med störningar i funktionen av
mag-tarmkanalen. Det handlar om patienter med IBS och andra funktionella magtarmsjukdomar, men även om patienter med
svåra motorikstörningar som gastropares och
pseudoobstruktion, fortsätter Magnus.

Magnus Simrén

Gisela Ringström (th) demonstrerar esofagusmanometri.

Forskning och studier

Sammanlagt arbetar här sju sjuksköterskor, två dietister och två läkare – förutom
Magnus, är det Professor Hasse Abrahamsson.
– Vi två har den största delen av den kliniska verksamheten, även om en del andra
av gastrosektionens läkare också av och till
jobbar på labbet, förklarar Magnus
På Mag Tarm lab pågår också mycket
forskning.
– Det är en hel del doktorander som
kommer hit. De utför undersökningar som
hör till deras forskningsprojekt här.
Man genomför dessutom en hel del läkemedelsstudier – från Fas 1 till Fas 3 – och
dessutom tester på godkända läkemedel.
Gisela Ringström är sjuksköterska, och
hon har arbetat här sedan 1999.
– Under 2008 hade vi totalt 2 400 besök,
berättar hon.
– Av dessa var 1500 klinikbesök, de resterande 900 var i forskningssyfte.
Hon fortsätter med att berätta att av de
sju sjukskötersketjänsterna, så är två och en
halv av dessa sjukvårdsfinansierade.
– De övriga, som just nu alltså är fyra och
en halv, är forskningsfinansierade. Men i
praktiken delar vi på dessa arbetsuppgifter.
Utandningstest och IBS-skola

Gisela påpekar att dessa besök kan variera
oerhört när det gäller den tid de tar i
anspråk.
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De sju sköterskorna delar på arbetsuppgifterna på Mag Tarm lab.

– Ett besök kan ta åtta timmar – som t.ex.
en tunntarmsmanometri. Ett annat kan ta
en kvart, som t.ex. ett utandningstest, förklarar hon.
Ett exempel på det senare är att man som
en service för Göteborgsregionen på Mag
Tarm lab gör utandningstester för att påvisa
förekomst av helicobacter pylori, fortsätter
Gisela.
Magnus förklarar att de med hjälp av
utandningstest även kan mäta mängden
vätgas i utandningsluften efter intag av olika
sockerarter, och på så sätt diagnostisera laktosintolerans och bakteriell överväxt.
– Vi arbetar även med icke-farmakologogiska behandlingar av IBS – t.ex. patientutbildning som IBS-skola och hypnos, säger
Magnus.
Det här är ett ämne som Gisela har arbetat mycket med i olika studier. Under åren
på Mag Tarm lab har hon presenterat sju
vetenskapliga arbeten på internationella

möten – fem postrar och två muntliga presentationer. Gisela disputerade i december
om utbildning av patienter med IBS.
I hennes avhandling sammanfattar man
patienternas behov av information, och
utvecklingen av patientutbildningen, samt
en utvärdering av denna utbildning. (se separat artikel i detta nr).
Elektrisk stimulering av magsäcken

Dietisterna ger kostråd till patienter med
funktionsstörning av olika grad. De utför
också studier i samarbete med Magnus om
hur kost påverkar symtomen, hur patienterna äter osv.
– Att ständigt ha problem när man äter
skapar stora sociala handikapp för patienterna. Därför känns det viktigt att kunna
hjälpa dem med bra rådgivning från dietister. Det kan gärna annars leda till en ond
cirkel, som i sin tur leder till en upplevelse
av förvärrad sjukdom, säger Magnus.
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Det är viktigt att man försöker förstå helheten när man
behandlar patienter med den här typen av sjukdomar!
En annan stor del av verksamheten är
behandling av patienter med svår gastropares.
– Det är Hasses huvudområde, fortsätter
Magnus.
– Han arbetar mycket med gastric pacing
– elektrisk stimulering av magsäcken för att
förbättra symptomen. Det är en teknik för
de allra svårast drabbade patienterna, som
ofta legat på sjukhus för sina svårigheter att
få i sig näring.
– Effekten av gastric pacing är ofta dramatisk, tillägger han.

– En del verkar bero på icke-sur reflux.
Detta kan vi nu mäta med ny teknik – så
kallad impedansteknik. Den kombinerar
vi med pH, för att se om refluxen är sur
eller inte, och den genomförs som en vanlig
24-timmars mätning.
– Med den här tekniken har vi påvisat
att icke-sur reflux kan vara orsak till att
en del patienter med refluxsymptom inte
svarar positivt på protonpumpshämmande
mediciner som Losec och Nexium. Och vi
kan med hjälp av samma metod mer säkert
säga om patientens besvär beror på reflux
eller inte.

Mäter allt vid ett tillfälle

Vi ber Magnus berätta mer i detalj om de
mätningar man utför på Mag Tarm lab.
– När det gäller rörelse i mag-tarmkanalen använder vi oss av tryckmätning, det vill
säga manometri. Det görs framför allt i matstrupe, magsäck och tunntarm, svarar han.
– Det andra sättet att mäta rörelse är
transittidsmätning. Då använder vi oss av en
speciell metod som har utvecklats här – av
Riadh Sadik, som arbetar på gastroenheten
på Sahlgrenska.
– Riadh utvecklade denna teknik tillsammans med sina handledare, P-O Stotzer och
Hasse Abrahamsson. Han disputerade på
detta, och det var här på Mag Tarm lab som
han utförde sina undersökningar.
Magnus förklarar att det som är unikt
med den här metoden är att man vid ett
enda undersökningstillfälle kan mäta magsäckens tömningshastighet samt passagetiden genom tunntarmen och tjocktarmen.
Mäter icke-sur reflux

Man arbetar även mycket med reflux-diagnostik.
– Vi gör vanliga 24-timmars pH-mätningar, men även med nyare tekniker som
BRAVO – det vill säga en kateterfri pHmätning. Då sätter man en liten kapsel i
nedre delen av esofagus som registrerar pH
och sänder resultatet till en liten mottagare
som patienten bär med sig.
Problemet med alla pH-mätningar är dock
att de enbart mäter uppstötning som är sur.
– Man har idag sett att sur reflux inte
förklarar alla symptom vi tolkar som reflux,
fortsätter Magnus.
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Känslighet för olika stimuli

På Mag Tarm lab mäter man också känsligheten i mag-tarmkanalen.
– Men det är mer på forskningsnivå,
inte så mycket kliniskt. Vi mäter dels med
barostat, vilket innebär att man på ett kontrollerat sätt blåser upp en ballong i tarmen
och registrerar vad patienten upplever. På så
sätt får man ett mått på känsligheten. Detta
har använts mycket på IBS-patienter.
Även här har det kommit ny teknik, så
kallad multimodalteknik, – framför allt för
att mäta känslighet i matstrupen.
– Här samarbetar vi med smärtforskare
i Ålborg. Tekniken går ut på att man kan
mäta känsligheten för olika typer av stimuli
– barostaten mäter endast mekanisk känslighet.
Med hjälp av denna nya teknik kan man
mäta mekanisk känslighet, men dessutom
känslighet för temperatur, elektricitet och
olika kemiska stimuli som t.ex. syra.
– I samband med detta mäter vi också
hur centrala nervsystemet reagerar på dessa
stimuli, med hjälp av så kallad evoked potentials. På detta sätt kan vi kartlägga om felet
hos en patient sitter i matstrupen, hjärnan
eller i nerverna som överför impulser från
matstrupen till hjärnan. Men det här är ren
forskning.
Försöker förstå helheten

Slutligen mäter man även sekretion i tunntarmen, och Magnus förklarar att det sker
med hjälp av en intestinograf som är framtagen av Professor Henrik Sjövall på Sahlgrenska.

– Den mäter potentialdifferens i tarmens slemhinna, vilket är ett indirekt mått
på sekretion och funktion i tarmens eget
nervsystem. Detta är än så länge också ren
forskning, men vi har sett att det finns avvikelser hos patienter med IBS. Därför arbetar
vi vidare för att förstå betydelsen av detta.
Mag Tarm lab har ett utvecklat samarbete
med andra enheter på Sahlgrenska – och
även med andra forskargrupper i världen
– för att förstå mer om faktorer av vikt för
funktionsstörning i tarmen.
– Vi tittar på allt från immunologi och
bakteriologi till psykologi. Vi tar stor hänsyn
till psykologiska faktorer och försöker väva
in dem i vår behandling av patienten på ett
lika naturligt sätt som man hanterar organiska avvikelser, säger Magnus.
– Det är viktigt att man försöker förstå
helheten när man behandlar patienter med
den här typen av sjukdomar!
Inga vattentäta skott
mellan klinik och forskning

Det är alltså en stor omväxling mellan
arbetsuppgifterna för personalen på Mag
Tarm lab, och det är en av anledningarna
till att Gisela trivs så bra.
– En annan är vi har stort inflytande över
hur vi ska bedriva vårt uppdrag. Utifrån en
given ram, har man som sjuksköterska en
stor möjlighet att utforma logistiken av en
studie – vilket också innebär att man har ett
stort ansvar, säger hon.
Hon tillägger att det blir enklare för en
sjuksköterska att i en sådan miljö få tid och
resurser att ägna sig åt forskning.
Arbetsuppgifterna kan bestå både i klinisk behandling eller forskning, men det
finns inga vattentäta skott mellan dessa båda
delar av verksamheten.
– En patient som kommer hit på remiss
kan inkluderas i en studie. Det ser vi som
en stor fördel – att man kan arbeta parallellt
på det sättet.
För den som är intresserad kommer det
att ordnas möjlighet till ett studiebesök på
Mag Tarm lab under Gastrodagarna i Göteborg senare i år.
Magnus och Gisela hälsar alla intresserade hjärtligt välkomna!
Per Lundblad
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Gastrisk elektrostimulering (GES)

– ny behandling mot invalidiserande illamående och kräkningar
Synopsis: Gastrisk elektrostimulering (”gastrisk pacemaker”) är en ny och lovande behandling vid svåra terapiresistenta besvär
med illamående och kräkning. Ett 70-tal patienter har hittills implanterats i Sverige och närmare 3 000 patienter globalt.

Invalidiserande besvär med kroniskt
illamående och kräkningar kan förekomma vid många mag-tarmsjukdomar. Välkända sådana tillstånd är svår
diabetesgastropares, svår idiopatisk
gastropares och gastropares efter vissa
former av övre gastrointestinal kirurgi.
Kroniska kräkningar kan också förekomma vid svår funktionell dyspepsi
utan att patienten har någon fördröjd
magsäckstömning.

D

en kliniska situationen hos
patienter med svår gastropares
och svåra besvär har länge väckt
tanken att gastrisk elektrisk stimulering,
GES, skulle kunna vara en möjlig behandling mot svåra kräkningar. Tanken var initialt att elektrostimulering i magsäckens
övre halva, nära magsäckens naturliga
pacemakerområde, skulle kunna förbättra
magsäckens tömning och därmed minska
symptomen. Pilotfallet som blev starten
till den nuvarande utvecklingen var en
patient i Memphis med svår diabetesgastropares som 1992 erhöll elektrostimulering
och följdes under ett drygt år. Kräkningarna minskade markant och samtidigt
noterades hos just denna patient en förbättrad magsäckstömning. Utgående från
detta fall startades de multicenterstudier
som ligger till grund för godkännande av
behandlingsmetoden.
Vid GES använder man fortfarande i

princip samma stimuleringssätt som
på pilotpatienten. Den laparoskopiska
implantationsmetoden som idag dominerar helt introducerades av Hans Lönroth
1995 (Figur 1). Två elektroder placeras
i magsäckväggen ungefär på gränsen
mellan antrum och corpus med kråkfoten
som landmärke och kopplas till pacemakerdosan i bukväggen. Opertionstiden för
erfaren laparoskopisk kirurg är vanligen
45–50 min. Stimuleringen sker med en
dubbelimpuls var femte sekund och med
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styrkan 5 mA vid standardstimulering.
Denna stimulering har således 4 gånger
högre frekvens än magsäckens naturliga elektriska rytm som är en elektrisk
aktivering var 20:e sekund det vill säga
3 per minut jämfört med 12 per minut
vid GES. Vi vet idag att man kan erhålla
mycket god effekt mot illamående och
kräkning utan att magsäckens tömning
har förbättrats alls. Den stimuleringsenergi som används är inte tillräckligt
stark för att aktivera peristaltik men kan
stimulera nervändar eller nervstrukturer
med låg tröskel för aktivering. Sannolikt
är mekanismen för antikräkningseffekten
en helt annan än den man först trodde.
Möjligen kan det vara en centralnervös
effekt med modulering av aktiviteten i
kräkningscentrum.
De första multicenterstudierna där ame-

rikanska och europeiska centra deltog
visade tydligt att patienter med diabetisk
och idiopatisk gastropares hade god effekt
på symptomen och apparaturen (Enterra,
Medtronic) introducerades för dessa två
indikationer med godkännande i USA
av FDA år 2000. Efter hand som antalet implanterade patienter ökade, idag
har närmare 3000 patienter fått gastrisk
pacemaker, framkom det snart att olika
sjukdomsgrupper har varierande svarsfrekvens. Således verkar diabetisk gastropares ha god effekt i 85–90% av fallen
medan det småningom visade sig att
idiopatisk gastropares har en responderfrekvens på 60–65% vid olika centra. En
patientgrupp som har god svarsfrekvens är
postkirurgisk gastropares där man framförallt fått erfarenhet från patienter som
refluxopererats med fundoplicatio och
efter denna utvecklat gastropares. Där
är responderfrekvensen nästan lika hög
som vid diabetesgastropares. Redan tidigt
såg vi också att ytterligare patientgrupper
såsom intestinal pseudoobstruktion med
progredierande sjukdom och svåra kräk-

ningar, där kan vara svårt att samla större
patientmaterial, kan svara på GES med
långvarig minskning av kräkningarna
(Figur 2).
Långtidsresultat från flera centra visar att

behandling med kronisk GES inte bara
minskar symtombördan utan medför en
ökad livskvalitet, minskat läkemedelsbehov och minskat behov av enteral och
annan stödnutrition. Behovet av slutenvård minskar också, t ex antal vårddagar
för parenteral behandling av vätskekeförluster på grund av kräkning.
Observationerna att det vid olika sjukdomstyper finns en andel non-responders,
som ibland kan vara tämligen hög, väckte
tidigt tanken att man bör utveckla någon
form av provstimulering för att bedöma
om patienten är potentiell responder eller
nonresponder. Med en sådan metodborde
man kunna erhålla ett bättre underlag
för att besluta om permanent implantation. Kronisk GES innebär ju ett invasivt
ingrepp och är en relativt dyr behandlingsmetod varför ett instrument för urval
av rätt patient vore önskvärt. Vid Sahlgrenska har vi utvecklat en perkutan provstimuleringsmetod som vi använder sedan
år 2004. Elektrodutrustningen utvecklades i samarbete med Statens Provningsanstalt. Elektroderna placeras perkutant i
magsäcksväggen med ungefär samma tillvägagångssätt som när man lägger bedövning för PEG. Elektroderna förankras i
magsäcksväggen utan att väggen perforeras och under provstimuleringsperioden
som hittills varit upp till två månader,
har patienten pacemakerdosan tejpad på
hudens utsida. Med denna princip har
vi provstimulerat 35 patienter med högst
varierande diagnoser och cirka 2/3 har efter
ett positivt testresultat erhållit permanent
implanterad pacemaker. Implantationen
av de temporära elektroderna sker under
gastroskopi som tar 10–15 minuter. Detta
sätt att provstimulera har för oss för oss

11

gastrisk elektrostimulering

Figur 1. Principen för laparoskopisk implantation av gastrisk pacemaker
enligt Lönroth. Latarjets nerv med kråkfoten används som landmärke för
placering av två elektroder i ventrikelns muskelskikt. Själva impulsgeneratorn (IPG) med batteri placeras subkutant i ena portkanalen. Stimuleringen görs inte vid ventrikelns naturliga pacemakerarea (PMA).

varit ett mycket bra tillskott för att göra
en bedömning av potentiell behandlingseffekt för de enskilda patienterna. Vi har
även kunnat testa med GES på små barn.
Två två-åringar har erhållit provstimulering varav en efter positivt testresultat nu
haft permanent pacemaker inopererad i
ett år och med fortsatt god effekt på de
svåra kräkningarna. Perkutan provstimulering med pacemaker förekommer än så
länge bara vid Sahlgrenska sjukhuset men
förhoppningen är att testprincipen skall
etableras vid olika internationella centra.
Den aktuella situationen idag är att gastrisk elektrostimulering kan övervägas vid
behandling av invalidiserande illamående
och kräkning där alla prövade antiemetiska medel varit utan effekt, det vill säga
att det rör sig om läkemedelsrefraktära
besvär. I och med att provstimulering nu
finns tillgänglig finns det egentligen inte
något helt bestämt indikationsområde
utan elektrostimulering kan prövas även
vid ovanligare gastrointestinala åkommor
som ingen patient tidigare behandlats för.
Det kan röra sig om gastrointestinal missbildningssyndrom med kräkningar eller
ovanliga former av intestinal pseudoobstruktion. Om provstimulering inte skulle
ge positivt resultat är det bara dra ut elektroderna och man har inte åstadkommit
några irreversibla eller kostsamma åtgärder. I dagsläget år 2009 använder vi vid
Sahlgrenska sjukhuset principen att vid
relativt typisk diabetesgastropares som är
läkemedelsrefraktär implanteras gastrisk
pacemaker direkt utan någon provstimulering eftersom responderfrekvensen är
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Figur 2. Kräkningsfrekvens per vecka (medianvärde) preoperativt och under första året med gastrisk elektrostimulering hos 4
patienter med svåra kräkningar betingade av intestinal pseudoobstruktion, huvudsakligen av progrediernade neurogen typ
(Andersson et al 2006).

så pass hög. Vid alla övriga indikationer,
antingen det är en känd organisk sjukdom eller en funktionell sjukdom med
svåra besvär så utför vi helst provstimulering innan vi fattar beslut om permanent
implantation. Vår erfarenhet är att patienterna också är mycket nöjda med denna
handläggning. En patient som kunnat
genomgå en tekniskt adekvat provstimulering och finner att besvären inte svarar
på behandling är inte heller intresserad
av att genomgå laparoskopisk kirurgi. Å
andra sidan får patienter som har ett positivt testresultat en klar uppfattning om
hur pass bra vederbörande kan bli med
elektrostimulering och har därför lätt att
vara med i beslutsfattandet om permanent
implantation skall göras. Vid Sahlgrenska
har sedan 2004 cirka 60% av implantationerna for kronisk GES gjorts efter en
initial provstimulering medan cirka 40%,
framförallt diabetesgastropares, fåt permanent implantation direkt utan provstimulering.
Vi vet idag ännu inte mekanismen för de

symtomlindrande effekterna vid GES
och det finns ett stort behov av forskning
kring detta. Av stort intresse är t.ex. att
klarlägga om andra stimuleringsställen än
de nu använda kan ge bättre effekt och
om stimulering med ännu fler elektroder
och andra parametrar är av värde. Effekter på andra organ än ventrikeln behöver
klarläggas bättre. Vi har t.ex. observerat
effekter på distal tarmfunktion, både
minskade diarréer och minskad förstoppning hos flera patienter. Ibland kommer
dessa ”fjärreffekter” så snabbt att de inte

rimligen är sekundära till minskat illamående och kräkning.
Vår forskning kring GES och diabetes har

också nyligen tilldelats ett treårigt anslag
från EU:s 7:e ramprogram på 1,8 miljoner
Euro. Ansökan gällde biologiska markörer vid diabetes mellitus (DIAMARKprojektet) och hur dessa påverkas vid
nya behandlingstyper. Huvudcentra i
projektet är Ålborg och Sahlgrenska universitetssjukhusen och den behandlingsmetod som accepterades av EU Boarden
var GES med perkutan resp. permanent
metod. Utöver vissa vedertagna biologiska
markörer för diabetes studeras ingående
flera gastrointestinala parametrar såsom
sensoriska och motoriska nervfunktioner
och hur dessa påverkas av GES.
Vi ser idag egentligen inte någon bestämd

gräns för användandet av gastrisk elektrostimulering vad gäller sjukdomspanoramat. Principen med provstimulering
har öppnat möjligheten för att testa
andra sjukdomsgrupper som kanske inte
alls har någon diagnostiserbar gastrointestinal sjukdom men som ändå har svåra
besvär. Exempel på sådana grupper kan
vara neurologiska sjukdomar med kräkning, cykliskt kräkningssyndrom och
liknande. Här har vi sannolikt bara sett
början på en behandlingsform som kan få
tillämpning på åtskilliga patientgrupper
med svåra besvär.
Hasse Abrahamsson,
Professor, Sektionen för
Gastroenterologi och Hepatologi,
Sahlgrenska Universitetssjh, Göteborg
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Neuropeptider, enteriska nervsystemet
och dysmotilitet
Bodil Ohlsson, Malmö

Jag är specialist i medicinsk gastroenterologi och innehar en tjänst
som universitetslektor i medicin på
universitetssjukhuset MAS.

M

in huvudsakliga arbetsuppgift
är att vara terminsansvarig på
termin 6 på läkareprogrammet i Malmö. På grund av olika anledningar har jag inte kunnat eller haft
förmågan att bygga upp ett eget laboratorium. Istället har jag upparbetat ett
stort kontaktnät med personer och specialiteter som är intresserade av ämnet,
och där jag länkat ihop klinisk och preklinisk forskning. Jag började forska när
jag arbetade som AT-läkare i Hässleholm,
och fortsatte sedan under tiden som STläkare i Hässleholm-Kristianstad. Jag var
färdig med docenturen när jag började
på MAS hösten 2000. Många av mina
kontakter knöts under åren i HässleholmKristianstad. Tillsammans har detta kontaktnät oerhört mycket kunskap och vi
har ett stort utbyte med varandra både
vad gäller erfarenhet, kunskap och idéer.
Mina doktorander kan använda sig av
dessa olika delar för sin forskning. Jag har
ett välutvecklat samarbete med endokrinologerna på MAS, samt reumatologer
både på MAS och i Lund och vi bedriver
tillsammans forskning kring gastrointestinala komplikationer hos diabetiker och
reumatiker, förutom att jag givetvis också
intresserar mig för idiopatiska besvär. Vi
har för denna forskning även involverat
vissa vårdcentraler i Malmö som hjälper
oss att rekrytera och undersöka dessa
patientgrupper i en primärvårdspopulation. På MAS har vi röntgenologer som
är väldigt kunniga inom esofagusdiagnostik, och på avdelningen för klinisk fysiologi undersöker vi ventrikeln med hjälp
av ventrikelscintigrafi samt undersöker
autonoma nervsystemets funktion med
hjälp av autonoma nervfunktionstester.
Endoskopiavdelningen använder sig av
kapselendoskopi förutom mera sedvanliga endoskopiundersökningar, och i
Trelleborg har vi tillgång till tunntarms-
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Tabell 1. Förekomsten av oxytocin i gastrointestinal kanalen.
Stomach

Duodenum

Ileum

Colon Sigm

Ganglion

+

+

+

+

Nervfiber

Sparsam inmärkning

Inmärkning

Inmärkning

Inmärkning

-

+

++

+++

Sparsam inmärkning

Inmärkning

Inmärkning

Inmärkning

Myenteriskt plexus

Submuköst plexus
Ganglion
Nervfiber

- = 0%, + = 10–30%, ++= 30–50%, +++= 50–70% av cellerna innehållande en kärna var inmärkta
för oxytocin. Eftersom icke-märkta nervfibrer är svåra att upptäcka, gjordes ingen kvantifiering
av dessa.

manometri. Vi har kirurger som utför
laparoskopisk fullväggsbiopsi som sedan
undersöks efter ett särskilt protokoll på
patologen. Kirurgerna är också väl tränade
i att undersöka anal- och bäckenbottenfunktionen. Utöver dessa kliniska specialiteter har jag ett samarbete med prekliniska
forskare såväl i Lund som i Malmö. En
intressant metod är att vi kan odla enteriska neuron från råtta i cellkulturer och
undersöka effekten på dessa neuron av
patientserum från olika sjukdomsepitet.
Förutom dessa lokala kontakter har jag
ett samarbete med Göteborg och Stockholm för vissa specialprojekt. Vad jag vill
ha sagt med detta är att man kan arbeta
efter olika modeller, och man får hitta de
arbetsformer som passar en bäst utifrån
de yttre omständigheter som finns, och
utifrån den person man själv är.

min nyfikenhet och jag började fundera
över om amningshormonerna kunde
påverka magtarmkanalen. Jag fastnade för
oxytocin som har en motorikstimulerande
effekt både i brösten och i livmodern. Jag
har nu forskat kring detta i 15 år. Vi har
med hjälp av PCR amplifiering beskrivit att oxytocin och dess receptor finns i
samtliga segment i hela den humana magtarmkanalen. Immunhistokemi kunde
dock bara visualisera oxytocin, som finns
i myenteriska och submukösa plexa från
ventrikeln till kolon (Tabell 1). Andra forskare har dock kunnat visualisera receptorn
på myocyter hos råtta. Immunhistokemi
på human tarm är erkänt svårt, och det
kan mycket väl finnas oxytocin receptorer
i magtarmkanalen trots att vi med våra
metoder och två olika antikroppar inte
lyckades visualisera dem.

Neuropeptider

Jag har visat att oxytocin frisätts hos människa efter en måltid (Fig 1). Enligt andras
forskning på djurmodeller medieras oxytocinfrisättning postprandialt främst av
CCK frisättning som stimulerar afferenta
vagala nerver och leder till frisättning av
oxytocin från hypofysen. Hos människa
kommer också mycket riktigt CCK frisättningen före oxytocinfrisättningen,
så vi har ingen anledning att tro att det
skulle vara annorlunda hos människa än

Min avhandling handlade om trofiska
effekter av CCK och EGF på pankreas i
djurmodeller. När jag höll på att avsluta
mitt avhandlingsarbete, som utgick från
kirurgiska kliniken i Lund, träffade jag en
kvinnlig patient som hade varit förstoppad i 20 år. När hon ammade sitt första
barn var hon helt besvärsfri från sin mage.
Samma vecka som hon slutade amma,
återkom förstoppningen. Detta väckte
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råtta. Ren CCK injektion leder också till
oxytocinfrisättning. Det föreligger dock
en skillnad i frisättningen; den är två-fasig
postprandialt men en-fasig efter CCK
injektion. Hypotetiskt beror den första
fasen av oxytocinfrisättning vid måltid
på att oxytocin frisätts lokalt från tarmen
och ut i blodet, medan den andra fasen
kommer från hypofysen via afferenta
vagusnerver som stimuleras av CCK. Det
är ingen skillnad i den totala oxytocinfrisättningen mellan patienter med intakt
magtarmkanal eller de som genomgått
tarmresektioner, varför hypofysen borde
vara den viktigaste källan för frisättning.
Om man administerar en oxytocin receptor antagonist samtidigt med måltiden
hos friska försökspersoner hämmas ventrikeltömningen (Fig 2). Diabetiker med
gastropares saknar postprandiell oxytocinfrisättning (Fig 1). Detta har lett till
att vi för närvarande testar om tillförsel
av oxytocin kan stimulera ventrikeltömningen hos dessa patienter. Dock verkar
det inte som att oxytocin ökar tömningen
hos friska personer som har normal oxytocinfrisättning postprandiellt. Det kan
vara så att den endogena frisättningen är
tillräcklig och att ytterligare oxytocintillförsel därför inte har någon betydelse. Jag
har skrivit en case report om en gastroparetiker som använder Prepulsid regelbundet. I samband med båda sina graviditeter
och amningar kunde hon sluta med medicineringen. Så fort amningen lades ned
fick hon tillbaka sina kräkningar och fick
börja med Prepulsid igen. Jag har även
kliniskt följt friska kvinnor under graviditet, under amning och efter amningens
slut, i samarbete med mödravårdscentralen, för att se om det generellt är förändringar i magtarmkanalens funktion under
de olika faserna. I denna studie gick det
inte att se att kvinnorna mådde bättre i sin
magtarmfunktion under graviditet eller
amning jämfört med före eller efter. I en
annan studie undersökte vi kvinnor med
svår förstoppning och IBS. Inte heller i
de grupperna kunde man se en generell
förändring av den gastrointestinala funktionen under graviditet-amning.
Vi har med hjälp av barostatmetoden
visat att oxytocininfusion ökar antalet
antegrada propagerande kontraktioner
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Figur 1. Postprandiella oxytocinfrisättningen hos diabetiker efter en fettrik måltid.
GP=diabetiker med gastropares, no GP=diabetiker med normal magsäckstömning.

i kolon, framförallt i distala kolon, hos
friska personer. Patienter med IBS, fibromyalgi och depression har låga oxytocinnivåer i plasma. Dessa tre sjukdomstillstånd
föreligger dessutom ofta samtidigt. Barn
med upprepade attacker av buksmärtor
har också låga oxytocinnivåer i blodet. En
fransk forskargrupp har visat att med hjälp
av oxytocininfusion minskade den viscerala hypersensitiviteten vid försök med
ballongkateter i rektum hos IBS patienter. Det senare fyndet är särskilt intressant,
då vi såg att oxytocinkoncentrationen var
allra högst i submukösa ganglier i kolon
sigmoideum. Hos råtta har man sett att
oxytocin har antidepressiva och analgetiska effekter. Sammantaget ledde dessa
fynd, både från vår egen forskning och
från andras forskning, till att vi genomförde en multicenterstudie utan industrins
hjälp, där vi undersökte effekten av oxytocin nässpray på förstoppning, buksmärtor
och psykiskt välbefinnandet. Förstoppningen var den primära variabeln, varför
inte alla patienterna uppfyllde kriterierna
för IBS eller depression. Vi såg inte någon
positiv effekt av oxytocin på förstoppningen, men de som hade IBS hade en
reducerad buksmärta efter tre månaders
behandling (p=0.05), medan placebo inte
hade någon effekt alls (p=0.78). De som
uppgav depressiva besvär hade en positiv
effekt av oxytocin (p=0.03), men inte av
placebo (p=0.92).

Våra resultat stämmer väl överens med
djurförsöken och försöken med visceral
hypersensitivitet. Dock kan vi inte gå
vidare med fler studier då oxytocin bara
finns tillgängligt i nässpray och det måste
tas tio doser morgon och kväll. Detta är
ganska svårt för patienterna att fördra.
Nässprayen är utvecklad för att användas
vid värksvaghet i samband med partus
och vid amningsproblem. Det finns läkemedelsföretag som håller på att ta fram
perorala oxytocinanaloger. Då dessa finns
tillgängliga kan man ytterligare undersöka
effekten av oxytocin på patienter med
buksmärtor, IBS och depression. Man
tror att effekten av SSRI på depression
delvis medieras via oxytocin centralt i
hjärnan. Den analgetiska effekten av oxytocin visceralt förmedlas sannolikt också
delvis centralt enligt djurförsök, då man
sett att effekten sitter i flera veckor efter
tillförseln. Dessutom är effekten kraftigare
om man ger oxytocin intraventrikulärt
än om man administrerar den perifert,
och den analgetiska effekten reverseras av
naloxon men inte av oxytocin receptor
antagonister. Dock torde den höga koncentrationen av oxytocin lokalt i de submukösa ganglierna också vara en del av
smärtförmedlingen från tarmen och centralt till medvetandegörandet av smärta.
Med anledning av den positiva effekten
av oxytocin på magtarmkanalen i flera
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även enteriska nervsystemet. Ganglionit korrelerade dock inte till den ökade
förekomsten av IBS hos dessa patienter.
Dessa fynd har gett oss hypotesen att vissa
former av Crohn och pseudoobstruktion
kanske är samma eller närliggande sjukdomar, som hos vissa patienter främst sätter
sig i mukosan, medan hos andra främst
sätter sig i det enteriska nervsystemet. Det
kanske finns en snarlik etiologi till de båda
tillstånden.

Atosiban, n=10

Saline, n=10

Figur 2. Hastigheten för magsäckstömningen minskade hos friska försökspersoner
under tillförsel av oxytocin receptor antagonisten atosiban, jämfört med koksalt.

avseenden, hade vi en hypotes att genetiska förändringar kunde ligga bakom
en del sjukdomstillstånd. Vi har därför
undersökt om polymorfism i oxytocin
eller receptorgenen skulle kunna ligga
bakom besvären vid gastropares eller
IBS, men detta har inte kunnat visas.
Förutom oxytocin har vi även tittat lite
på motilin. Motilin agonister har ju en
ganska dålig klinisk effekt vid gastropares.
Detta kan kanske delvis förklaras av att
motilinkoncentrationerna inte på något
sätt korrelerar till ventrikeltömningen,
men väl till esofagusfunktionen. Patienter med esofagusstörningar har en mycket
förlångsammad motilinfrisättning, och
koncentrationerna korrelerar både till
LES trycket och simultana kontraktioner. Motilinagonister borde provas mer
vid reflux och dysfagitillstånd.
För några år sedan kom en kvinna till min
mottagning med svåra buksmärtor och
kräkningar. Hon fick så småningom diagnosen pseudoobstruktion. Hon hävdade
bestämt att alla hennes besvär debuterat i
samband med den fjärde provrörsbehandlingen. Vi var några stycken som började
utforska detta. I samband med provrörsbefruktning ges en analog till gonadotropin releasing hormon (GnRH). Denna
analog hade hos vår patient gett upphov
till antikroppsutveckling mot GnRH med
efterföljande neuron destruktion i mag-
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tarmkanalen till följd. GnRH och dess
receptor finns i enteriska nervsystemet,
men det är inte klart vad det har för funktion. Detta ska vi fortsätta att utforska de
kommande åren.
Autonom och enterisk neuropati

I samband med att jag haft patienter med
enterisk dysmotilitet och pseudoobstruktion på min mottagning så har jag hört
flera av dem berätta att nära släktingar
till dem har Crohn’s sjukdom. Dessutom
har jag två patienter med pseudoobstruktion som debuterade som en akut colit
med blodiga diarréer och ulcerationer i
hela kolon. En av dessa har en pappa som
har Crohn. En annan patient debuterade
som slow transit constipation, och flera
år senare debuterade en Crohn i tunntarmen. Vid närmare undersökning av
samtliga patienter med idiopatisk enterisk
dysmotilitet alt pseudoobstruktion som
jag hade på min mottagning vid det tillfället, såg vi att 5 av 6 hade tecken på Crohn
i slemhinnebiopsier och/eller kapselendoskopi. När vi istället koncentrerade
oss på ett material med IBD-patienter
som genomgått operation och eftergranskade biopsierna, såg vi att majoriteten av
patienter med Crohn och ulcerös kolit har
ganglionit i enteriska nervsystemet och
förändringar i interstitiella Cajal’s celler.
Alltså sitter inte varken Crohn eller ulcerös kolit enbart i mukosan utan engagerar

Det enteriska nervsystemet är en del av
det autonoma nervsystemet. Både patienter med IBD och dysmotilitet har dysfunktion i sympatikus, som progredierar
med tiden. Detta kan nog förklara den
störning i temperaturregleringen som
många av dessa patienter lider av; en del
fryser medan andra svettas hela tiden.
Den sympatiska dysfunktionen är ytterligare en upptäckt som gör att vi misstänker
att de båda sjukdomstillstånden har fler
gemensamma faktorer än vi hittills trott.
IBS och omvårdnad

Vi har utvecklat en VAS skala att användas vid IBS. Denna är endast en sida lång
och består av sju olika VAS skalor; en för
smärta, gasbesvär, diarré, förstoppning,
illamående och kräkningar, samt om
magtarmbesvären påverkar dem psykiskt
respektive deras dagliga liv. Ibland är
det svårt att förstå vad som är det värsta
problemet för patienten. Genom att ge
patienterna detta blad med sju olika VAS
skalor får man snabbt en uppfattning om
vad som är problemen, och vad som är de
värsta symtomen. Denna enkät används
nu i det dagliga arbetet på gastromottagningen och vi som jobbar med dessa
patienter upplever att både patienterna
och personalens arbete underlättas genom
att använda detta enkla instrument. Den
objektiviserar en ibland mycket subjektiv
och svårvärderad beskrivning av symtomen.
Vi gastroenterologer tycker många gånger
att vi får alldeles för många remisser till
mottagningen från primärvården angående patienter med IBS. Vi tycker att
dessa patienter kan utredas och skötas av
primärvården. Vi gjorde en undersökning
av alla konsekutiva remisser som kom till
gastromottagningen och där en erfaren
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gastroenterolog bedömde remissen som
att patienten led av IBS. Patienterna fick
därefter komma för ett besök. Det visade
sig att 40% av patienterna fick en annan
diagnos än IBS efter utredning av gastroenterolog. Bl.a. hittade vi celiaki, mikroskopisk kolit, IBD, gallsaltsmalabsorption
och reflux. Det torde vara mest korrekt
att låta dessa patienter få komma en gång
till en gastroenterolog och verkligen få
diagnosen bekräftad. Visserligen blir det
en stor belastning på gastromottagningarna, men i det långa loppet kanske det
ändå minskar den totala belastningen på
patienten och sjukvården om besvären
blir ordentligt utredda och diagnosen
blir korrekt.
Eftersom en del patienter med svår dysmotilitet hade slemhinneförändringar
vid kapselendoskopi talande för IBD,
tänkte vi att kanske även IBS-patienter
har organiska förändringar om vi använder tillräckligt känsliga metoder. Efter
undersökning av IBS-patienter med
kapselendoskopi kunde vi dock konstatera att dessa patienter inte har mer slemhinneförändringar än en frisk population.
Dessa patienter bör inte utredas med kapselendoskopi om de uppfyller kriterierna
för IBS och har normala blodprover. Ett
överdrivet användande av denna känsliga
metod leder till att man upptäcker irrelevanta bifynd som man sedan inte vet hur
man ska hantera.
Praktiska aspekter på vården

Behandlingsmässigt är vi mycket noga
med nutritionen på patienter med dysmotilitet. Vi har ett väl utvecklat samarbete
mellan dietister, nutritionssjuksköterska
och läkare. Vi börjar tidigt med näringsdrycker. När inte detta är tillräckligt
längre, har vi nasojejunal sond intermittent. Patienterna säger själva ifrån när
de kräker mycket och behöver vila ett
slag. Sond intermittent kan också ges till
patienter som har uttalade smärtor så fort
de äter vanlig mat. De kan då få en sond
4–5 veckor. De nutrieras upp och kan
sedan dra sonden när de inte vill ha den
längre. De vistas i hemmet och kan sköta
sitt jobb som vanligt ifall de vill. Om
behovet av sond föreligger konstant, opereras PEG in. Vi har inte någon patient
för närvarande som får parenteral nutrition. Detta har inneburit ett mycket för-

G a s t r okuriren 1 • 2009

enklat omhändertagande. Patienterna kan
själva sköta sin enterala nutrition nattetid,
och sedan leva ett vanligt liv på dagtid.
Man är inte längre beroende av distriktssköterskor eller annan vårdpersonal. Samtidigt slipper vi ifrån sepsis och andra
komplikationer till parenteral nutrition.
Den enterala nutritionen orsakar inte mer
smärtproblematik, som man ser när de ska
äta själva. Detta förklaras av den flytande
formen och av den långsamma jämna
takten som man kan ge sondnäringen i.
Om man tidigt insätter näringsstöd slipper patienterna utveckla malnutrition
med symtomgivande tillstånd till följd av
detta, exv polyneuropati på grund av B-12
brist. Patienterna blir dessutom mindre
trötta och orkar med sina smärtor bättre
om de är välnutrierade.
Många av våra patienter är insatta på morfinanalgetika. De flesta patienterna har
morfinplåster, men en del har morfin i
depå tabletter. De patienter som via mottagningen sätts in på kontinuerlig morfinbehandling har vi inga missbruksproblem
med. De patienter som vi har problem
med är de patienterna som läggs in på
avdelningen och får mycket injektionsbehandling och vid behovs medicinering
av morfin. Vi har inte objektivt utvärderat detta. Det kan ju vara så att de med
inläggning för smärtor har mera ont och
är sjukare än de vi har på mottagningen.
Det kan också vara så att de patienter som
kommer tidigt i förloppet till en intresserad läkare, blir adekvat smärtstillade på ett
tidigare stadium och hinner inte utveckla
dessa svåra resistenta smärtor som kräver
inläggning för injektionsbehandling.
Efter min erfarenhet i området är mitt
råd att man ska gå in med långverkande
morfinpreparat innan livssituationen är
outhärdlig för patienten. Man ska påbörja
morfinbehandling innan patienterna är
inläggningsfall. Vi kan på detta sätt hålla
patienterna på samma morfindoser under
flera års tid utan dosökning och utan
inläggningar. Jag har patienter som är i
full yrkestjänstgöring under morfinbehandling.
Personliga reflektioner

Personligen tror jag att vi i framtiden
kommer att använda oss av oxytocin
vid behandling av IBS, depression och
utbrändhet. Den positiva effekten av

massage vid dessa tillstånd tillskrivs oxytocin. Patienter med fibromyalgi, depression och IBS har låga oxytocinnivåer i
plasma och dessa tillstånd föreligger ofta
tillsammans. Både i djurförsök och i vår
egen multicenterstudie såg vi att oxytocin
har analgetisk och antidepressiv effekt.
Jag tror att medelålders kvinnor med
depression och värkproblematik skulle
må gott av lite extra oxytocinnivåer. Östrogener ökar uttrycket av både oxytocin
och oxytocin receptorn, och många av
de ovan nämnda tillstånden debuterar i
medelåldern då östrogennivåerna sjunker.
Om vi kan använda oxytocin vid gastropares återstår att se. Försöken avslutas
under detta år.
Den äldre generationen sa alltid att man
skulle dricka mjölk på kvällen om man
hade svårt at somna. Frukt fördömdes kvällstid, det sov man inte på. Den
moderna forskningen har visat att mjölk
frisätter oxyctocin och CCK, båda är lugnande och rogivande, men det gör inte
frukt som består av kolhydrater. Det finns
mycket sanning inom folktron, det gäller
bara att ta vara på generationers erfarenheter och vetenskapligt bevisa att de faktiskt hade rätt!
Jag tror att motilinagonister kan ha effekt
vid dysfagi och refraktära refluxbesvär
och tycker att vi ska prova detta i större
utsträckning i den kliniska vardagen.
Det är gjort flera lovande studier inom
området, men det har inte slagit igenom
i klinisk praxis. Det kanske finns de som
provat det men slutat igen då de inte såg
någon effekt, dock har jag inte hört något
om detta bland mina kolleger.
Jag tror att vi ska se Crohn och dysmotilitet som närliggande tillstånd, kanske med
likartad patogenes. Idag upplever jag att
vi betraktar detta som två helt olika tillstånd, men jag tror att här finns gemensamma faktorer som vi bortsett ifrån. Att
båda sjukdomarna förekommer hos nära
släktingar, den histopatologiska likheten
samt påverkan på sympatiska nervsystemet hos de båda sjukdomstillstånden är
iögonfallande.
Bodil Ohlsson
Docent
Universitetssjukhuset MAS
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Neurogastroenterologi
För den övervägande majoriteten
av patienter med symtom från magtarmkanalen saknar vi ännu kunskap
om såväl sjukdomsmekanismer som
underliggande orsaker. Vi kallar, möjligen därför, dessa sjukdomar ”funktionella”.

D

et har blivit uppenbart att förklaringsmodeller som bygger
på obevisade antaganden om
en central roll för psykiska faktorer är
otillräckliga eller direkt felaktiga både
för förståelsen av dessa sjukdomar och
för bemötandet av patienter. Stor möda
har under de senaste 20 åren lagts på att
försöka klassificera patienter utifrån symtomkriterier. Modellen för detta arbete
har hämtats från psykiatrin och dess
DSM (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders) klassifikation. Den
senaste versionen kallas Rome-III och i
denna klassifikation delas de funktionella
mag-tarmrubbningarna upp på 28 ”diagnoser”.[1] Det märkliga med denna klassifikation är att den inkluderar vare sig
patofysiologi eller patologi utan enbart
information om vilka symtom patienten
uppger.
Ordet funktionell kan i detta sammanhang starkt ifrågasättas, särskilt om man
beaktar ordets engelskspråkiga (”functional”) betydelse där funktionella symtom
ses som ett resultat av psykologisk och
perceptuell dysfunktion (http://www.
wikipedia.org/wiki/Functional). Gastroenterologin har en relativt kort historia
men ändå tror jag det finns något att lära
från den. När jag läste medicin under
mitten av 1970-talet så betraktades alla
mag-tarmsjukdomar utom gallsten och
cancer som psykosomatiska och de två
undantagen antogs bero på felaktig livsföring. Detta synsätt där skuldbördan helt
läggs på patienten har på något vis lyckats
bestå när det gäller de så kallat funktionella
mag-tarmsjukdomarna.
När Marshall och Warren presenterade
sina fynd av Campylobacter-liknande
bakterier i magsäcken hos patienter med
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magsår[2] blev det småningom ett paradigmskifte där typ-A personlighet och
stress ersattes av kronisk infektion med
Helicobacter pylori som huvudsaklig förklaringsmodell till recidiverande ulcus.
Efter ett antal misslyckade försök att
applicera H. pylori modellen också på
patienter med dyspepsi utan magsår (ickeulcus dyspepsi, funktionell dyspepsi)
verkar det dock som om H. pylori alltmer börjat betraktas som ett kuriosum i
den gastroenterologiska historien: Viktigt,
men kanske bara för en begränsad grupp
patienter. Lärdomen tycker jag istället är
att infektioner sannolikt utgör en viktig
orsak till sjukdom. Med ett reduktionistiskt synsätt skulle jag egentligen vilja placera alla sjukdomar inom en triangel där
infektioner är ett hörn och de två övriga
är omgivningsfaktorer, som trauma och
toxiner, och genetiska faktorer (Figur 1).
Neurogastroenterologin har utvecklats
från en ökad kunskap om mag-tarmkanalens reglering. Det enteriska nervsystemet (ENS) har en central roll såväl när
det gäller motorik som sensorik, absorption, sekretion och blodflöde. Merparten
av ENS är lokaliserat till två nervplexa.
Det ena är beläget i submukosan (pl.
submucosus) och det andra mellan det
yttre longitudinella och det inre cirkulära muskellagret (pl. myentericus). Information mellan ENS och det centrala
nervsystemet liksom övriga delar av det
autonoma nervsystemet går via n. vagus,
prevertebrala ganglier och sakrala plexa.
En viktig celltyp som ofta glöms bort när
man tänker på framför allt reglering av
motoriska funktioner är Cajals interstitiella celler (ICC). Dessa finns dels som
ett nätverk runt pl. myentericus, dels ute
i tarmväggens muskulatur där ICC tar
plats som ett interface mellan nervändar
och muskelceller. ICC utgör källan till
den basala elektriska rytmen av så kal�lade ”slow waves” i mag-tarmkanalen
och avgör därigenom när en kontraktion
kan inträffa i muskulaturen. Den basala
elektriska rytmen fortleds också genom
ICC, vilka därigenom även bestämmer

Figur 1. Modell för orsaker till sjukdom. Modellen
inkluderar tre orsaker som anges i de tre hörnen
av triangeln. Ju närmare ett hörn, desto större
är betydelsen av denna faktor för sjukdomen.
Som exempel visas Magsår som huvudsakligen
är en infektionssjukdom men som också beror
till viss del på genetiska faktorer och till viss del
på omgivningsfaktorer som toxiska mediciner.

hastigheten med vilken kontraktioner
i mag-tarmkanalen kan propageras. En
annan viktig komponent är de enteroendokrina cellerna i tarmmucosan, som står
för viktiga reglermekanismer främst när
det gäller tarmens digestiva funktioner.
Serotonin är en av de vanligaste signalsubstanserna i detta system, som också
omfattar ett stort antal peptidhormoner.
Slutligen finns en nära koppling mellan
immunsystemet och ENS som också kan
vara av betydelse för utvecklingen av sjukdomar. Mag-tarmkanalen är vårt viktigaste gränssnitt mot omvärldens toxiner
och infektiösa agens och det är därför inte
särskilt förvånande att den också är kroppens största immunologiska organ.
På Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge har vi under de senaste 20 åren
valt att försöka närma oss neurogastroenterologins sjukdomar utifrån patofysiologi
och patologi. Ett välutrustat laboratorium
för fysiologiska undersökningar av magtarmkanalen var en nödvändig förutsättning. Metoder utvecklades som gjorde det
möjligt att mäta avvikelser i framför allt
motorisk men också sensorisk funktion
hos våra patienter. En annan avgörande
faktor var möjligheten att ta vävnadsprov
som omfattade hela tarmväggen. En betydande del av reglersystemen är belägna
djupt i tarmväggen och kan inte visualise-
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ras i endoskopiska biopsier. Ett nära samarbete med en kirurg var betydelsefullt
och Björn Nyberg åtog sig att utveckla
den laparoskopiskt assisterade biopsiteknik som härefter blivit standard.[3] Den
tredje och kanske viktigaste länken i detta
samarbete var en patolog med intresse för
neuromuskulära sjukdomar i mag-tarmkanalen. När vi började detta arbete så
fanns Béla Veress i Huddinge och även
om han senare flyttade till Malmö så har
han fortsatt att granska våra biopsier med
alltmer sofistikerade immunhistokemiska
metoder.
Strukturella avvikelser som grund för
klassifikation

Den sjukdom som mer än andra kommit
att förknippas med vår verksamhet är kronisk intestinal pseudo-obstruktion (CIP). Figur 2. Låggradig inflammatorisk neuropati hos en patient med enteral dysmotilitet.
Måttlig infiltration av T-celler (smala pilar) i och kring ett myenteriskt ganglion.
Man kan säga att CIP var modellsjuk- Tjocka pilar indikerar neuron. CD3 immunhistokemi. Foto: Béla Veress, Malmö.
dom för neurogastroenterologin. Strukturella förändringar som återspeglades
i objektivt påvisbar funktionsstörning. skulle benämnas enteral dysmotilitet.[4] Till finns ett stort antal förvärvade former av
Sjukdomen definieras som en oförmåga skillnad från CIP som är ett multifakto- CIP som är sekundära till systemiska sjukhos mag-tarmkanalen att åstadkomma riellt slutstadium av ett stort antal olika domar som sklerodermi, SLE och diabetes
en samordnad peristaltik som kan över- sjukdomar och därför uppvisar en bety- eller neurologiska sjukdomar som Parkinvinna det naturliga motståndet mot pas- dande variation i underliggande patologi, sons sjukdom och dystrophia myotonica.
sage genom tarmen. Diagnosen ställs så domineras enteral dysmotilitet helt av Det finns autoimmuna varianter av CIP
genom förekomst av röntgenologiska neuropatiska förändringar med låggradig och den mest kända är associerad med
tecken på obstruktion (gas-vätskenivåer infiltration av T-celler i pl. myentericus förekomst av antinukleära neuronala antioch vidgning av tarm) samt uteslutande (Figur 2).[5]
kroppar av typ 1 (anti-Hu). Denna variant
av mekaniskt hinder. Histopatologiskt
De förändringar som ses vid enteral har vanligen paraneoplastisk association
kan sjukdomen indelas i två huvudtyper, dysmotilitet liknar mycket dem vi sett till småcellig lungcancer men förekomneuropatisk CIP och myopatisk CIP. Vid vid funktionell mag-tarmsjukdom med mer också utan samtidig neoplasi. Nyliden förra drabbar sjukdomen huvudsak- IBS-liknande symtom och normal tunn- gen fann man i en studie hållpunkter för
ligen tarmens nervsystem och vid den tarmsmanometri.[6] Det är möjligt att den reaktivering av JC (John Cunningham)
senare är det tarmens muskelceller som sjukdom vi egentligen har att göra med är virus med infektion av enteriska gliaceller
är sjuka. Skador på nervsystemet leder en inflammatorisk visceral neuropati som hos 7/10 patienter med avancerad CIP.[7]
till störningar av motorisk och sensorisk kan ge upphov till en variabel symtom- Det är oklart ifall detta virus också kan
funktion men även av andra funktioner bild och en variabel patofysiologisk bild. tänkas ligga bakom andra former av neusom regleras av ENS. Vid myopati är det Rimligen bör denna ha en bakomliggande ropati i tarmen. Inget av de fall som rapframför allt den motoriska funktionen drivkraft till observerad T-cellsdominerad porterades av Selgrad och medarbetare[7]
som drabbas.
immunaktivering.
hade emellertid histopatologiska tecken
Patienter med CIP uppvisar regelmäspå inflammation och detta kan möjlisigt mätbara förändringar av tarmmo- Etiologiska faktorer
gen indikera att genesen är en annan vid
toriken men det blev tidigt uppenbart En betydande andel av CIP och särskilt inflammatorisk neuropati.
att avvikelser i framför allt tunntarmens de former som drabbar barn har sitt
motoriska aktivitet också kunde ses hos ursprung i genetiska defekter. Såväl neu- Behandling av svåra motorikrubbpatienter utan röntgenologiska hållpunk- ropati som myopati förekommer i reces- ningar i mag-tarmkanalen
ter för CIP. För att undvika överdiagnostik sivt och dominant ärftliga former. Det Buksmärtor, illamående och förstoppning
av CIP och utspädning av denna diagnos finns också X-bunden recessiv nedärvning är de symtom som oftast kräver behandmed sannolikt mindre allvarliga sjukdo- av visceral neuropati. Ungefär 10% av ling vid de svåra motorikrubbningarna.
mar, föreslogs att patienter med objek- vuxna patienter med CIP har sin sjukdom Förutom symtomlindrande behandling
tivt påvisbar dysmotorik men avsaknad på grund av defekter i mitokondriellt eller behöver många patienter också hjälp med
av röntgenologiska tecken på obstruktion mitokondrieassocierat DNA. Hos vuxna nutritionen.
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Buksmärta
Orsakerna till buksmärta vid motorikrubbningar i tarmen är oklara. En del av
smärtan är sannolikt neurogen till följd av
nervcellsskada. En betydande del av smärtan är dock nociceptiv. Smärtlindring vid
motorikrubbning i tarmen kan vara förenad med stora svårigheter. Behandling
av neurogen smärta med gabapentin och
liknande medel ger sällan tillräcklig lindring av smärtorna, medan behandling med
opiater riskerar att ytterligare försämra den
redan dåliga tarmmotoriken. Det senare
förhållandet kan leda till en ond cirkel
där ökade mängder opiater leder till allt
svårare störningar i tarmens motoriska
funktion och ökade symtom, som i sin tur
leder till ökad dos av opiater. Ett intressant
tillskott till den terapeutiska arsenalen är
perifera opiatreceptorblockerare, som kan
göra det möjligt att bryta en ond cirkel
av ökat opiatbehov. Det är mycket svårt
att hantera opiater vid visceral neuropati
och det finns en betydande risk att hamna
i en ond cirkel. Vid visceral myopati är
det ofta relativt okomplicerat att använda
opiater, även över lång tid. I extrema fall
har intratekal tillförsel av opiater prövats
hos patienter med stort behov av opiater.
Illamående
Illamående och kräkningar är också vanliga symtom. Antiemetika har därför en
given plats i den symtomlindrande delen
av behandlingen. Dopaminantagonister
och serotonin-5HT3-antagonister är sannolikt av värde för patienter med svåra
motorikrubbningar men det finns inga
kliniska studier av sådana medel i dessa
grupper. Det är av viss betydelse att serotonin-5HT3-antagonisterna har en hämmande effekt på motoriken i colon.
Förstoppning
Förstoppning är inte helt enkel att
behandla hos patienter med motorik
rubbningar. Fiberpreparat kräver en välfungerande motorik och sådana medel bör
därför undvikas hos patienter med svåra
motorikrubbningar. De två medel som jag
tycker fungerar bäst är macrogol, som är
osmotiskt verkande och tillför vatten till
tarminnehållet, och natriumpikosulfat,
som stimulerar peristaltiken. Den senare
bör endast tas vid behov och högst ett par
gånger per vecka. Många patienter föredrar
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Figur 3. Nutritionsbehov hos patienter med kronisk intestinal pseudo-obstruktion (CIP) och
enteral dysmotilitet (ED). TPN = total parenteral nutrition; PPN = partiell parenteral nutrition;
EN = enteral nutrition.

att ta macrogol vid behov men macrogol
kan även tas som en daglig medicinering
för att förebygga förstoppning.
Nutrition
Nästan hälften av patienterna med CIP
men mer än 95% av patienterna med enteral dysmotilitet kan klara sin nutrition via
oralt intag av en anpassad diet (Figur 3).
De viktigaste förändringarna av dieten är
att minska på fiber och slaggprodukter
samt att hålla sig till en fettreducerad kost.
Den senare åtgärden kommer av att fett
både nedsätter motoriken och ökar känsligheten i tarmen. I perioder kan det vara
nödvändigt med flytande kost enbart. I
sådana fall verkar det vara en fördel att
hålla sig till fullständigt resorberbara
näringslösningar. Tyvärr räcker det inte
alltid med oral nutrition. I drygt hälften
av fallen med CIP går det inte att klara
nutritionen via oralt intag och parenteral nutrition måste användas, vilket över
tiden blir både dyrt och riskfyllt.
Motorikstimulerande behandling
Octreotid är en somatostatinanalog som i
låg dos (25–50 µg) stimulerar fastemotoriken i tunntarmen. Denna medicin har med
framgång använts vid pseudo-obstruktion
sekundär till sklerodermi.[8] Min erfarenhet
är att octreotid fungerar bra även vid andra
svåra motorikrubbningar som kompliceras
av bakteriell överväxt i tunntarmen. Det
saknas dock vetenskapligt underlag för

en bredare användning av octreotid vid
enteral dysmotilitet och pseudo-obstruktion. Det motilinreceptorstimulerande
medlet erythromycin har också rapporterats ha gynnsam effekt på tarmmotoriken
hos patienter med pseudo-obstruktion.
[9]
Medel som ökar acetylkolins effekter
skulle på teoretiska grunder kunna tänkas
vara av värde för att förbättra motoriken
i tarmen. Kolinesterashämmaren neostigmin har också använts med framgång
åtminstone vid den akuta formen av
pseudo-obstruktion i colon.[10] En annan
grupp läkemedel som skulle kunna vara
av nytta för patienter med motorikrubbningar är serotonin-5HT4-agonister. Såväl
cisaprid som tegaserod har i fallrapporter
eller små fallserier rapporterats vara av
värde i behandlingen av CIP men kontrollerade studier saknas och inget av medlen
är längre allmänt tillgängligt.
Vård och omvårdnad
Patienter med CIP är utan tvekan den svåraste av gastroenterologins patientgrupper
när det gäller medicinsk handläggning.
Det är flera olika problem som bidrar till
svårigheterna. En är att sjukdomen är både
ovanlig och har utpräglat multifaktoriell
genes. Detta gör att det är svårt att få någon
slags vana i ett vårdteam för att handlägga
dessa patienter. Den multifaktoriella genesen gör också att det är svårt att extrapolera
från ett fall till ett annat. Den medicinska
behandlingen otillfredsställande och det
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är extremt lätt att hamna i situationer där
behandlingen, oftast då den smärtstillande
delen, leder till att ett skov av försämring
övergår i ett kroniskt symtomgivande tillstånd. Symtomen är svåra att hantera och
sjukdomen verkar kunna skapa desperation både hos patienter och hos vårdare.
Vi inrättade därför efter mönster från
vården av inflammatorisk tarmsjukdom
en dedikerad öppenvårdsverksamhet med
särskilda mottagningar och en dagvårdsenhet för dessa patienter. Vid dagvårdsenheten fick patienterna ett multiprofessionellt
omhändertagande och individuellt utformade vårdprogram. Denna lösning visade
sig vara bra både för patienter och för sjukvården. Kostnaderna för vård av patienter
med svåra motorikrubbningar minskade
drastiskt samtidigt som patienterna upplevde att de fick bättre vård.[11]
Framtida perspektiv

Neurogastroenterologi är ett nytt område
som omfattar många av de patientgrupper
för vilka vi idag upplever bristen på kunskap som frustrerande. Det är i mitt tycke
inte längre gångbart att betrakta patienter med gastrointestinala symtom utan
organiskt korrelat som psykosomatiska.
Det är i stället min förhoppning att ökad
kunskap om underliggande strukturella
förändringar, ehuru endast iakttagbara i
mikroskopet, skall leda till terapeutiskt
intressanta avslöjanden om bakomliggande etiologi och patogenes.
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Fetmaepidemin

– en kirurgisk och medicinsk utmaning!
Frågor som kommer att beröras i form av föreläsningar, paneldiskussioner samt workshops är bl.a:
• Metabola effekter av bariatrisk kirurgi
• Fetmaepidemin – hur farlig är den?
• Handlingsprogrammet för övervikt och fetma 2009

För mer information och anmälan, besök:

www.obesitasdagar.se
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recension av lärobok

Medicinska mag- och tarmsjukdomar
Första samlade läroboken i gastroenterologi på svenska

D

et har saknats en aktuell lärobok
i gastroenterologi på svenska.
Under 1980- och 1990-talen
kom ett antal utmärkta böcker framtagna
i samarbete mellan dåvarande läkemedelsbolaget TIKA och specialistföreningen.
Ämnet har sedan dess genomgått en
snabb kunskapsutveckling och behovet
av en uppdaterad lärobok på svenska är
påtagligt.
Den nyutkomna boken Medicinska magoch tarmsjukdomar fyller detta tomrum.
Den är skriven av 34 svenska specialister
med docent Henry Nyhlin, Stockholm
som redaktör. Läroboken vänder sig till
läkare under grundutbildning och specialistutbildning, men även för den erfarne
specialisten finns ny kunskap att inhämta.
Medicinska mag- och tarmsjukdomar
458 sidor.
Redaktör: Henry Nyhlin
Förlag: Studentlitteratur 2008.
ISBN: 978-91-44-01711-2
Recensent: Professor, överläkare Curt Tysk,
Sektionen för Gastroenterologi,
Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset,
Örebro.

Boken har 35 kapitel som är fördelade
på sex olika delar. I den första delens
tre kapitel avhandlas på ett utmärkt sätt
endokrina tumörer i mag-tarmkanalen,
immunologi och inflammatoriska mekanismer i tarmslemhinnan samt radiologisk diagnostik inom gastroenterologin.
Dessa kapitel kan även för den kliniskt
erfarne specialisten utgöra en bra uppdatering inom respektive område.
I den följande delen analyseras noggrant
olika gastrointestinala symtom som dysfagi, dyspepsi, diarré, gas och förstoppning. Några av dessa kapitel kan sannolikt
kondenseras då vissa oundvikliga upprepningar föreligger med innehållet i de följande kliniska avsnitten.
De följande 24 kapitlen behandlar kliniska sjukdomstillstånd inom matstrupen,

magsäcken, tunntarmen och tjocktarmen.
I den sista delen ges slutligen en översikt
av nutritionsbehandling samt psykologiska behandlingsmetoder inom gastroenterologin. Samtliga kapitel i boken
håller genomgående hög klass. Faktarutor
sammanfattar viktiga kliniska aspekter.
Terapirekommendationer är uppdaterade och aktuella. Bokens illustrationer
avseende histologiska bilder, endoskopi
och operations teckningar är utomordentligt pedagogiska speciellt inom kapitlen
rörande matstrupens sjukdomar samt
avsnitten om digestion och absorption.
Har boken då inga svagheter? Följande
är endast mindre randanmärkningar som
inte reducerar bokens förtjänster. En
enhetlig terminologi saknas i vissa avseende, då termerna ”tunntarmsröntgen
med dubbelkontrastteknik”, ”Sellinkpassageröntgen” och ”enteroklysis” används
omväxlande. Jag saknar illustrationer av
typoperationer vid inflammatorisk tarmsjukdom och annan kolorektal kirurgi. I
den kliniska vardagen är samarbetet med
patolog centralt och ett samlat kapitel
om gastrointestinal patologi hade varit
värdefullt.
Sammanfattningsvis är den nya läroboken
i Medicinska mag- och tarmsjukdomar ett
värdefullt tillskott i utbildningen inom
gastroenterologi. Utöver sin givna plats i
grund- och specialistutbildning kan den
rekommenderas som referenslitteratur på
vårdcentraler och sjukhuskliniker. Sjukdomar inom lever, gallvägar och pankreas
ingår inte i denna bok och jag hoppas
att boken får en efterföljare inom dessa
områden.

Bokens illustrationer avseende histologiska bilder, endoskopi och operations
teckningar är utomordentligt pedagogiska speciellt inom kapitlen rörande
matstrupens sjukdomar samt avsnitten om digestion och absorption.
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Factors of importance for health care seeking in
irritable bowel syndrome and the use of patient education
Gisela Ringström
Leg. Sjuksköterska
Magtarmlab, Blå stråket 3 4 tr.
SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Tfn +4631-342 81 07
Avhandlingen försvarade jag den 4/12-08
och opponent var prof. Per Farup från Norges
Teknisk-Naturvetenskapelige Universitet, Trondheim.

Irritable bowel syndrome (IBS) är en
funktionell mag-tarmsjukdom med en
prevalens på 10–20% i västvärlden.
IBS kännetecknas av smärta och/eller
obehag i buken som är kopplat till ett
stört avföringsmönster.

P

atofysiologin vid IBS är endast delvis
klarlagd och behandlingsmöjligheterna är begränsade. Sjukdomen
är ur medicinsk synvinkel ofarlig, men
många drabbade har utomordentligt svåra
mag-tarmsymtom och låg livskvalitet. Även
om inte alla söker sjukvård för sina magtarmsymtom är IBS förenat med hög sjukvårdskonsumtion och sjukfrånvaro, vilket
leder till stora kostnader för både individ
och samhälle. Många IBS-patienter upplever dessutom att de blir otillräckligt informerade och inte tagna på allvar för sina
symtom i sina kontakter med sjukvården.
Syftet med avhandlingen var att identifiera faktorer som påverkar sjukvårdskonsumtion vid IBS, undersöka hur mycket och
vilken kunskap patienter med IBS har om
sin sjukdom, samt att utveckla och utvärdera en strukturerad patientutbildning för
patienter med IBS, en s.k. IBS-skola.
Arbete 1

Alla individer som uppfyller diagnoskriterierna för IBS söker inte sjukvård för sina
symtom. Faktorer bakom varför man söker
sjukvård, eller väljer att avstå, är endast
delvis klarlagda. Vi undersökte 218 individer med IBS enligt Rom II-kriterierna,
dels personer som inte sökt sjukvård för
sina mag-tarmsymtom (non-consulters),
dels patienter som hade sökt sjukvård.
Non-consulters rekryterades via annons i en
lokal dagstidning, individer som uppfyllde
Rom II-kriterierna för IBS och som angav
att de aldrig hade sökt sjukvård för sina
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mag-tarmsymtom inkluderades i studien.
Patienter som var omhändertagna inom primärvården, men inte skulle remitteras till
gastroenterolog, rekryterades för deltagande
i studien. Patienter som var remitterade till
gastroenterolog rekryterades från vår öppenvårdsmottagning. Validerade frågeformulär
för värdering av svårighetsgrad av magtarmsymtom (Gastrointestinal Symptom
Rating Scale), psykologiska symtom (Hospital Anxiety and Depression scale, Symptom Check List-90 och Visceral Sensitivity
Index), livskvalitet (IBS Quality of Life och
SF-36) och copingresurser (Coping Resources Inventory och Sense of Coherence) fylldes i av alla för jämförelse av dessa faktorer
mellan grupperna. Skillnader som sågs var
att non-consulters hade bättre livskvalitet
och copingresurser samt lägre grad av psykologiska symtom, jämfört med patienterna
som hade sökt sjukvård. Däremot var svårighetsgraden av mag-tarmsymtom likvärdig i
de båda grupperna. Det var också skillnader
mellan patienter som var omhändertagna
inom primärvården och patienter som hade
remitterats vidare till gastroenterolog. Primärvårdspatienterna hade bättre livskvalitet
samt mindre svåra mag-tarmsymtom och
mag-tarmspecifik ångest jämfört med dem
som remitterats till specialist.
Arbete 2

Det har tidigare visats att patienter med
IBS är missnöjda med informationen och
omhändertagandet i sina kontakter med
sjukvården. Vi inkluderade 86 patienter
som fått diagnosen IBS av en primärvårdsläkare och remitterats vidare till gastroenterolog. Patienterna fyllde i ett frågeformulär,
utvecklat specifikt för denna studie, angående sin kunskap om IBS. Avsikten var att
undersöka vilken information patienterna
hade fått, hur nöjda de var med sin kunskap,

samt vilken information de önskade få om
IBS. Våra resultat visar att endast en liten
andel av patienterna upplevde att de hade
fått tillräckligt med information. Majoriteten av patienterna hade nästan alla rätt
på ett kunskapstest om IBS, men många
kände sig trots detta missnöjda med den
kunskap de hade om IBS. Patienterna ville i
första hand få information om vad de själva
kan göra för att lindra symtom följt av vilka
behandlingsmetoder som finns samt information om vad symtomen beror på.
Arbete 3

En patientutbildning, s.k. IBS-skola, utvecklades och prövades i en pilotstudie med 12
patienter. IBS-skolan bestod av sex träffar
á två timmar, en gång per vecka, i grupper
om fem till sju patienter. En sjuksköterska,
mag-tarmläkare, dietist, sjukgymnast och
psykolog ansvarade för varsin föreläsning där
information om IBS gavs kombinerat med
ett stort utrymme för diskussion i gruppen.
Många patienter har hittat lösningar på en
del av de problem som mag-tarmsymtom
kan orsaka i vardagen och uppmuntrades
att delge varandra sina positiva erfarenheter.
Fokus låg på att hjälpa patienterna att se de
möjligheter de har att själva påverka sina
symtom i det dagliga livet. Frågeformulär
för värdering av hur patienterna upplevde
utbildningen fylldes i efter IBS-skolan.
Patienterna var mycket nöjda med utformningen och innehållet i IBS-skolan och den
nya kunskap de hade kunnat tillgodogöra
sig. Vi såg också tendenser till förbättrad
livskvalitet och minskade mag-tarmsymtom
efter IBS-skolan i denna pilotstudie.
Arbete 4

En större studie genomfördes för att utvärdera effekter av denna IBS-skola och också
jämföra dessa med effekter av att enbart få
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skriftlig information om IBS, s.k. Guidebok.
Effekterna mättes med validerade frågeformulär för värdering av upplevd kunskap
om IBS, mag-tarmsymtom (IBS Severity
Scoring System), livskvalitet (IBS Quality
of Life) och psykologiska symtom (Hospital
Anxiety and Depression scale och Visceral
Sensitivity Index). Sammanlagt 143 patienter deltog och hälften randomiserades till att
delta i IBS-skolan och den andra hälften till
att få den skriftliga informationen. Patienterna som deltagit i IBS-skolan ökade sin
kunskap, minskade sina mag-tarmsymtom
och mag-tarmspecifika ångest i högre grad än
vad patienterna som fått skriftlig information
gjorde. Vi såg också förbättringar avseende
generell ångest och livskvalitet efter IBSskolan, men inte efter att man fått skriftlig
information.
Slutsater:

❑ Det var skillnader mellan de individer som
hade sökt sjukvård för sina IBS-symtom och

de som inte hade sökt sjukvård (non-consulters). Non-consulters hade bättre livskvalitet
och mindre uttalade psykologiska symtom,
medan svårighetsgraden av mag-tarmsymtom var likvärdig i de båda grupperna.
Dessa fynd betonar vikten av att basera
patientomhändertagandet på en helhetssyn
och inte enbart fokusera på enskilda magtarmsymtom. Skillnader sågs också mellan
de IBS-patienter som var omhändertagna
inom primärvården och dem som remitterats till gastroenterolog. Primärvårdspatienterna hade mindre svåra mag-tarmsymtom,
bättre livskvalitet och mindre uttalad magtarmspecifik ångest. Detta indikerar att IBSpatienter utgör en heterogen grupp, vilket
måste beaktas såväl i det kliniska omhändertagandet som i forskning.
❑ En stor andel av patienterna hade till stora
delar korrekt kunskap om IBS, men de var
inte nöjda med den kunskapen de hade.
Patienterna ville i första hand ha informa-
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tion om vad de själva kan göra för att lindra
sina symtom. Detta understryker vikten av
att förmedla informationen på ett sätt som
bidrar till att patienterna ges möjlighet att
förstå och använda sin kunskap.
❑ Patientutbildningen, IBS-skolan, utvecklades och utvärderades i en pilotstudie och var
mycket uppskattad av patienterna. Positiva
kommentarer uttrycktes angående hur värdefullt patienterna upplevde att det var att
diskutera IBS-relaterade frågor med andra
patienter, samtidigt som man fick vägledning av sjukvårdspersonal. Detta talar för att
denna typ av självhjälps grupper är värdefulla
komplement i omhändertagandet av IBSpatienter.
❑ Deltagande i IBS-skolan gav större positiva effekter jämfört med att få skriftlig
information. Upplevd kunskap om IBS
förbättrades mer och mag-tarmsymtom
och mag-tarmspecifik ångest minskade mer
i gruppen som gått IBS-skolan jämfört med
gruppen som fått guideboken. Detta talar
för att IBS-skolan är en användbar metod för
att förmedla information till patienter med
IBS. Det är förmodligen inte enbart en fråga
om vilken information som förmedlas, utan
det är även en fråga om hur informationen
förmedlas.
Artiklar:
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Why do subjects with irritable bowel syndrome seek
health care for their symptoms?
Scandinavian Journal of Gastroenterology (2207) 42;
1194-1203.
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B, Simrén M.
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pilot study.
Submitted for publication
Ringström G, Störsrud S, Posserud I, Lundqvist S,
Westman B, Simrén M.
Structured patient education is superior to written
information in the management of patients with
irritable bowel syndrome – a randomized controlled
study.
In manuscript
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Att mänskliga känslor kan förnimmas i
magen har länge varit känt av människor, det bevittnar uttryck som ”fjärilar
i magen”, ”magkänsla” och ”stressmage”, och motsvarigheter finns även i
andra språk och kulturer.

I

ndivider som drabbas av affektiva
sjukdomar får ofta även symtom från
magen och hos patienter som söker
för funktionella tarmsjukdomar finns en
ökad förekomst av depression och ångesttillstånd. Interaktionen mellan psyke och
tarm är komplex och är till stor del okänd.
De senare årens forskning har dock kunnat
visa på möjliga mekanismer varför magen
reagerar på oro och stress. Innehållet i detta
avsnitt bygger främst på min avhandling
med titeln ”The emotional motor system
and gastrointestinal symptoms” och diskuterar möjliga mekanismer i samspelet
mellan psyke och magtarmkanalen.
Det emotionella motorsystemet (EMS)

CNS kommunicerar med tarmen inte bara
via det autonoma nervsystemet (ANS) utan
även med hjälp av neuroendokrina och neuroimmunologiska mekanismer. I CNS finns
det limbiska systemet, som utgörs av hypothalamus, hippocampus, amgydala, mediala
thalamus och anteriora cingulat kortex
(ACC) och dessa hjärnstrukturer utgör de
centrala delarna i det så kallade emotionella
motorsystemet (EMS) (figur 1). Hypothalamus spelar roll i att bibehålla den inre
homeostasen. Amygdala spelar en central
roll i att uttrycka och kommunicera känslor (till exempel ansiktsutryck vid glädje,
rädsla med mera), att lagra känslomässiga
minnen, och associera känslor till specifika
stimuli (konditionering). ACC integrerar
viscerala och autonoma signaler, vakenhet
och känslor, och reglerar även emotioner.
ACC signalerar även upp till prefrontal
kortex som vid behov kan styra vårt agerande utifrån rubbade jämvikter i systemet.
ACC består av en bakre kognitiv del och
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främre affektiv del. De perifera delarna av
EMS utgörs av det autonoma nervsystemet,
hypothalamus-hypofys-binjure (HPA) axeln
samt det endogena smärtlindringssystemet.
Stress aktiverar EMS och det spekuleras i
att både yttre (hot från omvärlden) och
inre (till exempel en infektion) ger snarlik
aktivering av EMS (figur 2). När systemet
fungerar normalt ska EMS snabbt både slå
på och av. Vid en patologisk stress däremot
kan störningar i EMS uppstå som både
kan leda till en över- och underfunktion.
Graden och durationen av en patologisk
stress, tidigare händelser i livet, genetiska
faktorer, kognitiva faktorer och stödjande
funktioner från omgivningen avgör hur en
patologisk stress påverkar individen.
Min avhandling hade till avsikt att undersöka hur det emotionella motorsystemet
hos människor associerar till symtom från
magtarmkanalen. Vi undersökte faktorer
associerade med magtarmsymtom hos en
grupp patienter med unipolar depression,
en sjukdom som kännetecknas av återkom-

Figur 1. De centrala delarna av det
emotionella motorsystemet.

mande episoder av depression, och däremellan långa remissionsperioder. Vi studerade
det autonoma nervsystemet med hjälp av
spektral analys av hjärtfrekvensvariabilitet på
en grupp patienter med refraktär IBS. I en
normal population studerades förmågan att

Figur 2. Det emotionella motor systemet (EMS).
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hämma HPA-axeln med hjälp av ett lågdos
dexametasontest och dess relation till IBSsymtom. Slutligen analyserade vi sambandet
mellan en funktionell polymorfism i enzymet katekol-O-metyltransferas (COMT)
och IBS/IBS-symtom. En översikt över
metod och resultat av de fyra delarbetena i
min avhandling presenteras i tabell 1.

Delarbete

Ångest/Depression
och symtom från magtarmkanalen

Förekomsten av ångest och/eller depression hos patienter med IBS som remitteras
till gastroenterolog är hög (33–59%). Även
i vår studie (IV) så hade patienter med IBS
höga HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) poäng (Tabell 2). Om ångest/
depression föregår symtomen på IBS, eller
är en konsekvens av dem är inte helt känt
men visst stöd finns att det åtminstone hos
vissa patienter så börjar ångest/depression
innan eller samtidigt med IBS-symtomen.
Huruvida IBS-symtomen försvinner om
de psykiska symtomen minskar vet man
heller inte, det har till och med framförts
att förekomst av ångest/depression är förknippad med sämre IBS-prognos. Det
finns också argument för att orsaken till
den ökade förekomsten av ångest/depression hos IBS-patienter är sekundärt till ett
ökat vårdsökande beteende och att någon
egentlig association mellan IBS och ångest/
depression inte finns. Det finns relativt få
studier där man studerar IBS-symtom hos
patienter med affektiva sjukdomar. En del
mindre studier har visat ökad förekomst av
IBS hos patienter med ångest, depression

Metod

Resultat

I

95 patienter med Unipolar Depression
jämfördes med 190 kontroller avseende
förekomst av IBS-symtom samt faktorer
associerade med IBS-symtom undersöktes. 73 patienter och 156 kontroller
returnerade frågeformulären (GSRS-IBS
och HADS). Journaler från vårdcentral
granskades för en tioårsperiod avseende
kronisk värk och IBS-symtom.

Vi fann en stark association mellan
symtom på ångest/depression och IBSsymtom hos patienterna med unipolar
depression men de patienter som var i
remission skildes sig inte från kontrollerna.
Hos patienterna med unipolar depression
var IBS-symtom associerade till kronisk
muskuloskeletal värk, till ett ökat sökande i
sjukvården samt till SSRI-medicinering.

II

Det autonoma nervsystemets funktion
med hjälp av korttids hjärtfrekvensvariabilitet undersöktes hos 18 refraktära
IBS-patienter och 36 kontroller.

Vi fann att patienter med IBS hade en ökad
sympatikusaktivitet jämför med kontrollerna i vila samt efter tilttest.

III

Förmågan att hämma HPA-axeln med
hjälp av ett lågdos Dexametasontest
undersöktes hos ett urval ur den normala
befolkningen (n=124). Vi studerade postdexametason kortisol relation till olika
IBS-symtom (GSRS-IBS).

Vi fann att de individer med intermediär
hämning av HPA-axeln tenderade att ha
mindre IBS-symtom (total GSRS-IBS score).
Diarré och symtom på för tidig mättnad
var signifikant mindre förekommande
hos de med intermediär hämning av
HPA-axeln.

IV

Katekol-O-metyltransferas (COMT) är ett
viktigt enzym i nedbrytning av katekolaminer. Vi undersökte val158met COMT
polymorfism hos 78 patienter med IBS
och hos 274 kontroller. Val/val homozygoter bryter ner katekolaminer 3–4
gånger snabbare än met/met homozygoter.

Vi fann en trend att patienter med IBS
hade en lägre förekomst av heterozygot
val/met allelen. Hos kontrollerna var met/
met allelen signifikant associerad till
mer IBS-symtom samt val/met allelen
signifikant skyddande mot IBS-symtom. I
hopslagning av hela materialet kvarstod
den heterozygota val/met genotypen som
signifikant skyddande mot IBS.

Tabell 1. Sammanfattning av metod och resultat i de fyra delarbetena i avhandlingen
”The Emotional Motor System and Gastrointestinal Symptoms”.

samt dystymi. I vår studie (I) så fann vi att
de patienterna med en etablerad diagnos
av återkommande depressioner hade högre
GSRS-IBS (Gastrointestinal symptom
rating scale-IBS) poäng än kontrollerna.
Men de patienter som var ur sin depression
(HADS-D <8) skiljde sig inte avseende IBS-

IBS
(n=76)

Unipolar
Depression
Hög IBS poäng
(n=35)

Unipolar
Depression
Låg IBS poäng
(n=38)

Kontroller
Hög IBS
poäng
(n=67)

Kontroller
Låg IBS
poäng
(n=203)

Medelålder

33.4

62.8

64.2

53.0

56.4

Kvinnor

86 %

69 %

53 %

60 %

48 %

Total GSRS-IBS poäng

34.5
(p<0.001)***

28.0
(p<0.001)***

3.0
(p=0.003)**

21.0

4.0

Total HADS poäng

12.0
(p<0.001)***

19.0
(p<0.001)***

4.5
ns

8.0
(p<0.001)***

5.0

HADS-Ångest

8.0
(p<0.001)***

8.0
(p<0.001)***

3.0
ns

5.0
(p<0.001)***

3.0

HADS-Depression

4.0
(p=0.002)**

8.0
(p<0.001)***

2.5
ns

4.0
(p=0.001)**

2.0

Tabell II. Patienter med IBS samt individer med IBS-liknande symtom (kontroller från en normal population samt deprimerade patienter) har alla högre HADS, HADS-ångest samt HADS-depression poäng.
Patienterna med IBS samt de deprimerade patienterna jämförs med den totala kontroll gruppen
(n=270), medan kontrollerna med höga GSRS-IBS poäng jämförs med kontrollerna med låga GSRS-IBS
poäng. HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale. GSRS-IBS = Gastrointestinal Symptom Rating
Scale-IBS. Statistik: Mann-Whitney test. *** p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05
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symtom jämfört med kontrollerna (Figur 3)
trots att de sökt mer för IBS än kontrollerna
under en tio års period. Detta skulle kunna
indikera att när depressionen avtar så avtar
även IBS-symtomen.
Även de individer med IBS-symtom som
inte sökte vård (non-patient IBS) hade högre
HADS score vilket skulle kunna stödja ett
”sant” samband mellan symtom på ångest/
depression och IBS. Tabell 3 visar hur de
olika IBS-symtomen (även dyspepsi och
gastroreflux redovisas) korrelerar till ångest
respektive till depression hos patienter med

Figur 3. Patienter med unipolar depression i
remission skiljer sig ej i IBS symtom jämfört med
individer från en normal befolkning.
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återkommande depressioner, hos patienter
med IBS samt hos individer från en normal
befolkning. Nivån av korrelation är lägst hos
patienter med IBS, vilket vi tolkar bero på
att IBS-patienterna befinner sig på en högre
nivå i GSRS-skalorna och har därför mindre
möjlighet att nyansera sina magtarmsymtom. Sammanfattningsvis så finns de största
korrelationerna i alla tre grupperna (Deprimerade, IBS och kontroller) mellan ångest
och buksmärta, mellan ångest och diarréer samt mellan ångest och dyspepsi. En
möjlig bakomliggande mekanism till dessa
samband kan vara en direkt eller indirekt
(via ANS) effekt av CRH (Corticotropin
releasing hormone). Till exempel så finns
CRH1-receptorer i amygdala som medierar
ångestsymtom och samma receptor finns i
kolon som medierar där ökad motilitet och
ökad visceral känslighet. CRH2-receptorer
finns i magsäcken där de medierar hämning
av ventrikelmotoriken vilket skulle kunna
hänga ihop med symtom på tidig mättnad
och dyspepsi (Figur 4). Även markörer på
inflammation är ökade hos patienter med
IBS med ångest vilket skulle kunna vara en
annan betydande faktor. Slutligen så påverkas psyket naturligtvis även av det faktum
att ha kroniska symtom från magen vilket
bidrar till en ondcirkel.
Autonoma nervsystemet och IBS

Autonoma nervsystemet är en länk mellan
CNS och det enteriska nervsystemet
(ENS) och påverkar motilitet, sekretion
och immunsystemet i tarmen. Vid ångest
och vid en akut stressituation sker inom
sekunder en aktivering av det sympatiska
nervsystemet via inverkan av corticotropin releasing hormone (CRH) och noradrenerga neuron i locus ceruleus. Parallellt
hämmas den vagala delen av parasympatiska
nervsystemet vilket leder till minskad ventrikelmotorik. Däremot får man vid stress
en ökning av den sakrala parasympatiska
aktiviteten som ger ökad kolon motilitet.
På 80- och 90-talen användes olika metoder att mäta det autonoma nervsystemet på
patienter med IBS, till exempel undersöka
variationen i hjärtfrekvens samt blodtryck
vid olika stimuli samt mätning av urin
katekolaminer. Resultaten var skiftande
men tydde på att både adrenerg och kolinerg funktion var störd hos IBS-patienter.
Dessa studier har delvis kritiseras för att
kräva patientens aktiva medhjälp i experimenten. Modern datorteknik har gjort det
möjligt att bearbeta EKG-signalen med så
kallad spektral analys av hjärtfrekvensvaria-
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HADS poäng
rs (p-värde)

HADS-Ångest
rs (p-värde)

HADS-Depression
rs (p-värde)

Total GSRS-IBS poäng

0.537 (<0.001)***
0.205 (0.074)
0.400 (<0.001)***

0.518 (<0.001)***
0.216 (0.059)
0.422 (<0.001)***

0.470 (<0.001)***
0.133 (0.247)
0.260 (<0.001)***

Buksmärta

0.463 (<0.001)***
0.178 (0.122)
0.301 (<0.001)***

0.479 (<0.001)***
0.220 (0.055)
0.378 (<0.001)***

0.382 (<0.001)***
0.106 (0.360)
0.170 (0.004)**

Uppblåsthet/gaser

0.458 (<0.001)***
0.127 (0.272)
0.371 (<0.001)***

0.436 (<0.001)***
0.134 (0.245)
0.378 (<0.001)***

0.396 (<0.001)***
0.076 (0.510)
0.252 (<0.001)***

Förstoppning

0.281 (0.016)*
0.120 (0.298)
0.235 (<0.001)***

0.184 (0.120)
0.076 (0.512)
0.295 (<0.001)***

0.307 (0.008)**
0.164 (0.155)
0.089 (0.135)

Diarré

0.509 (<0.001)***
0.131 (0.256)
0.357 (<0.001)***

0.549 (<0.001)***
0.210 (0.067)
0.378 (<0.001)***

0.400 (<0.001)***
-0.020 (0.865)
0.226 (<0.001)***

Tidig mättnadskänsla

0.458 (<0.001)***
0.174 (0.130)
0.293 (<0.001)***

0.462 (<0.001)***
0.123 (0.288)
0.278 (<0.001)***

0.443 (<0.001)***
0.179 (0.120)
0.189 (0.001)**

Gastroesofagal reflux

0.235 (0.047)*
0.195 (0.092)
0.243 (<0.001)***

0.263 (0.026)*
0.147 (0.206)
0.220 (<0.001)***

0.158 (0.158)
0.224 (0.052)
0.190 (0.001)**

Dyspepsi

0.456 (<0.001)***
0.315 (0.006)**
0.272 (<0.001)***

0.463 (<0.001)***
0.315 (0.006)**
0.273 (<0.001)***

0.412 (<0.001)***
0.248 (0.031)*
0.195 (0.001)**

Tabell III. Korrelationen mellan HADS/HADS-ångest/HADS-depression och olika magtarmsymtom
hos patienter med återkommande depressioner (n=73), hos patienter med IBS (n=77) (fet stil) samt
hos individer som representerar en normal befolking (n=283) (kursiv stil). HADS=Hospital Anxiety and
Depression Scale. GSRS-IBS =Gastrointestinal Symptom Rating Scale for irritable bowel syndrome.
Statistik: Spearmans korrelations test.
*** p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05

Figur 4.
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biliteten (HRV) och man kan därigenom
får ett bättre och exaktare selektivt test
på sympatikus respektive parasympatikus
aktivitet. Snabba variationer i hjärtfrekvensen avspeglar parasympatikusaktivitet
och ansamlar sig i det högfrekventa bandet
(HF) vid spektral analys medan mindre
snabba variationer i hjärtfrekvensen avspeglar sympatiska nervsystemet och syns i det
medelfrekventa bandet (MF). Vi mätte
HRV på 18 patienter med refraktär IBS och
36 köns- och åldersmatchade kontroller, i
liggande under vila och under kontrollerad
andning (12 andetag/minut) samt under tilttest (tippbräda) (II). Vi fann att i vila och
efter tilttest så hade patienterna med IBS
högre aktivitet i MF-bandet, det vill säga
en högre sympatikusaktivitet jämfört med
kontrollerna. 8 av de 18 IBS-patienterna
översteg 90% percentilen hos kontrollerna
i MF-bandet. Efter våran studie har ytterligare studier både med korttids-HRV och
långtids-HRV (t.ex. 24 timmars HRV)
kunnat påvisa störd autonom funktion hos
IBS-patienter med framförallt än förhöjd
sympatikus-/parasympatikuskvot vilket går
i linje med vårat resultat. I dessa studier har
dock vagal dysfunktion varit det mest framträdande. Vid blodflödesmätning i tarmen
vid stress som ett mer specifikt test för den
autonoma funktionen i tarmen har man
funnit att både IBS-patienter och kontroller får nedsatt blodflöde av stress men att
det för IBS-patienter tar längre tid att få
tillbaka normalt blodflöde igen.
Hypothalamushypofys-binjure (HPA) axeln

HPA-axeln och dess hormoner, CRH,
Adrenocorticotropin (ACTH) och kortisol
är nödvändiga för att vi ska kunna reagera på stress och vidmakthålla kroppens
homeostas. Vid stress samspelar HPAsystemet med det autonoma nervsystemet.
Jämfört med ANS är HPA-axeln långsammare men mer ihållande i att reagera på
stress. Kortisol som utsöndras från binjurecortex efter stimulering med ACTH spelar
en viktig roll i hämning av inflammation.
Efter en viss latens utövar kortisol sedan
negativ feedback på hypothalamus och
hypofys med hämning av CRH respektive
ACTH-insöndring, och stänger därmed av
stressvaret. Denna avstängning av kroppens
försvarsreaktion mot stress är viktig, då den
annars kan bli skadlig för kroppen om den
verkar för länge. Det finns två receptorer
för kortisol i hjärnan, mineralcorticoid
receptorn (MR) som har hög affinitet för
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Figur 5. Hos ett urval av en normal befolkningen så är intermediära nivåer av
postdexametason kortisol skyddande mot symtom på diarré och tidig mättnadskänsla.

IBS patienter (n=18)

Kontroller (n=36)

67 NS
69 NS
76 NS

65
68
78

Total Power (mHz2)
Liggande
Andning 12/min
Tilttest

4.1 p=0.009*
4.3 NS
4.4 p=0.019*

3.8
4.1
4.2

Medelfrekvens band (mHz2)
Liggande
Andning 12/min
Tilttest

3.6 p=0.005*
3.3 NS
4.2 p=0.04*

3.2
3.1
3.9

3.8 NS
4.1 NS
3.5 NS

3.7
3.9
3.5

Hjärtfrekvens:
Liggande
Andning 12 /min
Tilttest

Högfrekvens band (mHz2)
Liggande
Andning 12/min
Tilttest

Tabell IV. Spektral analys av hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) hos patienter med refraktär IBS jämfört med kontroller. Patienter med IBS har ökad aktivitet i medelfrekvensbandet (MF) i liggande
samt efter tilttest vilket avspeglar ökad sympatikusaktivitet.

kortisol och är aktiv under basala förhållanden då det råder låga kortisolnivåer,
samt glucocorticoid receptorn (GR) som
har låg affinitet och aktiveras endast vid
höga nivåer av kortisol såsom under stress
och vid kortisoltoppen på morgonen.
Hippocampus har en viktig roll i att styra
HPA-axeln. Under basala förhållanden så
hålls HPA-axeln ”i schack” med hjälp av
MR-effekter i hippocampus. Vid akut och
kronisk kortisolstegring så får man istället
en hippocampal aktivering av HPA-axeln
(och även en aktivering via amygdala). I
den normala akuta stressfasen hos den friska

individen motverkas denna stimulering av
HPA-axeln av den negativa feedbacken på
hypothalamus och hypofysnivå. Men vid
kronisk patologisk stress kan den positiva
feedbacken ta överhand och ett maladaptivt
stresstillstånd uppstår. En annan mekanism
som kan leda till rubbning i HPA-axeln vid
långvarig stress är att hippocampus ”bränns
ut” och då får man istället en bristande hippocampal basal hämning av HPA-axeln. Till
exempel vid posttraumatiskt stressyndrom
har man kunnat påvisa att hippocampus
minskar i storlek. Vid långvarig stimulering
av HPA-axeln förändras även känsligheten
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i hypofys och binjurar. Sjukdomar som
förknippas med kronisk patologisk stress
såsom depression och posttraumatiskt
stressyndrom har visat sig leda till störd
HPA-funktion (både över- och underfunktion). Det har spekulerats i att en kronisk
stress först leder till ökad HPA-funktion
med hyperkortisolism men att detta i vissa
fall sedan övergår till en underfunktion i
HPA-axeln med hypokortisolism. Ett sätt
att mäta funktionen på HPA-axeln är med
lågdos Dexametasonhämningstest. En
lågdos Dexametason (3.5 mikrogram/kg)
ges kl 22 på kvällen och morgonen därpå
mellan kl 8 och 9 tas serum kortisol. Ett
högt postdexametason kortisol indikerar ett
”för aktivt” och svårhämmat HPA-system
(ökad ”CRH drive”). I vår studie utförde vi
Dexametasonhämningstestet på 124 individer från en normal befolkning. Innan testet
fyllde försökspersoner i enkäterna GSRSIBS och HADS. Intressant nog fann vi att
både diarré (adjusted OR 5.7) och tidig
mättnadskänsla (adjusted OR 6.7) var mer
förekommande bland de med höga post
dexametason kortisolvärden (övre kvartilen)
jämfört de med intermediär kortisolvärden (Figur 5). Diarré och tidig mättnad är
symtom som ofta förknippas med stress och
den minskade förmågan att hämma HPAaxeln hos dessa individer med diarré och
tidig mättnad symtom skulle kunna bero
på en ökad CRH-aktivitet som direkt och/
eller indirekt påverkar motoriken i magtarmkanalen. Resultaten kvarstod även vid
justering av HADS-poäng vilket tyder på
att effekten av den bristande HPA-hämning på magtarmsymtomen var oberoende
av ångest/depression. Symtomen diarré
och tidig mättnad var även mer förekommande bland de individer som hade låga
kortisolnivåer (nedre kvartilen) efter post
dexametasontest (Figur 5). Fenomenet med
hypersuppression av HPA-axeln är mindre
studerat och vi har ingen bra förklaring till
detta fynd. Även vid andra tillstånd som
fibromyalgi, kronisk trötthet, och posttraumatisk stress syndrom har man funnit
tecken på hypersuppression av HPA-axeln
och IBS har ju till exempel viss comorbiditet med fibromyalgi. Som tidigare nämnts
hävdar en del att långvarig överaktivitet i
HPA-systemet så småningom över går i en
permanent underfunktion. CRH-belastning
har genomfört på IBS patienter. Fukodo et al
och Dinan et al fann att patienter med IBS
hade en ökad ACTH- och kortisolutsöndring efter CRH-test. Däremot så utförde
Böhmelt et al ett liknande experiment och
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met/met

val/met

val/val

IBS (n=76)
Kvinnor (n=65)
Män (n=11)

30 %
35 %
0%

42 % (*)
40 % (*)
54 %

28 %
25 %
46 %

Controls (n=298)
Women (n=157)
Men (n=141)

27 %
31 %
22 %

51 %
52 %
51 %

22 %
16 %
27 %

Tabell V: Fördelningen av val158met COMT polymorphism hos patienter med IBS jämfört med ett
urval från en normal population. Den heterozygota val/met genotypen tenderade att vara mindre
vanlig i IBS-populationen: Män+kvinnor (42 % vs 51 %; Chi-square (1) 2.06; p=0.15) och bara kvinnor
(40 % vs 52 %; Chi-square (1) 2.76; p=0.10)
(*) Statistiskt gränssignifikans

met158met

val158met

val158val

22
(33 %)

30
(45 %)

15
(22 %)

Justerat OR:1.92
(0.99-3.83)

Justerat OR: 0.51
(0.27-0.93)*

NS

45
(22 %)

113
(56 %)

45
(22 %)

Höga GSRS-IBS poäng (n=67)

Låga GSRS-IBS poäng (n=203)

Tabell VI. Fördelningen av val158met COMT polymorphism hos ett urval av en normal befolkningen
med höga GSRS-IBS poäng (övre kvartilen) jämfört med de med låga poäng. Den homozygota met/
met genotypen var mer vanlig och heterozygoten val/met signifikant mindre vanlig hos de med IBSlika symtom. Odds ratio (OR) justerat för kön, ålder, BMI, ångest, depression och kronisk smärta.

fann istället att IBS-patienterna hade en
minskad utsöndring av ACTH och kortisol
efter CRH-belastning. Dessa motstridiga
resultat kan bero på olika kategorier av IBSpatienter inkluderade i studierna alternativt
tala för ett olinjärt samband liknande det vi
fann. För vidare studier vore det intressant
med ett kombinerat CRH/dexametason
belastning som är mer känslig i att få fram
ett hyperaktivt HPA-system.
Katekol-O-Metyltransferas (COMT)

Katekolaminer (adrenalin, noradrenalin
och dopamin) är viktiga signalsubstanser
i stressystemet och spelar även roll i den
endogena smärtmoduleringen. KatekolO-Metyltransferas (COMT) är det första
enzymet och det reglerande enzymet i nedbrytningen av katekolaminer. Det finns
genetiska skillnader i funktionen av COMT,
och dessa skillnader har visat sig ha betydelse för upplevelsen av smärta, hanteringen
av negativa stimuli samt för ångest alla faktorer som kan tänkas påverka IBS-symtom.
Den funktionella polymorfismen val158met
COMT medför skillnader i COMT funktion. Genotypen val/val har en 3–4 ökad
aktivitet i COMT-enzymet i jämförelse
med met/met genotypen och heterozygoten val/met har intermediär aktivitet. Met/
met genotypen har funnits var associerad

till ökad experimentell smärta hos friska,
och har även funnits i ökad förekomst hos
patienter med fibromyalgi samt vid kronisk
huvudvärk. Val/val genotypen har däremot
hos kvinnor funnits vara associerad till
ångest. Vi analyserade polymorfismen val158met COMT hos 76 patienter med IBS
och hos 274 individer representativa för en
normal befolkning och denna studie är vad
vi vet den första som kartlägger COMTfunktion i relation till IBS-symtom. I vår
studie fann vi en trend för en minskad
förekomst av den heterozygota genotypen
(val/met) hos IBS-patienterna jämfört bland
kontrollerna (Tabell V). Hos individerna
representativa för normal befolkningen fann
vi att den heterozygota val/met genotypen
var signifikant skyddande mot IBS-symtom
och met/met genotypen var associerad till
signifikant ökade IBS-symtom (Tabell VI).
Då vi slog ihop IBS-patienterna med kontrollerna så kvarstod en signifikant skyddande effekt av den heterozygota val/met
genotypen. Analogt med studien på HPAaxelfunktionen som nämnts tidigare så fick
vi även här ett olinjärt samband och det
verkar som att ”lagom” funktion både i
HPA-axeln och i COMT är bäst. Avseende
de olika IBS-symtomen fann vi bland IBSpatienterna att val/val genotypen var associerad till diarré-dominerad IBS.
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IBS
(IV)
(n=74)

Unipolar Depression
Höga GSRS-IBS poäng(I)
(n=35)

Unipolar Depression
Låga GSRS-IBS poäng(I)
(n=38)

Kontroller med höga
GSRS-IBS poäng (IV)
(n=67)

Kontroller med låga
GSRS-IBS poäng (IV)
(n=203)

Antal besök per år i
primärvård

1.45
(p<0.001)***

1.62
(p<0.001)***

1.09
(p=0.049)*

1.25
(p<0.001)***

0.86

Andel som sökt för
funktionella GI-problem

100 %

50 %
(p<0.001)***

14 %
ns

32 %
(p<0.001)***

9%

Andel som sökt för IBS

100 %

45 %
(p<0.001)***

3%
ns

15 %
(p=0.011)*

5%

Andel som sökt för 2 eller
mer olika områden i kroppen
med kronisk smärta

41 %
(p=0.003)**

69 %
(p<0.001)***

26 %
ns

35 %
(p=0.035)*

22 %

20 %
(p=0.002)**
25 %
ns
28 %
(p=0.018)*

18 %
(p=0.046)*
41 %
(p<0.007)**
41 %
(p=0.001)**

3%
ns
9%
ns
31%
(p=0.064)(*)

14 %
(p=0.064)(*)
29 %
(p=0:034)*
27 %
(p=0.004)**

6%

Andel som sökt för trötthet

24 %
(p<0.001)***

19 %
ns

20 %
(p=0.010)*

17 %
(p=0.004)**

5%

Andel som sökt för
sömnsvårigheter

13 %
ns

61 %
(p<0.001)***

53 %
(p<0.001)***

18 %
P=0.069(*)

10 %

Andel som sökt för kronisk:
Huvudvärk
Nackvärd
Lumbago

17 %
12 %

Tabell VII. Patienter med IBS och individer med IBS symptom (individer från en normal population och patienter med unipolar depression) söker oftare primärvård för andra kroniska somatiska symptom under en tio års period. Patienter med IBS och patienter med unipolar
depression jämförs med den totala kontrollgruppen medan kontrollerna med höga GSRS-IBS poäng jämförs med de med låga poäng.
Statistik: Mann-Whitney och Chi2 test.

Andra oförklarliga
somatiska symtom och IBS

Det är känt att det bland IBS-patienter även
finns en ökad förekomst av andra oförklarliga somatiska symtom. Vi fann också att
patienter med IBS har en ökad besöksfrekvens i öppen vård i allmänhet, ett ökat antal
besök för kronisk smärta och för kronisk
trötthet (Tabell VII). Frekvensen av oförklarliga somatiska symtom hos så kallade ”nonpatient IBS” är mindre känd. En nyligen
publicerad finsk studie kunde dock visa på
en ökad comorbiditet av andra oförklarliga
somatiska symtom hos även ”non-patient
IBS”. Vi kunde även i vår studie påvisa att
individer representativa för en normal population och med hög GSRS-IBS-poäng även
hade en ökad besöksfrekvens i allmänhet,
mer utbredd smärtproblematik, mer huvudvärk, mer nackvärk, mer lumbago samt mer
trötthet jämfört med individer med lägre
GSRS-IBS-poäng (Tabell VII). Även de
patienter med återkommande depression
som hade hög GSRS-IBS-poäng hade mer
kronisk smärta jämför med de med lägre
poäng, däremot fanns ingen skillnad i trötthet och sömnsvårigheter (Tabell VII). Vi
drar därför slutsatsen att om man lider av
IBS-symtom (oavsett om diagnostiserad eller
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GSRS-IBS high score (n=35)

GSRS-IBS low score (n=38)

Antal medianläkemedel
(inkluderar även icke antidepressiva läkemedel)

5.7

4.5

p=0.243

SSRI

49%

24%

p=0.027*

SNRI

20%

26%

p=0.524

Tricycliska

14%

13%

p=0.889

Mianserin

14%

8%

p=0.383

Litium

31%

40%

p=0.473

Neuroleptika

9%

8%

p=0.916

Bensodiazepiner

38%

18%

p=0.050*

Tabell VIII. Andel av patienter med återkommande depressioner (n=73) som behandlas med olika
antidepressiva läkemedel. Patienter med höga GSRS-IBS poäng jämförs med de patienter som har låga
GSRS-IBS poäng (median). SSRI=Selektiva serotonin återupptagshämmare. SNRI=Selektiva noradrenalin upptagshämmare. Bensodiazepiner inkulderar även nitrozepam och fluntirazepam. SSRI och
bensodiazepiner var mer vanligt bland de patienter som hade höga GSRS-IBS poäng.

inte) så är risken ökad för att även besväras
av andra oförklarliga somatiska symtom som
kronisk värk. Förklaringen till detta samband är dock oklar. Möjliga mekanismer kan
vara ett ökad perifer känslighet för kroppssymtom generellt, eller en defekt i det endogena smärtlindringssystemet. Man kan också

tänka sig ett inlärt beteende att reagera till
kroppsliga symtom, genetiska orsaker eller
en reaktion till patologisk stress. Vid en akut
stress hämmas somatiska smärtsignaler förmodligen via serotonerga och noradrenerga
nervbanor. Analogt tror man att smärta
vid depression beror på en underfunktion
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i dessa system. Mindre är känt om visceral smärta hämmas vid akut
stress eller rent utav ökar. Den bakre delen av ACC tror man har
betydelse för den endogena smärtlindringen. Den har högt innehåll
av endogena opioider, och sänder hämmande signaler till amygdala
och kärnor i hypothalamus och sen vidare via opioda, serotoninerga,
noradrenerga nervbanor ner till bakre hornet i ryggmärgen där de
presynaptiskt hämmar afferenta smärtsignaler.
Hos patienter med depression är somatiska symtom associerad
med en mer svårare depression, och kvarvarande somatiska symtom
är ofta vanligt hos de patienter som inte når remission. Effekten
av antidepressiva på somatiska symtom kommer ofta tidigare vid
behandling av depression, men är i regel inte så effektiva på de
somatiska symtomen som på de psykiska. Det finns data på att de
antidepressiva med effekt både på serotonin och noradrenalin upptaget är mer effektiva än till exempel SSRI ensamt och man tror att
både noradrenerga och serotonerga system är involverade i smärtsymtomen. Intressant nog fann vi i vår studie (I) att IBS-symtom
var vanligare hos de deprimerade som behandlades med SSRI och
bensodiazepiner jämfört med övriga antidepressiva (Tabell VIII).
Detta skulle kunna bero på bristande effekt, mer ångestproblematik
men också naturligtvis pga. biverkningsprofilen. Sammanfattningsvis
så kanske en del IBS-patienter med mycket annan kronisk smärta
utgör en subgrupp av IBS-patienterna där patofysiologin liknar den
som hos patienter med depression med ett dysfunktionellt endogent
smärtlindringssystem. Det vore intressant att plocka ut just dessa
patienter för behandlingsstudier med läkemedel aktiva på serotonin
och noradrenalinsystemet?
Sammanfattning

Vi fann hos patienter med återkommande depressioner en association mellan symtom från magtarmkanalen och ångest-/depressionssymtom. Däremot skiljer inte deprimerade patienter som är i
remission med kontroller avseende IBS-symtom. Hur psyket påverkar tarmen är till stort del inte känt. En modell är det emotionella
motor systemet (EMS) som via det autonoma nervsystemet (ANS),
hypothalamus-hypofys-binjureaxeln (HPA-axeln) samt det endogena
smärtlindringssystemet direkt eller indirekt påverkar magtarmkanalen. Vi fann att patienter med IBS har en ökad sympatikusaktivitet,
att individer från en normal befolkning med IBS-symtom har en
avvikande hämning av HPA-axeln, liksom även skiljer sig i förmåga
att bryta ner katekolaminer jämfört med individer som inte har
IBS-symtom. Att ha IBS-symtom oavsett om du är en IBS-patient,
en patient med depression, eller från en normal befolkning så är det
vanligare att man även har annan kronisk somatisk smärta.
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Bästa medlem!
Så har vi då kommit in i mars månad, och kung Bore börjar
släppa sitt grepp om vintern.
Dagarna blir ljusare och längre. Och nu får vi se fram emot
semestern och planera den.
På hemsidan kan ni läsa en rapport från Gunilla Strand som
är vår svenska representant till ESGENA.
Hemsidan uppdateras ofta, så gå gärna in och läs på den.
I januari åkte jag på SADE-mötet i Oslo. Tyvärr var det få
deltagare från Sverige, ca 25–30 st.
Huvudtemat i år var polypectomi och premaligna tillstånd
i colon och rektum. Det var många bra föreläsare och många
fina bilder som visades.
Vi fick bl.a. se ett flertal bilder på olika förändringar i colon,
och om allt skall tas bort, vem ska ta bort dessa? Hur kirurgen
ser på polypen, vilken teknik man kan använda sig av och
vilka tillbehör som kan behöva användas, allt för att minimera
risken för komplikationer. Det finns många olika sätt att ta
bort en polyp på – EMR, ESD och TEM. Några av föreläsarna
pratade även om olika screeningmetoder av colorektalcancer,
men än så länge finns det inga riktigt bra metoder för det.
Nästa år kommer SADE- mötet att äga rum i Stockholm.
Nu ser vi fram emot Gastrodagarna i Göteborg.
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Kallelse till SEGPs årsmöte
Årsmötet hålls i Eriksbergshallen Göteborg, tisdag 5 maj kl. 17.10–18.10.
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordningen:

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson
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Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande & sekreterare
Val av två justeringsmän
Föregående mötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Kassörens rapport
Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Medlemsavgiften
12. Inkomna frågor/skrivelser
13. Val av ny styrelse
14. Val av två revisorer
15. Val av valberedning
16. ESGENA
17. Övriga frågor
18. Nästa årsmöte
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