gastrokuriren

Gastrokuriren
tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

Nummer 2 • År 2007 • Volym 12

Svenska Gastrodagarna
2–4 maj 2007 i Uppsala
www.gastrodagarna.se

Gastrokuriren
Tidskrift för
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Utkommer med 5 nummer per år.
ansvarig utgivare :

Christer Staël von Holstein
Kirurgiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund
Tel 046-17 23 83
Fax 046-17 23 35
christer.stael_von_holstein@med.lu.se
redaktör :

Jonas Halfvarson
Mag-tarmsektionen, Medicinkliniken
Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro
Tel vx 019-602 10 00, Fax: 019-602 17 74
jonas.halfvarson@orebroll.se
produktion :

Mediahuset i Göteborg AB
layout :

Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
Åkessons Tryckeriaktiebolag, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1651-0453

Nr 3:
Nr 4:
Nr 5:

Gastroenterologin måste växa!

T

vå år går snabbt när man har
roligt och i samband med årsmötet är det dags för mig att lämna
stafettpinnen vidare. Det är brukligt att
man som ordförande summerar vad som
hänt i föreningen under mandatperioden.
Detta kan kanske leda läsaren att tro att
det framförallt är ordförandes insatser
som för föreningen framåt, men så är det
inte alls. Styrelsearbete är i allra högsta
grad ett teamwork och det har varit en
förmån och mycket stimulerande att få
arbeta med alla kreativa, ambitiösa och
trevliga styrelsekollegor under dessa år! Ett
varmt tack till er alla för värdefulla insatser
för föreningen, mycket trevlig gemenskap
och för den välvilja ni visat mig!
Mycket har hänt under dessa två år. Vi har
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ändrat inriktningen för våra vetenskapliga
möten. Som vår vetenskaplige sekreterare
belyser i sin spalt innebär överföring av
fria föredrag och posters från riksstämman att vår roll på stämman förändras till
att arrangera mera övergripande symposier inom gastroenterologi av intresse för
en bredare publik inom läkarkåren. Vi
koncentrerar det vetenskapliga utbudet
till Svenska Gastrodagarna liksom mera
riktade utbildningsinsatser mot gastroenterologer. Styrelsen har också knutit
arrangemanget kring Svenska Gastrodagarna närmare till sig och tryggat mötet
med långsiktiga samarbetsavtal med
läkemedelsindustri och Congrex som
teknisk kongressarrangör. Efter Uppsala
ser vi fram emot en fortsättning i Jönköping 2008, följt av Göteborg 2009 och
Stockholm 2010. Arbetet i Jönköping är
redan långt framskridet under ledning av
Christer Grännö och Axel Ros.
Gastrokuriren har innehållsmässigt och

kvalitetsmässigt ökat i omfång och detta
förkongressnummer är exempel på fortsatt utveckling. Den nya hemsidan har
under den nyinrättade redaktörens och
webbmasterns ledning utvecklats och
väckt berättigad uppmärksamhet. Vi har
även engagerat oss djupare i nordiskt
samarbete kring endoskopifrågor i ett nu
omstrukturerat SADE. Den nyinrättade
utbildningskommittén under ledning

Christer Staël von Holstein
Ordförande i SGF

av vår facklige sekreterare har startat ett
framåtsyftande arbete kring målbeskrivning och gastroenterologi i en föränderlig
tid. Stadgarna kommer, om årsmötet godkänner våra förändringar, att reformeras
och föreningens ekonomi är stark. Detta
gör att vi nu har ekonomiska möjligheter
att starta ett mycket ambitiöst program
med nationella policydokument inom 14
olika områden, till gagn för en högre kvalitet i vården av våra patienter.
Vi har försökt att leva upp till föreningens

syfte och medlemmarnas förväntningar,
men mycket återstår att göra! Enligt min
mening finns det fortfarande alltför få
medicinska gastroenterologer. Gastroenterologin måste växa och växa snabbare.
Inte bara föreningen utan samtliga nuvarande specialister i landet måste känna ett
gemensamt ansvar för att attrahera unga
läkare till specialiteten och att arbeta för
en ökning av antalet utbildningsplatser.
Vi måste också värna och utveckla samarbetet mellan kirurger och medicinare
inom vårt område. Alltför ofta hindrar
revir och prestigekänslor viktigt utvecklingsarbete. Vårt land är på grund av
geografiska och demografiska skillnader
sådant att en modell inte passar överallt.
Min förhoppning är därför att föreningen
även framledes kommer att vara en viktig
arena för mötet mellan medicinskt och
kirurgiskt inriktad gastroenterologi så att
vi tillsammans hittar de bästa lösningarna
till fromma för våra patienter.
Christer Staël von Holstein
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Välkomna till Gastrodagarna!

J

ag skulle vilja hälsa Er alla hjärtligt
välkomna till ”de nya Gastrodagarna”
i Uppsala. Vi inom organisationskommittén känner oss mycket nöjda med det
program vi kan erbjuda och hoppas att Ni
alla får ut mycket av dagarna i Uppsala.
Planerandet av programmet har skett i
samarbete mellan SGF:s styrelse och den
lokala organisationskommittén med Per
Sangfelt i spetsen, och detta samarbete har
förlöpt mycket väl! SGF:s styrelse skulle
redan nu vilja tacka de lokala arrangörerna
för ett strålande jobb med att organisera
mötet och ge en eloge för deras samarbetsvilja! Sistnämnda inte minst mot bakgrund av att programmet har förändrats
flera gånger under resans gång.
Som ni alla märker så har vi inför årets

möte tagit bort postgraduatekurserna och
i stället inkorporerat dessa programpunkter i det allmänna programmet som har
utökats med en dag. Vår förhoppning och
önskan är att fler skall få ta del av den
värdefulla information som tidigare givits
i form av postgraduatekurser. Vi tar gärna
emot synpunkter på detta! Hur skall vi
förhålla oss vid framtida evenemang?
Det är också en stor glädje att notera
att vi har tre synnerligen prominenta högtidsföreläsare – Keith Lindor, Jean Frédé-

ric Colombel och Markus Lerch! Alla tre
kommer att dela med sig av sin stora erfarenhet inom tre kliniskt mycket relevanta
områden, nämligen primär skleroserande
kolangit, Mb Crohn och akut pankreatit.
För Er som inte känner till dessa föreläsare
i detalj rekommenderar jag en sökning på
deras namn i PubMed så förstår Ni att det
är riktiga ”höjdare” som vi har fått hit!
Intresset för att skicka in abstracts till
mötet har varit stort och vi har accepterat 55 arbeten för presentation, vilket
avspeglar en hög vetenskaplig aktivitet
inom Gastro-Sverige. Den goda responsen tolkar vi inom SGF:s styrelse som att
det var ett riktigt beslut att flytta abstract-verksamheten från Riksstämman,
eftersom det endast var 18 abstracts som
presenterades i Stockholm 2005. Vi är
övertygade om att tillskottet av presentationer av originalarbeten kommer att
höja den vetenskapliga nivån på Gastrodagarna! Jag uppmanar Er alla att flitigt
besöka posterhallen och diskutera vetenskap (och annat…) med författarna. Posterpresentatörerna kommer åtminstone
att närvara vid sina postrar under lunchen
på torsdagen, men även vid andra tider
under mötet. Bedömningen av abstracten har skett på sedvanligt sätt med 2–4
bedömare per abstract, och ett antal av de

Magnus Simrén

arbeten som fått högst betyg har tagits ut
till muntlig presentation på torsdagen.
Om Ni trodde att vi nu vilar oss och njuter
av att årets Gastrodagar är färdigplanerade
så tror Ni fel… Planeringen inför kommande Gastrodagar pågår för fullt och
arrangörerna för nästa års Gastrodagar i
Jönköping är redan igång. Dessutom är
det nu bestämt att Gastrodagarna 2009
kommer att vara i Göteborg och 2010 i
Stockholm.
Med dessa ord vill jag hälsa Er alla väl-

komna till de nya Gastrodagarna. Kom
ihåg att det är vi tillsammans som ser till
så att detta blir ett lyckat evenemang,
både från ett vetenskapligt och socialt
perspektiv!
Magnus Simrén
Vetenskaplig sekreterare SGF
Magnus.simren@medicine.gu.se

Félag sérfæðinga í meltingarsjúkdómum
Iceland Society of Gastroenterology
Welcome to Iceland in June 6–9, 2007 for the XXXVIII
Nordic Meeting of Gastroenterology
Main Topics:

•  IBD
•  IBS
•  Cancer coli screening
•  Hepatology
Important Dates:
Deadline for abstract submission:  April 1st, 2007
Notification for abstract acceptance:  April 30th, 2007
Dealine for early registration:  March 1st, 2007
Conference:  June 6–9, 2007
Website for further information, preliminary program and registration:
http://skraning.iii.is/gastro2007/
Organizing Committee: Sjöfn Kristjánsdóttir (President), Sigurjón Vilbergsson, Trausti Valdimarsson
Conference Organizer: Iceland Incentives Inc. Hamraborg 1–3, IS-200 Kópavogur, Iceland
Tel: +354 554 1400 • Fax: +354 554 1472 • e-mail: gastro2007@iii.is
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gastro i uppsala

Gastro i Uppsala

– lokal arrangör för Gastrodagarna
I maj är det dags för Sveriges största
möte helt tillägnat gastroenterologi
– Svenska Gastrodagarna.
Flera viktiga förändringar av kongressen har också genomförts och de ”Nya
Gastrodagarna” går därmed av stapeln
för första gången.
Det är de medicinska och kirurgiska
gastroenterologerna vid Akademiska
sjukhuset som står som värd.
Gastrokuriren for till Uppsala för att ta
reda på hur man organiserat det kliniska arbetet där, och fick också träffa
flera av dem som arbetat med att ta
fram själva programmet.

G

astroenterologin vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala är uppdelad
på två kliniker – en för medicinsk gastroenterologi och så har kirurgerna också sin del. Kirurgerna är i sin
tur uppdelade i flera olika sektioner – när
det gäller gastroenterologin så handlar det
om sektionen för kolorektalkirurgi samt
för övre GI-kirurgi.
Lokala programkommittén

En dag i mitten av mars träffar vi fem av
de åtta som ingår i programkommittén
för Gastrodagarna: Per Sangfelt, sektionschef medicinsk gastroenterologi, Urban
Karlbom, kolorektalkirurg och ansvarig
för IBD på kirurgsidan, Inger Sandström,
sjuksköterska på mag/tarmmottagningen,
Anders Rönnblom, överläkare på gastrosektionen samt Magnus Sundbom, sektionschef övre GI-kirurgi.
Per kom till ”Ackis” – som är det namn
både invånarna och läkarna i Uppsala i
dagligt tal använder för sjukhuset – 1997.
Han har en något ovanlig, men spännande
bakgrund som utbildad infektionsläkare/
hepatitdoktor i Stockholm.
Urban, som tidigare haft en post i SGFs
styrelse, har tjänstgjort här sedan 1992.
Inger har mycket lång erfarenhet av
att arbeta på sjukhuset. Hon började på
avdelningen redan 1983, sin nuvarande
position har hon haft i cirka fyra år.
Anders kom hit 1997, och Magnus började året efter.
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Fem av de åtta personerna som ingår i programkommittén. Från vänster: Magnus Sundbom,
Anders Rönnblom,  Urban Karlbom, Per Sangfelt och Inger Sandström.

I programkommittén ingår dessutom
Wilhelm Graf, sektionschef kolorektal
kirurgi, Catarina Lundell, avdelningschef för kirurgmottagningen och Ulrika
Dovner, sektionsledare för skopimottagningen.
Inga vattentäta skott

Kirurgin och den medicinska gastroenterologin är uppdelade i Uppsala, men
Urban påpekar att de på nedre GI har
mottagningsdagar gemensamt med medicinarna vissa dagar i veckan.

– Vi delar helt enkelt på mottagningslokalerna, berättar Per, och Urban konstaterar att det i sin tur innebär att det
blir kortare kontaktvägar och därmed ett
ökat samarbete.
Så här har man arbetat i några år, och
man tycker det fungerar bra.
– Kirurgerna har huvudansvaret för
opererade UC-patienter, säger Anders.
– Vi sköter de patienter som haft större
kirurgi, som ulcerös colit och bäckenreservoar, men det är inte några vattentäta
skott, påpekar Urban.
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Urban Karlbom

Inger Sandström

Magnus Sundbom

Anders Rönnblom

Per Sangfelt

Slottet är putsat inför banketten och vi har god mat,
goda viner och har även ordnat med bra musik.
10 specialister runt IBD-patienterna

Bland kolorektalkirurgerna med 12–13
verksamma specialister arbetar ca fem med
IBD-patienter, och med de fem specialisterna på den medicinska gastrosektionen
blir det runt tio specialister involverade i
IBD-patienterna.
– Kolorektal tar även hand om funktionsproblemen som inkontinens och
obstipation.
– På övre GI är vi åtta specialister.
Vi är lite uppdelade – en grupp arbetar
mest med esofagus och magsäck. Dessa
samarbetar också med medicinarna när
det gäller patienter med reflux, magsår
och cancer. Den andra gruppen arbetar
med galla och pankreas där samarbetet
med medicinarna också är påtagligt, säger
Magnus.
Medicinpatienternas sköterska

Magnus berättar också att den största
delen av deras verksamhet är överviktskirurgi.
– Där är vi ett av de fem största centren
i Sverige. När det gäller galla och pankreas
så arbetar vi mycket med tumörer i bukspottkörteln och med alla de tillstånd som
kan ge stopp i gallgången.
– Den största delen av vår verksamhet
är cancerkirurgin, säger Urban.
– En subspecialitet hos oss är cancer
som har spritt sig i bukhålan. Mig veterligen är vi den enda avdelning i Sverige
som specialiserat sig på det.
Inger är ”spindeln i nätet” – enligt den
beskrivning som Per ger av henne.
– Jag arbetar med medicinläkarna, men
är egentligen anställd av kirurgen. Det
beror på att det är kirurgen som har ansva-



ret för lokaler, utrustning och personal för
hela gastroenterologin, förklarar hon.
– Jag är helt enkelt medicinpatienternas
sköterska, förtydligar Inger.
Stor region

Kolorektalkirurgin förfogar över 35 vårdplatser och samma antal har man även på
övre GI. Man försöker så gott det går att
styra patienterna till rätt avdelning från
början, men det är inte alltid möjligt.
På medicinsidan har man sju vårdplatser.
– Det har skett en stor utveckling där
som inneburit att man lyckats ”poloklinikisera” många IBD-patienter, säger Urban.
Akademiska sjukhuset i Uppsala är
regionsjukhus för gott och väl en miljon
invånare. Den region det handlar om
sträcker sig från Hudiksvall i norr till
Nyköping i söder. Till Värmland i väster
och Åland (!) i öster. Även norra Stockholm inkluderas.
Flaggskepp

Gott och väl hälften av vårdplatserna är
upptagna av regionpatienter.
– Det största remissinflödet från regionen för oss gäller överviktskirurgi, esofagus och pankreas, säger Magnus.
Endokrina tumörer sköts av en egen
klinik på Akademiska.
– Den är känd globalt, och jag tror att
det är den enda av sitt slag i Sverige, säger
Anders, och tillägger:
– Den är ett flaggskepp här på sjukhuset, och de har beröringspunkter med oss
på Gastro. Därför är de representerade på
kongressen, men de är inte med i organisationskommittén.

Fick börja om

Förfrågan om ett eventuellt intresse för
att anordna Gastrodagarna år 2007 kom
till Uppsala första gången hösten 2005.
Men det var först våren 2006 som det blev
helt klart.
– Vi har alltså haft ett år på oss, vilket
är ganska kort tid, påpekar Per.
– Alla har dock ställt upp – mangrant.
Annars skulle det nog inte ha fungerat.
När man började planera, gjorde man
det dock enligt den gamla modellen för
hur Gastrodagarna traditionellt har sett
ut: Inledningsvis en post-graduatedag
arrangerad av kirurgerna parallellt med
en leverdag i regi av SILK-föreningen
(Svensk Internmedicinsk Leverklubb).
– Men i september kom det besked om
att vi fått en helt ny struktur på kongressen. Så det var bara för oss att börja om,
fortsätter Per.
Stärker Gastrodagarna

Anders avslöjar att de försökte – med viss
framgång – återanvända redan tillfrågade
talare genom att stuva om. Urban påpekar
att det ändå ledde till att de fick ta bort
en del av dessa.
Per tycker ändå att det är en förändring
till det bättre.
– Vi fick stryka vissa saker, andra fick vi
göra om till symposieform, medger han.
– Men det har samtidigt inneburit att
den ”lokala slagsidan” har minskat till
förmån för externa föreläsare!
Han förklarar att det var en mer lokal
prägel på innehållet förut. En sådan finns
naturligtvis till viss del kvar, men inte i
samma utsträckning.
– Det öppnar för att bjuda in flera per-
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soner, och det stärker kongressen, anser
han.
Stort intresse från olika håll

Det är deltagarna i kommittén som har
arbetat med det vetenskapliga programmet. Man har även haft Magnus Simrén,
SGFs vetenskaplige sekreterare, till sin
hjälp med detta arbete.
Dessutom har man arbetat med lokaler, och det sociala programmet runt
omkring, i samverkan med den professionella kongressarrangören Congrex.
Redan nu är antalet anmälningar stort
– större än vad man förväntat sig vid den
här tiden.
– Det är också ett enormt intresse på
företagssidan, avslöjar Per.
– De har visat ett ordentligt intresse
att få komma. Vi har fyra ”Guldsponsorer” – det är Abbott, AstraZeneca, Schering-Plough och UCB. Det innebär i sin
tur att vi kommer att ha åtminstone tre
satellitsymposier.
Russin i kakan

Vad kommer då att erbjudas på kongressen? Vi ber de närvarande i kommittén
att välja ut några höjdpunkter.
– Ur kolorektal synpunkt är det nog
föreläsningarna om fekal inkontinens
och avancerad tumörkirurgi, anser
Urban.
– För oss på övre GI vill jag framhålla ett symposium om övervikt, säger
Magnus.
Per anser att IBD är russinet i kakan
för medicinarna.
– Även SILKs hepatologisymposier är
spännande för oss, tillägger han.
Dessutom vill Per peka på tre ytterligare ”russin” i form av spännande, internationellt ryktbara föreläsare.
– Det är Keith D Lindor, Mayo Clinic
i USA – en världsmästare på skleroserande cholangit. Det blir en State of the
Art-föreläsning. Dessutom kommer en
global auktoritet på Crohn – professor Jean-Frédéric Colombel från Lille i
Frankrike.
– Lägg dessutom till Marcus Lerch
från Tyskland. Han är en stor auktoritet
på pankrassjukdomar. Även detta är en
State of the Art-föreläsning, och Marcus
tar också upp aspekter på endoskopisk
intervention, berättar han.
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sgfs styrelse 2007

SEGP

Per påminner om att man inte får
glömma bort SEGP.
– De är i högsta grad med och är
aktiva på kongressen – med ett eget
program.
Det är Inger som tillsammans med
Catarina och Ulrika som har arbetat
med det.
– Det kommer bl.a. att innehålla en
uppföljning av utbildningen av sjuksköterskor till skopister på Ersta, berättar
hon.
– Vår tarmterapeut kommer att tala
om anal inkontinens. Vi har också ett
symposium om IBD och P-O Stotzer,
Göteborg och Mikael Wagner, Uppsala
kommer att ha minisymposier om kapselendoskopi och dubbelballongendoskopi (DBE). Det är ett varierat och bra
program, summerar hon.
Kanonstart

Samtliga i kommittén intygar att det
inte har varit något problem med att
rekrytera föreläsare. I princip har samtliga tillfrågade ställt upp. Rekryteringen
av de internationella föreläsarna har
skett via SGFs vetenskaplige sekreterare, Magnus Simrén och Rolf Olsson,
ordförande i SILK-föreningen.
Från och med detta år ska all vetenskap flyttas från Riksstämman till Gastrodagarna.
– Man kan jämföra: Till Riksstämman i Göteborg 2006 kom det in totalt
18 abstrakt – vi har fått in 55 stycken,
avslöjar Per.
– Det är en kanonstart, säger Urban.
Han fortsätter med att förklara att det
är Kirurgveckan som stått som inspiration för de ”Nya Gastrodagarna”.
– Det handlar helt enkelt om en
uppgradering av Gastrodagarna, påpekar Anders.
Så det finns all anledning för den som
till äventyrs inte redan bokat in en resa
till Uppsala i början av maj att skynda
sig att göra det.
– Och glöm inte: Linné har jubileum,
slottet är putsat inför banketten och vi
har god mat, goda viner och har även
ordnat med bra musik. Dessutom finns
det vissa ”happenings” planerade, avslutar Per.
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Per Lundblad



Program Svenska Gastrodagarna i Uppsala 2–4 maj 2007
SGF
Onsdag 2 maj/SGF
10.00
Välkommen till ”nya” Gastrodagarna 2007 i Uppsala
i regi av Svensk Gastroenterologisk förening (SGF)
Ordförande Christer Staël von Holstein
10.10–10.30
Risker vid övervikt
Margareta Öhrvall, Uppsala
10.30–11.00
Skall övervikt verkligen opereras?
Magnus Sundbom, Uppsala
Moderator: Ulla Johansson, Hudiksvall

SEGP
10.00–10.40
Frans Barányföreläsning
Managment of Crohn’s disease, today and tomorrow
J.F Colombel, Lille, Frankrike
Moderator: Ordförande SGF
Bensträckare
10.45–12.15
Fria föredrag, abstracts
Moderatorer: Magnus Simrén, Göteborg; Per Sangfelt,
Uppsala
12.15–14.00 Lunch och utställning samt posters

11.00–12.00
Den komplicerade polypen
Slyngning
P-O Stotzer, Göteborg
TEM (transanal endoskopisk mikrokirurgi) eller
kirurgi?
Göran Kurlberg, Göteborg
Patologens synpunkter
Roger Willén, Alkwin Wanders, Uppsala
Moderator: Wilhelm Graf, Uppsala; P-O Stotzer, Gbg

14.00–15.00
Avancerad gastrointestinal cancer
Kolorektal cancer
Lars Påhlman, Uppsala
Peritoneal carcinos
Haile Mateme, Uppsala
Levermetastaser
Ulf Haglund, Uppsala
Onkologens synpunkter
Bengt Glimelius, Uppsala-Stockholm
Moderator: Peter Nygren, Uppsala; Tom Öresland, Gbg

12.00–13.00 Lunch och kaffe

15.00–15.30 Kaffe, utställning och posters

13.00–14.00
Ulrika Brooméföreläsning
Sclerosing Cholangitis–State of the Art
Keith D Lindor, Mayo Clinic, USA
Moderator: Rolf Olsson, Göteborg

15.30–17.00
SILK-symposium ”Kronisk hepatit”
Definition och etiologi
Hans Glaumann, Stockholm
Kronisk HCV-diagnostik, prognos, terapi, uppföljning
Hans Verbaan, Malmö
Autoimmun hepatit i Sverige
Mårten Werner, Umeå
Autoimmun hepatit-diagnostik, prognos, terapi och
uppföljning – Hanne Prytz, Lund
Moderator: Stefan Lindgren, Malmö

14.00–15.30
SILK-symposium ”Cirroskomplikationer hos patienter
aktuella för levertransplantation – praktiska aspekter”
Cirkulatorisk dysfunktion vid levercirros
Antti Oksanen, Stockholm
Ascites/spontan bakteriell peritonit och andra
infektioner
Annika Bergkvist, Stockholm
Varixblödning, prevention och modern behandling
Einar Björnsson, Göteborg
Hepatorenalt syndrom, aspekter på modern behandling
Anders Gustavsson, Örebro
Moderator: Åke Danielsson, Umeå
15.30–16.00 Kaffe
16.00–17.00
Den läckande sfinctern – nya behandlingsmetoder
Injektionsbehandling
Wilhelm Graf, Urban Karlbom, Uppsala
Sakralnervsstimulering
Claes Johansson, Stockholm
Moderator: PO Nyström, Sthlm, Lars Börjesson, Gbg
17.05–18.00 Årsmöte SGF
18.10–18.55 Satellitsymposium – Abbott
19.00
”Välkomstmingel” i Atriums vinterträdgård
(stora utställningslokalen)

Torsdag 3 maj/SGF

Onsdag 2 maj/SEGP
14.00–16.00
Välkomna!
Studiebesök vid endoskopienheten,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Samling vid stora entrén

Torsdag 3 maj/SEGP
09.00–09.05
Välkommen
Catarina Lundell, Ulrika Dovner, Uppsala
09.05–09.45
Esofaguscancer, stent eller mucosal
resektion?
Bengt Wallner, Uppsala
09.45–10.15
Modern behandling av övre GI-blödning
Michael Ljungdahl, Uppsala
10.15–11.15
Kaffe, utställning och posters
11.15–12.00
Pegar
Elin Svensson, Stockholm
Koloskopi eller CT kolon?
Sven Nilsson, Lars Påhlman, Uppsala
12.00–14.00
Lunch och utställning
14.00–14.30
Anal inkontinens
Ann-Chatrin Sonesson, Wilhelm Graf,
Uppsala

17.05–17.50 Satellitsymposium-Schering-Plough AB
19.00 Bankett på Slottet

14.30–15.15
Årsmöte

Fredag 4 maj/SGF

15.15–15.45
Kaffe, utställning och posters

07.30–08.15 Satellitsymposium
08.30–10.00
Dyspepsi och gastroesofageal reflux – en SBU rapport
Outredd dyspepsi
Henrik Sjövall, Göteborg
Funktionell dyspepsi
Greger Lindberg, Stockholm
Ulcus
Lars Lööf, Västerås
GERD
Folke Johnsson, Lund
Barretts esofagus
Stefan Öberg, Lund
Moderator: Christer Staël von Holstein, Lund;
Lars Engstrand, Stockholm
Bensträckare
10.00–10.45 Lennart Wehlinföreläsning
Acute pancreatitis, current management including the
role of endoscopy Marcus Lerch, Greifswald, Tyskland
Moderator: Ordförande SGF

07.30–08.15
Satellitsymposium – UCB
08.30–09.30
Inflammatorisk tarmsjukdom
08.30–08.50
Varför uppstår IBD?
Jonas Halfvarson, Örebro
08.50–09.10
Endoskopisk intervention vid IBD
Björn Blomberg, Stockholm
09.10–09.30
Vad återstår för kirurgen att göra vid IBD?
Urban Karlbom, Uppsala,
Tom Öresland, Göteborg
Moderator: Anders Rönnblom, Uppsala;
Jonas Halfvarson, Örebro

11.15–13.00
”Up-date” Ovanliga gastro-hepatologiska sjukdomar
Endokrina GI tumörer, diagnos och behandling
Barbro Eriksson, Uppsala
Familjär amyloidos
Ole Suhr, Umeå
Eosinofil esofagit – förekommer det?
Jokka Ronkainen, Kalix
Födoämnesallergi förutom gluten – finns det?
Ulf Bengtsson, Göteborg
Moderator: Anders Rönnblom, Uppsala;
Åke Danielsson, Umeå

09.30–10.00 Kaffe, utställning och posters

13.00 Lunchbaguette och hemresa

10.45–11.15 Kaffe, utställning och posters

AVSLUTNING

15.45–16.30
Akut leversvikt
Maria Castedal, Göteborg
19.00
Bankett på Slottet

Fredag 4 maj/SEGP
09.00–09.45
Vad har hänt – vem skoperar vad?
Gunilla Strand, Stockholm
09.45–10.30
Magtarmkanalens immunsystem vid
hälsa och sjukdom
Fredrik Rorsman, Marie Carlson, Uppsala
10.30–11.15
Kaffe och utställning
11.15–12.00
Kapselendoskopi av tunntarmen – sen
då?
Michael Wagner, Uppsala; P-O Stotzer,
Göteborg
Avslutning/ordf SEGP/Catarina och
Ulrika
12.00
Lunchbaguette och hemresa
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Hedersföreläsare vid Gastrodagarna
Jean-Frédéric Colombel, MD is Professor of Hepatogastroenterology
at Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Lille in
France where he is
also the Head Scientific Council of
CHU. He is also
a member of the
governing staff of Registre des Maladies
Inflammatoires du Nord Ouest de la France
(supported by INSERM and Health Ministry) which has developed studies about
environmental and genetic factors in IBD.
He is a member of the Groupe d’ Etudes
Therapeutiques des Maladies Inflammatorires Digestives (GETAID), a multicenter
French group involved in therapeutic trials
of inflammatory bowel disease.
Professor Colombel received his medical degree from the University of Medicine
in Amiens, France, and he completed his
internship, residency, and a fellowship in
gastroenterology at the University Hospital (CHU) in Lille, France. In addition to
his medical degree, Dr. Colombel received
the equivalent of a PhD in 1988. He then
went on to become an Assistant Professor
of Medicine and a Professor of Medicine at
the University Hospital in Lille, France.
Dr. Colombel is a member of the French
Society of Gastroenterology, the Belgian
Royal Society of Gastroenterology, the
European Association for Gastroenterology and Endoscopy, the American Gastroenterological Association, the International
Organization for Inflammatory Bowel
Disease (IOIBD), and president elect of
ECCO (European Crohn’s and colitis
organization). He is also the author or
co-author of more than 350 peer-reviewed
articles, books, and book chapters. He is
also associate editor of Gut, and serves as
an editorial board member or a reviewer
for several journals including Inflammatory Bowel Disease Montior, Inflammatory
Bowel Diseases, Clinical Gastroenterology
and Hepatology, and Nature Gastroenterology and Hepatology. His research interest is
in inflammatory bowel diseases.
Jean-Frédéric Colombel håller årets
Frans Barányföreläsning:
“Managment of Crohn’s disease, today and
tomorrow”
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Markus Lerch was born near Düsseldorf,
Germany in a valley
called the ‘Neanderthal’. He denies any
relation to the original inhabitants, the
Neanderthals, since
his family hails originally from Tyrolia in
Austria.
He was educated
in the Rhineland and majored in Philosophy and Art History at the University of
Freiburg. He then attended Medical School
in Freiburg, Glasgow, Toronto and at the
University of Massachusetts and received his
MD with ‘magna cum laude’ from Freiburg
in 1983. After an Internship in Pathology in
Freiburg Dr. Lerch completed a residency in
Internal Medicine at the Technical University of Aachen. He then received a research
scholarship from the DFG (German Research
Foundation) on which he spent almost three
years in Boston and Milano, Italy, where he
joined the laboratories of Michael Steer and
Jacopo Meldolesi, respectively.
After completing a GI fellowship with
Guido Adler in Ulm he accepted an appointment as senior scientist at the Max-PlanckInstitut for Biochemistry in Munich where he
joined the Molecular Biology Department of
Axel Ullrich. Here he worked on signal transduction and tyrosine phosphorylation and was
board certified in Biochemistry.

After working as a consultant gastroenterologist in Homburg Dr. Lerch spend 6 years
on a tenured professorship at the University of
Münster where his laboratory studied the cell
biology and genetics of pancreatic disorders.
In 2003 he was appointed professor and chair
of the Division of Gastroenterology, Endocrinology and Nutrition at the Ernst-MoritzArndt University in Greifswald (founded in
1456) on the German Baltic coast. He is now
the chairman of the Department of Medicine
A at that institution.
Dr. Lerch is a member of several learned
societies a Fellow of the American College of
Gastroenterology and of the Royal College
of Physicians in London and an Honorary
Fellow of the Royal College of Physicians
and Surgeons in Glasgow, Scotland. He presently serves as President for the International
Association of Pancreatology, Secretary of
the European Pancreatic Club and associate
editor for GUT and Pancreatology.
His research interests are the ‘cell biology, genetics and treatment of pancreatic
disorders’ and the ‘regulation of epithelial
cell-cell contacts’.
Dr. Lerch is married to a medical doctor
and has five children (three boys and two
girls). He and his family spend as much time
as possible in or on the Baltic Sea.

Keith Lindor, M.D. currently serves as Dean
of the Mayo Medical
School and is a Professor of Medicine in the
Division of Gastroenterology and Hepatology at the Mayo Clinic
College of Medicine
in Rochester, Minnesota. Doctor Lindor
received a Bachelor’s
of Chemistry degree from the University of
Minnesota and his MD degree from Mayo
Medical School. Following this, he was a resident in internal medicine at Bowman Grey
School of Medicine of Wake Forest University.
Before starting his Gastroenterology Fellowship
at Mayo, he served a year in the Indian Health
Service in Southern Arizona.
Doctor Lindor’s interests include cholestatic
liver diseases in adults, particularly primary bil-

iary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis as well as nonalcoholic steatohepatitis.
The focus of his research work is primarily
on clinical trials and means of optimizing the
medical management of patients with these
disorders.
Doctor Lindor served as the Senior Associate Editor for Clinical Gastroenterology and
Hepatology and is the new Editor-in-Chief
of Hepatology. He also serves on the editorial board of Gastroenterology and Journal
of Clinical Gastroenterology. He has served
on numerous committees for the American
Association for the Study of Liver Disease,
is on the Board of Directors and currently
is the Vice Chair for Clinical Affairs of the
American Liver Foundation.

Markus Lerch håller årets
Lennart Wehlinföreläsning:
”Acute pancreatitis, current management
including the role of endoscopy”

Keith Lindor håller årets
Ulrika Brooméföreläsning:
”Sclerosing Cholangitis – State of the Art”
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MP-01
Hypnoterapi vid IBS.
Behandlingsresultat från två randomiserade,
kontrollerade behandlingsstudier under olika
kliniska förutsättningar
Lindfors P.J.1, Nyhlin H.1, Unge P.2, Björnsson
E.S.3, Arvidsson P.4, Stenman A.4, Abrahamsson
H.3, Simren M.3
1
Ersta sjukhus, MTC, Stockholm, Sverige; 2Örebro,
Gastoenterologiska sektionen, Örebro, Sverige;
3
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gastroenterologiska sektionen, Göteborg, Sverige; 4Gävle
sjukhus, Medicinkliniken, Gävle, Sverige
Bakgrund: Hypnoterapi anses vara en effektiv
behandling vid irritable bowel syndrome (IBS).
Endast ett fåtal kontrollerade behandlingsstudier finns. Dessa är utförda på center specialiserade på denna typ av terapi (Whorwell et al
1984). För nå en större spridning måste detta
kostsamma behandlingsalternativ utvärderas
ytterligare. Vi presenterar här resultat från två
randomiserade, kontrollerade studier av hypnoterapibehandling vid IBS refraktär mot standardbehandling. Studierna är gjorda under olika kliniska
förutsättningar.
Metod: 135 patienter med IBS inkluderades
(107 kvinnor; medelålder 41 (21-68) år).
Studie 1 utfördes vid ett universitetssjukhus
specialiserat på funktionell mag-tarm sjukdom
(n=87), studie 2 på ett länssjukhus (n=48). I
båda studierna randomiserades patienterna till
hypnoterapi 1timme/vecka under 12 veckor,
utförd av specialutbildade psykologer eller till
en kontrollgrupp. Före start, direkt efter slutförd
behandling samt efter 6 och/eller 12 månader
utvärderades behandlingen med enkäter gällande livskvalitet (IBSQOL/SF-36), ångest och
depression (Hospital Anxiety and Depression
(HAD) scale) och mag-tarmsymtom (Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS)-IBS/GI
symptom questionnaire).
Resultat: Mag-tarmsymtomen i hypnoterapigruppen minskade efter behandlingen i både
studie 1 (Cumulative GI symptom score 29±6.9
vs. 26±7.3 (mean±SD); p=0.002) och studie
2 (GSRS Total score 4.0±0.9 vs. 3.4±0.9;
p=0.03), men inte i kontrollgrupperna. Förbättringen var mer uttalad för buksmärta, bukdistention och uppkördhet än för avföringsrubbning.
Vid ett års uppföljningen var symtomförbättringen kvarstående och i vissa fall mer uttalad.
Ångest och depressions inslaget minskade
efter ett år i studie 2. (HAD anx 8.5±4.7 vs.
6.3±4.5; p=0.009; HAD depr 6.0±3.1 vs.
4.2±2.8; p=0.005), ingen sådan effekt noterades i studie 1 eller i kontrollgrupperna. I båda
studierna observerades i behandlingsgruppen
men inte i kontrollgruppen, en klar tendens
till förbättrad livskvalitet. Andel fall bedömda
som lyckad behandling i termer av signifikant
förbättring av mag-tarmsymtom var högre i hypnoterapigruppen vs. kontrollgrupperna. (52% vs.
32%; p=0.03)
Slutsats: Dessa kontrollerade, randomiserade
studier visar att hypnoterapi är ett verksamt
behandlingsalternativ med långsiktig effekt vid
IBS refraktär mot standardbehandling. Vi kon-
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staterar också att hypnoterapi framgångsrikt kan
användas på mindre sjukhus, ej specialiserade
på funktionella mag-tarmsjukdomar
MP-02
Högdos ursodeoxycholsyra vid primär skleroserande cholangit och ulcerös colit och
risken för utveckling av colorektal dysplasi
och cancer
Broome U.1, Bergquist A.1, Boberg K.M.2, Lindgren
S.3, Hultcrantz R.4, Folvik G.5, Bell H.6, GangsøyKristiansen M.7, Matre J.8, Rydning A.9, Wikman
O.10, Wikman O.10, Danielsson Å.11, Sandberg-Gertzén H.12, Ung K.A.13, Eriksson A.14, Lööf L.15, Prytz
H.16, Marschall H.U.1, Olsson R.17
1
Karolinska, Huddinge, Gastrocentrum Medicin,
Stockholm, Sverige; 2Rikshospitalet, Avd Medicin, Oslo, Norge; 3MAS, Medicinkliniken, Malmö,
Sverige; 4Karolinska, Gastrocentrum Medicin,
Stockholm, Sverige; 5Haukeland, Medicinkliniken,
Bergen, Norge; 6Aker, Medicinkliniken, Oslo, Norge;
7
Nordlandsykehuset, Medicinkliniken, Bodö, Norge;
8
Sörlandet Sykehus, Medicinkliniken, Kristianstad,
Norge; 9Akershus, Medicinkliniken, Oslo, Norge;
10
Södersjukhuset, Medicinkliniken, Stockholm,
Sverige; 11Norrlands Universitetssjukhus, Medicinkliniken, Umeå, Sverige; 12Universitetssjukhuset,
Medicinkliniken, Örebo, Sverige; 13Kärnsjukhuset,
Medicinkliniken, Skövde, Sverige; 14Sahlgrenska
Östra sjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg,
Sverige; 15Centrallasarettet, Centrum för kliniks
forskning, Västerås, Sverige; 16Medicinkliniken,
Universitetssjukhuset, Lund, Sverige; 17Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Primär scleroserande cholangit (PSC)
är en oberoende riskfaktor för kolorektal cancer/
dysplasi hos patienter med ulcerös colit (UC).
Ursodeoxycholsyra (UDCA) har föreslagits minska
risken av kolorektal cancer/dysplasi hos PSC
patienter. Syftet med studien var att evaluera
effekten av UDCA som skydd mot kolorektal dysplasi/cancer hos PSC-patienter med UC.
Patienter och metod: 219 patienter inkluderades i en randomiserad, placebo-kontrollerad
studie under fem år av högdos UDCA (20 mg/
kg). Patienter med UC som ej kolektomerats
eller tidigare haft kolorektal dysplasi följdes upp
beträffande utveckling av kolorektal cancer/dysplasi och inkluderades i den aktuella studien
(n=69). 37 stycken behandlades med UDCA och
32 stycken med placebo.
Resultat: Kolorektal cancer/dysplasi utvecklades hos 5 (13.5%) patienter som behandlats
med UDCA och hos 9 (29 %) patienter som
erhållit placebo (p= 0.13). De två grupperna
var lika beträffande ålder vid tid för insjuknande
och varaktighet av UC, behandling med 5-ASA
och familjehistoria gällande kolorektal cancer.
En logistisk modell skapades för att utvärdera
riskfaktorer av betydelse för utvecklande av kolorektal cancer/dysplasi. I denna modell visade
det sig att duration av UC, ålder vid UC diagnos
var viktigt men behandling med UDCA föll inte
ut signifikant..
Konklusion: Vi fann ingen statistisk signifikans
av effekten med högdos av UDCA för utvecklandet av kolorektal cancer/dysplasi hos patienter

med PSC och UC även om en trend till lägre
dysplasifrekvens i UDCA gruppen noterades.
MP-03
Kolektomi två år efter behandling med
infliximab eller placebo för akut ulcerös kolit
Gustavsson A.1, Järnerot G.1, Hertervig E.2, FriisLiby I.3, Blomquist L.4, Karlén P.5, Grännö C.6,
Vilien M.7, Ström M.8, Danielsson Å.9, Verbaan
H.10, Hellström P.M.4, Halfvarson J.1, Magnuson
A.11, Tysk C.1
1
Universitetssjukhuset Örebro, Sektionen för Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 2Lunds Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Lund,
Sverige; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Göteborg, Sverige;
4
Karolinska Universitetssjukhuset, Sektionen för
Gastroenterologi, Stockholm, Sverige; 5Södersjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Stockholm,
Sverige; 6Ryhovs sjukhus, Medicin kliniken, Jönköping, Sverige; 7West Zealand Hospital, Sektionen för Gastroenterologi, Slagelse, Danmark;
8
Linköpings Universitetssjukhus, Sektionen för
Gastroenterologi, Linköping, Sverige; 9Norrlands
Universitetssjukhus, Sektionen för Gastroenterologi, Umeå, Sverige; 10Malmö Universitetssjukhus,
Sektionen för Gastroenterologi, Malmö, Sverige;
11
Universitetssjukhuset Örebro, Statistik- och Epidemiologienheten, Örebro, Sverige
Bakgrund: Kortikosteroider har en central roll i
behandlingen av en svår attack av ulcerös kolit
(UC). Cyclosporin (CyA) och under senare år
infliximab (IFX) har använts vid steroidresistent
akut UC. Långtidseffekten av CyA är ifrågasatt
och för IFX dåligt dokumenterad. I en tidigare
placebo-kontrollerad studie av 45 patienter med
steroidresistent akut UC fann man en signifikant
reducerad kolektomifrekvens efter en infusion av
IFX (1). Efter 3 månader var operationsfrekvensen 7/24 jmf med 14/21 hos patienter behandlade med placebo. Vi redovisar nu frekvensen
av kolektomi efter 2 års uppföljning.
Metod: Klinisk uppföljning avseende kolektomi
och mortalitet 2 år efter behandling med IFX
eller placebo pga. svår eller medelsvår attack
av UC.
Resultat: Efter 2 år har ytterligare 6 patienter
genomgått kolektomi; IFX (n=4), placebo (n=2),
och operationsfrekvensen efter 2 år är därmed
11/24 (46%) i IFX-gruppen och 16/21 (76%) i
placebogruppen (p=0,008; log-rank test) (fig 1).
Underhållsbehandling gavs med azatioprin hos
16 patienter (IFX=13, placebo=3) och enbart
5-ASA hos 8 (IFX=4, placebo=4). Operationsfrekvensen i azatiopringruppen var 3/16 (19%)
och i 5-ASA-gruppen 3/8 (38%). Ytterligare IFX
behandling gavs till 4 patienter varav 1 opererades pga. terapisvikt. Det fanns ingen mortalitet.
Slutsats: En signifikant lägre operationsfrekvens
kvarstår 2 år efter behandling med IFX för akut
UC jmf med placebo.
1. Järnerot G, Hertervig E, Friis-Liby I, et al.
Infliximab as rescue therapy in severe to moderately severe ulcerative colitis: a randomized,
placebo-controlled study. Gastroenterology
2005;128:1805-11.
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MP-04
Behandling av blödande duodenalulcus vid
akademiska sjukhuset 2004–2006
Hultman B., Karlson B.M., Sundbom M.
Akademiska sjukhuset, Kirurgkliniken, Uppsala,
Sverige
Bakgrund: Många övre gastrointestinala blödningar avstannar spontant, men en del kräver
hemostatisk behandling. Vi har granskat den
rutinmässiga behandlingen av blödande duodenalulcus diagnostiserade på Kirurgkliniken i
Uppsala under tre år.
Metod: Alla vårdtillfällen pga blödande duodenalulcus (K 26.0) under perioden 2004-01-01 till
2006-12-31 studerades retrospektivt avseende
symtom, endoskopifynd, behandling och utfall.
Under dennna period vårdades 98 patienter pga
blödande duodenalulcus, varav 5 vid två vårdtillfällen under denna period. Vid inkomsten hade
39% hematemes i anamnesen, 79% melena och
19% rött blod per rectum. 49% av patienterna
ansågs hemodynamiskt påverkade (syncope,
yrsel, systoliskt BT < 100 eller uppgift om ”cirkulatoriskt instabil”). 57% av patienterna stod på
blodförtunnande läkemedel (ASA, NSAID, Plavix
eller Waran).
Resultat: Vid endoskopin fann man tecken
till pågående blödning (Forrest Ia+b) hos 38
patienter, koagel eller kärlpipa (IIa+b) hos 13
och fibrinbelagt sår (III) hos 39; hos 7 var journal-uppgifterna för ofullständiga för att exakt
kunna klassificera såret . En patient gick direkt
till operation på grund av blödningschock. Endoskopisk injektionsbehandling utfördes på 41
patienter och Heaterprobe-behandling på 20;
33 clips-behandlades, oftast för att märka ut
såret inför angiografi vid eventuell reblödning.
I 10 fall gick det ej att uppnå total hemostas
endoskopiskt. 33% av patienterna endoskoperades på IVA.
Med tanke på embolisering genomgick 13 patienter angiografi; hos 10 uppnådde man hemostas
genom embolisering av a. gastroduodenale.
Fem patienter opererades akut: 3 misslyckade
emboliseringar, en patient med blödningschock
som gick direkt från akuten till operation och
en på grund av fortsatt kraftig blödning i bulben
trots endoskopisk behandling. Det blödande
såret syddes över framgångsrikt hos alla och
2 patienter genomgick en samtidig Billroth II
— operation.
Tre äldre patienter avled under pågående vårdtillfälle; två genomgick endoskopisk behandling
och den tredje hade ett Forrest III-sår.
Slutsats: Under en treårsperiod behandlades
98 patienter på Kirurgkliniken i Uppsala för blödande duodenalulcus. Merparten åtgärdades
endoskopiskt, 13 genomgick angiografi och av
dessa emboliserades 10 framgångsrikt. Endast
5 fall krävde akut operation. Detta pekar på att
embolisering av a. gastroduodenale i många fall
kan vara ett bra alternativ hos patienter med
blödande duodenalulcus, som ej går att åtgärda
endoskopiskt.
MP-05
Näringsintaget skiljer sig ej mellan patienter med irritable bowel syndrome (IBS) och
normalbefolkningen
Störsrud S.1, Lindh A.1, Samuelsson L.1, Olsson J.2,
Posserud I.1, Strid H.1, Abrahamsson H.1, Simrén
M.1
1
SU/Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg,
Sverige; 2Uppsala Universitet, Centrum för klinisk
prövning av livsmedel, Uppsala, Sverige
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Bakgrund: Förvärrade mag-tarmsymtom generellt efter födointag och mer specifika symtom
efter intag av speciella födoämnen är vanligt
förekommande hos patienter med IBS. Många
IBS patienter anger att de undviker vissa födoämnen, vissa av dem bas-födoämnen som cerealier
och mjölk, men även frukt och grönsaker, vilket
kan leda till bristande intag av viktiga näringsämnen (Monsbakken et al Eur J Clin Nutr 2006).
Studier har dock visat att patienter med IBS har
BMI (body mass index) som normal-befolkningen
(Simrén et al Digestion 2001). Noggranna undersökningar av födointaget och intaget av olika
näringsämnen hos IBS patienter saknas.
Syfte: Att kartlägga födointaget hos patienter
med IBS och jämföra detta med normal-befolkningen i Sverige, samt bestämma om detta
motsvarar de allmänna nationella riktlinjerna
avseende näringsintag.
Metod: IBS patienter som uppfyllde Rom II
kriterierna (Thompson et al Gut 1999), fyllde
i en tre dagars kostregistrering som del av
utvärderingen inför inklusion i en behandlingsstudie med probiotika. Resultaten jämfördes
med dem från en genomgång av matvanor hos
2000 vuxna svenskar som fyllde i en sju dagars
kostregistrering. Resultaten jämfördes också
med de svenska rekommendationerna avseende
näringsintag.
Resultat: Sextioåtta IBS patienter (medelålder
42 (19-69) år; medel BMI 24,3 (19,0-34,7)
kg/m2 ;48 kvinnor) fyllde i kostregistreringen.
Det dagliga energiintaget var 2080±590 kcal
(medel±SD) – 1980±450 för kvinnor och
2320±650 för män – vilket är jämförbart med
normal-befolkningen (1870kcal för kvinnor,
2280kcal för män). Fördelningen mellan energi
från protein, fett och kolhydrater skilde sig inte
från normal-befolkningen och var nära de nationella rekommendationerna. Vi såg inte heller
några skillnader för huvuddelen av vitaminer och
mineralämnen. IBS patienterna hade ett något
högre dagligt intag av vitamin C (96 mg), folat
(261 mg) och fibrer (20 g), jämfört med normalbefolkningen (87 mg, 225 mg respektive 17 g),
indirekt talande för ett högre intag av frukt och
grönsaker i IBS gruppen. Intaget av calcium var
också högre i IBS gruppen, talande för att de
flesta IBS patienter inkluderar mejeriprodukter
i sin diet.
Slutsats: Även om patienter med IBS berättar
att de undviker många födoämnen så verkar
detta inte påverka näringsintaget i negativ riktning. Patienter med IBS uppfyller de nationella
närings rekommendationerna lika ofta som
normal-befolkningen.
MP-06
Endoskopisk sfinkterotomi leder inte till
ökad gallsyrabildning eller ökad förekomst
av diarré
Ung K.A.1, Reinhold U.1, Rudling M.2, Bajor A.3
1
Kärnsjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken,
Skövde, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Avd för metabolism o diabetologi,
NOVUM, Stockholm, Sverige; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken,
Göteborg, Sverige
Bakgrund: Kolecystektomi har rapporterats ge
kvarstående diarré hos upp till 10% av de som
opererats. Detta anses bero på gallsaltsmalabsorption eftersom en sänkning av 75SeHCAT
och ökning av gallsaltssyntesen observerats.
Efter endoskopisk sfinkterotomi (EST) passerar
gallan ut i duodenum kontinuerligt vilket delvis

liknar situationen efter kolecystektomi. Om EST
ökar risken för gallsaltsmalabsorption är okänt.
75SeHCAT testet som används för diagnostik
av gallsaltsmalabsorption korrelerar omvänt till
syntes och avföringsförluster av gallsalter. Kolesterol är substratet för gallsaltssyntesen. Gallsyreintermediären C4 avspeglar gallsaltssyntesen
och lathosterol kolesterolsyntesen.
Syfte: Att undersöka om EST leder till diarré och
tecken på gallsaltsmalabsorption och därmed
påverkar lipidprofilen i blodet.
Metod: Tolv patienter genomförde 75SeHCAT
före och 3 månader efter EST och 22 patienter
enbart 3 månader efter EST. Alla hade intakt gallblåsa och normala levervärden. Gastrointestinal
Symptom Rating Scale (GSRS) besvarades av
patienterna och blodprov för analys av C4, lathosterol, kolesterol och trglycerider togs före
varje 75SeHCAT test. Daglig avföringsfrekvens
och konsistens (1:vattnig; 2:lös; 3:fast) registrerades under veckan då 75SeHCAT testet gjordes. 75SeHCAT värden hos 29 friska utgjorde
kontroller.
Resultat: 75SeHCAT värdena före och efter
EST skiljde sig inte signifikant åt (median:22%,
IQR:29 mot median:19.5%, IQR:25, n=12) även
om de tenderade att ligga lägre 3 månader efter
EST (median:26%, IQR:32, n=34) jämfört med
kontrollerna (median:38%, IQR:19.5, n=29),
p=0.075. Avföringsfrekvensen (median:1/dag,
IQR:0.7) och konsistensen (median:3, IQR:0.65)
var normala och ingen av dessa 34 patienter
rapporterade diarré tre månader efter EST. Graderingen i alla GSRS domäner inklusive diarrésymtom skiljde sig inte från tidigare publicerade
resultat hos friska. Lathosterol steg signifikant
efter EST (median:270.2g/mol, IQR:187.5 mot
median:321.9, IQR:177.2, n=14, p=0.0157).
C4, kolesterol och triglycerider ändrade sig inte
signifikant.
Slutsats: EST gav inte diarré eller andra magtarmsymtom vilket överensstämmer med den
oförändrade gallsaltsmetabolismen. Om den
observerade ökningen av kolesterolsyntesen
medför risk för hyperkolesterolemi på sikt är
oklart.
MP-07
Behandling av hepatocellulärcancer
Westling A., Duraj F., Karlson B.M., Haglund U.
Akademiska Sjukhuset, Kirurgkliniken, Uppsala,
Sverige
Bakgrund: Hepatocellulär cancer (HCC) kan
behandlas på flera sätt, kurativt syftande med
kirurgi - i vissa fall med levertransplantation eller palliativt med cytostatika intra- arteriellt
lokalt i tumören eller med radiofrekvens (RF)
som destruerar tumören. Grad av cirros i kvarvarande lever avgör möjligheten till större leverresektion.
Metod: Mellan 1995–2006 opererades 47
patienter med leverresektion pga hepatocellulär cancer på kirurgkliniken Akademiska sjukhuset. Den gruppen utgör omkring 12 % av
leverresektionsmaterialet under samma period.
Medianåldern var 65 år (24-79), 29 män och 18
kvinnor. I majoriteten av fallen utfördes CT preoperativt som enda diagnostiska åtgärd. Under
2004-2006 har fyra patienter transplanterats
pga HCC.
Resultat: Av de 47 fall som opererades var
21 hemihepatektomier varav 4 utvidgade, 10
tvåsegmentresektioner, 8 atypiska resektioner,
3 segmentresektioner, 2 kilresektioner samt 3
explorationer med enbart biopsi. Den vanligaste
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komplikationen postoperativt var galläckage
vilket inträffade i 4 fall. En patient avled pga
leverinsufficiens åtminstone delvis orsakad av
portatrombos. Det ger en postoperativ mortalitet
på 2,3 % – mer än dubbelt så hög som i vårt
totala material av leverresektioner i Uppsala.
Ytterligare en patient avled postoperativt pga
avancerad tumör efter enbart exploration. Vårdtiden var 9 dagar (5-55). Faktisk långtidsöverlevnad 1,3 respektive 5 år är 77%, 66%, 56%.
Patienter som ej bedömts resektabla pga ålder,
komorbiditet eller grav cirros har erbjudits
cytostatika (adriamycin) intraarteriellt blandat
med lipoidol i ett röntgenkontrastmedel. Under
1988–2002 har 81 patienter behandlats på
detta vis. Den faktiska 3 och 5 årsöverlevnaden
är 15 respektiv 8 %.
Slutsats: Leverresektion för HCC ger en god
långtidsöverlevnad med en 5 årsöverlevnad på
drygt 50%, acceptabel operativ mortalitet på
2 %, komplikationsfrekvens på 13%. Bedöms
patienten olämplig för leverresektion erbjuds
cytostatika intraarteriellt som ger en god palliativ
effekt. Ett alternativ med tumörer mindre än 4
cm kan vara behandling med RF.
Levertransplantation kan bli aktuell vid centralt
belägna tumörer, med tumörstorlek på maximalt
5-10 cm hos patienter under 60 år.
MP-08
CRH (Corticotropin Releasing Hormone)
ökar makromolekylpermeabiliteten i human
kolonslemhinna via mastcellsaktivering
Wallon C.1, Yang P.C.2, Keita Å.1, Ericson A.C.3,
McKay D.M.4, Sherman P.M.5, Perdue M.H.2,
Söderholm J.D.1
1
Universitetssjukhuset, Kirurgiska kliniken, Linköping, Sverige; 2McMaster University, IDRP, Hamilton, Canada; 3Universitetssjukhuset, Cellbiologi,
Linköping, Sverige; 4University of Calgary, Dept
of Physiology, Calgary, Canada; 5University of
Toronto, Dept of Pediatrics, Toronto, Canada
Bakgrund: Långvarig stress påverkar sjukdomsförloppet vid inflammatorisk tarmsjukdom och
irritabel tarm. Mekanismerna för stresseffekter
på intestinal funktion och patofysiologi är dock
till stor del okända. Djurstudier visar att stress
ökar tarmpermeabiliteten och att kronisk stress
kan inducera intestinal inflammation. Hur detta
sker är inte helt klarlagt, men effekterna är beroende av perifert verkande kortikotropin-frisättande hormon (corticotropin-releasing hormone,
CRH). En mycket viktig principiell fråga är om de
i djurförsök beskrivna fynden är överförbara på
human patofysiologi. Vårt syfte var att studera
effekterna av stressmediatorn CRH på makromolekylpermeabilitet i human colonslemhinna och
undersöka mekanismerna för dessa effekter.
Metod: Endoskopiska biopsier från sammanlagt 48 friska frivilliga studerades avseende
paracellulär (51Cr-EDTA) och makromolekylär
(pepparrotsperoxidas, HRP) permeabilitet samt
elektrofysiologi efter CRH (10-8-10-6 M) exponering i Ussingkammare, med eller utan förbehandling med selektiva och icke-selektiva CRH
antagonister (CRH9-41, astressin, antalarmin)
samt mastcellsstabiliseraren lodoxamid. Med
elektronmikroskopi analyserades passagevägar
för HRP upptag och tecken på mastcellsaktivering. Vidare undersöktes expression av CRH
receptorer i den humana mastcellslinjen, HMC-1
(mRNA och protein) och i colonslemhinna (immunofluorescens).
Resultat:CRH exponering gav en dosberoende
permeabilitetsökning för proteinantigenet HRP
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(CRH 10-6: 2,9±0,4 pmol/h/cm2 vs. control
1,0±0,6; p<0,02) medan 51Cr-EDTA-permeabilitet och resistans var oförändrade. Elektronmikroskopi visade transcellulärt upptag av HRP och
aktivering av mastceller av CRH. Förbehandling
med CRH antagonisterna och lodoxamid blockerade upptagsökningen. CRH receptorsubtyperna
R1 och R2 detekterades i HMC-1 cellerna, och
exklusivt på mastceller i human kolonmukosa.
Slutsats:CRH styr transcellulärt upptag av proteinantigen i human colonslemhinna via CRH-receptorer på subepiteliala mastceller. CRH-inducerad
permeabilitetsökning kan ha betydelse för patofysiologin vid stressrelaterade tarmbesvär och
inflammationsutveckling.
MP-09
Hög fenotypisk konkordans hos
enäggstvillingpar med crohns sjukdom
Halfvarson J.1, Jess T.2, Bodin L.3, Järnerot G.1,
Munkholm P.2, Tysk C.1
1
Universitetssjukhuset Örebro, Sekt. för Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 2Herlev Hospital,
University of Copenhagen, Department of Medical Gastroenterology C, Köpenhamn, Danmark;
3
Universitetssjukhuset Örebro, Avdelningen för
Statistik och Epidemiologi, Örebro, Sverige
Bakgrund: Arvet är av betydelse för utvecklandet
av Crohns sjukdom. Tvillingdata och molekylärbiologiska studier talar för att arvet även har betydelse för vilken fenotyp av Crohns sjukdom som
patienten utvecklar. Fenotypiska parametrar som
inflammationens utbredning och sjukdomens
karaktär ändras ofta under sjukdomens förlopp.
Kunskapen kring vad som orsakar dessa förändringar är begränsad. Syftet med den aktuella
studien var att analysera graden av fenotypisk
konkordans över tiden hos enäggstvillingar med
Crohns sjukdom, som ett uttryck för genetisk
predisposition.
Metod: Ålder vid diagnos, inflammationens
utbredning och sjukdomens karaktär vid diagnos och efter 10 år registrerades enligt Montreal klassifikationen hos tvillingar med Crohns
sjukdom i en kombinerad svensk-dansk kohort
av tvillingpar med inflammatorisk tarmsjukdom.
Vi testade hypotesen att utfallet av dessa kliniska parametrar var slumpmässigt bestämda
hos enäggstvillingpar där båda tvillingarna inom
respektive par led av Crohns sjukdom. Tvåäggstvillingar och diskordanta enäggstvillingar med
Crohns sjukdom utgjorde referenspopulationen.
Utifrån den förväntade sannolikheten och binomialfördelningen beräknades sannolikheten för
den observerade graden av fenotypisk konkordans hos enäggstvillingpar där båda tvillingarna
inom respektive par led av Crohns sjukdom.
Resultat: Fullständiga kliniska data kunde registreras för 141/149 (95 %) tvillingar med Crohns
sjukdom. Bland dessa återfanns 34 tvillingar från
17 konkordanta enäggstvillingpar. Resterande
tvillingar med Crohns sjukdom utgjorde referenspopulationen. Observationstiden från diagnos
var >10 år i 16/17 konkordanta enäggstvillingpar. I 14/17 konkordanta enäggstvillingpar diagnostiserades tvillingarna i respektive par inom
en 5-års period (p<0,0001). Inflammationens
utbredning var identisk i 11/17 par vid diagnos
(p=0,008) och i 11/16 par 10 år efter diagnos
(p=0,02). Sjukdomens karaktär var identisk hos
13/17 par vid diagnos (p=0,03) och hos 11/16
par 10 år efter diagnos (p=0,01).
Slutsats: En hög grad av fenotypisk konkordans
kunde observeras både vid diagnos och 10 år
senare hos enäggstvillingpar där båda tvilling-

arna inom respektive par led av Crohns sjukdom.
Arvet torde således ha stor betydelse för fenotypen såväl vid diagnos som under sjukdomens
förlopp.
PO-01
Ökning av CD16+ och CD56+ monocyter
i blodet hos patienter med aktiv Crohns
sjukdom
Grip O.1, Bredberg A.2, Lindgren S.1, Henriksson
G.2
1
UMAS, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Malmö, Sverige; 2UMAS, Klinisk mikrobiologi, Malmö, Sverige
Bakgrund: Blodburna monocyter kan indelas i
undergrupper beroende på uttryck av Fc-gamma
receptorn CD16 och adhesionsmolekylen CD56.
Monocyter klassificerade i dessa undergrupper
karaktäriseras av distinkta fenotypiska och funktionella egenskaper. Vi misstänkte att patienter
med aktiv Crohns sjukdom skiljer sig avseende
sina perifera monocyter.
Metod: Med hjälp av flödescytometri undersökte
vi uttrycket av CD16 och CD56 på perifera monocyter hos 11 patienter med aktiv Crohns sjukdom
och 11 friska kontroller. Därefter analyserades
undergrupperna med avseendet på uttrycket av
kemokinreceptorerna för fraktalkin, CX3CR1, och
monocyte chemoattractant protein-1, CCR2.
Resultat: Hos patienter med Crohns sjukdom
hittade vi en 3,7-faldig ökning av antalet CD16+
monocyter relaterat till populationen med ett
högt uttryck av pattern recognition receptorn
CD14, (p<0,001). Genom att studera fraktionen monocyter som uttrycker CX3CR1, och den
relativa fluorescensintensiteten (RFI), hittade vi
signifikanta skillnader, med både den högsta
fraktionen och den starkaste RFI i CD14lågtCD
16+undergruppen, medan CD14högtCD16+und
ergruppen representerade en intermediär population. Vi fann ett inverst förhållande för uttrycket
av CCR2 vilket var högst i populationen med ett
högt uttryck av CD14, medan CD14lågtCD16+
undergruppen hade den lägsta fraktionen och
den lägsta RFI för CCR2. Då vi analyserade
monocyterna med avseende på CD56 fann vi att
patienter med Crohns sjukdom hade en ökning
av fraktionen med 2,7 ggr. (p=0.011).
Slutsats: En expansion av de perifera monocytundergrupper som har en mer differentierad
fenotyp ses hos patienter med aktiv Crohns
sjukdom. Ö
PO-02
Mikroskopisk kolit i örebro:
en epidemiologisk studie 1999–2004
Wickbom A.1, Nyhlin N.1, Eriksson S.2, Bohr J.1,
Tysk C.1
1
Universitetssjukhuset i Örebro, Sektionen för
Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 2Universitetssjukhuset i Örebro, Avdelningen för Patologi,
Örebro, Sverige
Bakgrund: Epidemiologiska studier av kollagen
kolit (KK) och lymfocytär kolit (LK) har rapporterats de senaste åren från Sverige, Spanien,
Island, England och USA. Sjukdomarna uppfattades först vara mycket ovanliga men har nu visats
vara relativt vanliga orsaker till kronisk diarré,
speciellt hos äldre kvinnor. Våra tidigare studier (1,2) har visat en stigande incidens under
perioden 1984-1998 (tabell). Vi presenterar nu
resultat för åren 1999-2004.
Metod: Patienter med KK och LK identifierades
från diagnosregister vid Medicinkliniken och
Kliniken för Patologi. Diagnoserna verifierades
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enligt gängse kliniska och histologiska kriterier
omfattande ett subepitelialt kollagenskikt >10
µm vid KK, intraepiteliala lymfocyter >20/100
epitelceller vid LK samt en epitelskada och en
kronisk inflammation i lamina propria.
Resultat: Under 1999-2004 diagnosticerades
KK hos 56 patienter (42 kvinnor) och LK hos
59 patienter (49 kvinnor). Den årliga incidensen
under studieperioden var i medeltal 5,2/100000
för KK och 5,5/100000 för LK. Medianåldern
vid diagnos var 70 (range: 38-90) år för KK och
67 (range: 27-90) år för LK.
Tabell. Årlig incidens/100000 innevånare av KK
och LK i Örebro 1984-2004.
Period
KK
LK
1984-1988
0,8
1989-1993
2,7
1993-1995
3,7
3,1
1996-1998
6,1
5,7
1999-2004
5,2
5,5
Slutsats: Studien bekräftar att incidensen av
KK och LK är högre än man tidigare uppfattat.
Incidensökningen vi observerat under 19841998 verkar ha planat ut och nått en platåfas
motsvarande 5-6 fall/100000 innevånare och
år. KK och LK är således inte ovanliga tillstånd
och måste beaktas i utredningen av patienter
med kronisk diarré.
Referenser: 1. Bohr J, Tysk C, Eriksson S, Järnerot G. Collagenous colitis in Örebro, Sweden;
an epidemiological study 1984-1993. Gut
1995;37:394-397. 2. Olesen M, Eriksson S,
Bohr J, Järnerot G, Tysk C. Microscopic colitis - a
common diarrhoeal disease. An epidemiologic
study in Örebro, Sweden from 1993 to 1998.
Gut 2004;53:346-350.
PO-03
Långtidsuppföljning av funktionellt resultat
efter bäckenreservoarkirurgi
Karlbom U., Lindfors A., Påhlman L.
Akademiska sjukhuset, VO Kirurgi, Uppsala, Sverige
Bakgrund: Bäckenreservoar har under 80-90talet varit den dominerande rekonstruktionsmetoden efter (prokto)kolektomi för ulcerös kolit.
Syftet med den här studien var att undersöka
funktionellt resultat på lång sikt.
Metod: Mellan 1985 och 1997 opererades
188 patienter (114 män, medelålder 33 år)
med bäckenreservoar på grund av ulcerös kolit.
Resultat median 2,5 år postoperativt har tidigare
utvärderats med tarmfunktionsenkät. Vid aktuell
uppföljning (median 12,5 (9-21) år) hade totalt
16 reservoarer exstirperats (8,5 %), 8 patienter hade avlidit samt 2 patienter inte kunnat
spåras. Till övriga (n=162) utsändes samma
funktionsenkät samt frågor om behandling för
pouchit. Symptomscore (0-175) jämfördes med
tidigare uppföljning.
Resultat: Svarsfrekvensen var 80% efter ett
utskick. Åttionio patienter (69 %) hade 5 eller
färre avföringar dagtid. Avföring varje natt rapporterades av 50 st (39 %). Nittioåtta patienter var
helt kontinenta dagtid och 49 nattetid. Symptomscore efter 2,5 år var median 27 (3-123) och
33 (0-136) efter 12,5 år (p=0,45, Wilcoxon sign
test). Patienter som uppgav behandling (någon
gång) för pouchit (n=44) hade högre symptomscore än icke behandlade (46 (4-136) vs. 31
(0-116), p=0,004, Mann-Whitney U test). Vid
global skattning av resultatet angav 100 patienter utmärkt/bra resultat medan 5 klassade det
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som dåligt. Den globala skattningen var likartad
vid 2,5 års-uppföljningen.
Slutsats: Det funktionella resultatet efter bäckenreservoarkirurgi är stabilt över tiden upptill
12 år postoperativt. Andelen nöjda patienter
kvarstår hög. Pouchit någon gång är relaterad
till sämre funktion.
PO-04
Komplikationer vid akut kolektomi för
inflammatorisk tarmsjukdom
Haldén J., Påhlman L., Karlbom U.
Akademiska sjukhuset, VO Kirurgi, Uppsala, Sverige
Bakgrund: Under 70-och 80-talet rapporterades
betydande mortalitet i samband med akut kolektomi och ileostomi för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Bästa sättet att hantera kvarvarande
rektun har också varit föremål för diskussion
mellan kirurger. Målsättningen var att studera
mortalitet och komplikationer efter akut kolektomi för IBD.
Metod: Samtliga journaler på patienter med
IBD som opererats med kolektomi och ileostomi mellan 1990-2005 studerades retrospektivt. Akut operation definierades som intag
från akutmottagning eller övertagning från
gastroenterologavdelning med operation under
samma vårdtillfälle. Patienter som opererades
elektivt med kolektomi och ileostomi utgjorde
jämförelsegrupp. Pre- och perioperativa data
samt komplikationer fram till återbesök efter
utskrivning registrerades. Totalt opererades
80 patienter akut (medianålder 35 (16-79), 50
män) och 43 patienter elektivt (35 år (17-52),
28 män). Preoperativ diagnos var ulcerös kolit
hos 75 respektive 40 patienter och i övriga fall
Mb Crohn. Majoriteten i båda grupper hade total
kolit. Under hela perioden har rektum stängts
intraabdominellt med sutur eller stapler.
Resultat: Patienter som opererades akut hade
högre steroiddoser (median 200 vs 80 hydrokortison-ekvivalenter), högre inflammatorisk aktivitet (CRP 49 vs. 11, vita 11,8 vs. 9,6 ) samt lägre
albumin (29 vs. 39) än elektivt opererade. Tre
akutpatienter hade perforation vid operation. Det
var ingen skillnad i operationstid men peroperativ blödning var något högre för akutopererade
(500 vs. 400 ml) Det var ingen mortalitet i någon
av grupperna. 46/80 (57%) akutopererade hade
någon form av komplikation jämfört 14/43
(32%) i den elektiva gruppen (p=0,02). Infektiösa komplikationer i olika former var numerärt
vanligare hos akutopererade. Återinsättning av
antibiotika postoperativt gjordes hos 32 respektive 9 patienter (p=0,04). ”Blow-out” av rektum
diagnosticerades hos 3 patienter i akutgruppen
(3,7%) Vårdtiden var längre för akutopererade
(13 vs. 9 dagar, p<0,001).
Slutsats: Akut kolektomi medför någon komplikation hos mer än häften av patienterna. Inflammatorisk aktivitet och immunsuppression bidrar
till detta. Risken för läckage från rektum efter
primär förslutning är låg.
PO-05
Kliniska erfarenheter av Adakolumn®-behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
Sangfelt P.1, Strandberg L.2, Larsson M.3, Larsson
J.4, Holmström T.5, Hilding B.6
1
Akademiska sjukhuset, gastroenterologi och
hepatologi, Uppsala, Sverige; 2Falu lasarett,
gastroenterologi och hepatologi, Falun, Sverige;
3
Mälarsjukhuset, gastroenterologi och hepatologi, Eskilstuna, Sverige; 4Gävle sjukhus, gastro-

enterologi och hepatologi, Gävle, Sverige; 5Åland
Centralsjukhus, gastroenterologi och hepatologi,
Mariehamn, Finland; 6Västerås lasarett, gastroenterologi och hepatologi, Västerås, Sverige
Bakgrund: Selektiv leukocyt aferes är en metod
som lanserats för bland annat behandling av
inflammatorisk tarmsjukdom. Randomiserade,
kontrollerade studier liksom standardiserade
behandlingsrekommendationer saknas.
Metod: En retrospektiv journalgenomgång av
de patienter inom regionen (Eskilstuna, Falun,
Gävle, Uppsala, Västerås och Mariehamn) som
genomgått behandling med leukocyt aferes
(Adacolumn®) 2002-2006 analyserades avseende diagnos, behandlingsindikation, ålder,
kön, tidigare och pågående behandling, antal
aferesbehandlingar och klinisk behandlingseffekt/bieffekter. Sjukdomsgrad bedömdes utifrån
en semikvantitativ skala (normal-lätt, medel och
svår).
Resultat: Totalt 28 patienter analyserades varav
13 hade ulcerös kolit, 13 Crohn’s sjukdom och
2 obestämbar kolit. Indikation för behandling
var för alla 28 patienter medelsvår-svår kroniskt
aktiv sjukdomen där sedvanlig läkemedelsbehandling (5-ASA/salazopyrin 22/28, steroider
25/28, infliximab 10/28, azatioprin/6-MP
26/28) inte inducerat remission. Medelålder
vid behandlingsstart var 39,6 år. Kön fördelades
sig på 12 kvinnor respektive 16 män. I medeltal
genomgick patienterna 6,8 aferesbehandlingar
(min 4-max 13) med en median på 5 behandlingar. Behandlingseffekten bedömdes som god,
tveksam eller utebliven på kliniska grunder av
respektive behandlande gastroenterolog. I gruppen med ulcerös kolit hade 8/13 god, 2/13
tveksam och 3/13 utebliven behandlingseffekt.
För patienterna med Crohn’s sjukdom var utfallet
1/13 god, 5/13 tveksam och 7/13 utebliven
effekt. Av de två med obestämbar kolit hade
en god och en tveksam behandlingseffekt. Inga
bieffekter av behandlingarna noterades.
Slutsats: Med selektiv leukocyt aferes uppnåddes god behandlingseffekt hos 8 av 13 patienter med ulcerös kolit, men endast hos 1 av 13
patienter med Crohn’s sjukdom.
PO-06
NO - Biomarkör för inflammation i
mag-tarmkanalen
Hellström P.M.1, Gillberg L.2, Lönnkvist M.2,
Varsanyi M.2, Varsanyi M.2, Reinders C.2, Lundberg J.O.3
1
Dept of Gastroenterology/Hepatology, Karolinska
University Hospital/Solna, Dept of Gastroenterology/Hepatology, Karolinska Un, Sverige; 2Karolinska University Hospital, Gastrocentrum medicin,
Stockholm, Sverige; 3Karolinska Institutet, Inst för
fysiologi och farmakologi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Uttrycket för kväveoxid (NO) är uppreglerat vid inflammation genom en selektiv aktivering av inducerbart kväveoxidsyntas (iNOS). Vi
har visat att NO är kraftigt ökat vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Steroidresistenta fall av
IBD har låga NO-nivåer. Den kliniska erfarenheten talar således för att NO har en skyddande
effekt i mag-tarmkanalen.
Metod: Rektal NO-mätning genom kemiluminescence. Plasma NO2/NO3. Immunhistokemi av
NOS och cytokiner. RNA array avseende inflammationsmarkörer. Realtids-PCR avseende iNOS
och cytokiner. Klinisk skattning (Disease activity
index, Harvey-Bradshaw, Getaid). Kontraktilitet
av muskelstrips. Mätvärden är 95% konfidensintervall.
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Resultat: Normalvärde för rektalt NO är < 250
ppb. NO visar kraftigt förhöjda värden vid aktiv
IBD (ulcerös colit 2000-25000 ppb, Crohns sjukdom 3000-30000 ppb) och tydlig korrelation
till sjukdomsaktivitet (Disease activity index,
Harvey-Bradshaw index). NO visar förhöjda nivåer
vid mikroskopisk colit (1000-20000) och korrelation till diarréfrekvens. NO är minimalt förhöjt
vid irritabel tarmsyndrom (IBS) (0-500). Vid steroidresistens/opfall är NO < 2000. Uppföljning
sker med plasma NO2/NO3. Vävnadsanalys
visar selektiv aktivering av iNOS vid IBD parallellt med interleukin-1b, tumörnekrosfaktor-a och
interferon-g, där granulocyter är sannolik källa
för NO. RNA array och realtids-PCR visar selektivt ökat uttryck av iNOS parallellt med metalloproteinas 1, interleukin-1b och tyrosinas i
vävnaden. Aktiveringen av uttrycket är korrelerad
till endoskopisk bild (Getaid). Ingen ökning av
iNOS eller cytokiner ses vid IBS. Studier in vitro
visar att kontraktiliteten i mag-tarmkanalens
muskulatur är toniskt sänkt vid inflammation,
vilket kan reverseras med NO-syntas hämmare
(L-nitro-arginin).
Slutsats: Som biomarkör är rektalt NO specifik
för inflammation i mag-tarmkanalen. Rektalt NO
visar hög sensitivitet för pågående sjukdomsaktivitet. Vid svår colit kan rektalt NO prognosticera
steroidreistens och risk för colektomi. Vid långtidsuppföljning används plasma NO2/NO3 som
direkt korrelat till rektalt NO. Indirekta fynd tyder
på att NO har en protektiv funktion i mag-tarmkanalen och bidrar till den dilatation av tarmen
som ses vid aktiv inflammation.
PO-07
IBD och mikroskopisk colit i Uppsala län 2005
Rönnblom A.1, Lucas S.2
1
Akademiska sjukhuset, Magtarmmottagningen,
Uppsala, Sverige; 2Akademiska barnsjukhuset,
Barnmottagningen, Uppsala, Sverige
Bakgrund: epidemiologiska studier gällande IBD
har utförts i Uppsala sedan 1940-talet. Som
pilotprojekt inför en större studie med start 1
januari 2007 har alla incidenta fall under 2005
registrerats.
Metod: alla nya fall som handlades på Gastrosektionen och Barnsjukhuset registrerades
när diagnosen ställdes. Via det datoriserade
bokningssystemet kontrollerades alla besök på
mottagningen för att upptäcka fall som inte spontanregistrerats, och på samma sätt granskades
alla patienter som genomgått någon skopi. Via
patologavd kontrollerades alla relevanta diagnoser som ställts och då upptäcktes ytterligare
fall.
Resultat: länets befolkning hade den 1 januari
2005 en storlek på 304 367 individer. Man
påträffade 45 nya fall av UC (incidens 14,8/100
000), 17 fall av Mb Crohn (incidens 5,6) och 3
fall av obestämd colit (inc 0,99). Motsvarande
siffror för collagen colit var 26 (inc 8,5) och för
lymfocytär colit 22 (inc 7,2). Efter en genomsnittlig observationstid på 1,5 år hade 1/45
med UC colektomerats och 3/17 med Mb Crohn
blivit opererade.
Slutsats: incidensen av ulcerös colit var påfallande hög, men antalet nya fall av Mb Crohn var
modest. Såväl collagen som lymfocytär colit var
vanligare än Mb Crohn.
PO-08
Transportproteiner och ulcerös colit
Rönnblom A.1, Englund G.2, Jacobson A.3, Rorsman F.1, Artursson P.2, Kindmark A.3
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Akademiska sjukhuset, Magtarmmottagningen,
Uppsala, Sverige; 2Uppsala universitet, Inst för
farmaci, Uppsala, Sverige; 3Uppsala universitet,
Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala, Sverige
Bakgrund: en vikig komponent i tarmmucosans
barriärfunktion utgörs av transportproteiner. I
djurstudier har en KO-modell för mdr-1 visat
sig medföra en IBD-liknande sjukdomsbild, och
genetiska varianter hos motsvarande humana
gen (kodar för transportproteinet Pgp) har rapporterats leda till ökad förekomst av UC.
Metod: uttrycket av effluxproteinerna BRCP
(ABCG2) och Pgp (ABCB1) studerades i colonepitel från friska kontroller (n=15), pat med UC i
remission (n=17) och pat med aktiv UC (n=16).
Såväl mRNA som protein undersöktes. Även de
proinflammatoriska cytokinerna IL-1b och IL-6
studerades. Lokalisationen av BRCP bestämdes
med konfokalmikroskopi.
Resultat: Uttrycket av BRCP och Pgp var likadant vid UC i remission och hos kontroller. Hos
patienter med aktiv inflammation nedreglerades
både BRCP och Pgp, samtidigt som IL-1b och IL6 steg. BRCP var lokaliserat till epitelet.
Slutsats: De studerade transportproteinerna är
effluxpumpar som förmodas skydda slemhinnan
mot bakterietoxiner och xenobiotika, samtidigt
som de har betydelse för läkemedelsupptaget.
Det nedreglerade uttrycket vid inflammation
kan förväntas bidraga till ackumulation av för
kropppen skadliga ämnen, och således vara en
mekanism för ökad förekomst av coloncancer vid
långvarig colitsjukdom, samtidigt som detta även
skulle kunna förklara varför 5-ASA behandling
med åtföljande inflammationshämning motverkar cancer. Då de studerade proteinerna även
påverkar upptaget av såväl steroider som sulfasalazin kan avvikelser i funktionen tänkas
påverka behandlingen.
1

PO-09
Ackumulering, aktivering och överlevnad
av neutrofila granulocyter vid ulcerös kolit
stimuleras av lokalt producerade faktorer i
kolon
Lampinen M., Sangfelt P., Carlson M.
Akademiska sjukhuset, Inst. för Medicinska Vetenskaper, Gastrosektionen, Uppsala, Sverige
Syfte: Under aktiv ulcerös kolit ansamlas neutrofila granulocyter i tarmmukosan och kan bidra till
vävnadsskada och inflammation i kolon. Syftet
med denna studie var att undersöka hur neutrofilerna påverkas av olika faktorer producerade
lokalt i tarmen, och vilken inverkan steroidbehandling har på neutrofilernas funktion.
Metoder: Elva patienter med aktiv distal kolit
samt 7 kontrollpatienter deltog i studien. Ett
segment av rektum avgränsades och perfunderades med en speciellt avsedd buffert. Från
patienterna med aktiv kolit insamlades perfusionsvätska före och efter 7 respektive 28
dagars behandling med prednisolone i klysma.
Neutrofila granulocyter från perifert blod från
friska individer inkuberades med perfusionsvätska, och uttrycket av aktivitetsmarkören CD66b
analyserades med flödescytometri. Neutrofilernas överlevnad studerades i flödescytometer
med propidiumjodid, Annexin V och fluorescein
di-acetat. Neutrofil vandring (kemotaxi) mot
perfusionsvätska mättes med en modifikation
av Boydens teknik. Effekten av neutraliserande
antikroppar mot interleukin-8, GM-CSF, TNF-α,
komplement 5a och GRO-α studerades i de olika
systemen.

Resultat: Perfusionsvätska från obehandlade
patienter stimulerade aktivering, kemotaxi och
överlevnad hos neutrofilerna. Efter 7 dagars
behandling kvarstod effekten på aktivering och
överlevnad, medan den kemotaktiska aktiviteten var utsläckt. Varken perfusionsvätska från
perfusion efter 28 dagars behandling eller från
kontrollpatienter hade någon effekt på de studerade neutrofilfunktionerna. Ingen av antikropparna hämmade den kemotaktiska aktiviteten
i perfusionsvätskan, men den anti-apoptotiska
aktiviteten hämmades med anti-GM-CSF.
Slutsatser: Vid ulcerös kolit attraheras neutrofila granulocyter till tarmen av steroidkänsliga
kemotaktiska faktorer, aktiveras lokalt i tarmen,
och hålls vid liv av framförallt GM-CSF.
PO-10
Eosinofila granulocyter uppvisar olika
aktiveringsmönster vid Crohn’s sjukdom
jämfört med ulcerös kolit
Lampinen M.1, Winqvist O.2, Rorsman F.1, Rönnblom A.1, Sangfelt P.1, Carlson M.1
1
Akademiska sjukhuset, Inst. för Medicinska
Vetenskaper, Gastrosektionen, Uppsala, Sverige;
2
Karolinska Universitets sjukhuset, Avd för Klinisk
Immunologi, Solna, Sverige
Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra
eosinofilers, neutrofilers och T-cellers distribution och aktivitet vid aktiv respektive inaktiv
Crohn’s sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC).
Metoder: Vid kolonoskopi togs biopsier från
höger flexur och rektum hos 12 patienter med
aktiv Crohnkolit, 7 med inaktiv Crohnkolit, 33
patienter med aktiv UC, 24 med inaktiv UC och
11 kontrollpatienter. Celler i suspension från
biopsier och från perifert blod analyserades med
flödescytometri. CD44 användes som markör för
aktiverade eosinofiler.
Resultat: Eosinofilernas aktivitet var förhöjd
vid både aktiv CD och aktiv UC jämfört med
kontrollpatienter. Denna aktivitet tenderade
att minska vid inaktiv CD, medan den i stället
ökade markant vid inaktiv UC. Antalet CD4+ och
CD8+ T-celler var signifikant högre i aktiv CD
och UC jämfört med inaktiv sjukdom och kontrollpatienter. Neutrofilerna uppvisade samma
aktivitetsmönster i de båda sjukdomarna, även
om aktiviteten var signifikant högre i aktiv UC
jämför med aktiv CD. Under inaktiv sjukdom
hade neutrofilerna lika låg aktivitetsgrad som
hos kontrollpatienterna.
Slutsatser: Eosinofila granulocyter följer olika
aktivitetsmönster vid CD respektive UC, med
högst aktivitet under inaktiv UC, och lägst under
inaktiv CD. Vi fann inga signifikanta skillnader
i antal T-celler mellan de båda sjukdomarna,
men andra har visat på funktionella skillnader
hos CD4+ T-celler i CD och UC; i CD producerar
T-cellerna främst cytokiner av Th1-typ, medan
de i UC producerar Th2-cytokinet IL-5, som är
en viktig faktor för eosinofil tillväxt och aktivering. Följaktligen kan de olika mekanismerna
för eosinofil aktivering i CD och UC bero på att
cellerna exponeras för olika cytokinmiljöer. Till
skillnad från eosinofilerna har neutrofilerna ett
mer förutsägbart beteende som avspeglar sjukdomsaktiviteten i både CD och UC, oberoende
av vilken T-cellsvariant som dominerar.
PO-11
Låg fenotypisk konkordans hos
enäggstvillingpar med ulcerös kolit
Halfvarson J.1, Jess T.2, Bodin L.3, Järnerot G.1,
Munkholm P.2, Tysk C.1
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Bakgrund: Arvet har betydelse vid ulcerös kolit
även om det har större vikt vid Crohns sjukdom.
Fenotypen av ulcerös kolit kan ändras över tiden.
Kunskapen kring vad som orsakar dessa förändringar är begränsad. Syftet med den aktuella
studien var att analysera graden av fenotypisk
konkordans över tiden hos enäggstvillingar med
ulcerös kolit, som ett uttryck för genetisk predisposition.
Metod: Ålder vid diagnos, ålder vid symptomdebut, inflammationens utbredning vid diagnos
och efter 10 år samt kolektomi registrerades
hos tvillingar med ulcerös kolit i en kombinerad
svensk-dansk kohort av tvillingpar med inflammatorisk tarmsjukdom. Vi testade hypotesen
att utfallet av dessa kliniska parametrar var
slumpmässigt bestämda hos enäggstvillingpar
där båda tvillingarna inom respektive par led av
ulcerös kolit. Tvåäggstvillingar och diskordanta
enäggstvillingar med ulcerös kolit utgjorde referenspopulationen. Utifrån den förväntade sannolikheten och binomialfördelningen beräknades
sannolikheten för den observerade graden av
fenotypisk konkordans hos enäggstvillingpar
där båda tvillingarna inom respektive par led
av ulcerös kolit.
Resultat: Fullständiga kliniska data kunde registreras för 158/164 (96 %) tvillingar med ulcerös
kolit. Bland dessa återfanns 18 tvillingar från 9
konkordanta enäggstvillingpar. Resterande tvillingar med ulcerös kolit utgjorde referenspopulationen. I 6/9 konkordanta enäggstvillingpar
diagnostiserades tvillingarna inom en 5-års
period (p=0,01). Det var dock bara i 4 par som
båda tvillingarna inom respektive par utvecklade
symptom inom en 5-års period (n.s.). Enbart 4/9
par hade identisk utbredning avseende inflammationen vid diagnos (p=0,38) och 3/9 par 10
år efter diagnos (p=0,78). 7/9 par var konkordanta avseende kolektomi eller ej (p=0,15). I
samtliga 7 par hade dock ingen av tvillingarna
kolektomerats.
Slutsats: En låg grad av fenotypisk konkordans
kunde observeras hos enäggstvillingpar där
båda tvillingarna inom respektive par led av
ulcerös kolit. Resultaten talar för att arvet har
en begränsad betydelse för fenotypen såväl vid
diagnos som under sjukdomens förlopp.
1

PO-12
Ökat upptag av icke-patogena E. coli via follikelassocierat epitel vid ileal Crohns sjukdom
Keita Å.1, Salim S.1, Jiang T.2, Söderkvist P.2, Franzén L.3, Magnusson K.E.4, Söderholm J.D.1
1
Universitetssjukhuset, Kirurgiska kliniken, Linköping, Sverige; 2Universitetssjukhuset, Cellbiologi,
Linköping, Sverige; 3Medilab, Patologi, Stockholm,
Sverige; 4Universitetssjukhuset, Mikrobiologi, Linköping, Sverige
Bakgrund: Vid Crohns sjukdom drivs inflammationen av luminala mikroorganismer, men mekaniserna i de tidiga faserna av inflammation är
oklara. De tidigast observerbara förändringarna
i slemhinnan vid Crohns sjukdom (CD) är mikroskopiska erosioner i det specialiserade follikelassocierade epitelet (FAE), som täcker tarmens
s.k. Peyerska plack. Vårt syfte var att studera
barriärfunktionen mot icke-patogena bakterier i
FAE vid ileal CD.
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Metod: Makroskopiskt normal ileumslemhinna
från 14 CD, 6 ulcerös colit (UC) och 15 kontrollpatienter studerades. FAE identifierades
och monterades i Ussing-kammare. Slemhinnans elektrofysiologi, permeabilitet och upptag
av icke-patogena stammar av E. coli (kemiskt
avdödade fluorescensmärkta E. coli K-12 respektive levande E. coli HB101 inmärkta med
green fluorescent protein) studerades och kvantifierades. Passagevägar och cell-cell-interaktion
vid bakterieupptaget studerades med konfokalmikroskopi med färgning av epitelceller och
dendritiska celler.
Resultat: Initiala morfologiska studier av operationspreparat visade spontan interaktion mellan
bakterier och FAE. Transmukosalt upptag av E.
coli var ökat i FAE från CD, men ej UC, jämfört
med kontroller (E. coli K-12: 4.8 [4.5-5.1] x 106
CFU; median [25-75:e percentilen]) vs. 2.9 [2.53.3], p < 0.02; E. coli HB101 (7.4 [6.4-7.8] vs.
(4.3 [3.8-5.1], p < 0.02). Med konfokalmikroskopi sågs ökad bakterieadhesion till epitelcellslagret vid CD, och elektronmikroskopi visade
såväl transcellulärt som paracellulärt upptag.
Bakterieexponering inducerade en ökad konduktans i FAE från CD-vävnad. Vid CD fann vi en
kraftig ökning av antalet bakterier i subepiteliala
domen (38 [21-50] vs. (9 [3.8-18], p < 0.02), och
en större andel av bakterierna var kolokaliserade
med dendritiska celler i CD-vävnad (45 [20-63]
vs. 12 [0-31] %, p < 0.02). I CD-mukosa utsatt
för E. coli frisatte också ökade TNFα-nivåer.
Slutsats: Vi fann en tidigare ej identifierad defekt
i barriären mot icke-patogena bakterier i FAE från
CD-patienter, vilken leder till ökad bakterieexponering i subepiteliala dendritiska celler och
ökad TNFα-produktion. Detta kan ha betydelse
för patogenesen vid ileal Crohns sjukdom.
PO-13
Infliximab hämmar upptag av adhererande
E. coli över colonmukosa vid crohnkolit
Schoultz I.1, Gullberg E.1, Almer S.2, Ström M.2,
Lerm M.3, Rhodes J.M.4, Söderholm J.1
1
Universitetssjukhuset, Kirurgiska kliniken, Linköping, Sverige; 2Universitetssjukhuset, Endokrinoch Magtarmmedicinska kliniken, Linköping,
Sverige; 3Universitetssjukhuset, Mikrobiologi,
Linköping, Sverige; 4Liverpool Univeristy, Gastroenterology, Liverpool, United Kingdom
Bakgrund: En defekt tarmbarriär, vilket yttrar sig
i ökad intestinal permeabilitet och ökad lokal
immunreaktivitet mot tarmbakterier, är en viktig
patogenetisk faktor vid Crohns sjukdom. Det har
visat sig att TNFα har en betydelsefull roll i regleringen av tarmens barriärfunktion. Behandling
med antikroppar mot TNFα, som t.ex. infliximab,
har etablerat sig som en viktig del av den terapeutiska arsenalen vid svår Crohns sjukdom,
men verkningsmekanismerna är inte helt klarlagda. En del av infliximabs effekter är en minskad apoptos av epitelceller och därmed sänkt
paracellulär permeabilitet. Den stora betydelsen
av mikrob-epitel-immuncells-interaktion vid sjukdomsutvecklingen har under senare år också
blivit uppenbar genom att genetiska varianter av
bakteriereceptorerna CARD15/NOD2 och TLR-4
ger en ökad risk för att förvärva Crohns sjukdom.
Man har också funnit en ökning av slemhinneadherenta E. coli hos Crohnpatienter. Vårt syfte
var att studera hur infliximab och TNFα påverkar
bakterieupptaget över colonslemhinnan.
Metod: Sju patienter med aktiv Crohnkolit undersöktes före och efter fyra veckors behandling
med infliximab. Biopsier togs från en makro-

skopiskt icke-inflammerad del av västerkolon
och monterades i Ussingkammare för studier av
barriärfunktion. Transmukosal passage av E. coli
HM427, ett isolat av adherenta bakterier från
colon från Crohnpatienter, studerades genom
inmärkning av bakterierna med green fluorescent protein och kvantifiering genom FACS.
Resultat: Bakteriepassagen över colonslemhinnan minskade från 2500±300 till 500±200
bakterier per mm2 efter infliximab-behandlingen.
Bakterieupptaget hämmades till 2/3 av mikrotubuliblockeraren colchicin.
Slutsats: Patienter med aktiv Crohnkolit uppvisade en defekt barriär mot adherenta bakterier,
vilket medierades genom ett mikrotubuliberoende upptag. Infliximab korrigerar denna barriärdefekt. Detta kan utgöra en viktig del i infliximabs
verkningsmekanismer vid akut kolit.
PO-14
Kvarstående förbättring av mag-tarm symtom
och psykiskt välbefinnande efter elektiv
kolecystektomi
Reinhold U.1, Simrén M.2, Gustavsson M.L.1, Nilsson Å.1, Bajor A.2, Ung K.A.1
1
Kärnsjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken, Skövde, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken,
Göteborg, Sverige
Bakgrund: Kolecystektomi utförs vid symtomatisk gallstenssjukdom. Gallblåsekonkrement kan
av misstag uppfattas vara orsak till atypiska
buksymtom. Hög förekomst av post-kolecystektomi diarré har rapporterats. Psykologiska
faktorer hos patienten kan påverka beslutet om
operation.
Syfte: Att undersöka kort- och långtidseffekter
av laparoskopisk kolecystektomi på patienternas mag-tarm symtom och psykologiska välbefinnande.
Metoder: Patienterna besvarade: Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) och Psychological General Well Being (PGWB) före samt tre
och tolv månader efter kolecystektomi. Frågan
”problem att äta”, vilken belyser svårigheter att
normala portioner, buksmärta och tidig mättnadskänsla besvarades också.
Resultat: Sextiosju patienter (45 kvinnor, 22
män) medelålder 53.8 (SD:14.3) år undersöktes. Indikationen för operationen var smärta
(n=47) och genomgången kolecystit (n=20).
Patienternas mag-tarmsymtom (GSRS total) var
signifikant bättre efter 3 månader (medel:1.60,
SD:0.51, p<0.0001) jämfört med före operationen (1.85, SD:0.61) vilket kvarstod efter
ett år (1.55, SD:0.62, p=0.003). Patienternas
buksmärtor var lindrigare efter 3 (1.54, SD:0.56,
p<0.0001) och 12 månader (1.51, SD:0.69,
p<0.0001) jämfört med före operationen (2.06,
SD:0.82). Matsmältningsbesvär hade förbättrats efter 3 (1.76, SD:0.71, p=0.002) och 12
månader (1.80, SD:0.91, p=0.053) mot före
(2.07, SD:0.87). Diarré-, reflux- och förstoppningsdomänerna förändrades inte signifikant.
Psykologiska välbefinnande (PGWB total) var
bättre efter 3 (109, SD:17, p=0.006) och 12
månader (110, SD:16, p=0.014) mot före (103,
SD:17). Av PGWB domänerna var ångest, positivt
välbefinnande och generellt hälsa bättre vid 3
(p=0.013, p=0.024 respektive p<0.0001) och
12 månader (p=0.012, p=0.047 och p=0.008),
medan depression, självkontroll och vitalitet inte
förändrades signifikant. Korrelationen mellan
GSRS och PGWB poängen var höggradigt signifikant (R=0.63, p<0.0001). ”Ätproblemen” för-
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bättrades efter 3 (1.3, SD:0.7, p=0.0043) och
12 månader (1.2, SD:0.4, p=0.0174) jämfört
med före operationen (1.7, SD:1.2).
Slutsatser: Mag-tarm symtom och psykologiskt
välbefinnande förbättrades signifikant på kort
och på lång sikt efter laparoskopisk kolecystektomi. Patienterna har nytta av operationen
och selektionen av patienter är adekvat. Postkolecystektomi diarré kunde inte påvisas i denna
studie.
PO-15
Endoskopiskt ultraljud är värdefullt vid
diagnostik och behandling av pseudocystor i
pankreas
Sadik R.
Sahlgrenska universitetssjukhus, Gastroenterologi och hepatologi, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Endoskopiskt ultraljud (EUS) kan
visualisera organen kring övre-mag-tarm-kanlen.
Dessa organ är tillgängliga för detaljerad granskning, ultraljudsled provtagning och behandling.
Målet med denna prospektiva studie är att kartlägga resultaten av EUS-led dränage av cystor
utgående från pankreas.
Metod: Alla patienter som remitterades för EUSled dränage av symptomatiska cystor inkluderades. Patienterna sederades med petidin och
medazolam. I kombination med EUS har olika
tekniker används för att dränera cystorna. Cystvätskan skickades för analys av CEA. Genomlysning användes ibland för att säkerställa gidewire
läget. Cystöppningen dilaterades i vissa fall för
optimalt dränage och inför eventuell inspektion
och rensning med gastroskop.
Resultat: Sju patienter inkluderades hittills.
Medelåldern var 58 år, range 32-76 år. Fem
patienter hade akut pankreatit sekundärt till
alkohol, en patient hade akut pankreatit sekundärt till gallstenssjukdom och en patient hade
ideopatisk pankreatit. Två av patienterna hade
infekterade cystor. Cyststorleken i cm var (1:
13X10, 2: 6X7, 3: 15X13, 4: 5X7, 5: 5X4 6:
5X5 7: 7X5 ). Tre patienter dränerades med ett
10F, 5cm Tannenbaumstent och tre patienter
med tre 7F, 4 cm pigtailstenter till ventrikel eller
duodenum. En infekterad cyata spolades och
drinerades med 3 stenter. Den andra infekterade
cystan var tillgänglig för punktion endast från
distala esofagus. Odling togs från denna cysta
men något stent lades ej pga ökad risk för fistulering till esofagus. En patient krävde två ingrepp
för att få ett välfungerande dränage. De andra
patienterna kunde dräneras vid ett ingrepp.
Vårdtiden för sex patienterna efter behandling
var ett dygen. En patient utvecklade feber kring
38 efter dränaget och fick antibiotika och kunde
skrivas ut efter två dygn. Inga andra komplikationer observerades. Cysten gick i regress hos alla
dränerade patienter. En patient had hög nivå av
CEA i cystvätskan och denna patient visade sig
ha adenocarcinom i pankreas.
Konklusion: EUS-led dränage är effektivt och
säkert vid behandling och diagnostik av pseudocystor i pankreas och medför kort vårdtid.
PO-16
Kolecystektomi påverkar inte plasma lipid
profilen trots att BMI ökat signifikant ett år
efter operationen
Reinhold U.1, Bajor A.2, Ung K.A.1
1
Kärnsjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken, Skövde, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken,
Göteborg, Sverige
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Bakgrund: Syntesen av gallsyror i levern är kroppens viktigaste eliminationsväg för kolesterol.
Ökade förluster av gallsyror via avföringen medför
ökad syntes varvid kolesterol förbrukas och
plasma kolesterol sjunker. Det finns ett positivt
samband mellan leverns syntes av triglycerider
och gallsaltssyntesen förmedlad via farnesoid
X receptorn i levercellerna. Post-kolecystektomi
diarré anses bero på gallsaltsmalabsorption
vilken karaktäriseras av ökade gallsaltsförluster
i avföringen. Syntesen av gallsalter stiger efter
kolecystektomi.
Syfte: Att undersöka om kolecystektomi påverkar
plasma lipidprofilen och body mass index (BMI).
Metoder: Totalt plasma kolesterol, high-density
lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL)
triglycerider analyserades före och 3 och 12
månader efter elektiv kolecystektomi. Alla prover
togs och analyserades under standardiserade
förhållanden. BMI beräknades.
Resultat: Sextiosju patienter (45 kvinnor, 22 män)
med medelålder 53.8 (SD:14.3) år undersöktes.
Indikationen för operationen var smärta (n=47)
och genomgången kolecystit (n=20). Tre månader efter operationen fanns inga signifikanta skillnader i någon av de undersökta parametrarna.
Efter ett år hade BMI stigit signifikant (26.9,
SD:4.3 jämfört med 27.4, SD:4.0, p=0.0014).
Plasma lipiderna förändrades inte signifikant
efter ett år heller. Det fanns dock trender mot
ökade kolesterolvärden (medel:5.43mmol/l,
SD:1.19 mot medel:5.60mmol/l, SD:1.35,
p=0.075) och LDL värden (medel:3.25mmol/
l, SD:0.99 mot medel:3.37mmol/l, SD:1.08,
p=0.069) efter ett år. Triglycerid nivåerna var
(medel:1.33mmol/l, SWD:0.73) före operationen och (medel:1.43mmol/l, SD:0.82), p=0.152
ett år efter operationen.
Slutsatser: Den förväntade sänkningen av kolesterol p.g.a. ökad gallsyrasyntes efter kolecystektomi kunde ej påvisas. Tvärtom, förelåg trender
mot ökade kolesterol och LDL värden efter ett
år vilket den signifikanta ökningen av BMI kan
ha bidragit till. Avlägsnande av gallblåsan ledde
ej till förväntad stegring av triglyceridevärdena
trots att ökningen i BMI skulle kunna ha bidragit
ytterligare till en sådan ökning.
PO-17
Gallblåsesjukdomar hos patienter med primär
skleroserande kolangit (PSC)
Said K.1, Glaumann H.2, Bergquist A.1
1
Karolinska Universitetssjukhus,Huddinge, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Un
iversitetssjukhus,Huddinge, Infektion kliniken,
Stockholm, Sverige
Bakgrund: Gallblåseförändringar kan vara en del
i sjukdomsbilden hos PSC patienter. Syftet med
vår studie är att utvärdera gallblåsefärändringar,
såsom kolecystit, gallsten och polyper hos ett
stort antal av PSC patienter.
Metod: 286 patienter med väl definierad PSC,
som behandlats på leversektionen på Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge mellan 1970
och 2005, har evaluerats. Kolecystit diagnosen baserades på karakteristiska radiologiska
och/eller histologiska fynd. Gallblåsepolyper
och gallstenar identifierades radiologiskt. Alla
tillgängliga gallblåsepreparat eftergranskades
histologiskt med avseende på förekomst av
inflammation, dysplasi och malignitet.
Resultat: Medel uppföljningstiden var 89 (1.2413) månader (range). 25 % av patienterna
hade kolecystit. Gallsten hittades hos 25 % av
patienterna. Frekvensen av gallstenar hos PSC

patienter med både intra- och extrahepatiska
förändringar var högre än de som hade enbart
intrahepatisk utbredning 29 % (59/210) respektive 17 % (9/54) (p<0.05).26 % (74/286)
av patienterna hade genomgått kolecystektomi under uppföljningstiden. Indikationen för
kolecystektomi var gallsten i kombination med
buksmärta hos 34/74 (46%) av patienterna,
buksmärta lokaliserade till övre högra kvadranten i buken utan gallsten hos 11(15%), polypös
förändring i gallblåsan hos 16(22%) och 14(19%)
patienter opererades av oklar indidikation.18
patienter hade polypösa förändringar i gallblåsan med medelstorlek på 19 mm (range 5-35)
mm. 10 patienter utvecklade gallblåsecarcinom.
Eftergranskning av tillgängliga gallblåsepreparat
visade att ytterligare 9 patienter hade dysplastiska förändringar i gallblåsan utan påvisbara
polypösa förändringar i gallblåsan preoperativt.
Slutsats: Gallblåseförändringar är vanliga hos
PSC patienter. Den höga frekvensen av gallblåsecarcinom och dysplasi i gallblåseepitelet
talar för att en regelbunden undersökning av
gallblåsan hos patienter med PSC kan vara av
värde för detektion av polypösa förändringar i
gallblåsan i tidigt skede. Huruvida en profylaktisk kolecystektomi kan gagna patienter med
PSC är oklar.
PO-18
Psoriasispatienter med diabetes typ 2
har hög risk att utveckla lever fibros under
methotrexatbehandling
Rosenberg P.1, Urwitz H.1, Johannesson A.2, Ros
A.M.3, Lindholm J.4, Kinnman N.1, Hultcrantz R.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Läkarhuset
Vällingby, Hudmottagningen, Stockholm, Sverige;
3
Karolinska Universitetssjukhuset, Hudkliniken,
Stockholm, Sverige; 4Karolinska Universitetssjukhuset, Kliniken för Patologi och Cytologi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Vi undersökte betydelsen av diabetes
mellitus typ 2, övervikt, alkohol-överkonsumtion,
och kronisk hepatit B eller C, som riskfaktorer
för utveckling av leverfibros hos methotrexatbehandlade psoriasispatienter.
Metoder: Etthundrasextionio leverbiopsier från
71 patienter vilka gjort leverbiopsi som del i
monitoreringen av methotrexatbehandling undersöktes. Fibros, steatos och inflammation skattades enligt Brunts NAFLD activity score.
Resultat: Tjugosex patienter hade en eller
fler av riskfaktorerna och 25 (96%) av dessa
(median ackumulerad dos methotrexat 1500
mg) utvecklade leverfibros. Av de utan riskfaktor,
utvecklade 26 (58%) (p = 0.012) fibros (median
ackumulerad dos methotrexat 2100 mg). Tio
(38%) av patienterna med riskfaktor(er) hade
avancerad fibros (stadium 3-4) (median ackumulerad dos methotrexat 1600 mg), medan fyra
(9%) (p = 0.0012) av de utan riskfaktor(er) hade
avancerad leverfibros (median ackumulerad dos
methotrexat 1900 mg). Tio (38%)(p=0.0055) av
patienterna med riskfaktor hade en eller flera
biopsier med NAFLD activity index ≥5, vilket talar
för steatohepatit, jämfört med fem (11%) av de
utan riskfaktor.
Slutsats: Methotrexatbehandlade psoriasispatienter med riskfaktorer för steatohepatit, särskilt diabetes och övervikt, har förhöjd risk att
utveckla avancerad leverfibros vid lägre ackumulerad dos methotrexat jämfört med de utan
dessa riskfaktorer.
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PO-19
Betydelse av olika detektionsvägar hos
patienter med hereditär hemokromatos
Aleman S.1, Endalib S.1, Elmberg M.1, Stål P.1,
Olsson R.2, Lööf L.3, Lindgren S.4, Gertzen-Sandberg H.5, Almer S.6, Danielsson Å.7, Olsson K.S.2,
Wallerstedt S.8, Hagen K.1, Hultcrantz R.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Kliniken för Gastroenterologi, Göteborg, Sverige; 3Akademiska sjukhuset,
Kliniken för Gastroenterologi, Uppsala, Sverige;
4
Universitetssjukhuset MAS, Kliniken för Gastroenterologi, Malmö, Sverige; 5Universitetssjukhuset Örebro, Kliniken för Gastroenterologi, Örebro,
Sverige; 6Universitetssjukhuset Linköping, Kliniken för Gastroenterologi, Linköping, Sverige;
7
Norrlands Universitetssjukhus9, Kliniken för
Gastroenterologi, Umeå, Sverige; 8Östra sjukhusest, Kliniken för Gastroenterologi, Göteborg,
Sverige
Bakgrund: Hereditär hemokromatos kan leda till
komplikationer av levercirrhos och levercancer.
Tillgängliga morbiditet och mortalitetsdata på
patienter med hemokromatos är primärt baserade på kliniska kohorter med symptomatiska
patienter. Syfte med denna studie är att se hur
klinisk bild, leverbiopsifynd och mortalitet ser
ut hos patienter med olika detektionvägar av
hemokromatos.
Metod: 378 svenska patienter med hemokromatos, upptäckt via hälsokontroll (n=155), pga
misstanke om leversjukdom (n=45), symtom
av artralgi (n=25), släktutredning av indexfall
(n=45) eller vid utredning av andra sjukdomar/
symptom (n=108) analyserades. Uppföljningstiden var i medel 11.4 år.
Resultat: Cirrhos sågs hos 9% av hälsokontrollgrupp, 4% av släktutredningsgrupp, 12% av
artralgigrupp, 17% av andra sjukdomar/symptomgrupp och 42% av leversjukdomsgrupp.
Förekomst av cirrhos och diabetes var signifikanta faktorer för ökad mortalitet. Patienter
som diagnostiserades via hälsokontroll eller
familjescreening upptäcktes vid lägre ålder och
hade lägsta mortalitet.
Slutsats: Hälsokontroll och släktutredning medförde detektion av hemokromatos vid lägre ålder
och mindre avancerad leverfibros med minskad
mortalitet. Detta talar för att screening av hemokromatos via hälsokontroll eller släktutredning
kan vara fördelaktiga.
PO-20
Går det att behandla peritonealcarcinos från
ventrikelcancer med neoadjuvant cytostatika
kombinerad med peritonektomi?
Hultman B.1, Lind P.2, Glimelius B.3, Sundbom M.1,
Haglund U.1, Mahteme H.1
1
Akademiska sjukhuset, Kir.klin., Uppsala, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset i Solna,
Radiumhemmet, Stockholm, Sverige; 3Akademiska sjukhuset/Karolinska Univ.sjh i Solna,
Onkologklin./Radiumhemmet, Uppsala/Stockholm, Sverige
Bakgrund: Medianöverlevnaden för patienter
med peritonealcarcinos (PC) från ventrikelcancer
är ofta 4-6 månader. Vi har inlett en prospektiv
studie, med målsättning att studera möjligheten
av kombinationsbehandling med neoadjuvant
cytostatika + peritonektomi (resektion av PC) +
hypertermisk intraoperativ intraperitoenal cytostatika (HIPIC) + tidig postoperativ intraperitoneal
cytostatika (TPIC). Kan denna behandling eventuellt tänkas förlänga överlevnaden?
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Metod: I en fas II-studie som pågått sedan
januari 2005 har hittills 8 patienter (4 kvinnor
och 4 män, median ålder 59 (41 — 72 )) med
laparaskopiskt och PAD-mässigt verifierad ventrikelcancer med PC utan hematogena metastaser
inkluderats. Patienterna har först behandlats
med neoadjuvant systemisk cytostatika under
12 veckor och sedan genomgått resektionen
av primärtumör + peritonektomi + HIPIC, samt
TPIC i 5 dagar.
Resultat: Sju patienter kunde erhålla hela den
planerade behandlingen; en patient genomgick
ej peritonektomi på grund av tumörväxt över hela
tunntarmen. Av de 7 patienter som genomgick
peritonektomi, fick 5 patienter en makroskopiskt
radikal operation. Fyra patienter utvecklade
postoperativa komplikationer (duodenal fistel
1, bukabscess 1 och esofagojejunalt anastomos-läckage 2, varav en fick empyem + vena
cava-trombos och den andra fick lungemboli).
Två av dessa reopererades. En patient fick sen
komplikation i form av perifer neuropati. Tre
hade inga postoperativa komplikationer. Ingen
postoperativ (3 månaders) mortalitet har förekommit. Median- överlevnaden är 13 månader
(spridning 6 - 25) och progressionsfri överlevnad
9 månader (spridning 2 - 19). Idag lever 5 av
patienterna.
Slutsats: De preliminära resultaten antyder att
aggressiv behandling av PC från ventrikelcancer är möjlig, dock förenad med viss morbiditet.
Behandlingen kan ge förlängd överlevnad hos
enstaka patienter.
PO-21
Helicobacter pylori orsakar gastrointestinal
blödning hos patienter med medfödda blödningsrubbningar
Rehnberg A.S.1, Schulman S.2, Schulman S.2,
Hein M.3, Hegedus O.1, Lindmarker P.4, Hellström
P.M.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Gastrocentrum medicin Solna, Stockholm, Sverige;
2
Karolinska Institutet, Enheten för Medicin/Hematologi, Stockholm, Sverige; 3Tartu Universitetssjukhus, Internmedicin, Tartu, Estonia; 4Karolinska
Universitetssjukhuset Solna, Akutkliniken, Stockholm, Sverige
Helicobacter pylori (H. pylori) är den vanligaste
orsaken till ventrikel- och duodenal-sårsjukdom
och en vanlig orsak till övre gastrointestinal
blödning. Patienter med hemofili och von Willebrands sjukdom är genom sin blödningsbenägenhet mer utsatta än normalbefolkningen
om de får en magblödning och behandlingen
med koagulationsfaktor-koncentrat är kostnadskrävande. Prevalensen av H. pylori varierar och
identifiering av de subgrupper som har nytta
av en ”test and treat” strategi är ännu inte
klarlagd.
Material och Metoder: Vi genomförde en studie
som innefattade 5 års retrospektiv journalgranskning och en prospektiv långtidsuppföljning
av patienter med hemofili och von Willebrands
sjukdom. Patienter inkluderades i Sverige, (168
patienter) och Estland (23 patienter), och patienterna motsvarade ca 45 % av de svenska hemofili-patienterna, samt alla blödarsjuka patienter
knutna till Universitetssjukhuset i Tartu. Målsättningen var att klargöra om screening och
behandling av H. pylori infektion har potential
att minska antalet gastrointestinala blödningar
hos blödarsjuka.
Resultat: Förekomsten av H. pylori var lägre i
Sverige än i Estland, 28% vs 48%. Diagnostisk

screening bedrevs med serologi och positiv
resultat verifierades med C14-urea-utandningstest (UBT). Alla patienter med aktiv H. pylori
infektion erhöll behandling, dessa följdes upp
med UBT ett år efter behandling, för att verifiera
utläkt infektion. Incidensen av gastrointestinal
blödning hos svenska blödarsjuka med aktiv H.
pylori infektion motsvarade 6 per 100 patient-år,
(observationstid motsvarande 184 patient-år).
Den prospektiva delen av studien har nu en
observationstid motsvarande 273 patient-år och
visar att de gastrointestinala blödningarna minskade till 1,4 per 100 patient-år efter behandling.
Motsvarande blödningsfrekvens för de H. pylorinegativa patienterna var 2,6 per 100 patient-år,
sammanräknat för den retro- och prospektiva
delen av studien.
Slutsats: Screening och eradikering av H. pylori
kan således vara av förebyggande värde för
personer med nedsatt hemostas så som blödarsjuka och patienter med ”blodförtunnande”
läkemedel.
PO-22
Serotonin stimulerar duodenal bikarbonatsekretion via enteriska ganglier och en 5HT4beroende mekanism
Säfsten B.
Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Uppsala, Sverige
Bakgrund: Ett flertal kroppsegna ämnen har
visat sig påverka det endogena slemhinneskyddet och kan moduleras av olika läkemedel.
Serotonin (5 HT) finns i mycket stora mängder i
gastrointestinalkanalen. Särskilt i de enterochromaffina cellerna bildas denna biogena amin
och neurotransmittor, som också lagras där.
Slemhinnornas sekretion av bikarbonat utgör
en väl känd komponent i denna första linjens
försvar, genom att neutralisera protoner i det
slemskikt som bekläder tarmens ytor. Därför
formulerades hypotesen att 5-HT spelar roll för
barriärskyddet genom att påverka bikarbonatsekretionen.
Mål: Att i en experimentell studie knyta ihop
dessa två fenomen till ett möjligt fysiologiskt
samband.
Metoder: Ett segment av proximal duodenum
från sövd råtta perfunderades in situ. Slemhinnans alkaliska sekretion monitorerades kontinuerligt med så kallad pH-stat-teknik. I en annan
delstudie mättes de intracellulära kalciumnivåernas fluktuationer i cellförband från duodenum.
Dessa cellförband togs dels från människa via
gastroskopi och dels från råtta. Cellförbanden
erhölls genom mekanisk och enzymatisk påverkan, varefter de monterades i temperturkontrollerade perfusionskammare. Fluktuationerna i
intracellulära kalciumnivåer mättes med digital
fluorescensmikroskopi via det fluorescerande
ämnet fura-2.
Resultat: För att undvika systemiska effekter
tillfördes de studerade ämnena i retrograd
riktning via arteria hepatica till det studerade
tarmavsnittet. Serotonin (20-200 nmol/kg,h) stimulerade bikarbonatsekretionen dosberoende.
Svaret hämmades av hexametonium, som är en
ganglionblockerare och dessutom antagonist
till nikotinreceptorer. Svaret hämmades också
av 5-HT4 receptorantagonisten SB 204070,
men inte i någon nämnvärd omfattning av 5HT3 antagonisten tropisetron. Förband av viabla
duodenocyter från människa och från råtta svarade på serotonin (100-500 nM) med ökningar
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i intracellulärt kalcium. Om förbanden förbehandlades med antagonisten SB 204070 eller
om kalcium uteslöts ur perfusions-lösningen så
slogs svaret ut.
Slutsatser: En av duodenums försvarsmekanismer påverkas av serotonin, som således stimulerar den buffrande bikarbonatsekretionen.
Svaret på serotonin medieras av 5HT4 receptorer,
samt omfattar nikotinerg transmission troligen
lokaliserad till i plexus myentericus. På cellulär
nivå utgör intracellulärt kalcium en budbärare för
serotonin, där svaret medieras via receptorer på
cellmembranet.
PO-23
Ökat uttryck av den anti-inflmmatoriska cytokinen TSLP efter TLR-aktivering i intestinala
epitelceller
Pourmousa M., Norling A., Rorsman F.
Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, sektione, Uppsala, Sverige
Bakgrund: Thymic stromal lymphopoetin (TSLP)
är ett protein med immunreglerande egenskaper
som framförallt uttrycks i epitelceller. Receptorn
för TSLP är en heterodimer av TSLPR och IL7Rα
och återfinns huvudsakligen på antigenpresenterande dendritiska celler (DC). TSLP-aktiverade
DC inducerar proliferation av CD4+ T-celler och
produktion av Th2-cytokiner. Ett kraftigt ökat
uttryck av TSLP ses i epitelet vid astma och
allergiskt eksem. I tarm har TSLP föreslagits
medverka i intestinal homeostas genom att inducera ett anti-inflammatoriskt Th2-svar. Patienter
med Mb Crohn uppvisar ett lågt uttryck av TSLP
vilket indikerar att en TSLP-beroende obalans
mellan ett pro-inflammatoriskt Th1- och ett antiinflammatoriskt Th2-svar kan vara involverat
vid uppkomst av inflammatorisk tarmsjukdom.
Syftet med arbetet är att kartlägga hur uttycket
av TSLP regleras i intestinala epitelceller.
Metod: De intestinala tumörcellinjerna HT-29
och SW480 stimulerades med liganderna för
Toll-Like Receptor (TLR)-2 (Zymosan), TLR-2/6
(FSL-1), TLR-3 (poly I:C), TLR-4 (LPS), TLR-5 (Flagellin), liganden för NOD-2 (MDP), Th-1 cytokinerna IFNγ och TNFα, Th-2 cytokinerna IL-4 och
IL10 under 3, 6 och 24 timmar. TSLP-uttrycket
kvantifierades med kvantitativ RT-PCR.
Resultat: Efter 15 minuters stimulering med
LPS sågs ett ca 10-faldigt ökat uttryck av TSLP
som kvarstod i 24 timmar. Med de övriga TLRligandern och NOD-liganden ökade uttrycket 2-5
ggr efter 6-24 timmars stimulering. IFNγ, TNFα,
IL-4 eller IL10 påverkade ej uttrycket, men preinkubering med IFNγ och TNFα motverkade den
TLR-inducerade ökningen av TSLP i SW480.
Slutsats: I de intestinala tumörcellinjerna
SW480 och HT29 ses ett ökat uttryck av TSLP
efter aktivering av TLR. Fyndet stöder hypotesen
att TSLP har en roll i intestinal homeostas, men
ytterligare studier är nödvändiga för närmare
kartläggning av sambandet mellan den intestinala floran och TSLP.
PO-24
Ökad bakteriell internalisering i subepitelialt
ackumulerade pro-inflammatoriska dendritiska celler i peyerska plack vid ileal Crohns
sjukdom
Salim S.1, Keita Å.1, Silva M.2, Perdue M.H.2, Larsson M.3, Söderholm J.D.1
1
Universitetssjukhuset, Kirurgiska kliniken, Linköping, Sverige; 2McMaster University, IDRP, Hamilton, Canada; 3Universitetssjukhuset, Virologi,
Linköping, Sverige
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Bakgrund: De tidigast observerbara förändringarna i slemhinnan vid recidiv av Crohns sjukdom
(CD) är aftösa sår. Dessa föregås av mikroskopiska erosioner i follikelassocierat epitel (FAE),
som täcker tarmens s.k. Peyerska plack. Ett
ökat proinflammatoriskt svar mot den egna mikrofloran har påvisats i CD-slemhinna. Dendritiska
celler är viktiga för regleringen av det initiala
immunsvaret mot antigen, men väldigt litet är
känt om dendritiska celler i FAE vid CD. Vårt
syfte var att studera internalisering av bakterier
i subepiteliala dendritiska celler i FAE och att
karaktärisera subpopulationer av dessa celler
vid CD.
Metod: Ileumslemhinna från 14 CD, 6 ulcerös
kolit (UC) och 12 kontrollpatienter studerades.
FAE identifierades och monterades i Ussingkammare och slemhinnan exponerades för ickepatogena E. coli HB101 inmärkta med green
fluorescent protein. Internalisering av dessa i
dendritiska celler studerades och kvantifierades med konfokalmikroskopi. Dendritiska celler
karaktäriserades med immunofluresecens ur
aktiverings-/mognadsgrad med markörerna DCSIGN (omogna) och CD83 (mogna/aktiverade).
Chemokinreceptorerna CCR6 och CCR7 kartlades med immunofluorescens. Proinflammatorisk
och reglerande aktivitet bestämdes med TNFα
respektive IL-10-produktion.
Resultat: Internalisering av E. coli i dendritiska
celler i FAE från CD var ökat 15 ggr jämfört med
kontroller och andelen dendritiska celler med
internaliserade bakterier var mer än dubblerad
(44,5 [21-63] %; median [25-75:e percentilen]
vs. 14 [2,0-33], p < 0.05). Vid CD sågs en subepitelial ackumulering av aktiverade CD83+
celler, av vilka en hög andel saknade det förväntade CCR7-uttrycket. I CD-mukosa exponerad
för E. coli frisattes ökade TNFα-nivåer, och ett
större antal dendritiska celler uttryckte TNFα på
immunhistokemi.
Slutsats: Ett ökat upptag av icke-patogena bakterier och ackumulering av aktiverade, TNFα-producerande dendritiska celler subepitelialt, kan
bidra till initiering och underhåll av slemhinneinflammationen vid recidiv av Crohns sjukdom.
PO-25
Positiv långtidseffekt av hypnoterapi vid
behandlingsrefraktär IBS
Lindfors P.J.1, Nyhlin H.1, Unge P.2, Arvidsson P.3,
Björnsson E.S.4, Abrahamsson H.4, Simren M.4
1
Ersta sjukhus, MTC, Stockholm, Sverige; 2Örebro
universitetssjukhus, Gastrosektionen, Örebro,
Sverige; 3Gävle sjukhus, Medicin, Gävle, Sverige;
4
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gastrosektionen, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Hypnoterapi anses vara en effektiv
behandling vid irritable bowel syndrome (IBS).Ett
fåtal studier av långtidseffekten finns.En studie
har visat att retrospektivt självrapporterade förändringar av IBS symptom motsvaras av objektiva
mätningar med symtomskattningsskalor före och
efter behandlingen (Gonzalkorale et al 2003). För
att ytterligare utvärdera långtidseffekten av hypnoterapi har vi retrospektivt studerat den självrapporterade effekten av hypnoterapi med hjälp av
självskattningskalor. Även förändringar gällande
sjukvårdskonsumtion och användande av symtommodifierande läkemedel undersöktes.
Metod: Vi inkluderade 90 (87 % svarsfrekvens)
patienter som behandlats med hypnoterapi pga.
behandlingsrefraktär IBS (79 kvinnor, 11 män;
medelålder 46, 5 (25-72) år). Patienterna rekryterades både från ett universitetssjukhus med

inriktning på funktionella mag-tarmsjukdomar
(n=65) och från ett länssjukhus (n=25).Alla hade
behandlats med hypnoterapi av specialutbildade
psykologer 1 timme/vecka under 12 veckor. Vi
använde en självskattningsskala. (subjective
assessment scale (SAQ)) för att mäta förändringar av mag-tarm symtom, sjukvårdskonsumtion samt läkemedelsanvändande. Ett skalstegs
förbättring av IBS-symtom på en sjugradig Likertskala betraktades som en lyckad behandling
(L.B).Uppföljningen gjordes 1-5 år efter avslutad
behandling (medel 3,5 år).
Resultat: Minskade IBS symptom direkt efter
behandlingen rapporterades av en majoritet
av patienterna (67% L.B), effekten kvarstod
vid långtidsuppföljningen (69% L.B). Hos 87%
av patienterna med lyckad behandling direkt
efter hypnoterapin kvarstod effekten vid långtidsuppföljningen. 83% upplevde behandlingen
meningsfull. Minskad sjukvårdskonsumtion
efter hypnoterapin rapporterades (Kontakter
med vårdcentralen pga. Mag-tarmsymtom 31%,
för andra symtom 19%,Kontakt med specialist
39%). 19% rapporterade minskad användning av
symtommodifierande läkemedel. Ingen skillnad
i några av dessa resultat kunde ses vid jämförelse mellan sjukhusen.
Slutsats: Med denna retrospektiva studie påvisas goda långtidsresultat av behandling med
hypnoterapi vid annars behandlingsrefraktär
IBS. Majoriteten av patienterna rapporterade
att behandlingen upplevts som meningsfull även
i ett längre perspektiv. Hypnoterapi kan resultera
i minskad sjukvårdskonsumtion och minskad
användning av symtommodifierande läkemedel.
Hypnoterapi kan framgångsrikt användas även
på mindre sjukhus, ej specialiserade på funktionella mag-tarmsjukdomar.
PO-26
En strukturerad patientutbildning är mer
effektiv än skriftlig patientinformation för
patienter med Irritable Bowel Syndrome (IBS)
– en randomiserad studie
Ringström G., Störsrud S., Lundqvist S., Westman
B., Abrahamsson H., Simrén M.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mag-Tarmlab,
Göteborg, Sverige
Bakgrund: IBS patienter upplever att de får
otillräckligt med information, trots frekventa
kontakter med sjukvården. Medicinska behandlingsmöjligheter är begränsade. Patientutbildning
har rapporterats vara effektivt (Saito et al. Clin
Gastroenterol Hepatol 2004), liksom skriftlig
patientinformation (Robinson et al. Gut 2006).
Inga direkta jämförelser har gjorts mellan dessa
båda metoder.
Metod: Vi inkluderade 158 patienter (medelålder 38 ﴾18-68 ﴿ år; 134 kvinnor) med IBS enligt
Rome II kriterierna. Patienterna randomiserades
till patientutbildning (IBS-skola) (n=76) eller att
få en utförlig skriftlig patientinformation (n=82).
IBS-skolan bestod av sex utbildningstillfällen á
två timmar, en gång per vecka med tio patienter i varje grupp. Fem olika yrkeskategorier höll
varsin föreläsning/diskussion. Patienterna fyllde
i frågeformulär vid baseline samt tre och sex
månader efter baseline för att värdera mag-tarm
symtom (IBS Severity Scoring System, IBS-SSS),
mag-tarm specifik ångest (Visceral Sensitivity
Index, VSI), livskvalitet (IBS Quality of Life,
IBSQOL) och psykologiska symtom (Hospital
Anxiety and Depression scale, HAD). Patienterna
skattade hur mycket kunskap de hade om IBS
på en visuell analog skala (VAS).
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Resultat: Patienterna i utbildningsgruppen
upplevde ökad kunskap om IBS (74±12 vs.
40±23 mm (medel ±SD); p=0.0001), reducerade mag-tarm symtom (IBS-SSS, 273±104 vs.
325±97; p=0.001), mindre mag-tarm specifik
ångest enligt VSI (40±16 vs. 33±18; p=0.0001)
och minskad ångest (HAD anxiety, 7.6±4.5 vs.
8.5±4.6; p=0.002) tre månader efter IBS-skolan.
Dessa resultat kvarstod även sex månader efter.
Förbättrad livskvalitet sågs på flera domän av
IBSQOL, både vid tre och sex månader. Utbildningsgruppen hade sökt mindre sjukvård för
sina mag-tarm symtom sex månader efter utbildningen jämfört med sex månader före (0.6±1.5
vs. 1.5±1.8 besök; p=0.0001). Inga signifikanta
skillnader, förutom något ökad livskvalitet, sågs
i gruppen som fick skriftlig information under
sex- månaders uppföljningen. Jämförelse mellan
grupperna visade på signifikant bättre resultat
i utbildningsgruppen när det gäller upplevd kunskap om IBS (p=0.0001), mag-tarm specifik
ångest (p= 0.0001), mag-tarm symtom (p= 0.03)
och sjukvårdskonsumtion (p= 0.02).
Slutsats: Strukturerad patientutbildning är mer
effektiv än skriftlig information för IBS-patienter.
IBS-skolan ökar kunskapen om IBS, minskar psykologiska symtom, mag-tarm symtom, förbättrar
livskvaliteten och begränsar sjukvårdskonsumtionen.
PO-27
Effekt av yoghurt med tre probiotiska
bakterier hos patienter med Irritable Bowel
Syndrome (IBS) – en randomiserad, dubbelblind, kontrollerad studie
Simrén M.1, Lindh A.1, Samuelsson L.1, Olsson J.2,
Posserud I.1, Strid H.1, Abrahamsson H.1
1
SU/Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg,
Sverige; 2Uppsala Universitet, Centrum för klinisk
prövning av livsmedel, Uppsala, Sverige
Effekten av probiotika på symptom hos patienter
med IBS är fortfarande kontroversiell. De flesta
studier som publicerats hittills är små och effekterna av de olika bakterierna har varierat.
Metod: Vi inkluderade 118 IBS patienter enligt
Rom II kriterierna (80 kvinnor; medelålder 44
år). Efter en screeningperiod på två veckor randomiserades lämpliga patienter till att få åtta
veckors behandling med 400ml/d av yoghurt
innehållande minst 5 x 107 cfu/ml med Lactaobacillus paracasei, ssp. paracasei, Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium lactis
(aktiv), eller en syrad mjölkdryck utan dessa
bakterier (kontroll), jämförbar i färg, konsistens
och smak. Symtom värderades före behandlingsstart och veckovis under behandlings-perioden med IBS severity scoring system (IBS-SSS),
och patienterna tillfrågades också om de haft
tillfredsställande lindring av sina IBS symtom
under den föregående veckan. Hälsorelaterad
livskvalitet mättes med ett generiskt (ShortForm 36) och ett sjukdomsspecifikt (IBSQOL)
frågeformulär och svårighet av psykologiska
symtom med Hospital Anxiety and Depression
scale.
Resultat: Trettiotre patienter i den aktiva gruppen och 34 i kontrollgruppen fullföljde studien;
44 patienter inkluderades ej efter screeningperioden och 7 avbröt studien i förtid under behandlingsfasen, p.g.a. bristande behandlingseffekt
eller faktorer ej relaterade till studien. Svårighetsgraden av mag-tarmsymtomen mätt med
IBS-SSS förbättrades i båda grupperna under
behandlingsperioden, men förbättringen skilde
sig ej åt mellan grupperna (p=0,24). IBS-SSS
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minskade efter sista behandlingsveckan jämfört
med före behandlingen i både den aktiva gruppen
(256±81 vs. 206±113 (medel±SD); p=0,006)
och i kontrollgruppen (302±106 vs. 228±125;
p=0,0001). Andelen veckor med tillfredsställande lindring av IBS symtomen tenderade att
vara större i den aktiva gruppen jämfört med
kontrollgruppen under de första fyra veckorna
av behandlingsperioden (33 vs. 20%; p=0,11),
medan ingen sådan tendens kunde ses under
de sista fyra veckorna. Ingen skillnad mellan
grupperna kunde ses avseende livskvalitet eller
psykologiska symptom.
Slutsats: I den här åtta-veckorsstudien kunde vi
påvisa en positiv effekt på IBS symptom både
med yoghurt innehållande tre probiotiska bakterier och syrad mjölk utan bakterier. Effektiviteten av probiotika hos IBS patienter är oklar,
eftersom resultaten antyder att mjölkprodukten
i sig kan ha haft en positiv effekt alternativt en
stor placeboeffekt
PO-28
Bukmigrän – svår diagnos men lätt att
behandla
Rönnblom A.
Akademiska sjukhuset, Magtarmmottagninen,
Uppsala, Sverige
Bakgrund: begreppet bukmigrän har rapporterats i den medicinska litteraturen redan på
50-talet, men har ofta ifrågasatts som klinisk
entitet. Bland barn har dock migränfall med
huvudsakligen abdominella symptom såsom
kräkningar varit mer etablerat som diagnos.
Fallbeskrivning:
1) Kvinna 23 år gammal remitteras från gastrosektion vid universitetssjukhus för fortsatt
uppföljning pga svår och atypisk refluxsjukdom.
Hennes besvär började i tonåren, och karaktäriseras av buksmärtor, kräkningar, diarré och
illamående som uppträder anfallsvis, inte sällan
sent på natten. Omfattande utredning har som
enda patologiska fynd visat en uttalad refluxbild
i esofagus. Tidigare utredning vid annat universitetssjukhus på hemorten har inte heller kunnat
förklara hennes symptombild.
2) Kvinna 34 år, remitteras pga illamående,
kräkningar och diarré sedan 3 år, anfallsvis
påkommande. Är sedan tidigare utredd med
gastroskopi + px ua, protonpumpshämmare
utan effekt.
Utredning: patient nr 1 har tidigare genomgått
omfattande utredning som kompletteras innan
misstanke på bukmigrän väcks. Behandling med
nässpray Imigran har mycket god effekt. Patient
nr 2 kommer på remiss strax efter att diagnosen för föregående fall klarnat och omedelbart
misstänks bukmigrän och även här har nässpray
Imigran varit mycket verkningsfullt.
Slutsats: 2 fall med bukmigrän skildras där
ingen av dem har huvudvärk men båda har en
omfattande hereditet för migrän. Om man riktar
sin anamnes får man fram många för migrän
karateristiska detaljer, och behandlingen har
varit mycket tacksam.
PO-29
SeHCAT vid diarréutrednng
Rönnblom A.1, Gammelgård H.2
1
Akademiska sjukhuset, Magtarmmottagningen,
Uppsala, Sverige; 2Hudiksvall, Medicinmottagningen, Hudiksvall, Sverige
Bakgrund: störd funktion i enterohepatiska
kretsloppet är en viktig orsak till diarré. Som
5-poängsuppgift under läkarprogrammet har

utförda SeHCATtest vid Akademiska sjukhuset
utvärderats.
Metod: 75 tester som utförts mellan 2002 och
2004 utvärderades retrospektivt genom granskning av remisser och patientjournaler. Orsaker
till patologiska fynd eftersöktes och effekten
av insatt behandling utvärderades när detta var
möjligt.
Resultat: Vid den nuklearmedicinska enheten
tillämpas retetion <16% som gräns för normalfunktion Av undersökta patienter hade 60% en
störd funktion. Enligt traditionell indelning av
individer med gallsyremalabsorption grupperas
dessa enligt nedan. Typ II = idiopatisk gallsaltsmalabsorption. Antal individer inom respektive
kategori anges och i de fall individ med samma
bakgrund och normal funktion testades anges
detta efter snedstreck.
Typ I 4 (samtliga ileocec op Crohn)
Typ II 17
Typ III gallopererade 18/2 IBS 3/6 mikroskopisk
colit 2/3 laktasbrist 2/1 dystrofia myotonica 2
celiaki 1/1 vagotomerad 1
Slutsats: Patologiskt fynd var mycket vanligt
hos de studerade patienterna med diarré. 90%
av pat som genomgått cholecystectomi och
utvecklat diarré hade patologisk retention, och
en tredjedel av patienter som klassificerats som
IBS likaså. Tidigare beskrivna fynd av patologisk
retention vid sjukdomar såsom tex mikroskopisk
colit och dystrofia myotonica kunde bekräftas. Av
de patienter som behandlats med cholestyramin
kunde man ur journalerna uppskatta att cirka
70% hade svarat på denna terapi.
PO-30
Ökad fysisk aktivitet minskar symptom vid
IBS
Mörlin E., Simrèn M., Strid H., Sadik R.
Sahlgrenska universitetssjukhus, Gastroenterologi och hepatologi, Göteborg, Sverige
Syftet med studien var att undersöka effekten
av fysisk aktivitet på symtom vid IBS.
Metod: 63 (12M) patienter med IBS inkluderades
i studien varav 15(4M) patienter hade diarrédominerad IBS, 16(2M) patienter förstoppningsdominerad IBS och 32(6M) hade alternerande IBS.
Patienterna randomiserades till en kontrollgrupp
(22K/9M) eller till en träningsgrupp (29K/3M).
Patienterna registrerade sina symtom i två frågeformulär, IBS severity scoring system som
består av IBS-score och Extra colonic-score och
Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS).
Patienternas syreupptagningsförmåga testades
med ett submaximalt konditionstest på ergometercykel vid inklusion och efter 12 veckor.
Kontrollgruppen uppmanades att inte förändra
sin fysiska aktivitetsnivå under 12 veckor och
hade telefonkontakt med sjukgymnast en gång
per månad. Träningsgruppen uppmanades att
öka sin fysiska aktivitetsnivå. De hade kontakt
med sjukgymnast och registrerade sin fysiska
aktivitet varje dag. De uppmanades att utföra
aktiviteter som ökar syreupptagningsförmågan
såsom stavgång, cykling, jogging eller simning.
Träningsgruppen hade telefonkontakt med sjukgymnast 1-2 gånger per månad och gjorde ett
extra cykeltest 6 veckor efter inklusion. Resultaten presenteras som median, percentil 10
och 90.
Resultat: IBS-score för träningsgruppen var
284(133-366) vid inklusion och 216(59-339)
efter 12 veckor, p=0.005. För kontrollgruppen var det 281(152-401) vid inklusion och
280(151-389) efter 12 veckor, p=NS. Det
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fanns en signifikant skillnad i förbättringen i
IBS-score mellan träningsgruppen och kontrollgruppen, 28(-30och 74)% mot 3(-45och 26)%,
p=0.01. Extra colonic-score för träningsgruppen
var 197(69-351) vid inklusion och 163(64-296)
efter 12 veckor, p=0.02. För kontrollgruppen var
det 175(120-273) vid inklusion och 189(76-352)
efter 12 veckor, p=NS. GSRS förbättrades mer
i träningsgruppen än i kontrollgruppen, 16(-23
och 34)% respektive 2 (-18 och 17)%, p=0.01. I
träningsgruppen sågs en signifikant förbättring i
subskalorna matsmältningsbesvär, p=0.01, förstoppning, p=0.02 och en tendens till förbättring
sågs i subskalan för smärta, p=0.07. I träningsgruppen var syreupptagningsförmågan 2.2(1.43.3) l/min vid inklusion och efter 12 veckor hade
den förbättrats till 2.4(1.7 3.3) l/min, p=0.004.
I kontrollgruppen observerades ingen förändring
i syreupptagningsförmåga.
Konklusion: Ökad fysisk aktivitet förbättrar
symptom vid IBS. Information om ökad fysisk
aktivitet bör ges till patienter med IBS.
PO-31
En hög gallsaltsutsöndring till tjocktarmen
samt en gynnsam effekt av gallsaltsbindare
talar för en patofysiologisk roll av gallsalter
hos en subgrupp av patienter med IBS
Bajor A.1, Wallin J.1, Strid H.1, Abrahamsson H.1,
Ung K.A.2, Simrén M.1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige; 2Kärnsjukhuset, Medicinkliniken, Skövde, Sverige
Bakgrund: Patofysiologin av IBS är inte klarlagd
fastän vissa retande ämnen som t.ex. gallsalter
har föreslagits spela en roll. Gallsaltsbindande
resiner förbättrar symptomatologin hos patienter
med gallsaltsmalabsorbtion (BAM) och vid kollagen kolit men effekten vid IBS är inte känd.
75
SeHCAT testet avspeglar omsättningshastigheten av gallsalter och korrelerar omvänt med
utsöndringen i avföringen. Vid diarréutredning
betraktas en 75SeHCAT retention <10% dag 7
som patologisk och förenligt med BAM.
Syfte: Undersöka effekten av gallsaltsbindare
vid IBS.
Metod: IBS patienter som uppfyllde ROME II kriterierna inkluderades. Alla genomgick 75SeHCAT
testet och de som hade ett 7 dagars värde <
20% erbjöds att delta i en öppen behandlingsstudie med en ökande dos kolestipol under 8
veckor. Under behandlingsperioden registrerade
patienterna kolestipoldosen, fyllde i Bristol Stool
Form Scale (BSFS) för registrering av avföringsfrekvens och -konsistens. IBS Symptom Severity Score (IBS-SSS) fylldes i veckovis, liksom
frågan om de haft tillfredsställande lindring av
sina besvär.
Resultat: 75SeHCAT testet utföll patologiskt
hos 25 (18,5%) av 135 patienter (28,5% män)
och 57 (42%) hade<20%. Av dessa 57 patienter accepterade 27 (14 kvinnor, medelålder
43 år) att delta i studien. IBS-symtomen var
lindrigare vecka 8 jämfört med före behandlingen (ingångsvärdet-IBS-SSS, 277 + 106 vs.
8 v 220 + 109; p<0,001), avföringsfrekvensen minskade (2,8 + 1,3 vs. 2,3 + 1,2; avföringar/dag; p=0,05) och det fanns en tendens
till fastare avföringar (BSF, 4,5 + 1,2 vs. 3,9
+ 1,1; p=0,07). Femton av 27 patienter (55%)
rapporterade ”tillfredsställande lindring av sina
besvär” vecka 7 och/eller 8. Graden av förbättring skiljde sig inte mellan IBS subgrupper.
Det fanns inte heller någon korrelation mellan
75
SeHCAT värden och grad av symtomförbätt-
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ring. Medelvärdet av kolestipoldosen ökade från
21 g vecka 1 till 71 g vecka 8.
Slutsats: Den höga prevalensen av patologiskt
75
SeHCAT test som motsvarar en ökad utsöndring av gallsalter till tjocktarmen tyder på att gallsalterna kan ha betydelse för patofysiologin vid
IBS, åtminstone hos en subgrupp av patienterna.
Symptomlindringen som uppnås med gallsaltsbindare hos IBS patienter med låga 75SeHCAT
värden stärker ytterligare denna hypotes, men
placebokontrollerade studier krävs
PO-32
Övervikt, hög ålder och förekomst av
frekventa, lösa avföringar bör väcka
misstanke om gallsaltsmalabsorbtion (BAM)
hos patienter med IBS
Bajor A.1, Wallin J.1, Strid H.1, Abrahamsson H.1,
Ung K.A.2, Simrén M.1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige; 2Kärnsjukhuset, Medicinkliniken, Skövde, Sverige
Bakgrund: Den skadliga effekten av gallsalter
(BA) på tjocktarmsslemhinnan kan bidra till
patofysiologin vid IBS.75SeHCAT testet korrelerar
omvänt med utsöndringen av BA i avföringen och
BA- och triglyceridsyntesen (TG) i levern korrelerar. Vid kronisk diarré kan BAM förekomma hos
upp till 40% av patienterna, men prevalensen av
BAM vid IBS är inte känd.
Syfte: Att upptäcka prediktorer för BAM hos IBS
patienter genom undersökning av symtombild,
antropometriska data och laboratorieanalyser.
Vi undersökte också prevalensen av BAM hos
IBS subgrupper enligt ROME II och ROME III
kriterier.
Metod: IBS patienter som uppfyllde ROME II
kriterierna genomgick 75SeHCAT test och fyllde
i frågeformulär för ROME II kriterier samt Bristol
Stool Form Scale för registrering av avföringsfrekvens och -konsistens. Fasteblodprover för
plasma kolesterol (TC), triglycerider (TG) och HDL
kolesterol togs och BMI (body mass index) beräknades. En subgrupp av patienterna genomgick
mätning av oroanal transittid (OATT) (n=41).
Resultat: 75SeHCAT testet utföll patologiskt
(<10% dag 7) hos 25 (18,5%) av 135 patienter
(28,5% män) - förenligt med BAM. Baserat på
ROME II kriterier fanns BAM hos 12 patienter
med diarrédominerad IBS (d-IBS) (20%), hos 3
med förstoppningsdominerad IBS (c-IBS) (13%)
och hos 8 IBS patienter med växlande hård
och lös avföring (a-IBS) (18%), (p=0,7). Enligt
ROME III kriterier hittades BAM hos 4 patienter
med IBS med förstoppning (15%), hos 16 med
IBS med diarré (25%), hos 2 med ”mixed IBS”
(40%) och hos 3 med ”unsubtyped IBS” (8%)
(p=0,13). I subgrupper enligt ROME II skiljde sig
75
SeHCAT testet mellan c-IBS (38%) och d-IBS
(23%) (p=0,005), samt c-IBS och a-IBS (19%)
(p=0,006). BAM var vanligare hos överviktiga
än hos normalviktiga (p<0,0001).Det fanns en
korrelation mellan 75SeHCAT värdena och ålder
(r=-0,28; p=0,001), avföringsfrekvens (r =-0,29;
p=0,001), konsistens (r =-0,20; p=0,02), BMI
(r =-0,37; p=0,002), OATT (r =0.47; p=0,002),
samt plasmanivåerna av TG (r =-0,29; p=0,001)
och HDL (r =0,22; p=0,02).
Slutsats: IBS patienter med hög ålder, övervikt
samt frekventa, lösa avföringar bör genomgå
75
SeHCAT test på misstanke om BAM. Subgruppering av IBS patienter enligt ROME II eller III
kriterier kan inte förutsäga förekomsten av BAM.
Våra resultat antyder att BAM vid IBS kan vara
del av det metabola syndromet.

PO-33
75
SeHCAT-testet är viktigt vid utredning av
kronisk diarré men behöver inte göras vid
Crohn i ileum och efter tunntarmsresektion
Bajor A.1, Kilander A.1, Reinhold U.2, Ung K.A.2
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige; 2Kärnsjukhuset, Medicinkliniken, Skövde, Sverige
Bakgrund: 75SeHCAT testet avspeglar omsättningshastigheten av gallsalter och korrelerar
omvänt med utsöndringen av gallsalter i avföringen. Testet används vid diarréutredning för
diagnostik av gallsaltsmalabsorbtion -bile acid
malabsobtion -(BAM).
Syfte: Att studera utfallet av 75SeHCAT testet vid
olika diarrétillstånd och utvärdera om det finns
diagnosgrupper där testet kan undvaras. Prevalensen av idiopatisk BAM bland diarrépatienter
studerades också.
Metoder: 1287 75SeHCAT undersökningar som
utförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
fram till 2005 granskades. Journaler och handlingar från inremitterande utvärderades. Om
diagnosen ej kunde fastställas uteslöts patienten. Tidigare publicerade 75SeHCAT värden från
29 friska kontroller användes för jämförelse. En
75
SeHCAT retention <10% dag 7 betraktas som
patologiskt förenligt med BAM.
Resultat: Diagnosen kunde fastställas hos
905 av 1287(70,3%) patienter som genomfört
75
SeHCAT undersökningen. De största diagnosgrupperna var IBS-oklar diarré: (75SeHCAT
medel:16%, SD:14%;n=421; BAM: n=187(44%)),
Crohn i ileum (75SeHCAT medel:3.1%, SD:5;
n=43; BAM: n=41(95%)), tunntarmsresektion
(ej Crohn): (75SeHCAT medel:8,3%, SD:15;
n=40; BAM: n=32(80%)), kolecystektomi:
(75SeHCAT medel:10,6%, SD:12,6; n=114; BAM:
n=72(63%)), celiaki: (75SeHCAT medel:36%,
SD:25; n=35; BAM: n=3(17%)), ulcerös
kolit: (75SeHCAT medel:23%, SD:16; n=24;
BAM: n=6(25%)), kollagen kolit: (75SeHCAT
medel:18,7%, SD:15,6; n=49; BAM: n=19(38%)),
övriga diarrétillstånd: (75SeHCAT medel:16,1%,
SD:17,1; n=125; BAM: n=61(49%)). Alla diarrégrupper hade signifikant lägre 75SeHCAT värden
jämfort med kontrollerna (medel:39%, SD:18,
n=29), utom celiakigruppen. Prevalensen av idiopatisk BAM var 44% i gruppen med IBS-oklar
diarré.
Slutsats: Det höga diagnostiska utfallet av
75
SeHCAT testet talar för att det bör användas
rutinmässigt vid utredning av kronisk diarré.
Eftersom 75SeHCAT testet är patologiskt hos
merparten av patienter med Crohn i ileum och
efter tunntarmsresektion kan det uteslutas vid
diarréutredning av dessa tillstånd.
PO-34
Vad är den kliniska betydelsen av milda,
ospecifika inflammatoriska förändringar i
colonbiopsier från patienter med Irritable
Bowel Syndrome (IBS)?
Forshammar J., Stotzer P.O., Strid H., Abrahamsson H., Öhman L., Simrén M.
SU/Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Patienter med symtom förenliga med
IBS genomgår ofta coloscopi för att utesluta
annan gastrointestinal (GI) sjukdom. Trots normalt makroskopiskt utseende ses ofta ”mild,
ospecifik inflammation” i colonbiopsier från
dessa patienter, men utan tecken på lymfocytär
eller kollagen colit. Den kliniska betydelsen av
dessa fynd är oklar.
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Metod: Vi inkluderade 45 patienter med symtom
förenliga med IBS (Rom II kriterier) och normalt
makroskopiskt utseende vid rutin-coloscopi
(34 kvinnor, 11 män; medelålder 36 (22-59)
år; medel BMI (body mass index) 22,5 kg/m2).
Av dessa hade 25 dominerande diarré (IBS-D),
4 huvudsakligen förstoppning (IBS-C) och 16
omväxlande hård och lös avföring (IBS-A). Sju
patienter hade fått sina IBS-besvär efter en gastroenterit (post-infektiös IBS). Biopsier togs från
colon ascendens och descendens och färgades
enligt sjukhusets rutiner (Hematoxylin-Eosin och
van Gieson färgning). Alla patienter fyllde i validerade frågeformulär för att värdera svårighetsgraden av GI (Gastrointestinal Symptom Rating
Scale, GSRS) och psykologiska symtom (Hospital Anxiety and Depression scale), livskvalitet
(SF 36) och mag-tarm specifik ångest (Visceral
Sensitivity Index).
Resultat: Hos patienter med ”Milda, ospecifika inflammatoriska förändringar” i biopsierna
rapporterades av patologen i 23/45 patienter
(51%). Detta berodde huvudsakligen på ökat
antal lymfocyter, men i vissa fall också plasmaceller och eosinofiler. Ingen patient hade tecken
på lymfocytär eller kollagen colit. Patienter
med mild inflammation tenderade att ha mildare diarrébesvär än patienter med normala
biopsier (GSRS diarré, 3,0±1,5 vs. 4,0±1,9;
p=0,08), men i övrigt var svårighetsgraden av
GI symtom jämförbar i grupperna. Ingen skillnad
mellan grupperna sågs avseende psykologiska
symtom, livskvalitet, mag-tarm specifik ångest,
BMI eller ålder. Förekomsten av inflammatoriska
förändringar var inte relaterat till IBS subgrupp
baserat på dominerande avföringsmönster, eller
om patienten hade fått sina besvär efter en gastroenterit eller inte.
Slutsats: Hos patienter med IBS ses ofta milda,
ospecifika inflammatoriska förändringar i colonbiopsier, undersökta enligt gängse kliniska rutinmetoder. Dessa förändringar förefaller inte vara
relaterade till symtombild eller andra kliniska
faktorer hos denna patientgrupp. Mer detaljerade undersökningar av colonbiopsier behövs
sannolikt för att hitta potentiellt relevanta fynd
från ett kliniskt och patofysiologiskt perspektiv.
PO-35
Evidensbaserad neurogastroenterologi
– utvecklingsmodell från Karolinska Universitetssjukhuset
Hellström P.M.1, Rehnberg A.S.1, Törnblom H.2,
Lindberg G.2
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum
Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Sammanslagningen av Karolinska
Universitetssjukhuset har inneburit nya möjligheter för metodutveckling och undervisning inom
området neurogastroenterologi. Sedan lång tid
tillbaka har gastrointestinala motilitetsrubbingar
drivits som profilområde inom gastroenterologin
av små entusiastiska grupper vid olika centra.
Detta har inneburit att området inte fått naturlig hörsamhet för de sjukdomar som hanteras
inom området neurogastroenterologi. Många av
symtomen på motilitetsrubbningar är allmängiltiga (smärta, distension, diarré, förstoppning)
eller svårtydda med pålagrade komponenter av
psykiatrisk karaktär. De sammanslagna universitetsklinikernas motilitetssektioner har utvecklat
gemensamma kriterier för diagnostik av patien-
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ter med misstänkta motilitetsrubbningar samt
vårdprogram för utredning och behandling av
sjukdomar med association till gastrointestinal
motilitet. I första hand rör detta primära tillstånd
som achalasi, gastropares, pseudo-obstruktion,
irritabel tarm, och förstoppning. I andra fall är
dessa tillstånd sekundära till en metabolisk eller
neurologisk sjukdom, såsom diabetes, njurinsufficiens, autoimmunt polyglandulärt syndrom eller
dystrofia myotonica.
Metod: Etablering av standardförfarande (SOP)
för alla diagnostiska metoder, kriterier för diagnostisk klassifikation i tre nivåer (symtom,
patofysiologi och patologi). Gemensamma konferenser med team av läkare, sjuksköterskor
och dietister med riktade uppdrag om utredningsprogram för symtom och vårdprogram för
olika diagnoser och genomgång av patientfall.
Två-dagars kurs i gastrointestinal motilitet för
samtliga ST-läkare på kliniken.
Resultat: Vårdprogram har utarbetats för
diagnostik av gastropares med skintigrafisk
ventrikeltömning, skada på vagusnerven med
skenutfodring och analys av syrasekretion och
pankreaspeptid, enteral dysmotilitet och pseudoobstruktion med skintigrafisk tunntarmtransit
och tunntarmsmanometri, kronisk obstipation
med colontransit, defäkografi och elektromyografi av analsfinktern, samt funktionella magtarmrubbningar med tester av funktion och
visceral sensitivitet.
Betydelse: Den sammantagna uppgiften att
genomföra standardisering av diagnostik och
behandling inom profilområdet gastrointestinala
motilitetsrubbningar skall verka för att samla
dessa patienter till specialkunniga team, vilket
är en förutsättning för evidensbaserad utredning
och behandling. Vårdprogram, SOPar och diagnoskriterier kommer att publiceras på klinikens
allmänt tillgängliga webbsida.
PO-36
Vad kännetecknar patienter med Irritable
Bowel Syndrome (IBS) som också har
gastroesofageal reflux?
Poulakis A., Abrahamsson H., Simrén M.
SU/Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Patienter med IBS klagar ofta över
symtom från övre delen av mag-tarmkanalen,
såsom dyspepsi och gastroesofageal reflux. Vad
som kännetecknar patienter som söker primärt
för IBS-symtom, men också klagar över refluxsymtom, är dåligt känt.
Syfte: Utvärdera kopplingen mellan svårighetsgraden av refluxsymtom och övriga mag-tarmsymtom, psykologiskt välbefinnande, livskvalitet och
demografiska data, såsom kön, ålder och BMI
(body mass index), hos patienter med IBS.
Metod: Vi inkluderade 603 IBS patienter enligt
Rom II kriterierna (431 kvinnor, 172 män; medelålder 44 (18-73) år; medel BMI 23,8 (16,4-38,2)
kg/m2). Av dessa hade 217 dominerande diarré,
150 huvudsakligen förstoppning och 236 omväxlande hård och lös avföring. Patienterna fyllde i
frågeformulär för att värdera svårighetsgraden
av mag-tarmsymtom (Gastrointestinal Symptom
Rating Scale, GSRS), ångest och depression
(Hospital Anxiety and Depression scale, HAD),
samt livskvalitetsformulär (Psychological General Well-Being, PGWB (n=342) eller Short-Form
36, SF-36 (n=261).
Resultat: Nittioen av IBS patienterna klagade
över åtminstone medelsvåra refluxsymtom den
senaste veckan enligt GSRS (15 %). Dessa

patienter hade generellt svårare mag-tarmsymtom än patienter med milda eller inga refluxbesvär (GSRS total score, 3,6±0.9 vs. 2,8±0.7
(medel±SD); p<0,0001). Detta berodde på
svårare buksmärta (3,7±1,2 vs. 2,9±0,9;
p<0,0001) och mer uttalade matsmältningsbesvär (4,3±1,2 vs. 3,6±1,1; p<0,0001) hos
patienter med medelsvåra till svåra refluxsymtom, men endast tendens till mer störd tarmfunktion (diarré, förstoppning). De hade också
mer uttalad sänkning av livskvaliteten, mätt
med PGWB (81±19 vs. 91±17; p<0,0001) och
den mentala (38±15 vs. 44±12; p<0,05) och
fysiska delskalan av SF-36 (39±9,6 vs. 45±8,4;
p<0,001), samt mer uttalade ångest- (HADanxiety, 10±4.6 vs. 7,5±4,0; p<0,0001) och
depressionsbesvär (HAD-depression, 6,7±4,4
vs. 5,0±3,6; p<0,001). Emellertid, var BMI, kön
och IBS subgrupp, baserad på det huvudsakliga
avföringsmönstret, inte relaterat till reflux-förekomst, men IBS patienterna med reflux tenderade att vara något äldre (p<0,05).
Slutsats: Patienter med IBS och samtidig gastroesofageal reflux är en selekterad grupp som
kännetecknas av hög gastrointestinal och psykologisk symtombörda, och nedsatt livskvalitet.
Däremot förefaller inte BMI, kön eller IBS subgrupp vara relaterat till förekomst av reflux i den
här patientgruppen.
PO-37
Fynd hos patienter med kronisk intestinal
dysmotilitet undersökta med kapselendoskopi
Höög C.M.1, Lindberg G.2, Sjöqvist U.1
1
Södersjukhuset, Intermedicinkliniken, Stockholm,
Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Kronisk intestinal dysmotilitet (CID)
omfattar en grupp sjukdomstillstånd som affekterar magtarmkanalens motorik. Vid CID drabbas
den neurogena eller den muskulära funktionen
och sjukdomstillståndet kan dessutom kompliceras av bakteriell överväxt i tunntarmen.
Kapselendoskopi (CE) är en undersökningsmetod som innebär att patienten sväljer en kapsel
innehållande en videokamera vilken fotograferar
tunntarmen inifrån och på så sätt visualiserar
dess mucosa. Kapseln förs framåt passivt av
tarmens egen motorik. Tunntarmens slemhinna
har tidigare varit svår att undersöka i sin helhet
men genom CE har möjligheten nu öppnat sig.
Det har ändå funnits en tvekan att undersöka
patienter med CID just pga sjukdomens dokumenterade påverkan på tarmmotoriken.
Syftet med denna studie var att bestämma prevalensen av mucosaförändringar hos patienter
med CID. Vi ville också undersöka om CE var
en användbar och meningsfull metod för att
studera och diagnostisera motorikstörningar i
tunntarmen.
Metod: Arton patienter med säkerställd CID
inkluderades. Av dessa hade sex myopatisk,
elva neuropatisk och en patient obestämbar
form av CID. Samtliga undersöktes med kapselendoskopi. En köns- och åldersmatchad kontrollgrupp användes för jämförelse av transittider
i tunntarmen.
Resultat: Mucosaförändringar (erosioner och
ulcerationer) fanns hos 16/18 (89%) patienter.
Den vanligaste mucosaförändringen var erosioner som hos 7/18 (39%) patienter var multipla
(3 eller fler). Kapseln nådde cekum under inspelningstiden på åtta timmar hos 11/18 (61%)
patienter där mediantransittiden i tunntarm var
346 minuter. I kontrollgruppen nådde kapseln
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cekum i 29/36 (81%) av fallen, med en mediantransittid på 241 minuter.
Patienterna överstod undersökningen väl. Ingen
utvecklade symtom på tarmobstruktion och kapseln behövde inte i något fall avlägsnas endoskopiskt eller kirurgiskt.
Slutsats: Mucosaförändringar, främst erosioner,
var vanliga hos patienter med kronisk intestinal dysmotilitet. Kapselendoskopin visade även
tecken på motorikstörning i form av förlängd
intestinal transittid. CE är en möjlig metod för
tunntarmsundersökning av patienter med CID
och kan bli aktuell i utvalda fall, i första hand
för att utesluta andra diagnoser. Relevansen av
de observerade mucosaförändringarna är oklar
men en hypotes är att dessa är relaterade till
bakteriell överväxt.
PO-38
Kolorektala symptom och livskvalité vid
systemisk skleros
Franck-Larsson K.1, Graf W.2, Rönnblom A.3
1
Akademiska sjukhuset, Reumatologkliniken, Uppsala, Sverige; 2Akademiska sjukhuset, Kirurgkliniken, Uppsala, Sverige; 3Akademiska sjukhuset,
Magtarmmottagningen, Uppsala, Sverige
Bakgrund: det är välkänt att man vid systemisk
skleros (SSc, sklerodermi) kan få en påverkan
på nedre delen av magtarmkanalen. Detta har
dock aldrig utvärderats systematiskt och relaterats till livskvalité.
Metod: 81 pat med SSc jämfördes med 162
ålders- och könsmatchade kontroller. Uppgifter
om de gastrointestinala symptomen insamlades
med hjälp av ett validerat symptomformulär och
livskvalité studerades med SF-36
Resultat:
1) Tarmtömning. Genomsnittligt antal tarmtömningar per vecka var lika mellan grupperna, men
patienterna uppgav mer extremvärden. Patienterna behövde i större utsträckning nyttja såväl
laxermedel som manuell assistans vid tömningen.
2) Inkontinens. Det var betydligt svårare för
patienterna att klara kontinens för såväl lös som
fast avföring (3 resp 4 ggr vanligare). Inkontinensepisoderna kom oftast helt plötsligt utan
något varsel innan. Ingen skillnad kunde noteras
beträffande urininkontinens.
3) Blödning: 30% av pat rapporterade intermittent blod i avföringen, vilket var klart mer än hos
kontrollerna (12%)
4) Livskvalité. Patienter med begränsad sjukdomsform (kutana angrepp distalt om armbågar/knäleder) scorade högre, men ingen skillnad
mellan sjukdomsform och tarmsymptom sågs.
Patienterna hade sämre livskvalité med samtliga
studerade parametrar i SF-36, men sambandet
med olika tarmsymptom var inte lika tydligt.
Slutsats: patienter med SSc har en hög
förekomst av colorektala symptom, främst
inkontinens. 30% uppger att det allmänna välbefinnandet är reducerat pga störd tarmfunktion
och när SF-36 används får man en positiv korrelation till modifierat Miller score.
PO-39
Har kapselendoskopi något diagnostiskt
värde vid Irritable Bowel Syndrome (IBS)?
Ohlsson B., Bengtsson M., Nielsen J., Toth E.
Malmö Universitetssjukhus, Medicin, Malmö,
Sverige
Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome (IBS) karakteriseras av kroniska buksmärtor i kombination
med avföringsrubbningar trots avsaknad av orga-
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nisk sjukdom. Den nyligen utvecklade tekniken,
video kapsel endoskopi (KE) har visat sig vara
mycket mer känslig än traditionell enterografi i
att detektera slemhinneförändringar i tunntarmen. Syftet med denna studie var att se om
slemhinneförändringar som tidigare ej varit
möjliga att upptäcka med gängse standardmetoder, nu kunde upptäckas med hjälp av KE hos
patienter med IBS.
Metod: Alla konsekutiva kvinnor som under de
senaste 5 åren varit på gastromottagningen och
fått diagnosen IBS identifierades. Tjugo-åtta kvinnor, medelålder 36±12 år, var villiga att deltaga
i studien. De genomgick en KE efter ett förtest
med en testkapsel. Den aktuella aktiviteten av
IBS uppskattades med hjälp av de validerade
livskvalitetstesten Gastrointestinal Symptom
Rating Scale (GSRS) och Psychological General
Well-Being (PGWB) Index.
Resultat: Hos två patienter (7.4%, 95% CI 1.9%
till 22.6%) avslöjade kapseln små slemhinnelesioner såsom ulcerationer/erosioner, medan där
hittades ett duodenalulcus hos en patient. De
andra patienterna med IBS som undersöktes
uppvisade inga fynd som skulle kunna förklara
patientens symtom. GSRS och PGWB indexen
bekräftade att symtomen var närvarande vid
tidpunkten för undersökningen.
Slutsats: Vår studie visar att KE kan identifiera
slemhinneförändringar hos en undergrupp av
patienter som diagnostiserats med IBS enligt
gällande kriterier.
PO-40
Utvärdering av kapselendoskopi för
diagnostiken av tunntarmstumörer
Toth E.1, Nielsen J.1, Nemeth A.1, Ljungberg O.2,
Thorlacius H.3
1
Universitetssjukhuset MAS, Medicinkliniken,
Malmö, Sverige; 2Universitetssjukhuset MAS,
Avd f patologi och cytologi, Malmö, Sverige; 3Universitetssjukhuset MAS, Kirurgkliniken, Malmö,
Sverige
Bakgrund: Diagnos av tunntarmstumörer sker
ofta sent i sjukdomsförloppet pga svårigheter
att visualisera hela tunntarmen med tillgängliga
metoder. Kapselendoskopi skulle kunna möjliggöra tidig och korrekt diagnos av tumörer i
tunntarmen.
Målsättning: Att undersöka värdet av kapselendoskopi för diagnostisering av tunntarmstumörer.
Method: 667 patienter genomgick kapselendoskopi mellan 2001-2005 pga oklar gastrointestinal blödning (207), misstänkt Crohns sjukdom
(370) och övriga indikationer (90). Sedvanlig
kapselendoskopi genomfördes utan tarmförberedelse och med fasta över natten.
Resultat: 20 patienter fick diagnosen tunntarmstumör av vilka 16 senare verifierades (14 med
kirurgi, 2 med biopsi) och 2 patienter väntar i
nuläget på definitiv diagnos. Ett fall visade sig
vara Meckel’s divertikel och en annan fick diagnosen amyloidos. Tumörincidensen var 2.7%
(18/667) i hela gruppen. Noterbart är att tunntarmstumör incidensen var 7.7% (16/207) hos
patienter som genomgick kapselendoskopi pga
oklar gastrointestinal blödning. Inga tumörer
upptäcktes hos patienter med Crohns sjukdom.
Tunntarmstumörerna var lokaliserade i jejunum
hos 10 patienter och i ileum hos 6 patienter och
i 2 fall var tumörerna belägna i både jejunum och
ileum. Histologi visade 4 karcinoider, 2 GIST, 2
hemangiom, 2 hamartom, 2 adenokarcinom, 1
melanom metastas, 1 sarkom, 1 leiomyom, 1
adenom och 2 är oklara. Symtomduration var

lång, 14 (1-60) månader och 5.6 olika undersökningen/patient utfördes i snitt före tumördiagnosen med kapselendoskopi.
Slutsats: Incidensen av tunntarmstumörer var
högre än förväntat och vi kan konstatera att
kapselendoskopi är en känslig metod för att
diagnostisera tunntarmstumörer. Våra kliniska
erfarenheter visar att tumör i tunntarmen kan
påvisas hos 7.7% av patienter med oklar gastointestinal blödning, vilket understryker betydelsen
av att använda kapselendoskopi som rutinmetod
i utredningen av denna patientgrupp.
PO-41
Kapselendoskopi för diagnostiken av Crohns
sjukdom i tunntarmen: en prospektiv och
klinisk studie
Toth E.1, Almqvist P.2, Benoni C.1, Fork F.T.3, Grip O.1,
Gustafson T.3, Lindgren S.1, Ohlsson B.1, Olsson
R.3, Sjöberg K.1, Verbaan H.1, Thorlacius H.2
1
Universitetssjukhuset MAS, Medicinkliniken,
Malmö, Sverige; 2Universitetssjukhuset MAS,
Kirurgkliniken, Malmö, Sverige; 3Universitetssjukhuset MAS, Bild- och Funktionsmedicinska
avd, Malmö, Sverige
Bakgrund: Diagnos och adekvat terapi vid
Crohns sjukdom i tunntarmen föresenas ofta
pga svårigheten att visualisera slemhinnan i
tunntarmen med tillgängliga metoder. Kapselendoskopi skulle kunna förändra detta genom
detaljerad visualisering av slemhinnan i hela
tunntarmen.
Metoder: Studiens målsättning var att utvärdera
det diagnostiska värdet med kapselendoskopi i
jämförelse med konventionella tekniker såsom
enterografi, push-enteroskopi och ileoskopi för
crohnförändringar i tunntarmen. 105 konsekutiva patienter med klinisk misstanke om aktiv
Crohns sjukdom inkluderas i studien. 40 patienter exkluderas pga tunntarmsstrikturer vid enterografi, vägran att genomgå push enteroskopi
och ileoskopi, kapsel retention i ventrikeln och
sväljningssvårigheter samt en ischemisk enteropati. Alla undersökningar genomfördes inom 3
månader av erfarna undersökare.
Resultat: Alla fall med Crohns sjukdom i tunntarmen som identifierades med de konventionella metoderna diagnostiserades också med
kapselendoskopi utom i 5 fall där kapseln inte
passerade hela tunntarmen. Kapselendoskopi
identifierade ytterligare 8 st patienter med Crohns
sjukdom och dessutom påvisade mer utbredd
sjukdom hos 12 patienter jämfört med de andra
teknikerna. Senstiviteten för kapselendoskopi för
att dignostisera Crohns sjukdom i tunntarmen var
0.87, medans sensitiviteten för enterografi, pushenetroskopi och ileoskopi var 0.21, 0.13 och
0.58, respektive. Retention av kapseln skedde i
2 patienter med normal enterografi.
Slutsats: Kapselendoskopi är en säker, smidig
och träffsäker teknik för att visualisera Crohns
sjukdom i tunntarmen jämfört med dagens konventionella metoder. Våra data visar att kapselendoskopi borde vara förstahands metod för
utredningen av patienter med misstänkt, ickestrikturerande Crohns sukdom i tunntarmen.
PO-42
Dubbelballongenteroskopi är värdefullt vid
utredning av tunntarmen
Pischel A.B., Stotzer P.O.
Sahlgrenska sjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige
Tunntarmen är ett svåråtkomligt organ och de
diagnostiska metoderna har länge varit brist-
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abstrakt gastrodagarna

fälliga. Till följd av detta har incidensen av
sjukdomar i tunntarmen varit dåligt känd och
våra möjligheter till behandling begränsade. På
senare år har dock nya undersökningsmetoder
för tunntarmen tillkommit som kapselendoskopi,
magnetröntgen och dubbelballongenteroskopi.
Vi redovisar här våra resultat från de första 18
månaderna med dubbelballongenteroskopi.
Metod: Sammanlagt 44 konsekutiva undersökningar på 38 patienter gjordes. Medelåldern
var 57 år (range 21-84). Indikationer för undersökningen var: blödningsutredning (n= 12),
misstanke om Crohns sjukdom (n= 11), tumörutredning (n= 5), malabsorption (n= 5), främmande
kropp (n= 4) och ERCP (n= 1). Hos alla utom
två patienter genomfördes undersökningarna
under sedering med petidin och midazolam. En
undersökning gjordes i fullnarkos och en med
propofolsedering.
Resultat: De vanligaste fynden var angiodysplasier (n= 8) och Crohns sjukdom (n= 8).
Övriga diagnoser var främmande kropp (n= 3),
lymfangieectasi (n= 2), malignitet (n= 2), coeliaci
(n= 1) och choledochussten (n= 1). Terapeutisk
intervention gjordes vid 14 av undersökningarna:
argonplasmakoagulation av angiodysplasier
(n= 8), extraktion av främmande kropp (n= 3),
dilatation av striktur vid Crohns sjukdom och
efter NSAID (n= 3), ERCP med papillotomi (n=
1). Vid trettio av undersökningarna påverkades
handläggningen på grund av diagnostiska fynd
eller terapi vid undersökningen. Tre av undersökningarna var tekniskt misslyckade, i samtliga
fall på grund av totaladherent buk sekundärt till
multipla operationer vilket inte tillät dubbelballongenteroskopiteknik. Inga allvarliga komplikationer förekom. En undersökning fick avbrytas
på grund av obehag för patienten och gjordes
senare i fullnarkos och en undersökning gjordes
på en intuberad patient.
Diskussion: Dubbelballongenteroskopi skiljer sig
från övriga metoder tillåter den också terapi. I
majoriteten av undersökningarna påverkades
handläggningen positivt. Hos 14 patienter kunde
terapeutisk intervention genomföras.
PO-43
Kapselenteroskopi vid utredning av tunntarmssjukdom hos barn och ungdomar
Agardh D.1, Andersson L.2, Nemeth A.3, Nielsen
J.3, Toth E.3
1
Universitetssjukhuset MAS, Barn- och Ungdomscentrum, Malmö, Sverige; 2Lunds Universitet,
Medicinska Fakulteten, Lund, Sverige; 3Universitetssjukhuset MAS, Medicinkliniken, Malmö,
Sverige
Bakgrund: Tunntarmen är svårundersökt och
dess åtkomlighet begränsad med konventionell
endoskopi. Kapselenteroskopi är en non-invasiv metod som möjliggör visualisering av hela
tunntarmen och har ett högt diagnostiskt värde
hos vuxna. Få studier är emellertid gjorda på
större barnmaterial. Syftet med denna deskriptiva studie var att sammanställa diagnostiska
fynd och genomförbarhet vid utredning av tunntarmssjukdom hos barn och ungdomar med
kapselentersokopi.
Metod: Kapselundersökningar utfördes med 8
timmars registrering utan tarmförberedelse och
med fasta över natten på Endoskopisektionen,
UMAS i Malmö. Totalt inkluderades 82 kapselundersökningar konsekutivt utförda mellan
augusti 2002 till april 2006 på 40 pojkar och
42 flickor med en medianålder 17 år (range 820 år). Utredning för misstänkt Crohns sjukdom
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utgjorde 61/82 (74%), oklar gastrointestinal
blödning 19/82 (23%) och 2/82 (3%) undersöktes för andra orsaker (oklara buksmärtor,
polyper).
Resultat: Totalt 9/82 (11%) gick ej att genomföra
undersökningen med anledning av sväljningssvårigheter. Av resterande 73 som genomförda
undersökningar nådde kapseln inte till cekum
under inspelningstiden i 5/73 (7%). Hos 26/73
(36%) påvisades slemhinneförändringar som vid
Crohns sjukdom, blödningskälla lokaliserades
i 8/73 (11%) (Meckels divertikel, ulcus, angiodysplasier) och 39/73 (53%) uppvisades en
normal tunntarmslemhinna. Inga komplikationer
inträffade.
Slutsats: Kapselenteroskopi är en säker och
kliniskt värdefull undersökningsmetod och kan
rekommenderas vid utredning av suspekt tunntarmssjukdom hos barn över 8 år.
PO-44
Bra viktkontroll 5 år efter Roux-en-Y Gastric
bypass för morbid obesitas
Hedberg J., Ohlin A., Sundbom M.
Akademiska sjukhuset, Kirurg kliniken, Uppsala,
Sverige
Introduktion: Roux-en-Y Gastric bypass (RYGBP)
är världens vanligaste operation för morbid obesitas. Den har i internationella serier visat god
effektivitet och säkerhet. En del biverkningar
av operationen är kända men de flesta patienterna är mycket nöjda med resultatet av operationen. I Uppsala har denna operation använts
sedan 1996 och vi redovisar femårsdata på 292
patienter.
Metod: Samtliga våra operationer sedan 1996
är inlagda i en databas, som kontinuerligt uppdateras. 292 patienter har genomgått operationen
för mer än 5 år sedan. Den genomsnittliga vikten
hos dessa var 120 kg och BMI 42 kg/m2. 15
% var män. Efter fem år får alla patienter en
enkät hemskickad. 186 (64 %) operationer var
primäroperationer och 106 (36 %) konverteringar
från annan bariatrisk operation. 43 av fallen är
genomförda laparoskopiskt och 30 med handportsassisterad laparaskopi.
Resultat: Uppföljning finns på 266 pat (91 %).
Efter fem år är genomsnittligt BMI 31 kg/m2,
d v s en kvarstående viktnedgång på 11 BMIenheter. 88 % anger att de är mycket nöjda eller
nöjda med effekterna av operationen på deras
allmänna välbefinnande. 87 % vill rekommendera
operationen till någon bekant. 6 % har buksmärta
dagligen och 3 % halsbränna dagligen. PPI har
nyttjats av 32 % av patienterna och 12 % tar
denna medicinering kontinuerligt.
Slutsats: RYGBP ger ett gott viktresultat även
på längre sikt och de flesta patienterna (88 %)
är nöjda efter fem år.
PO-45
Bileopancreatisk divergering med duodenal
switch vid morbid obesitas – lovande resultat
Hedberg J., Sundbom M.
Akademiska sjukhuset, Kirurg kliniken, Uppsala,
Sverige
Introduktion: Sedan 2003 har vi utfört bileopankreatisk divergering med duodenal switch
(DS) på patienter med BMI>48 i viktreducerande
syfte, då ingreppet har givit goda resultat internationellt.
Metod: Vi har nu utfört DS på 35 patienter med
ett median-BMI på 54 (45-71). Majoriteten av
fallen ingår i en randomiserad kontrollerad
studie. Ventrikelns majorsida tas bort och duo-

denum delas på bulbnivå. Ileum delas därefter
250 cm från ileocaecalvalven och den aborala
änden sys mot ventrikelresten. Den kvarvarande
bileopankreatiska slyngan sys in 100 cm från
ileocaecalvalven och det är på dessa 100 cm
som näringsupptaget sker.
Resultat: Operationstiden var i median 151
(95-260) min och medianvårdtiden var 7 (5-11)
dagar. Ingen peroperativ mortalitet. Tre patienter
har reopererats och tre har återinlagts (hypoalbuminemi, elektrolytstörningar, neurologiska
symtom). Ett år postoperativt var patienternas
BMI 35, dvs. en nedgång med 19 BMI-enheter
(n=22).
Slutsats: DS förefaller även i våra händer vara en
effektiv och säker operationsmetod. Vi kommer
att utvärdera samtliga patienter avseende metabola- och gastrointestinala störningar.
PO-46
Faktorer associerade med ökad risk för idiopatisk analfistelsjukdom: en fall-kontrollstudie
Gustafsson U.M.1, Wolk A.2, Graf W.1
1
Akademiska sjukhuset, Kirurgkliniken, Uppsala,
Sverige; 2Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Kunskapen om eventuella predisponerande faktorer för idiopatisk analfistelsjukdom
är ofullständig och betydelsen av tarmfunktion
och funktionella tarmsymptom i relation till fistelsjukdom har inte studerats tidigare. Syftet
med denna studie var att jämföra patienter med
idiopatisk analfistel med normalpopulationen
med avseende på miljöfaktorer, individuella
karakteristika och magtarmsymptom.
Metod: I en fall-kontroll studie jämfördes 85
patienter med förstagångs, idiopatisk analfistel med 215 kontrollpersoner ur befolkningen
matchade för ålder, kön och län. Alla besvarade
en enkät med 180 frågor angående allmänt
hälsotillstånd, infektioner, fysisk aktivitet, kost,
alkohol- och tobaksbruk, socioekonomiska faktorer och funktionella tarmsymptom. Studiedata
angående allmänt hälsotillstånd, BMI och rökning jämfördes också med befolkningsdata från
Statistiska Centralbyrån.
Resultat: Fetma (BMI > 30, OR 3.54, 95 % CI
1.50—8.38) och rökning (OR 1.83, CI 1.05—
3.20) var vanligare hos fistelpatienterna och
de uppgav ökad benägenhet för infektioner (OR
2,98, CI 1.27—7.00) jämfört med kontrollerna.
Förstoppning (OR 2.36, CI 1.06—5.24) och
symptom associerade med IBS (irritable bowel
syndrome, OR 6.37, CI 1.95—20.77) var också
vanligare hos patienterna. Patienter uppgav att
tarmfunktionen inverkade negativt på allmänt
välbefinnande (OR 3.00, CI 1.50—6.00) och
socialt liv (OR 2.80, CI 1.19—6.59) i större
utsträckning än vad kontrollerna gjorde. Vid
jämförelse mot befolkningsdata hade 23.5 %
(CI 15.0—34.0) av patienterna och 11.2 % (CI
7.3—16.2) av kontrollerna BMI >30.0 jämfört
med 10 % av befolkningen, viktat för ålder och
kön. Beträffande daglig rökning sågs en större
skillnad där 18.8 % (CI 11.1—28.8) av patienterna och 9.8 % (CI 6.2—14.6) av kontrollerna
var dagligrökare jämfört med 17.4 % av befolkningen.
Slutsats: Fetma och möjligen rökning är vanligare hos patienter med idiopatisk analfistel
än i befolkningen i allmänhet. Obstipation och
symptom associerade till IBS förekommer också
oftare hos fistelpatienter. ■
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Immunologi för gastroenterologer
Workshop/Kurs
Immunologi för gastroenterologer – steg 1

Workshop/Kurs
Immunologi för gastroenterologer – steg 2

för medicinare/kirurger inom specialiteten gastroenterologi

för medicinare/kirurger inom specialiteten gastroenterologi
som deltagit i steg 1/grundkurs 2005/2006

Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,
Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S.
Kursen är IPULS-godkänd

Föreläsare:
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Stefan Lindgren, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,
Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S.
Kursen är IPULS-godkänd
Föreläsare:
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Stefan Lindgren, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Per Hellström, Karolinska Institutet, Stockholm

Datum: 14 november 2007, klockan 09.00–16.00
Datum: 2 oktober 2007, klockan 09.00–16.00
Plats: Clara Eckerströmssalen, Ersta konferens & hotell,
Erstagatan 1 K (ingång via valvet), Södermalm, Stockholm

Plats: Andrummet, Ersta konferens & hotell,
Erstagatan 1 K (ingång via valvet), Södermalm, Stockholm

Sista anmälningsdag: 26 oktober 2007.
Begränsat deltagarantal.

Sista anmälningsdag: 15 september 2007. Begränsat deltagarantal.

Program:

Program:

09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.30 Introduktion
Henry Nyhlin, Ersta sjukhus, Stockholm

09.30 Introduktion
Henry Nyhlin, Ersta sjukhus, Stockholm

09.40 Basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
10.20 Paus
10.30 forts
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm

09.40 Resumé: Basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
10.00 Paus
10.05 Fördjupning basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
10.45 Paus

11.15 Paus

11.00 Pågående forskning
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm

11.30 Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

11.20 Paus

12.10 Paus

11.30 Resumé: Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

12.20 forts.
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
13.00 Lunch
14.00 Gastroenterologisk klinisk erfarenhet
Stefan Lindgren, Universitetssjh, MAS, Malmö
14.45 Kaffe och kaka
15.00 Diskussion
Moderator Henry Nyhlin – panelföreläsare
16.00 Avslutning

12.00 Paus
12.05 Fördjupning Basal gastroenterologisk immunologi
Pågående forskning
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
13.00 Lunch
14.00 Klinisk gastroenterologisk immunologi
Stefan Lindgren, Universitetssjh, MAS, Malmö
14.40 Kaffe och kaka
14.55 Aktuella biologiska terapiformer
Per Hellström. Karolinska Institutet, Sthlm
15.40 Paneldiskussion och avslutning
Moderator Henry Nyhlin – panelföreläsare

avhandling kalaitzakis

The Role of Gut Dysfunction and
Nutritional Factors in Liver Cirrhosis
Datum för disputation: 2006-09-27
Huvudhandledare: Prof. Einar Björnsson,
Bihandledare: Doc. Magnus Simrén
Opponent: Associate prof. Bart van Hoek,
Dept of Gastroenterology and Hepatology,
Leiden University Medical Center, Holland

U

ndernäring är vanligt förekommande
vid levercirrhos och är associerad till
högre sjuklighet och dödlighet. Dess patogenes är inte helt kartlagd men både lågt
födointag samt högt energiomsättning har
rapporterats. Gastrointestinella (GI) symptom anses vara vanliga bland patienter med
kronisk leversjukdom men dess förekomst
samt dess eventuella samband med undernäring har inte undersökts vid cirrhos.
Nedsatt ackommodation i ventrikeln och
ökad gastrisk känslighet har visats vara kopplade till GI-symptom samt viktnedgång hos
patienter med funktionell dyspepsi. Dock är
det okänt huruvida den gastriska sensoriska
och motoriska funktionen är associerad till
GI-symptom och/eller födointag vid cirrhos.
Insulinresistens och diabetes mellitus är
vanliga vid levercirrhos. Hyperglykemi är
relaterad till GI-symptom hos leverfriska
individer men det är inte studerat huruvida
den påverkar födointag hos cirrhospatienter. Leptin och ghrelin reglerar mättnad
och födointag hos människan. Dock är det
okänt huruvida dessa hormonsystem påverkar födointag hos cirrhospatienter.
Spontan bakteriell peritonit utgör ett
viktigt kliniskt problem hos patienter
med levercirrhos och den är en följd utav
upprepad translokation av bakterier från
tarmlumen till mesenteriella lymfkörtlar.
Den exakta patogenesen bakom bakteriell

translokation är okänt men ökad intestinell
permeabilitet har föreslagits som en tänkbar
delkomponent i translokationsprocessen.
Målsättning

• Att undersöka huruvida patienter med
levercirrhos har ökad svårighet av GI-symptom jmf. med den allmänna befolkningen
och huruvida GI-symptom är kopplade till
näringstillstånd och livskvalitet
• Att studera gastrisk sensorisk och motorisk funktion och dess eventuella samband
med födointag vid cirrhos
• Att undersöka huruvida metabola rubbningar (i synnerhet insulinresistens, rubbningar i leptin och/eller ghrelinsystemet) är
relaterade till lågt födointag vid cirrhos
• Att undersöka huruvida ascites spelar en
viktig roll för intestinell permeabilitet vid
cirrhos.
Metodik

GI-symptom samt livskvalitet utvärderades
med hjälp av validerade enkäter och näringstillstånd bedömdes med hjälp av antropometri och viktutveckling under sista halvåret.
Gastrisk sensorisk och motorisk funktion
undersöktes med hjälp av en barostat. Födointag bedömdes med hjälp av kostregistrering
(food diary) och man studerade dess samband med faste- och postprandiella glukos-,
insulin-, leptin- och ghrelinkoncentrationer.
Intestinell permeabilitet undersöktes med
hjälp av en 51Cr-EDTA permeabilitetstest.
Resultat

Patienter med levercirrhos uppvisade svårare
GI-symptom jämfört med den allmänna
befolkningen. GI-symptom var relaterade
till nedsatt livskvalitet samt viktnedgång.

Cirrhospatienter uppvisade ökad fundusrelaxering efter en standardmåltid jämfört
med kontroller, men relationen mellan ackommodation i ventrikeln och födointag var
störd hos denna patientgrupp. Den gastriska
känsligheten var korrelerad till cirrhossvårighetsgrad samt till svårighetsgrad utav
GI-symptom.
Patienter med levercirrhos hade högre
postprandiella insulin- och glukosnivåer
samt attenuerad ghrelinökning innan nästa
förväntade måltid jämfört med kontroller.
Ändrade glukos- och ghrelinnivåer vid cirrhos var relaterade till lågt födointag.
Få patienter med levercirrhos hade ökad
intestinell permeabilitet vilken inte påverkades utav ascites.
Konklusion

Svårighetsgrad utav GIsymptom är hög hos
patienter med levercirrhos och är associerad
till nedsatt livskvalitet samt viktnedgång.
Ackommodationen i ventrikeln verkar inte
ligga bakom det låga födointaget som man
ofta ser vid cirrhos, men gastrisk känslighet
verkar vara relevant för GI-symptom hos
denna patientgrupp. Ökade glukosnivåer
(insulinresistens) och låga ghrelinnivåer
postprandiellt är relaterade till lågt födointag hos dessa patienter. Ökad intestinell
permeabilitet är sannolikt av begränsad vikt
för patofysiologin av bakteriella infektioner
hos cirrhospatienter med ascites.
Evangelos Kalaitzakis,
Med Dr, specialistläkare
Gastrosektionen, Medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
evangelos.kalaitzakis@vgregion.se
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Figur. Plasma glucosenivåer efter en standardmåltid hos patienter
med cirrhos jämfört med
kontroller. Data presenteras som medianvärden.
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Hot Topics in Neurogastroenterology, Göteborg 30-31 augusti 2007
Torsdag 30 augusti
13.00-13.15

Welcome
Magnus Simrén, Göteborg, Sweden

I. Inflammation and functional gastrointestinal disorders:
13.15-13.45
13.45-14.15
14.15-14.45

Post-infectious IBS: Prevalence, risk factors and pathophysiology.
Robin Spiller, Nottingham, UK
Is IBS an inflammatory disorder?
Hans Törnblom, Stockholm, Sweden
Mucosal Patch technology – a new way to assess inflammation and food sensitivity in the GI tract.
Gudjon Kristjansson, Akureyri, Iceland

14.45-15.15

Coffee Break

15.15-15.45

Translational neurogastroenterology: How should we translate basic science findings into clinical practice?
Michael Schemann, Munich, Germany

II. Mechanisms behind symptoms in patients with functional gastrointestinal disorders.
15.45- 16.15
16.15-16.45
16.45-17.15
19.00

Gas-related symptoms in patients with IBS: Problems with transport or sensitivity?
Jordi Serra, Barcelona, Spain
Pain in patients with functional GI disorders: Is it all in the brain?
Qasim Aziz, London, UK
Relationship between pathophysiological alterations and symptom pattern in IBS.
Magnus Simrén, Göteborg, Sweden
Course dinner

Fredag 31 augusti
III. Gastroesophageal reflux and functional oesophageal disorders.
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30

Combined pH and impedance measurement in the management of patients with reflux symptoms.
Albert Bredenoord, Utrecht, Netherlands
Patients with reflux symptoms not responding to PPI treatment: How common is it and why does it exist?
Magnus Ruth, Göteborg, Sweden
Mechanisms behind reflux symptoms not responding to PPI treatment.
Albert Bredenoord, Utrecht, Netherlands
Non-cardiac chest pain: New insights into potential causes.
Qasim Aziz, London, UK.
Coffe Break

IV. Management of patients with severe motility disorders.
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30

Treatment of severe gastroparesis.
Hasse Abrahamsson, Göteborg, Sweden
Chronic Intestinal Pseudoobstruction: Diagnosis and treatment.
Greger Lindberg, Stockholm, Sweden
Management of patients with anorectal dysfunction.
Paul Enck, Tubingen, Germany
Small intestinal transplantation: Current results and indications.
Gustaf Herlenius, Göteborg, Sweden

Plats: Academicum, Medicinareberget, Medicinaregatan 3, Göteborg; Lokal: ”Birgit Thilander”
Arrangörer: European Society of Neurogastroenterology & Motility; SU/Sahlgrenska
Deltagaravgift: 1000 SEK – inkluderar kursmiddag, samt kaffe under raster.
Sponsorer: AstraZeneca, Novartis, Solvay Pharma, Abbott, Alimenta Diagnostics
Anmälan: Senast 15 augusti – görs via inbetalning av deltagaravgift till Pg 12182-2;
Ange på inbetalningen: ”Ansvar 8811, Hot Topics, Magnus Simrén”
Upplysningar: Magnus Simrén, Med.klin, SU/Sahlgrenska (magnus.simren@medicine.gu.se).

Välkomna!
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Bästa medlem!
Det är vår ute och många av oss
kommer snart träffas på Svenska Gastrodagarna i Uppsala.

Immunologi
för sjuksköterskor

Vi från Skövde blir en liten grupp på
sex stycken som tänker resa tillsammans. På så sätt kan vi få det kul ihop
och snacka om vad vi hört och sett.

Workshop/Kurs
Immunologi för sjuksköterskor

Jag skall försöka vara på plats tidigt
på onsdagen och lyssna på föredraget
om den komplicerade polypen, och
senare på dagen göra ett studiebesök
på sjukhuset.

Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,
Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S.

Det skall bli roligt att träffa kollegor
som jag inte sett på länge, liksom att
knyta nya kontakter.
Jag ser också fram emot att gå på
utställningen, där brukar det allra
senaste presenteras.
I detta nummer kan du läsa om Lena
Oxelmarks avhandling ”Livskvalitet
vid inflammatorisk tarmsjukdom”,
bra att vi sjuksköterskor forskar inom
detta område.
Du kan också läsa Lena Liljehovs reseberättelse från SADE-mötet i Linköping. Där tog man upp propofol som
sedering. Det verkar ju som vi i Sverige
börjar förbereda oss på att använda
detta. Det blir en ny uppgift för de
flesta av oss sjuksköterskor, att ansvara
för så djupt sederade patienter.
Har du någon fråga till årsmötet, kan
du sända den till oss!
Till sist har jag en uppmaning till dem
av er som ännu ej har skickat in de
efterfrågade adressuppgifterna. Gör det
nu, tack!

verksamma inom medicinsk/kirurgisk
gastroenterologi

Föreläsare:
Carina Andersson, Ersta sjukhus, Stockholm
Helen Larsson, Ersta sjukhus, Stockholm
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Sthlm
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Gbg Universitet

segps styrelse 2007

Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopienheten
Centralsjukhuset, Kristianstad
Tel: 044-13 12 31
Fax: 044-13 12 55
ingrid.m.karstrom@skane.se

Vice ordförande:
Annika Olsson
Klin. f. Gastroenterologi & Hepatologi
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-5177 2883
Fax: 08-5177 5768
annika.e.olsson@karolinska.se

Datum: 24 september 2007, klockan 09.00–16.00
Plats: Cederschiöldsalen, Ersta konferens & hotell,
Erstagatan 1 K (ingång via valvet), Södermalm, Sthlm
Sista anmälningsdag: 31 augusti 2007.
Begränsat deltagarantal.
Program:
09.00 Registrering, kaffe och smörgås

Sekreterare:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

09.30 Introduktion
Henry Nyhlin, Ersta sjukhus, Stockholm
09.40 Klinisk verksamhet och behov av
immunologisk kunskap
Carina Andersson och Helen Larsson, IBD-ssk, Ersta sjukhus
10.10 Paus
10.20 Basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm

Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51770302
Fax. 08-1773312
agneta.schedin@karolinska.se

11.00 Paus
11.15 Basal immunologi forts.
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
12.00 Paus
12.10 Basal immunologi forts.
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
13.00 Lunch

Ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se

14.00 Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Väl mött i
Uppsala!
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek
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14.45 Kaffe och kaka
15.00 Basal gastroenterologisk immunologi forts.
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
16.00 Avslutning

Ledamot:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
mona.e.olofsson@ltdalarna.se
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avhandling oxelmark

Livskvalitet vid inflammatorisk tarmsjukdom – aspekter
på interventioner och okonventionella behandlingar
Doktorsavhandling
Lena Oxelmark, leg. sjuksköterska, Medicine Doktor
Institutionen för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
IBD-enheten Sophiahemmet, Sophiahemmet Högskola
Karolinska Institutet, Stockholm 2006

K
Lena Oxelmark försvarade sin avhandling
med titeln ”Quality of Life in Inflammatory
Bowel Diseases – aspects on interventions
and unconventional treatments” vid Sophiahemmet den 16 juni 2006. Detta var första
gången en sjuksköterska disputerade vid
Sophiahemmet.
Lena Oxelmark blev färdig sjuksköterska
1982 och började arbeta på hematologen
vid Huddinge Sjukhus, vidareutbildadesig
inom medicin och kirurgi. 1989 började hon
arbeta på en gemensam mottagning och
undersökningscentral för hematologi- och
IBD-patienter. Hon kom där för första gången
i kontakt med de IBD-patienter som gick på
”colit-mottagningen” och många frågor
och funderingar kring väcktes kring dessa
patienters liv och livskvalitet. Lena gick en 40
poängs utbildning i Gastroenterologisk vård
vid Karolinska Institutet för att ytterligare
fördjupa sig i IBD-problematiken. Hon hade
som forskningssjuksköterska ansvar för de
olika kliniska läkemedelsprövningar som
bedrevs på kliniken för IBD-patienter tillsammans med Robert Löfberg, som också blev
hennes huvudhandledare i forskningsarbetet. Lena byggde upp och var ansvarig för en
dagvårdsavdelning, ”IBD-KBC” på Huddinge
Sjukhus och inledde samtidigt sitt eget forskningsarbete med hjälp av forskningspengar
från Vårdutvecklingsenheten där. Sedan år
2000 har Lena varit verksam vid IBD-enheten
på Sophiahemmet och hon fick där möjlighet att slutföra avhandlingsarbetet tack vare
forskarstipendier från Sophiahemmet Ideell
förening och Sophiahemmet Högskola, där
även Lenas bi-handledare, Pernilla Hillerås
var verksam. Efter disputationen har Lena
börjat tjänstgöra som universitetsadjunkt i
sjuksköterskeprogrammet termin 3, vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap
och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad vid
Campus Huddinge. Men Lena släpper inte
forskningen med IBD-patienterna, hon planerar nu en ny alternativ och komplementär
medicinsk studie under våren.
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ronisk inflammatorisk tarmsjukdom
(Inflammatory Bowel Disease, IBD)
kan påverka patienternas livskvalitet och förändra deras livssituation inte bara
fysiskt utan även emotionellt, psykologiskt
och socialt. Förutom besvärande sjukdomssymtom såsom frekventa, blodiga slemmiga
diarréer, smärtsamma trängningar, buksmärtor, viktnedgång, trötthet kan även biverkningar av den medicinska behandlingen
(humörsvängningar, depression, sömnsvårigheter, akne och ökad kroppsvikt) påverka
patienternas livskvalitet. Många patienter
tycker sig inte ha tillräckligt med kunskap om
sin sjukdom. Syftet med avhandlingen var att
studera eventuell påverkan på patienternas
hälsorelaterade livskvalitet av olika interventioner och okonventionella behandlingar.
Delstudie I: Rawsthorne P, Shanahan F,
Cronin N, Anton P, Löfberg R, Bohman
L, Bernstein C. An International Survey of
the Use and Attitudes Regarding Alternative
Medicine by Patients with Inflammatory
Bowel Disease. American Journal of Gastroenterology: 1999;94:1298-1303
När den konventionella medicinska behandlingen sviktar och patienten känner att han
eller hon inte har kontroll över sin sjukdom kan de vända sig till komplementära
och alternativa medicinska behandlingar
och metoder (KAM) som ett komplement
eller alternativ för att återta kontrollen över
sin sjukdom. Senare studier har visat att
användningen av KAM hos IBD-patienter
kan tyda på sämre psykosocial hälsa [1]. I dag
finns ett stort utbud och en mängd information tillgänglig om KAM-behandlingar
och metoder via Internet och olika media.
KAM kan påverka patientens övriga medicinering, vilket kan innebära en försämring
eller förändring av skolmedicinens effekt,
t.ex. minskad effekt av p-piller och blodförtunnande medel och flera fall av leverförgiftning har förekommit. Kunskapen om
KAM är knapphändig hos såväl hälso- och
sjukvårdspersonal som patienter, behovet av
mer information, undervisning och forskning är stort inom detta område. En studie
i USA har visat att 72% av den studerade

befolkningen inte informerade sin läkare
om att de använde sig av KAM [2].
I delstudie 1 undersöktes användningen
av och attityden gentemot KAM hos
IBD-patienter med ulcerös colit (UC)
och Crohn’s sjukdom (CD) vid fyra olika
IBD-centra, i Nordamerika och Europa.
De deltagande centra var Cork University
Hospital, National University of Ireland,
Center for Health Sciences, University of
California, Los Angeles, USA, Karolinska
University Hospital, Huddinge, Stockholm
och Health Science Centre, University of
Manitoba, Winnipeg, Kanada. Det finns en
alltmer ökad mängd information tillgänglig
via media och internet och ett ökat intresse
för KAM såväl hos allmänheten som hos
IBD-patienter. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett studiespecifikt frågeformulär där IBD-patienterna anonymt fick
besvara, på respektive IBD-klinik. Frågorna
rörde förutom vissa basdata, bl.a. vilken
sorts KAM-behandling de använde eller
hade använt, för vilket symtom de hade sökt
KAM-behandling, kostnader, om patientens
läkare kände till användandet. Även frågor
om patientens attityder gentemot KAM och
konventionell medicin ingick i frågeformuläret. De skattade sitt allmänna hälsostatus
på en skala från ett till fem. Totalt deltog 289
patienter med UC eller CD, både remission och med aktiv sjukdom. Totalt använde
51% av IBD-patienterna KAM. I Sverige var
användningen 32% jämfört med 68% i Los
Angeles. De vanligaste KAM-behandlingarna som användes var fysisk träning (28%),
religionsutövning/böneterapi (18%), rådgivning (13%), massage (11%), kiropraktik (11%)
och avslappning (10%). Endast 7% använde
sig av akupunktur, 7% använde homeopati
och 5% använde örtmediciner. Den vanligaste användare KAM var en person med
högre inkomst, som levde singel och bodde
i storstadsområde. De som använde sig av
KAM-behandling var i större utsträckning
missnöjda med den konventionella medicinska behandlingen.
Delstudie II: Oxelmark L, Nordström G,
Sjöqvist U, Löfberg R. Anxiety, Functional
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Health Status and Coping Ability in Patients
with Ulcerative Colitis undergoing Colonoscopic Surveillance. Inflammatory Bowel
Diseases 2004; 10: 612-617
Patienter med långvarig och utbredd UC
löper en ökad risk att utveckla colorektal
cancer (CRC). Högriskpatienter deltar i
övervakningsprogram, (surveillance), med
regelbundet återkommande coloskopier för
att upptäcka tidiga förändringar i colorektal
slemhinnan för att minska CRC-incidensen
och därmed mortaliteten. Vår kunskap är
begränsad när det gäller patienternas ångest
och oro eller sätt att hantera sin sjukdomssituation när de ingår i dessa övervakningsprogram.
I delstudie 2 undersöktes patienter som
ingick i ett sådant övervakningsprogram i
en prospektiv kontrollerad studie, med avseende på ångest och oro inför själva coloskopiundersökningen och dess resultat, samt
funktionellt hälsostatus, allmän hälsa och
copingförmåga. Studiegruppen bestod av
41 patienter med långvarig extensiv/total
UC i remission med 21,0 års sjukdomsduration (median) som ingick i ett coloskopiskt övervakningsprogram vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge. I kontrollgruppen ingick 39 patienter; varav 20
patienter hade extensiv/total UC men med
kortare sjukdomsduration (median 8,0 år)
samt 19 patienter med endast distal UC.
Fyra olika självadministrerade frågeformulär
användes; Sickness Impact Profile (SIP) [3],
Health Index (HI) [4], State Trait Anxiety
Inventory (STAI) [5] och Känsla av sammanhang (KASAM) [6]. Patienterna fyllde i
formulären två gånger före och efter en planerad övervakningscoloskopi. Kontrollpatienterna fyllde i formulären vid ett tillfälle.
Resultatet visade att det inte finns någon
ökad ångest eller oro bland patienterna före
eller efter koloskopiundersökningen eller
jämfört med en kontrollgrupp. Patienterna
hade normalt funktionellt hälsostatus och
copingförmåga.
Delstudie III Oxelmark L, Hillerås P, Dignass A, Mössner J, Schreiber S, Kruis W,
Löfberg R. Quality of Life in Patients with
Active Ulcerative Colitis treated by Selective
Leukocyte Apheresis. Scandinavian Journal
of Gastroenterology, in press.
Aktiverade leukocyter, granulocyter och
monocyter, infiltrerar tarmslemhinnan och
förorsakar omfattande inflammation och
vävnadsskada hos IBD-patienter. Selektiv
Leukocyt Aferes behandling är en relativt ny
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medicinteknisk invasiv behandlingsmetod
godkänd för patienter med ulcerös kolit.
Behandlingen innebär att överaktiverade
leukocyter filtreras bort. Blodet leds från
en ven i patientens ena arm via en pump
igenom ett filter och ges sedan åter i den
andra armen. Trettiofyra patienter med
måttligt aktiv steroidberoende UC deltog
i delstudie III. Patienter från IBD-centra i
Stockholm, Leipzig, Köln och Berlin deltog.
Patienterna fick en timmes behandling
under fem veckor. Hälsorelaterade livskvalitet mättes med det sjukdomsspecifika frågeformuläret Inflammatory Bowel Disease
Questionnaire (IBDQ) [7] före behandling
(vecka 1) under behandlingen (vecka 3) samt
efter avslutad behandling (vecka 6). Coloskopi utfördes före och efter behandling
och en signifikant endoskopisk förbättring
noterades. Patienternas perorala steroider
kunde trappas ned från 28,7 mg till 19,2
(P<0.001). IBDQ ökade signifikant från
138,4 (P=0.0006) vid studie start till 162,8
vid vecka 6. Patienterna hade en signifikant bättre hälsorelaterad livskvalitet efter
behandlingen jämfört med innan.
Delstudie IV: Oxelmark L, Magnusson A,
Löfberg R, Hillerås P. Group based Intervention in IBD patients - Effect on Quality
of Life. Inflammatory Bowel Diseases 2006
Dec 19; [Epub ahead of print]
I vårt dagliga arbete möter vi många frågor
från våra patienter. Många patienter efterfrågar mer kunskap om sin sjukdom. Information är viktigt för patienternas förmåga
att hantera sin sjukdomssituation, copingförmåga. Tidigare forskning har studerat
undervisning och information i olika former
för IBD-patienter med varierande resultat [8-11]. I delstudie IV studerades IBDpatienter (med låg sjukdomsaktivitet eller
remission) som deltog i en integrerad medicinsk psykologisk/psykosocial gruppbaserad intervention i form av en ”IBD-skola”.
Fyrtiofyra patienter blev randomiserade till
interventionsgrupp eller kontrollgrupp.
Interventionen pågick under tre månader, och bestod av lektioner varvat med
gruppterapi. Lektionerna tog upp sjukdomsorsak, diagnostik, medicinsk och
kirurgisk behandling, forskning inom IBD,
anatomi och funktion av magtarm-kanalen,
endoskopi, födointag. I lektionerna deltog
specialistsjuksköterska, gastroenterolog,
colorektalkirurg samt dietist. Gruppbehandlingen leddes av en kurator/psykoterapeut
och behandlade sjukdoms-konsekvenser,
psykologiska reaktioner, att få en diagnos,

coping, stresshantering, positiv och negativ
stress, sjukdom och självbild. Patienternas
copingförmåga och hälsorelaterad livskvalitet mättes med KASAM och IBDQ, före,
efter 6 och 12 månader. Interventionen evaluerades med en Visuell analog skala (VAS)
och patienternas kommentarer analyserades
med innehållsanalys. Kontrollgruppen fick
sedvanlig medicinsk psykologisk/psykosocial behandling och fyllde i frågeformulären vid motsvarande tidpunkter. VAS och
innehållsanalysen visade att interventionen
var mycket uppskattad av patienterna men
ingen generell ökning av livskvaliteten eller
copingförmågan kunde påvisas förutom hos
en subgrupp av patienterna som hade haft
sin sjukdom i tre år eller mindre. Det kan
vara av betydelse att ge patienter med nydebuterad IBD möjlighet att delta i utbildningsinterventioner.
Referenser
1. Langmead L, Chitnis Mand Rampton D, Use of
complementary therapies by patients with IBD
may indicate psychosocial distress. Inflamm.
Bowel Dis., 2002. 8: 174-9.
2. Eisenberg D M et al., Unconventional medicine
in the United States. Prevalence, costs, and patterns of use.[see comment]. N. Engl. J. Med.,
1993. 328: 246-52.
3. Bergner M, Bobbit Rand Carter B, The Sickness
Impact Profile: Development and Final Reversion of a Health Status Measure Med. Care, 1981.
19: 787-805.
4. Forsberg C and Björvell H, Swedish population
norms for the GHRI, HI and STAI-state. Qual.
Life Res., 1993. 2: 349-56.
5. Spielberger C, Gorsuch Land Lushene R,
Manual for the State-Trate Anxiety Inventory.
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6. Antonovsky A, The structure and properties of
the sense of coherence scale. Soc. Sci. Med., 1993.
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7. Irvine E, Development and Subsequent Refinement of the Inflammatory Bowel Disease Questionnaire. A Quality-of-Life Instrument for
Adult Patients with Inflammatory Bowel Disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 1999. 28:
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8. Jones S C, Gallacher B, Lobo A Jand Axon A T
R, A patient knowledge questionnaire in inflammatory bowel disease. J. Clin. Gastroenterol.,
1993. 17: 21-24.
9. Larsson K et al., A Group-based Patient Education Programme for High-Anxiety Patients with
Crohns Disease or Ulcerative Colitis. Scand. J.
Gastroenterol., 2003. 7: 763-9.
10. Bregenzer N et al., Patient education in inflammatory bowel disease does not influence patients
knowledge and long-term psychosocial wellbeing. Z. Gastroenterol., 2005. 43: 367-71.
11. Schölmerich J, Sedlak P, Hoppe-Seyler Pand
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patients with inflammatory bowel disease. Hepatogastroenterology., 1987. 34: 182-5.
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reseberättelse från sade-mötet

SYGspalt SYGspalt SYGspalt

Reseberättelse från SADE-mötet

M

in resa till SADE-kursen började
med en tågresa mellan Kristianstad och Linköping tillsammans
med en kollega. Resan gick bra och vi anlände
till vårt hotell på onsdagskvällen.
Torsdagen började med en god frukost
såklart, för att sedan fortsätta med en busstur till Collegium där SADE-kursen skulle
gå av stapeln.
Torsdagen hade ett gemensamt program för
läkare och endoskopiassistent/sjuksköterska.
Peter Andersson från Linköping hälsade oss
välkomna. Förmiddagens ämne var ”sedering
vid endoskopi”. Ett spännande ämne tycker
jag. Här togs upp fördelar och nackdelar med
Propofolsedering vid endoskopiska undersökningar, framför allt vid ERCP. Läkare och
sjuksköterska från Västerås berättade om sina
goda erfarenheter med Propofolsedering och
betonade vikten av att ha ett bra samarbete
med anestesiologerna på sitt sjukhus. De
talade också om ”Propofolkörkort”, behov
om återkommande utbildning och att förutsättningen är att narkos kan komma inom
2 minuter vid behov.
Anestesiolog från Linköping talade utifrån sina kunskaper och erfarenheter när det
gäller Propofolanvändning utanför anestesikliniken. Han talade om de risker och svårigheter som finns, bl.a. att patienten ju helst
ska vara medveten vid en endoskopiundersökning och det är det svåraste att ställa in.
Han berättade också att Propofolinjektion/
infusion faktiskt ger smärta, vilket jag i alla
fall inte har tänkt på.
Olika skandinaviska erfarenheter framfördes och därefter blev det en allmän diskussion i ämnet. Det framkom både för- och
nackdelar och man beslöt att en arbetsgrupp
skall bildas för att ev. kunna utforma guidelines för Propofolanvändning.
En god lunch intogs och efter det stod
ännu ett intressant ämne på programmet.
”Vem ska skopera vad”? Det var tre läkare
och en skoperande sjuksköterska som framförde sina åsikter för och emot sjuksköterskeskopier. Det framkom att det är viktigt med
en tydlighet i varför man på en endoskopienhet ska lära sjuksköterskor att skopera. Är
det för att kapa köer, frigöra läkartid, täcka
vid sjukdom eller vara en utbildningsresurs
eller kanske alla faktorerna har betydelse?
Min spontana känsla är att det finns relativt
många ”emotsägare” inom läkarkåren. Ett
revirtänkande kanske? Det är väl så att detta
måste mogna och med tiden tror jag och
hoppas att sjuksköterskeskopier är en del i
endoskopiverksamheten på flera ställen.

42

Nästa programpunkt var ”Endoskopisimulator – behövs det”? Detta blev också en
intressant diskussion där man med studier
påvisat att de som först tränat i simulator
blir betydligt bättre skopister snabbare.
Det kan ju också tyckas att det är bättre att
träna i simulator istället för på patienter (för
patientens skull). Samtliga i församlingen var
troligen ganska överens om att strukturerad
simulatorträning behövs.
Torsdagens föreläsningar var nu slut och
vi åkte tillbaka till hotellet med huvudet fyllt
med nya intryck och funderingar. Efter en
stunds vila var det dags för en gemensam
middag på hotellet där många SADE-besökare samlades för att inta en god måltid.
Fredagen hade ett speciellt program för
oss endoskopiassistenter/sjuksköterskor. Det
började med ett besök på Linköpings universitetssjukhus avdelningen CMIV (centrum för medicinsk bildvetenskap). Här fick
vi en demonstration av virtuell endoskopi
vilket var mycket intressant och spännande.
Utvecklingens frammarsch är verkligen fascinerande!
Efter detta korta besök i en spännande
värld fortsatte vi vidare med buss till Collegium för fler föreläsningar. Först handlade
det om endoskopisk behandling av esofagusvaricer där man bevisligen har olika traditioner på olika sjukhus. Intressant att höra.
Därefter var det en föreläsning om stentning av esofagus. Det berättades om olika
stentar och dess användningsområde. Man
såg ingen skillnad på de olika fabrikaten då
det gäller patientens förmåga att efter stentningen kunna svälja.
Sist på dagens program stod högupplösningsendoskopi/chromoendoskopi. Det började med lite historik kring endoskopen som
sedan mynnade ut i dagens nya funktioner
som NBI. Olika sätt att färga med färgämne
beskrevs också.
Under dessa två dagar fick vi också möjligheten att mingla runt i utställningen med
olika fabrikanters tillbehör till skopiverksamhet. Det ger en inblick i den mångfald
det finns inom området och såklart en del
nyheter.
Dessa båda dagar har varit mycket intressanta och givande för mig och jag tackar
SEGP:s styrelse för stipendiet som gjorde
att just jag fick chansen att uppleva SADE
2007.
Lena Liljehov
sjuksköterska på Endoskopienheten,
Centralsjukhuset i Kristianstad

Kära SYG-medlemmar!
Ett år har gått, och därmed närmar sig mitt
år vid SYG-rodret sitt slut. Föreningen har
genomgått en rejäl föryngring då vi har
inventerat medlemsregistret. Från början var
vi bara ett knappt tjugotal medlemmar kvar
av de cirka 140 som fanns i registret, men nu
börjar vi närma oss 40 medlemmar igen!
Vi har också fått en SYG-kurs till stånd, i
höstas samlades en grupp yngre gastroenterologer i Falun för att fördjupa oss i nutrition
och malnutrition. Det är glädjande att det
nu finns underlag att ordna SYG-kurser igen,
förhoppningsvis kan vi fortsätta ses under
dessa former mer regelbundet. Bra kurser
ordnas förvisso även på annat håll, men vad
jag tycker är poängen med SYG-möten är
att de utgör en social plattform för just oss
och inga andra. Det är ju vi som ska arbeta
tillsammans i framtiden, och jag tror att det
är mycket värt att känna varandra mer informellt på tidigt stadium.
I skrivande stund är nästa års styrelse inte
klar, men jag är övertygad om att nästa verksamhetsår blir ett gott år för SYG. Återstår nu
endast att tacka
för förtroendet
jag fått detta år.
Det har varit ett
roligt och angenämt arbete!
Arvid Hamrin
Avgående
ordförande SYG

Kallelse
Sveriges Yngre Gastroenterologers
(SYGs) årsmöte!
Mötet hålls i samband med
Svenska Gastrodagarna i Uppsala
Den 3 maj klockan 17.00, Uppsala
Plats: konferensrum på Atrium
Ingen separat föranmälan krävs
1. Frågan om lagstadgeenlig utlysning av
årsmötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av två justeringsmän
5. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
6. Kassarapport
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet
9. Val av ny styrelse
10. Val av valberedning
11. Övriga frågor
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