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vetenskaplige sekreteraren har ordet

2011 – ett stort år inom
svensk gastroenterologi
Bästa Gastrovänner,

Tre år går fort och jag förbereder nu
att överlämna posten som vetenskaplig
sekreterare till min efterträdare. Jag har
suttit i styrelsen i totalt fem år och har
funnit arbetet oerhört stimulerande,
roligt och utvecklande och det känns särskilt meningsfullt att vara med att forma
och utveckla gastroenterologin i Sverige.
Den här typen av arbetsuppgifter kan jag
rekommendera till alla gastroenterologer
att ta på sig någon gång! Min huvudsakliga
arbetsuppgift under de senaste tre åren är
förstås arbetet med Gastrodagarna.
Gastrodagarna 2011 går ju av stapeln i
Umeå och vi har inom SGF:s styrelse haft
ett alldeles utmärkt samarbete med SEGP
och den lokala organisationskommittén
ledd av Åke Danielsson. Programmet på
Gastrodagarna tycker jag erbjuder ett
mycket brett utbud där vi också har en
särskild satsning på endoskopin. Under
torsdagen koncentreras programmet till
endoskopiska föreläsningar eller föreläsningar med endoskopisk anknytning
och vi får bl.a. chansen att diskutera och
debattera frågan om Propofol-sedering
vid endoskopi, vilket alltid är ett hett
ämne. Det är också glädjande att vi kan
erbjuda en post graduate-kurs i endoskopi
i anknytning till Gastrodagarna.
Även i år har vi kunnat attrahera eminenta och namnkunniga hedersföreläsare: Ulrika Broomé-hedersföreläsare i
år är Michael Manns från Tyskland som
föreläser under titeln “Breakthroughs in
hepatology during the last 25 years”. På
onsdagen får vi njuta av Bengt Ihre-föreläsningen ”Chemoprevention of colorectal
cancer” av John Burns från England, och
på torsdagen, som är vår endoskopidag,
kommer Jelle Haringsmaa från Holland
föreläsa under titeln ”Endoscopic resection in the gastrointestinal tract” till minne
av Lennart Wehlin. På fredagen avslutas
programmet med Franz Bárány-föreläsningen ”Towards a better understanding
of bloating and abdominal distension” av
Fernando Aspiroz från Spanien.
Vi har också glädjande nog även i år
fått många abstrakt inskickade till Gastrodagarna. Totalt har 70 abstrakt inkommit och de håller generellt en mycket hög

vetenskaplig kvalitet. Dessa kommer att
redovisas dels i två muntliga sessioner om sju
föredrag och konkurrensen om de muntliga
presentationerna har varit hård. Föreningen
kommer också att dela ut abstraktpriser
för bästa inskickade abstrakt. En nyhet på
Svenska Gastrodagarna i år är att det finns
ett parallellt program torsdag eftermiddag
av mer basvetenskaplig natur som riktar sig
till alla gastroenterologer. Detta i syfte att
öka vår basvetenskapliga kompentens och
stimulera till translationellt tänkande.
Mag-tarmfonden har också glädjen att
dela ut totalt 600 000 kronor i år och stipendieföreläsningen inklusive gästföreläsning av Jonas Ludwigsson äger rum klockan
14.00 på onsdagen och vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Stipendieutdelningen på
Mag-tarmfondens styrelses vägnar.
Gastroåret 2011 är stort i Sverige, mycket

tack vare att UEGW 2011 går av stapeln i
Stockholm 22–26 oktober. Vi är flera från
Sverige som arbetat i organisationskommittén för mötet och vi hoppas att programmet
skall erbjuda viss svensk touch. För att vi
skall kunna profilera Sverige är det viktigt
att vi alla bidrar med att skicka in abstrakt
och tar en aktiv del i det vetenskapliga programmet. Jag vill därför uppmana alla att
skicka in abstrakt till mötet och deadline
för att skicka in abstrakt eller Clinical Cases
är den 13 maj.
Till sist vill jag även passa på att önska alla
hjärtligt välkomna till föreningens årsmöte
den 18 maj, klockan 17.00, i Idunlokalen
där den nya styrelsen kommer att väljas och
verksamhetsåret beskrivas. Ni kan hitta särskild agenda och kallelse i en annan del av
detta nummer.
Tack åter igen för förtroendet att få vara
vetenskaplig sekreterare inom Svensk Gastroenterologisk Förening och jag hoppas att
ni kommer att njuta
av Gastrodagarna
2011.

Annika Bergquist
Vetenskaplig
sekreterare
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Gastrosektionen i Umeå
Gastrosektionen vid Norrlands Universitetssjukhus – NUS – står som värd för
Gastrodagarna i Umeå 2011.

D

et är en strålande vacker dag, solen
skiner från en molnfri, blå himmel,
när Gastrokuriren kommer till
Umeå på besök.
– Vi kallar det för den femte årstiden – då
menar vi mellantiden mellan vinter och vår,
då det fortfarande är snö, men samtidigt
många soliga dagar, säger överläkare Mårten
Werner som är chef för Gastrosektionen
Arbetar på timersättning

Mårten tog över positionen från professor
Åke Danielsson i september 2009, då Åkes
pensionering började närma sig. Åke var
dessförinnan chef för sektionen, en post han
haft sedan mitten av 90-talet.
– Tanken var att han skulle ta över ett
år innan jag slutade, så att jag skulle finnas
kvar och vara behjälplig om han behövde
det, förklarar Åke.
Åke har visserligen nu blivit pensionär,
och även professor emeritus. Men han finns
ändå kvar på NUS – själv förklarar han att
han arbetar ”informellt” och har en egen
arbetsyta inne på Mårtens expedition.
– Jag går på timersättning, berättar han.
Regionaliserad läkarutbildning

En av de arbetsuppgifter Åke haft under
våren är att skapa webbaserade föreläsningar
– en syssla som hänger ihop med den regionaliserade läkarutbildningen som infördes
i Umeå.
Utbildningen innebär att tre andra sjukhus – Sunderby, Östersund samt Sundsvall
– tar emot studenter från och med termin 6,
och att de fortsätter sina medicinstudier där.
– Därför gäller det att säkerställa att de
studenterna, som alltså då inte går på ett
universitetssjukhus, får samma kvalitet i sin
utbildning, fortsätter Åke.
Härav kommer lösningen med att tillhandahålla streamade föreläsningar via
Internet. Åke har arbetat med att ta fram
sådana inom gastroenterologi och hepatologi. Det är under våren 2011 som de första
studenterna har placerats vid de tre sjukhusen, så arbetet har varit intensivt.
Åke är väl lämpad för uppgiften, eftersom han under lång tid ansvarat för utbild-
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ningen inom gastroenterologin vid Umeås
Universitet. Han har varit en av de drivande krafterna bakom Case-metodiken
som tidigt blev en profil för medicinutbildningen här.
Forum för samverkan

Gastrosektionen utgör den medicinska
delen av gastroenterologin vid NUS. Det
är en av de fem sektioner som sorterar under
Medicincentrum.
Den kirurgiska sidan är organiserad i två
andra sektioner – övre och nedre gastroenterologi – vid Kirurgcentrum.
– Endoskopin lyder under Kirurgcentrum, men bemannas av läkare från alla tre

enheterna. Medicinska gastrosektionen står
för lite mer än hälften av skopierna som
utförs, berättar Åke.
Han förklarar att medicinarna har ett
nära samarbete med kolorektalkirurgerna.
Varje onsdag genomförs en konferens med
gastroenterologer, kolorektalkirurger och
radiologer.
– Vi kallar det för gastroronden. Där
diskuterar vi gemensamt vissa fall, tittar på
bilder tillsammans och beslutar om eventuell operation.
Målmedvetet byggt upp forskningen

Medicincentrum har totalt (med de andra
fyra sektionerna) 480 anställda, och 2010
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Professor emeritus Åke Danielsson.

gjordes 21 800 mottagningsbesök hos läkare
och 14 800 hos sjuksköterska.
– Det är en av NUS största kliniker, säger
överläkare Ragnberth Helleday som är verksamhetschef.
Ragnberth anser att gastroenterologi är
en välfungerande sektion, både kliniskt och
forskningsmässigt
– Det senare är till stor del Åkes förtjänst,
påpekar han.
– Åke har målmedvetet och under lång
tid byggt upp forskningen – framför allt
kring leversjukdomar och inflammatoriska
tarmsjukdomar.
Bättre omhändertagande

Gastrosektionen förfogar över tio vårdplatser och har sex specialister och två ST-läkare
anställda.
Enligt Åke är det en stor öppenvårdsverksamhet idag, det är inte så många som behöver läggas in på avdelningen. Han påminner
om att de svåra koliterna – som man ofta
stötte på förr – är mycket ovanliga idag.
– Jag tror dock inte att det beror på att
sjukdomen har ändrat karaktär. Istället är
förklaringen nog ett bättre och tidigare
omhändertagande av patienten, säger Åke.
NUS är ett regionsjukhus för hela norra
sjukvårdsregionen. Populationsunderlaget
är drygt 900 000.
– Dessutom är vi länssjukhus för Västerbotten, och i stort sett all IBD i Umeå
sjukvårdsdistrikt sköts av oss. Även för dessa
patienter är det mycket öppenvårdshantering. Vårt Gastroteam – som består av två
sjuksköterskor – har stor betydelse för dessa
patienter, förklarar han.
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Sjuksköterskorna Gerd Andersson-Holmström och Siv Täge.

Gastroteamet

De två sjuksköterskorna ifråga heter Gerd
Andersson-Holmström och Siv Täge.
– Vi ger först och främst telefonrådgivning, det brukar handla om mellan 15 och
25 samtal om dagen, berättar Gerd.
De administrerar och monitorerar dessutom olika behandlingar – Remicade,
Ferinject m.fl. – och har patientutbildning
för de patienter som ska lära sig att injicera
Humira själva.
– Vi förmedlar kontakt mellan patienten och den behandlande läkaren, fortsätter
hon.
Åke påpekar att deras arbetsinsatser har
inneburit en enorm arbetsbesparing för
läkarna.
– Dessutom har de inneburit en kraftigt
ökad tillgänglighet för patienterna. Och de
arbetar även med läkemedelsprövningar –
allt från att rekrytera patienter till att administrera själva studierna, tillägger han.
Hög tillgänglighet

Gerd och Siv arbetar även med patienter
med IBS, samt med levertransplanterade
patienter. För den senare kategorin är det
många prover som ska tas – och det är
mycket arbete som det medför.
Idag har de flera hundra patienter i sitt
register.
– Patienten kan kontakta oss när de behöver, säger Siv.
– Vi har telefontid varje vardag, därefter kan de lämna meddelande på telefonen
dygnet runt. Om behov föreligger, kan vi
ordna provtagning och läkarbesök, fortsätter hon.

De är även med när barn med IBD ska
föras över från barn- till vuxenmottagningen.
– Vi är med på deras sista mottagningsbesök som de gör hos barngastroenterologin,
och då trycker vi hårt på att det från och
med nu är deras ansvar att ta kontakt med
oss vid behov, berättar Siv.
Programkommittén

Gastroteamet anordnar dessutom en IBDskola och en IBS-skola två gånger vardera
per år.
De båda sitter tillsammans med Monica
Lindström, endoskopiavdelningen, och
Linda Nordlund, medicinsk vårdavdelning,
som representanter för SEGP, också med i
den lokala programkommittén för Gastrodagarna. Åke är kommitténs ordförande.
– Vi har bollat idéer med honom. Under
konferensen ska bl.a. Gerd – under sjuksköterskeprogrammet – berätta om Gastroteamets verksamhet här i Umeå, säger Siv.
I kommittén sitter representanter för alla
tre avdelningarna: Förutom Åke representeras Gastrosektionen av professor Ole Suhr,
Mårten Werner och Pontus Karling. Peter
Naredi och Torbjörn Myrnäs representerar
Kirurgcentrum.
Kommittén började sitt arbete hösten
2009, berättar Åke.
– Initialt handlade det mycket om logistiska frågor – hotell, konferenslokal m.m.
Jag vill framhålla vikten av den hjälp vi har
fått från Annika Bergquist, SGFs vetenskaplige sekreterare, samt Stefan Sidén från
Congrex. Stefan har arbetat med Gastrodagarna under flera år, och har skaffat sig stor
erfarenhet.
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man sett fall som debuterar vid 20 års ålder.
Här är det vanligare att debuten sker mellan
50 och 60 år.
Det finns i dagsläget ingen annan behandling för patienten än levertransplantation.
Dubbelt byte

Professor Ole Suhr.

– Han har även skött förhandlingarna
med huvudsponsorerna, varit behjälplig med
hotellbokningar m.m. Stefan är en klippa!
Flera nyheter på Gastrodagarna i Umeå

Vi ber Åke att välja ut några godbitar i det
program man kommer att bjuda på i maj.
– Ett symposium jag ser fram emot har
titeln IBD i skarven, och det handlar om hur
vi ska arbeta för att förbättra vårdprogrammet för IBD hos tonåringar. Dessutom är
jag förväntansfull inför onsdagen när vi har
ett tema om IBS, svarar han.
– En av föreläsarna då är Brjánn Ljótsson, som nyligen har disputerat på kognitiv
beteendeterapi via Internet. I samma session
kommer också en sjuksköterska från Ersta
sjukhus att berätta om deras IBS-skola.
Andra programpunkter som Åke nämner
är en för läkare och sjuksköterskor gemensam session om sedering med Propofol vid
endoskopi.
En nyhet 2011 är att Forskarskolan (som
presenterades av Johan Söderholm under
Gastrodagarna 2010) har en egen parallellsession.
Forskarskolan går ut på att en ST-läkare i
gastroenterologi kopplas till en prekliniker
(t.ex. en molekylär- eller mikrobiolog) där de
båda har liknande projekt. Preklinikern har
ofta stor kunskap om vetenskapliga metoder,
och en djup insikt om ett smalare ämne. STläkaren har en bredare, klinisk approach och
kliniskt relevanta frågeställningar.
– De får en egen högklassig session med
titeln: ”Anti-microbial peptides of the GI
mucosa” som går parallellt – men den som
så önskar är välkommen att delta!
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Överläkare Mårten Werner,
chef för Gastrosektionen.

En annan nyhet är att det på onsdagen
anordnas en lunch för ST-läkare i gastroenterologi. Under lunchen hålls en föreläsning,
interaktiv med fall och mentometerröstning,
som modereras av Henrik Hjortswang.
Och naturligtvis kommer man också att
ha ett symposium om familjär amyloidos
med polyneuropati (FAP). Det är ju i Umeå
Gastrodagarna genomförs…
Transplantation enda behandlingen

Nästan alla som diagnostiseras med FAP i
Sverige stammar från områden runt Skellefteå och Piteå. Professor Ole Suhr, som sedan
1981 har varit verksam vid Gastrosektionen,
har forskat mycket på sjukdomen.
– Ole har publicerat stora mängder unika
data om FAP – data från molekylärnivå till
konsekvenser av levertransplantation, berättar Åke.
– Det finns ungefär 7 500 anlagsbärare
som vi känner till idag. Totalt har mellan
300 och 350 av dessa utvecklat FAP, det
handlar om cirka 25 individer årligen. Det
är alltså endast ett fåtal anlagsbärare som
utvecklar sjukdom, förklarar Ole.
FAP ger initialt nervskador, smärta och
nedsatt känsel. Patienten kan bli rullstolsbunden.
– Senare i förloppet utvecklas gastrointestinala besvär som malabsorption, kräkningar och diarréer. Den genomsnittliga
överlevnaden ligger mellan 13 och 14 år efter
sjukdomsdebut, fortsätter han.
FAP förekommer på andra platser i världen – bl.a. i Portugal, Japan och Brasilien.
– Där debuterar den i allmänhet tidigare,
oftast vid 30–40 års ålder, i Brasilien har

Det råder som bekant brist på organ för
transplantation. Därför har man inrättat
följande metod när det handlar om transplantation för patienter med FAP:
– Då tar man deras lever och transplanterar den till en annan patient som står på
väntelistan – t.ex. en patient med levercancer. FAP-patienten får den lever som
kommer från den donator man har. På det
viset kan man alltså hjälpa två patienter med
en donator, via s.k. dominotransplantation,
förklarar Ole.
Eftersom orsaken till FAP är genetisk,
och dessa patienter för övrigt har en frisk
lever, utvecklar den patient som får FAPpatientens lever inte sjukdomen i sin tur.
– Man känner till ett enda fall i världen
där så har skett, påpekar Ole.
Totalt har ett fyrtiotal sådana här transplantationer utförts till dags dato.
– Antalet ligger ganska stabilt på mellan
5 och 8 årligen.
Umeås levertransplantationer utförs vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, med undantag för just FAP-patienterna.
För dessa ansvarar Karolinska Huddinge för
transplantationen.
Framtida terapi

Transplantationen stoppar upp utvecklingen av FAP. Patienterna bör därför transplanteras så tidigt som möjligt – eftersom
de skador de utvecklar dessförinnan är
irreversibla.
– Tycker patienten att livet är ett helvete
innan transplantationen, kommer de att
tycka det efteråt också, sammanfattar Ole.
I framtiden hoppas man på en terapi
som innebär en knockout av den gen som
ligger bakom sjukdomen, kombinerad med
bromsmediciner.
– Jag tror på det, men en sådan terapi
ligger nog mellan 5–10 år in i framtiden,
anser Ole.
SILK

Ole har även ägnat sig åt annan forskning –
då inom IBD, men malabsorption vid FAP
är hans huvudområde.
Naturligtvis finns det fler i Umeå som
forskar.
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– De som disputerat de senaste åren är
Mårten Werner, på autoimmun hepatit,
samt Pontus Karling som disputerat på IBS,
säger Åke.
Själv har Åke haft ett samarbete under 15
år med professorerna Marie-Louise Hammarström och Sten Hammarström. De är
professorer i immunologi.
– Det har handlat om basal forskning om
defensiner vid IBD. Forskningen har lett till
att vi har haft kontakt med professor Eduard
Stange och Jan Wehkamp, Stuttgart, som
ägnar sig att likartad forskning, förklarar
han. Eduard Stange är föreläsare vid Forskarskolans session.
Dessutom har de 26 åren med SILK
(Svensk Internmedicinsk LeverKlubb), där
Åke varit aktiv som sekreterare under alla
år, resulterat i goda forskningsresultat inom
klinisk hepatologi.
– Nu finns det 50 publikationer som
har SILK-ursprung. Jag har varit med i
de flesta av dessa. Jag avgick dock nu vid
mötet 2011, och det känns lite vemodigt,
berättar Åke.

Saknas: Professor i gastroenterologi

Efter det att Åke gick i pension från universitetet, har professuren inte ersatts av någon
efterträdare. Orsaken är att man måste spara
pengar.
– När den regionaliserade läkarutbildningen drog igång i år, inrättade man två
lektorat i internmedicin vid de andra tre
sjukhusen – totalt alltså sex stycken. Det
innebär – eftersom det är tio studenter som
ska gå vid varje sjukhus – att det blir en
lektor per fem studerande. Det är nog en
unik siffra, och har också inneburit att det
blir dyrt, berättar Åke.
Därför uppstod ett behov av besparingar.
– På så vis har det alltså drabbat gastroenterologin här vid Umeå universitet och
NUS. Det är jag som hållit i stort sett i all
undervisning här.
– Vi har ingen universitetslärare i gastroenterologi sedan Åke slutade, förtydligar
Mårten Werner.
– I stället köper universitetet undervisning av Ole Suhr och oss andra på timbasis.
Det är naturligtvis otillfredsställande att vi

inte längre har någon professor i gastroenterologi, tillägger han.
Öppet och prestigelöst klimat

Både Åke och Mårten vittnar dock om den
goda stämning de tycker präglar arbetet på
Gastrosektionen.
– Det var en positiv enhet att vara chef
för – alla drar åt samma håll, säger Åke.
Mårten håller med.
– Ett bevis på det är det möte som vi
har på torsdagar, då vi drar våra svåra fall
som vi har på mottagningen och bland de
inneliggande. Där kan AT-läkaren komma
med sina frågor och funderingar – sedan
den erfarne specialisten med sina. Det har
skapat ett öppet och prestigelöst klimat som
präglar hela avdelningen.
– Vi är förhållandevis få, men vi försöker hålla bredden. Jag tror att vi har en bra
service för hela Norra Sjukvårdsregionen.
Ringer det någon till oss utifrån regionen,
kommer de alltid fram direkt, summerar
Mårten Werner.
Per Lundblad
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Terapiinriktad utbildning
Vi har nöjet att informera om den 21:e kursen av:

Gastroenterologi i Fokus

Årets ämnen är:
• Diagnostik
• GERD
• Cancer i magsäck och matstrupe
• Dyspepsi
• Motilitetstörningar
• GI blödning

Datum: 5-7 oktober 2011

Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens
Rune Sjödahl

Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Magnus Simrén

Gastrosektionen/Medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För mer information om kursen, vänligen kontakta:

Anna Bergqvist, nordisk produktchef Renapharma-Vifor, tel 0702–97 27 64, anna.bergqvist@renapharma-vifor.se
Lena Andin, Brand & Customer Manager Immunology, MSD, tel 070–466 32 94, lena.andin@merck.com
Madeleine Karlberg, Therapeutic Area Manager, Sweden, Tillotts Pharma AB, tel 0702–83 82 88, mkarlberg@tillottsnordic.com
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Välkommen till Svenska
Gastrodagarna 2011!

I samarbete med SEGP

Väl mött i Umeå
17–20 maj

Vetenskapligt program – översikt
Tisdag 17 maj 2011
SGF

SEGP

Tid

Ämne

Lokal

13:00-13:05

Välkommen. Ordförande Svensk Gastroenterologisk Förening

IDUN

13:05-13:55

Ulrika Broomé högtidsföreläsning: Breakthroughs in Hepatology during the last 25 years
Michael Manns, Hannover, Tyskland

IDUN

14:05-15:15

Familjär amyloidos (FAP)
– en fallbeskrivning

15:15-15:45

KAFFE, UTSTÄLLNING, POSTERS

15:45-16:50

IBD i skarven – hur förbättrar vi omhändertagandet av tonåringar med IBD?

IDUN

17:00-17:50

Satellitsymposium MSD: Changing the course of IBD – an interactive journey from data to daily practise
Jean-Frédéric Colombel, Lille, Frankrike

IDUN

18:00-21:00

VÄLKOMSTMOTTAGNING FOLKETS HUS

IDUN

Ämne

Lokal

Omhändertagande av IBD-patienter

STUDION

Onsdag 18 maj 2011
08:30-09:30

Fria Föredrag

09:30-10:00

KAFFE, UTSTÄLLNING, POSTERS

10:00-10:50

Bengt Ihre högtidsföreläsning: Chemoprevention of colorectal cancer
John Burn, Newcastle, England

11:00-11:50

Satellitsymposium Abbott: New frontiers in sustainable treatment

IDUN

Irritabel Bowel Syndrome (IBS)

STUDION

IDUN

IDUN

Séverine Vermeire, Leuven, Belgien
12:00-13:00

LUNCH, UTSTÄLLNING, POSTERS

ÄPPLET

12:00-13:00

ST – läkarlunch med interaktiv IBD - föreläsning

ÄPPLET; Ägir 1

13:00-13:50

POSTERVANDRING

TONSALEN

14:00-15:00

Magtarmfonden

15:00-15:30

KAFFE, UTSTÄLLNING, POSTERS

15:30-16:50

Celiaki i Sverige

17:00-18:00

Årsmöte SGF

IDUN

Vad betyder förhöjt fekalt kalprotektin?

STUDION

IDUN

Behandling och profylax vid esofagusvaricer

STUDION

IDUN

Årsmöte SEGP

Årsmöte FSGS

Lokal: STUDION

Lokal: GRIM

Torsdag 19 maj 2011
08:30-09:30

Fria Föredrag

09:30-09:55

KAFFE, UTSTÄLLNING, POSTERS

10:00-10:50

Lennart Wehlin högtidsföreläsning: Endoscopic resection in the gastrointestinal tract
Jelle Haringsma, Rotterdam, Holland

IDUN

11:00-11:50

Satellitsymposium Renapharma – Vifor: Consequences of iron deficiency in IBD patients

IDUN

12:00-13:00

LUNCH, UTSTÄLLNING, POSTERS

13:00-13:50

POSTERVANDRING

14:00-15:30

Klinisk handläggning av ulcusblödning –
kan SBU ge vägledning?

IDUN

Förstoppning – underskattat problem?

STUDION

TONSALEN

IDUN

Sköterskeuppföljning av autoimmuna
leversjukdomar

15:30-15:50

KAFFEPAUS

15:50-17:05

Sedering vid endoskopi

15:50-17:05

Bench to Bedside Symposium: Anti-microbial peptides in GI inflammation

17:10-18:00

Satellitsymposium Olympus: Endoskopiskt ultraljud – Nya spännande dimensioner inom Gastroenterologin

19:30

Gastromiddagen. Restaurang Äpplet, Umeå Folkets Hus

STUDION

IDUN
PETTERSSONBERGER-SALEN

IDUN

Fredag 20 maj 2011
08:30-09:30

Övervakning för hepatocellulär cancer vid
levercirrhos

IDUN

08.00-09.30
Studiebesök Norrlands Universitetssjukhus.

NUS

09:30-10:00

KAFFE, UTSTÄLLNING, POSTERS

10:00-10:55

Knepiga fall inom gastroenterologi och hepatologi

IDUN

11:00-11:55

Franz Bárány Högtidföreläsning: Towards a better understanding of bloating and abdominal distension
Fernando Aspiroz, Barcelona, Spanien

IDUN

11:55-12:00

Avslutning: Ordförande Svensk Gastroenterologisk Förening

IDUN

12:00

LUNCH ATT TA MED

För mer information se hemsidan www.gastrodagarna.se

ANNONS

hedersföreläsare vid gastrodagarna

John Burn – årets Bengt Ihre-föreläsare
Address:
Institute of Human Genetics
International Centre for Life
Central Parkway
Newcastle upon Tyne, NE1 3BZ
Present posts:
Lead Clinician NHS East
Chair Genetics Speciality Group, NIHR
Innovation Group Chair HGSG
Chair elect BSHG

Sir John Burn
Professor of Clinical Genetics

Quote from professor Burn on the website of
Institute of Human Genetics:
“As I approach the 40th anniversary of my first
research publication, my research focus has
focused on the prevention of familial cancer and
on the broader challenge of maintaining the
competitive edge of the UK in genetics research.
In my new role as genetics lead for the National
Institute of Health Research I will endeavour to
further integrate medical genetics professionals
with each other and their colleagues in basic
science through a range of initiatives”.

Research interests:
Aspects of Clinical Genetics: Heart Malformation, Cancer prevention and Neurodegeneration.

Personen bakom hedersföreläsningen – Bengt Ihre
Bengt Ihre (1902–1993) var medicinsk gastroenterolog, och tillsammans med bl.a. Nanna Svartz
var han med och bildade Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) på 50-talet. Han var också
en av SGF:s första ordförande.
Bengt Ihre var en föregångare när det gällde
behandling av koliter i Sverige.
Från början hade han ställt in sig på att bli
röntgenolog. Men efter att ha fått kontakt med
professor Hilding Berglund, började Bengt Ihre
istället på medicinkliniken på St Eriks Sjukhus
i Stockholm. 1939 disputerade han där. I sitt
avhandlingsarbete kunde han visa att patienter
med duodenalsår hade högre syrahalt än
patienter med ventrikelsår.
Bengt Ihre intresserade sig för behandling av
magsår, och var en av de första i landet som började med gastroskopi. Dessutom var han även en
föregångare för den psykosomatiska medicinen.
Efter slutet av andra världskriget inledde
Bengt Ihre ett fördjupat samarbete med Eng-
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land, bl.a. med Sidney Truelove i Oxford. Detta
samarbete inriktade sig på tarmsjukdomar som
ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Under slutet av 50-talet startade Bengt Ihre
en tarmklinik på St Eriks sjukhus, med inriktning
mot det vi idag kallar IBD. På kliniken samverkade de mediciniska gastroenterologerna
nära med kirurgerna – bl.a. rondade man varandras patienter. Det var unikt vid denna tid.
Medicinkliniken hade också en psykiatriker
anställd, som skulle hjälpa de patienter som
hade behov, även det var unikt.
Bengt Ihre var även näringsfysiolog, och
han skrev diethandledningar tillsammans
med en dietist. Dessa tillämpades på kliniken,
så att sammansättningen av kosten skulle bli
optimal för patienten. Också det var unikt på
50-talet.
Per Lundblad
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hedersföreläsare vid gastrodagarna

Fernando Azpiroz – årets Franz Bárány-föreläsare

Professor Fernando Azpiroz
Professor of Medicine,
University Hospital Vall d’Hebron,
Autonomous University of Barcelona,
Barcelona, Spain
Fernando Azpiroz is currently Professor of
Medicine and Chief of the Department of Gastroenterology at the University Hospital Vall
d’Hebron, Autonomous University of Barcelona, Spain. He graduated from medical school
at the University of Valladolid, Spain, in 1977, and
after completing a residency program in general
surgery at the San Carlos University Hospital of
Madrid, he followed a three year fellowship in
the Gastrointestinal Research Unit at the Mayo
Clinic, where he received the Edward C. Kendall
Award for Meritorious Research.
Dr Azpiroz clinical practice develops in a
large referral unit, and specifically focuses on
functional gut disorders. His research program investigates the origin of gastrointestinal
symptoms and involves both physiologic and
pathophysiologic aspects about the control
mechanisms of gut motility, visceral sensitivity,

and more recently, intestinal gas and abdominal bloating. Dr Azpiroz has been distinguished
with the Masters Award in Gastroenterology for
Clinical Research in Digestive Diseases, Fourth
Research Award of the International Group for
the Study of Gastrointestinal Motility, Research
Scientist Award of the Functional Brain Gut
Research Group, and Senior Investigator-Clinical
Science Award of the International Foundation
for Functional Gastrointestinal Disorder. At
present Dr Azpiroz serves as Associate Editor
of the American Journal of Gastroenterology,
member of the Rome Board for the study of
functional gut disorders, and president of the
European Society of Neurogastroenterology
and Motility.
Key Publications:
1. Villoria A, Azpiroz F, Burri E, Cisternas D, Soldevilla A,
Malagelada J-R. Abdomino-phrenic dyssynergia in
patients with abdominal bloating and distension. Am
J Gastroenterol, in press.
2. Azpiroz F, Levitt, MD. Intestinal gas. En: Gastrointestinal
and Liver Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management. Sleisenger MH, Fordtran JS, eds. chapter 10:
in press.
3. Hernando-Harder AC, Serra J, Azpiroz F, Milà M, Aguadé
S, Malagelada C, Tremolaterra F, Villoria A, Malagelada
J-R. Colonic responses to gas loads in subgroups of
patients with abdominal bloating. Am J Gastroenterol,
105:876-882, 2010. PMID: 20179685.
4. Accarino A, Perez F, Azpiroz F, Quiroga S, Malagelada
JR. Abdominal distension results from caudo-ventral
redistribution of contents. Gastroenterology, 136:15441551, 2009. PMID: 19208364.
5. Villoria A, Azpiroz F, Soldevilla A, Perez F, Malagelada
J-R. Abdominal accommodation: a coordinated adaptation of the abdominal walls to its content. Am J Gastroenterol, 103: 2807-2815, 2008. PMID: 18786126.
6. Malagelada C, De Iorio F, Azpiroz F, Accarino A, Segui
S, Radeva P, Malagelada J-R. New insight into intestinal
motor function via non-invasive endoluminal image
analysis. Gastroenterology 135:1155-1162, 2008. PMID:
18691579.

7. Tremolaterra F, Villoria A, Azpiroz F, Serra J, Aguadé
S, Malagelada J-R. Impaired viscerosomatic reflexes
and abdominal wall dystony associated with bloating.
Gastroenterology 130: 1062-1068, 2006. PMID: 16618400.
8. Salvioli B, Serra J, Azpiroz F, Lorenzo C, Aguade S,
Castell J, Malagelada J-R. Origin of gas retention and
symptoms in patients with bloating. Gastroenterology
128:574-579, 2005. PMID: 15765392.
9. Azpiroz F, Malagelada J-R. Abdominal bloating. Gastroenterology 129: 1060-1078, 2005.
10. Caldarella MP, Azpiroz, F, Malagelada J-R. Antro–fundic
dysfunctions in functional dyspepsia. Gastroenterology 124: 1220-1229, 2003. PMID: 12730863.
11. Serra J, Salvioli B, Azpiroz F, Malagelada J-R. Lipidinduced intestinal gas retention in the irritable bowel
syndrome. Gastroenterology 123: 700-706, 2002. PMID:
12198695. FI: 12,386.
12. Caldarella MP, Serra J, Azpiroz F, Malagelada J-R. Prokinetic effects in patients with intestinal gas retention.
Gastroenterology 122: 1748-1755, 2002. PMID: 12055580.
13. Distrutti E. Azpiroz F, Soldevilla A, Malagelada J-R.
Gastric wall tension determines perception of gastric
distension. Gastroenterology 116: 1035-1042, 1999. PMID:
10220495.
14. Serra J, Azpiroz F, Malagelada J-R. Intestinal gas dynamics and tolerance in humans. Gastroenterology 115: 542550, 1998. PMID: 9721151.
15. Accarino AM, Azpiroz F, Malagelada JR. Attention and
distraction: effects on gut perception. Gastroenterology 113: 415-422, 1997. PMID: 9247458.
16. Accarino AM, Azpiroz F, Malagelada J-R. Selective dysfunction of mechanosensitive intestinal afferents in
the irritable bowel syndrome. Gastroenterology 108:
636-643, 1995. PMID: 7875466.
17. Coffin B, Azpiroz F, Guarner F, Malagelada J-R. Selective
gastric hypersensitivity and reflex hyporeactivity in
functional dyspepsia. Gastroenterology 107: 1345-1351,
1994. PMID: 7926499.
18. Mearin F, Cucala M, Azpiroz F, Malagelada J-R. The
origin of symptoms on the brain gut axis in functional
dyspepsia. Gastroenterology 101: 999-1006, 1991. PMID:
1889724.
19. Azpiroz F, Malagelada J-R. Perception and reflex relaxation of the stomach in response to gut distention. Gastroenterology 98: 1193-1198, 1990. PMID: 2323512.
20. Azpiroz F, Malagelada J-R. Gastric tone measured by
an electronic barostat in health and postsurgical gastroparesis. Gastroenterology 92: 934-943, 1987. PMID:
3556999.

Personen bakom hedersföreläsningen – Franz Bárány

Franz Bárány (FB) föddes i Wien 1914 och var son
till Robert Bárány som tilldelades Nobelpriset i
medicin samma år. År 1917 flyttade familjen till
Sverige och FB växte upp i Uppsala. Efter att ha
börjat läsa på KTH ändrade FB inriktning och
utbildade sig till läkare.
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Efter några kortare vikariat, bl.a. som provinsialläkare, startade FB sin medicinska bana på
Medicinkliniken vid S:t Eriks sjukhus1944. FB
disputerade 1955 på diabetesneuropati och
hans avhandling bar titeln ”Abnormal vascular
reactions in diabetes mellitus”.
Så småningom kom dock FB att mer intressera sig för gastroenterologi och fick tjänst
vid Bengt Ihres klinik på S:t Eriks sjukhus. Där
vårdades bl.a. patienter med svår inflammatorisk tarmsjukdom. Gastroenterologi var en
eftersatt specialitet vid den tiden och kliniken
fungerade närmast som en riksklinik för dessa
patienter. FB efterträdde Bengt Ihre vid dennes
pensionering 1967.
Utbildning kom att bli en hjärtefråga för FB.
De läkare som rekryterades till kliniken fick en
gedigen gastroenterologisk utbildning och
klinken hade en hög disputationsfrekvens. FB

har medverkat till utgivning av ett flertal gastroenterologiska läroböcker.
FB hade ett stort engagemang i patienternas
såväl somatiska som psykiska välbefinnande.
Hans intresse för den psykosomatiska delen av
området ledde till skapandet av en psykosomatisk enhet med ett team innefattande psykolog
och kuratorer. Denna integration av medicin
och psykiatri var banbrytande för sin tid.
Efter sin pensionering som klinikchef vid S:t
Eriks sjukhus 1979 blev FB ombedd att komma
till Huddinge sjukhus för att bygga upp den
gastroenterologiska verksamheten där.
Förutom sitt breda gastroenterologiska och
internmedicinska kunnande blev FB känd för sin
stora humanism och empati. Frans Bárány förblev
aktiv inom undervisning och forskning ända fram
till sin bortgång 1997.
Charlotte Höög
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hedersföreläsare vid gastrodagarna

Jelle Haringsma

– årets Lennart Wehlinföreläsare

Dr. Jelle Haringsma
Dr. Haringsma graduated at the University of
Amsterdam Medical School. After his graduation he was research fellow at the New England
Medical Center, TUFTS University, in Boston MA,
USA, and a visiting scientist at the Whitehead
Institute for Biomedical Research, Cambridge
MA. He received his training in Internal Medicine
at the Elisabeth of Groote Gasthuis in Haarlem
NL. He was trained in Gastroenterology at Academic Medical Center in Amsterdam NL.

He remained on the faculty of the Academic
Medical Center until 2000. Subsequently, he
was recruited to the department of Gastroenterology and Hepatology of the Erasmus
MC, University Medical Center Rotterdam,
where he served as head of endoscopy.
Dr. Haringsma is recipient of the Bronze Medal
Therapeutic Endoscopic at the World Conference of Endoscopy (1999). He founded and
chaired the Esophageal Dysplasia Panel of the
IKR and is founder and director of the Rotter-

dam Endoscopy Training Center. His expertise
and research interests focus on skills training
and skills assessment, early cancer detection,
endoscopic intraluminal interventions including mucosal resection, submucosal dissection
techniques, and fistula closure.

Personen bakom hedersföreläsningen – Lennart Wehlin

Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pancreaticografi, ERCP, beskrevs första gången 1970 i
Gastrointestinal Endoscopy av japanen I. Oi. En
av dem som omedelbart fascinerades av denna
nya teknik var röntgenologen Lennart Wehlin
vid Malmö Allmänna Sjukhus. Tre år tidigare
hade han själv företagit en studieresa till Japan
i syfte att lära sig mera om gastrokamera och
flexibel gastroskopi.
Att med endoskopisk teknik få möjlighet
till direkt röntgenologisk kartläggning av gal-
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lvägarna och pankreas blev en oemotståndlig
lockelse för Lennart Wehlin, som inte vilade på
hanen. Då han i början av 1970-talet påbörjade
inlärningsprocessen stod han själv i begrepp
att fylla 50 år! Någon läromästare fanns inte
att tillgå. Dagens gastroenterologer bör även
betänka, att de första duodenoskopen var
försedda med sidooptik, liten bildvinkel och
begränsad bildyta. Att med dessa i dagens ljus
mycket primitiva duodenoskop kunna lokalisera
och kanylera Papilla Vateri var ingen lätt uppgift.
Det krävdes mycken träning och avsevärd skicklighet för att uppnå en hög procentsats lyckade
kanyleringar av det eller de avsedda gångsystemen.
Inte nog med att själva ERCP-tekniken var
svår. Som så många andra pionjärer rönte även
Lennart Wehlin stora problem med att få tid och
plats för den nya verksamheten. Det dröjde flera
år innan metoden blev riktigt accepterad. Med
åren steg dock efterfrågan på ERCP i regionen så
mycket, att Lennart till slut kom att syssla uteslutande därmed. Talrika svenska och utländska
endoskopister reste till Malmö för att dra lärdom
av hans erfarenheter och kunnande.

Midsommardagen 1983 avled Lennart Wehlin
i hjärtinfarkt vid blott 61 års ålder. Någon ro
eller tid för ett eget avhandlingsarbete fick han
aldrig. Listan över hans publikationer på det
endoskopiska området är inte lång. Hans stora
pionjärinsatser låg på det praktiska planet, både
som skicklig endoskopist och som uppskattad
läromästare.
Som autodidakt utvecklade Lennart Wehlin
stor skicklighet i en då helt ny och ännu idag
erkänt svår endoskopisk teknik, som sedan
dess fått sin kanske största betydelse som terapeutiskt alternativ vid obstruerande hinder
i gallvägarna och pancreasgångarna. År 1983,
några månader efter Lennarts bortgång, hölls
Svensk Förenings för Gastrointestinal Endoskopi
årsmöte i Trelleborg. Där togs beslutet att hedra
hans minne med en årligen återkommande
föreläsning, som skulle bära hans namn.
Jean Cronstedt och Ervin Toth
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hedersföreläsare vid gastrodagarna

Michael P. Manns – årets Ulrika Brooméföreläsare
Autoimmune Disease Centre, Scripps Clinic and
Research Foundation, Dep. Of Basic and Clinical
Research, La Jolla, CA, USA
1991– Chairman, Dept. of Gastroenterology,
Hepatology and Endocrinology, Center of Internal Medicine, Medical School of Hannover (MHH)
1997–1999 Medical Director, MHH
2005– Chairman Center of Internal Medicine,
MHH

Michael P. Manns, MD (*1951)
Department of Gastroenterology, Hepatology,
and Endocrinology
Medical School Hannover
Professor and Chairman
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 532-3306
Email: manns.michael@mh-hannover.de
Curriculum vitae
1970–1976 Medical School, University of Vienna,
Austria, and Johannes-Gutenberg-University,
Mainz, Germany
1976 Doctor of Medicine
1977 Licence as MD
1984 Licence for Internal Medicine
1985 Subspecialist for Gastroenterology and
Hepatology
1984 Specialist for Internal Medicine, University
of Mainz
1985 Subspecialist for Gastroenterology and
Hepatology, University of Mainz
1986 Professor of Medicine and Gastroenterology, University of Mainz
1987–1988 Research Associate – W.M. Keck,

Activities in the scientific community,
honors, awards
1990 NATO Collaboration Research Award, Brussels, Belgium
1991 Clemens van Pirquet Award University of
California Davis, USA
1995 International Hans Popper Award Basel,
Switzerland
2002 Dr. Robert-Pfleger-Award, Bamberg, Germany
2003 Max-Siurala-Award, Finish Society of Gastroenterology, Turku, Finland
2007 EASL Recognition Award
Research fields
Our group is interested in
• inflammatory liver diseases, viral and autoimmune
• clinical trials for the treatment of liver diseases,
in particular viral hepatitis and autoimmune
liver diseases
• recurrent disease after liver transplantation
• hepatocellular carcinoma
• gastrointestinal oncology
• cell therapy: hepatocyte transplantation
• liver regeneration

Selected publications
Wiegand J, Buggisch P, Boecher W, Zeuzem
S, Gelbmann CM, Berg T, Kauffmann W,
Kallinowski B, Cornberg M, Jaeckel E, Wedemeyer H, Manns MP, German HEP-NET Acute
HCV Study Group. Early monotherapy with
pegylated interferon alpha-2b for acute hepatitis C infection: the HEPNET acute-HCV-II
study. Hepatology 43: 250-256, 2006.
Zender L, Hütker S, Liedke C, Tillmann HL,
Zender S, Mundt B, Waltemathe M, Gösling
T, Flemming P, Malek NP, Trautwein C, Manns
MP, Kühnel F, Kubicka S. Caspase 8 siRNA
prevents acute liver failure in mice. Proc Natl
Acad Sci USA 100:7797-802, 2003.
Jaeckel E, Cornberg M, Wedemeyer H, Santantonio T, Mayer J, Zankel M, Pastore G, Dietrich
M, Trautwein C, Manns MP, German Acute
Hepatitis C Therapy Group. Treatment of
acute hepatitis C with interferon alfa-2b. N
Engl J Med 345: 1452-1457, 2001.
Manns MP, McHutchison JG, Gordon SC, Rustgi
VK, Shiffman M, Reindollar R, Goodman ZD,
Koury K, Ling M, Albrecht JK. Peginterferon
alfa-2b plus ribavirin compared with interferon alfa-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomised
trial. Lancet 358: 958-965, 2001.
Tillmann HL, Heiken H, Knapik-Botor A, Heringlake S, Ockenga J, Wilber JC, Georgen B,
Detmer J, McMorrow M, Stoll M, Schmidt
RE, Manns MP. Infection with GB virus C
and reduced mortality among HIV-infected
patients. N Engl J Med 345: 715-724, 2001.

Personen bakom hedersföreläsningen – Ulrika Broomé

Ulrika Broomé föddes 1952 i Stockholm och studerade till läkare på Karolinska Institutet. Hon
kom tidigt att intressera sig för kronisk leversjukdom och 1992 lade hon fram sin avhandling vid
Karolinska Institutet med titeln ”Liver disease
and ulcerative colitis with special references
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to primary sclerosing and cholangitis”. Primär
skleroserande cholangit (PSC) blev därefter
hennes huvudintresse forskningsmässigt men
kännetecknande för henne var att hon hade en
mycket bred kompetens inom hela hepatologin.
Ulrika kännetecknades av en stark utstrålning
med stor kreativitet, engagemang och smittande entusiasm. På hemmaplan var hon känd
för att var en mycket god kliniker, fantastisk
patientdoktor med mycket höga ambitioner
för patientomhändertagande.
Ulrika engagerade sig i utvecklings- och
utbildningsfrågor och var aktiv inom SILK
(Svensk internmedicinsk leverklubb). Hon var
en motor i anordnandet av symposier, kurser
och skapade ”Leverdagen” som framtill 2005
kompletterade programmet på Svenska Gastrodagarna. Hon var aktiv medlem i SGFs styrelse
som vice ordförande.

Internationellt gjorde Ulrika sig känd som en
framgångsrik forskare inom fältet PSC och IBD
och hon var faktiskt den första som publicerade
PSC som en riskfaktor för dysplasiutveckling i
colonslemhinnan vid IBD. Hon var en uppskattad och ofta anlitad föreläsare på internationella
kongresser och hennes föredrag präglades av
färgstarka bilder, hög vetenskaplig nivå med
en krydda av humor.
Hennes insats för medicinsk hepatologi i
Sverige är enastående och minnesvärd och
nu fem år efter hennes bortgång finns minnet
av hennes insats levande bland annat genom
hedersföreläsningen på Svenska Gastrodagarna.
Annika Bergquist
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leverveckan i stockholm 2011

Leverveckan i Stockholm 2011
Den årligen återkommande Leverveckan i
Stockholm arrangeras av kirurger, medicinare och infektionsläkare från Karolinska
Universitetssjukhuset. Programkommittén hade i år valt teman som infektioner,
livsstilssjukdomar, levertransplantation
och adolescenshepatologi. På förmiddagarna bjöds på ett gemensamt program
medan eftermiddagarna var uppdelade
på parallella sessioner med omvårdnadsrespektive läkarfokus.
Flundror och maskar

Veckan inleddes med en föreläsning om tropiska infektionssjukdomar i levern; leverflundror och akut bilharziainfektion av Ulf
Bronner från Infektionskliniken, Karolinska Solna. Efter målande beskrivningar och
bilder av ägg, flundror och maskar som kan
bli upp till ett tre cm långa kommer man att
akta sig noga från att bada i sötvattensjöar
i Afrika eller äta rå fisk i Thailand. Att ta
upprepade prov för cystor och maskägg i
faeces samt att titta efter eosinofili i blodet
fick vi lära oss. Ett ”take-home message”
var att komma ihåg att fråga efter utlandsvistelse, inte bara vid oklar feber utan också
vid oklar sjukdom!
Trippeln Ola Weiland från Infektionskliniken, Antti Oksanen från Gastrocentrum
medicin och Henrik Gjertsen från Transplantionskirurgiska kliniken på Karolinska
Huddinge, presenterade pedagogiskt ett fall
av akut hepatit B och fulminant leversvikt
som trots leverstödjande insatser behövde en
akut levertransplantation för överlevnad. Vi
fick följa patientens väg genom vårdkedjan
och höra om vilka överväganden som gjordes innan beslut togs.
Fett och alkohol

Sergios Kechagias från Magtarmmedicinska
kliniken i Linköping, belyste kunskapsläget
för steatos och dess möjliga utveckling via
ASH eller NASH till cirrhos. Klart är att
viktnedgång och även motion i sig minskar
steatos. Oklart är fortfarande vilken gräns
som gäller för säkert skadligt intag av alkohol. Pioglitazoner har påvisad effekt mot
steatos men det finns tveksamheter kring
effektmåtten och preparatet är ännu inte
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allmänt rekommenderat. Gastric bypassoperationer tycks ha effekt men kontrollerade
studier saknas.
Professor Philippe Mathurin från Hôpital
Claude-Huriez i Lille, höll en karismatisk
föreläsning om när man ska behandla akut
alkoholhepatit med steroider. Man kan
använda sig av ”Lille-score” som bygger
på ålder, albumin, bilirubin och njurfunktion. Det går bra att ladda ned denna formel
som en applikation på sin mobiltelefon och
ingen behöver längre sväva i ovisshet om
vilka poäng ens patient kan tänkas ha. Om
patienten har över en viss poäng är det bara
att sätta igång och behandla med t.ex. Prednisolon 40 mg dagligen. Först bör man dock
utesluta infektion. Efter en vecka räknas en
ny poäng ut och detta resultat avgör om
kortisonbehandlingen ska fortsätta ytterligare tre veckor eller avslutas direkt. Professor Mathurin redogjorde också för ett
pågående projekt för akut levertransplantation vid akut alkoholhepatit med dålig
prognos.
Nutrition vid cirrhos

Dietisten Catarina Lindqvist från Gastrocentrum Karolinska, gick igenom nutritionen
kring den leversjuke och då framförallt de
som står eller skall ställas på listan för transplantation. Många leversjuka har en dålig
nutritionsstatus. Ca 60% av patienterna med
Child C-klassifikation är malnutrierade och
har pga. detta sämre förutsättningar för att
klara av en transplantation. Orsakerna hos
den leversjuke är dålig aptit, snabb mättnadskänsla, illamående, smakförändringar
och muntorrhet. För en patient med dekompenserad levercirros behövs ett ökat kaloriintag på 35–48 Kcal/kg och dygn samt ökat
proteinintag upptill 1,5 g/kg kroppsvikt och
dygn. Hur kan man lösa detta? Äta oftare,
kanske 7 ggr/dygn? Ett alternativ kan vara
sondmat som Karolinska Huddinge nu
börjat använda allt mer som grund eller
som komplement till den övriga nutritionen.
Leversjukdom i adolescensen

Dag två ägnades åt den leversjuke tonåringen, en förtjusande men inte okomplicerad patientgrupp. Björn Fischler från Astrid

Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge, förklarade vikten av adherens, dvs.
att patienten följer överenskomna behandlingsstrategier (till skillnad mot complience
där patienten följer doktorns ordinationer).
Vi vill i allmänhet inte att våra tonåringar skall använda alkohol, oavsett om de
är leversjuka eller inte. Men finns det någon
vetenskaplig grund för att avråda dem från
att avstå helt från alkohol? Annika Bergquist
från Gastrocentrum Karolinska (och til�lika SGF:s vetenskaplige sekreterare) redde
ut fakta i frågan. Något absolut stöd för
att rekommendera total avhållsamhet vid
icke alkoholinducerad leversjukdom finns
inte att hämta i litteraturen, men klart är
att överkonsumtion medför stora risker för
alla tonåringar. Trösterikt nog finns belägg
för att föräldrar väl kan påverka sina barn
och en strikt restriktiv inställning hos föräldern gör att tonåringen använder hälften
så mycket alkohol som vid en tillåtande
inställning.
Antal Nemeth, barnhepatolog från
Karolinska Huddinge, höll ett intressant
föredrag om komplementär medicin och
leverpåverkan. Denna behandlingsform är
icke att förglömma då den spelar en betydande roll för vissa av våra patienter och här
finns substanser som kan ha oväntat stor
påverkan på levern.
Storlek och kvalitet

Under eftermiddagen diskuterades betydelsen av storlek och kvalitet på levertransplantat respektive kvarvarande lever
efter resektion. Professor Clavien från
University Hospital Zurich var en av de
inbjudna föreläsarna. Klart är att storleken
har betydelse och metoder för att få god
tillväxt av den friska leverdelen, antingen
före operation genom ökad blodtillförsel
eller efter resektion/transplantation genom
stimulans med hjälp av trombocyter och
serotonin beskrevs. Kvalitet är förstås också
av betydelse men en viss steatos är inte avgörande.
Per Stål från Gastrocentrum Karolinska
Huddinge föreläste om Fibroscan, som
fungerar bra efter en viss inlärningskurva,
för att bedöma när t.ex. en hepatit C-infek-
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leverveckan i stockholm 2011

Antti Oksanen

terad lever övergår i cirrhosstadium. Även
vid andra leversjukdomar kan metoden
användas, men felkällor som t.ex. inflammation och kolestas finns. Pers kollega Staffan
Wahlin uppdaterade oss om kunskapsläget
för leverdialys – MARS, som tillfälligt kan
ersätta leverns funktioner innan transplantation är möjlig.
Levertransplantation

Den tredje och sista dagen inleddes med
en debatt mellan Maria Castedahl Sahlgrenska Göteborg och Anna Abrahamsson
Gastrocentrum Karolinska Huddinge om
hur man ska förfara vid levertransplantation
vid alkoholinducerad leverskada. Debatten
fördes som en diskussion för respektive
emot levertransplantation av patienter med
alkoholinducerad leverskada. Argumenten
för levertransplantation via Maria, var nog
de som avgick med segern men i tider av
brist på organ måste ju frågan ventileras.
Maria betonade att alkoholism ju faktiskt är
en sjukdom som är livslång och svårbehandlad, men många studier talar för att återfall
är ytterst ovanligt hos den transplanterade
patienten, men att de behöver fortsatt stöd
även efter genomförd transplantation.
Efter detta fick vi en genomgång av de
patienter med Familjär Amyloidos med
Neuropati (FAP) eller Skellefteåsjukan
som transplanterats här i Sverige och även
i andra länder, framförallt i Portugal, där
samma mutation finns. Bo-Göran Ericzon
från Gastrocentrum Karolinska, redovisade statistik om överlevnad och antalet
dominotransplantationer samt hur dessa
levrar fungerar hos sin recipient. FAP är
en neurologisk degenerativ sjukdom där
transplantationen bromsar förloppet, så en
del av svårigheten är att veta när man ska
transplantera.
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Philippe Marthurin

Avslutningsvis höll Rolf Hultcrantz från
Gastrocentrum Karolinska, en föreläsning
om levervård förr, nu och i framtiden.
Mycket har hänt under de senaste 25 åren
och mycket mer kommer att hända framöver. Det mest glädjande är att vi idag kan
behandla allt fler former av leversjukdomar
och att vi även behandlar symtomen alltmer
effektivt. Sedan har vi ju också möjligheten
att byta ut den sjuka levern. Målet för framtiden bör vara normal överlevnad för våra
leversjuka patienter.
En av lärdomarna dessa dagar var att äta
nyttigt för att hålla levern i trim och detta

Stergios Kechagias

levde de utmärkta luncherna under kongressen väl upp till. Det serverades fettsnåla
och smakrika måltider, något som de flesta
deltagare dock kompenserade genom att
väl förse sig från de talrika godisskålar som
sponsorerna ställt upp. Slutligen ett stort
tack till arrangörerna av denna intressanta
och välregisserade levervecka från oss på
grannsjukhuset.
Charlotte Höög
Mats Granström
Mats Karlsson
Gastrosektionen, Södersjukhuset

Kallelse årsmöte i SGF
Årsmöte i Svensk Gastroenterolgisk Förening äger rum i samband
med Svenska Gastrodagarna i Umeå
onsdag 18 maj kl 17.00-18.00 2011, Folkets Hus sal IDUN.
Ingen separat föranmälan krävs för årsmötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringspersoner
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av verksamhetsberättelse
Rapport från utbildningsutskottet
Rapport från endoskopiutskottet
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
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endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Svaret på Endoskopifrågan i föregående
nummer var: Tuberkulos i tarm.
Sjukdomen har både makro- och mikroskopiska likheter med Crohns sjukdom.
Efter specialfärgningar (för syrafasta stavar)
av de mikroskopiska preparaten kunde
tuberkulos konstateras i detta fall. Senare
kunde tuberkulos även bekräftas i sputumodlingar.
Detta var en svår fråga har många tyckt.
Flera har också beskrivit att de sett liknande
fall nyligen vilket kan tala för att detta är
något vi kommer att se oftare i framtiden.
Rätt svar har inkommit ifrån följande personer:
Aina Båve, Ersta sjukhus
Anna Antfolk, Södersjukhuset
Iwona Firek-Matejek, Östersund
Hans Strid, Sahlgrenska
Birgitta Prost
Anders Lasson, SÄS Borås
Mårten Werner, Umeå
Ingvar Kagevi, Riyadh
Ingrid Blomgren, Norge
David Lundgren, NUS
Daniel Agardh, SUS Malmö
Ann-Catrin Tibblin, Kungälvs sjukhus.

Endoskopifrågan i detta nummer består av
bilder tagna med kapselendoskopi. Ni får en
kort anamnes. Om ni tror att ni har rätt svar
så maila till redaktören (charlotte.hoog@
sodersjukhuset.se) och ni får förutom äran
att se ert namn i nästa nummer av Gastrokuriren, även vara med i utlottningen av

ett resestipendium till valfritt svenskt eller
nordiskt gastromöte. Vinnaren dras bland
inkommande rätt svar under året. Ni är
också välkomna att skicka in ett eget bidrag
till Endoskopifrågan.

Jejunum

Charlotte Höög
Redaktör

Ileum

Anamnes:  Man född 1937. Opererades pga. rektalcancer 2008, hittills recidivfri. Under hösten 2010
utvecklade mannen en anemi och utreddes för oklar gastrointestinal blödning. Hb 91, eosinofila
leukocyter 0,6. Gastro- och koloskopi visade ingen blödningskälla. Vid kapselendoskopi av tunntarm
såg man denna bild.

Vad visar kapselbilderna?

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Kära SYG-medlem!

I

skrivandes stund sitter jag i Stockholms skärgård i slutet av
mars och ser hur snödrivor på en halv meter på sina ställen
äntligen börja smälta av vårsolen utanför stugan. Ett säkert
vårtecken är Gastrodagarna som börjar närma sig, denna gång
i Umeå från 17 till 20 maj. Det kommer att ordnas en ST-lunch
med interaktiv session på onsdagen den 18 maj kl 12–13, vilket
låter mycket spännande och lärorikt. Gör gärna era röster hörda
på SYGs årsmöte under Gastrodagarna (tid och plats meddelas
senare). Jag hoppas att se många av er där!
Under 2011 planeras följande kurser inom SGFs Gastroskola:
1. Gastrointestinal endoskopi i praktiken, v38 (19–23/9, ansvarig:
Nils Nyhlin, Örebro)
2. Basal endoskopi, v 45 (7–9/11, ansvarig: Ervin Toth, Malmö)
3. IBD, v 46 (14–18/11, ansvariga: Henrik Hjortswang, Johan
Söderholm, Linköping)
4. Abdominellt ultraljud för gastroenterologer, hösten 2011
(oklart datum i skrivande stund, ansvarig: Gabriele WurmJohansson)
Som SYG-medlem har du förtur till dessa kurser. Kursen Basal
endoskopi vänder sig i första hand till nybörjare inom skopering,
så även tidigare erfarenheter tar man hänsyn till, men SYG-/SGF-
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medlemskap ger företräde vid lika meritering. Anmälan sker till
Bitte Johansson på Britt-Marie.L.Johansson@lio.se.
SYG är särskilt stolt över att en kurs inom översikts abdominellt ultraljud är planerad, för det är en fråga SYG har drivit
senaste året inom SGF. Många av er har uttryckt en stark önskan
att gå på en sådan kurs och flera har känt sig frustrerade av att
inte kunnat lära sig detta. Ute i Europa är ultraljud av buk en
självklarhet för en gastroenterolog, men i Sverige har det hittills
varit lite tabubelagt, kanske pga. revirstrider. I dessa dagar när
kardiologer gör hjärteko och gynekologer gör vaginalt ultraljud
rutinmässigt, kanske det är dags att omvärdera detta. Detaljrik
granskning av t.ex. lever med HCC-frågeställning, kräver fortfarande en erfaren röntgenolog, men vi som gastroenterologer
skulle kunna gör en enklare översiktsbedömning av buken!
Spännande utveckling, tycker jag.
SYG kursen Gastrointestinal PAD
kommer att äga den 28–29/april på Karolinska Universitetssjukhuset. Hoppas att
det blir en lärorik kurs!
Ha det gott så länge,
Soo Aleman, SYG-ordförande
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Kurser 2011
Kursanmälan skickas till: Britt-Marie.L.Johansson@lio.se
(ange namn, personnummer, specialitet och vilket år du är i din ST).
Medlemskap i SGF/SYG ger förtur till kursplats.
Se även: www.ipuls.se och www.gastroforeningen.se

Abdominellt ultraljud för
gastroenterologer
Tid: 21–23 september 2011 (3 dagar)
Plats: Endoskopienheten, Skåne
Universitetssjukhus, Malmö
Kursansvarig: Gabriele Wurm Johansson
Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som har
hunnit en bit in i ditt ST-block och önskar basal
kunskap och en första färdighet i abdominellt
ultraljud (inför perkutan leverbiopsi, buktappning
och diagnostik av gallsten).
Sista anmälningsdatum: 2011-08-31
Kursavgift: 3 000 SEK
Antal deltagare: 15 st

Basal endoskopi
Tid: 7–9 november 2011 (3 dagar)
Plats: Endoskopienheten, Skånes
Universitetssjukhus, Malmö
Kursansvarig: Ervin Toth
Målgrupp: Detta är en introduktion till
endoskopin och vänder sig till dig som är
ST-läkare (blivande medicinska vuxen- och
barngastroenterologer och kirurger) som
har börjat eller avser börja utbildning inom
endoskopi.
Sista anmälningsdatum: 2011-08-31
Kursavgift: 3 000 SEK
Antal deltagare: 15 st

SGF:s Gastroskola stöds genom bidrag från

Inflammatorisk tarmsjukdom
Tid: 14–17 november 2011 (4 dagar)
Plats: Universitetssjukhuset, Linköping,
Kursansvariga: Henrik Hjortswang och
Johan Söderholm
Målgrupp: Kursen vänder sig till blivande
gastroenterologer och kirurger som vill fördjupa
sina kunskaper inom IBD (patofysiologi,
diagnostik och behandling).
Sista anmälningsdatum: 2011-09-01
Kursavgift: 2 500 SEK
Antal deltagare: 25 st

Gastrointestinal endoskopi
i praktiken
Tid: 19–23 september 2011 samt en individuell
kursvecka under hösten 2011 (5+5 dagar)
Plats: Endoskopienheten, Medicinska kliniken,
Univ.sjukhuset, Örebro
Kursansvarig: Nils Nyhlin
Målgrupp: Kursen riktar sig till blivande
gastroenterologer, kirurger och barnmedicinare
som vill fördjupa sina kunskaper inom
gastrointestinal endoskopi. Deltagarna
rekommenderas ha en basal endoskopisk
kunskap vid kursstart (gjort minst 50
gastroskopier och 10 koloskopier).
Sista anmälningsdatum: 2011-05-22
Kursavgift: 3 000 SEK
Antal deltagare: 6 st
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Abstrakt Gastrodagarna 2011
MP-01
Mesalazinbehandling vid Irritable Bowel Syndrome (IBS)
– en öppen pilotstudie
Törnblom, H.; Jerlstad, P.; Rydén, J.; Venge, P.; Walldin, G.; Simrén, M.
Bakgrund: Ett flertal studier antyder att låggradig inflammation i magtarmkanalen kan ha patogenetisk betydelse vid IBS. Vid en studie som
använde mucosal patch metoden (MPT) för att värdera inflammatorisk
aktivitet i rektalslemhinnan noterades tecken till inflammation mätt med
den neutrofila aktivitetsmarkören myeloperoxidas (MPO) hos IBS patienter
(Kristjánsson et al, Gut 2004). Anti-inflammatorisk behandling vid IBS är
ännu otillräckligt studerad. En mindre placebokontrollerad behandlingsstudie med mesalazin antyder en inflammationshämmande och symtomlindrande effekt vid IBS (Corinaldezi et al, APT 2009). Det primära syftet
med denna studie var att värdera om inflammatoriskt status mätt med
MPT kan prediktera symtomlindring av mesalazin vid IBS, samt om denna
lindring kan kopplas till tecken på minskad inflammatorisk aktivitet.
Metod: 16 patienter med IBS (15 kvinnor, 1 man; medelålder 31 (21-51)
år) inkluderades i studien. Dessa erhöll öppen behandling under 8 veckor
med mesalazin (Pentasa Sachet®) 2gx1. MPT-undersökning utfördes vid
inklusion samt efter 4 och 8 veckors behandling. ELISA-baserad analys
avseende MPO utfördes med tidigare beskriven metod (Kristjánsson et
al, Gut 2004). IBS-symtomens intensitet registrerades med IBS-SSS vid
inklusion samt vecka 4 och 8. Adekvat behandlingsrespons definierades
som en reduktion av IBS-SSS >50.
Resultat: Symtomens svårighetsgrad mätt med IBS-SSS vid inklusion var
i medeltal 289 (range 137-451). Efter 8 veckors behandling hade detta
minskat till 226 (range 15-348) (p=<0.05). Tio av 16 patienter uppfyllde
kriteriet för adekvat behandlingsrespons. I hela gruppen oavsett respons
sågs en reduktion av MPO-nivån efter mesalazinbehandling från i medeltal
54,7µg/l till 29,7µg/l (n.s), som dock inte skilde sig signifikant mellan
responsgrupperna (Fig 1; Tabell 1).
Slutsats: Behandling med mesalazin förefaller kunna lindra symtombördan vid IBS. Behandlingseffekten kunde inte predikteras av inflammationsmarkören MPO i rektalslemhinnan. Större, placebokontrollerade studier
där fler inflammationsmarkörer i rektalslemhinnan analyserats med MPT
behöver genomföras.
Figur 1.
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MP-02
Kombination FDG-PET och ERCP/PTC-borstcytologi i den kliniska
handläggningen av PSC-patienter för att upptäcka pre- och
kolangiocellulär cancer
Rorsman, F.; Sundin, A.; Wanders, A.; Rasmussen, I.; Karlson, B.; Bergqvist,
A.; Sangfelt, P.
Bakgrund: Primär skleroserande kolangit (PSC) har ökad risk att utveckla
kolangiocellulär cancer (CCC). Ofta upptäcks CCC sent i förloppet utan
möjligheter till levertransplantation. Det är därför viktigt att hitta patienter
med dysplasi innan CCC uppstått
Metod: Mellan jan-06 och dec-10 har 60 patienter med dominant striktur
inkluderats. Vid FDG-PET/CT har det maximala (”hot-spot”) FDG-upptaget
i ”lesionen” (SUVmax) analyserats efter en respektive tre timmar relaterat
till bakgrunden i levern. Härefter utfördes ERCP/PTC på sedvanligt vis
med borstcytologi ad modum Boberg et al (J Hepatol;2006,568). Två
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patologer har bedömt cellerna oberoende av varandra. Cytologin graderas
som 1-otillräckligt material, 2-normalt, 3-indefinite atypi, 4-låggradig och
5-höggradig dysplasi.
Resultat: 57/60 (95%) patienterna har gjort FDG-PET/CT. Av dessa har
tio patienter (18%) och tre patienter (5%) gjort två resp tre undersökningar. Totalt har 73 undersökningar utförts. ERCP/PTC har gjorts på
56/60 patienter (93%) varav 12 (21%), 5 (9%) och 1 (2%) gjort två, tre
resp fem undersökningar. Medelåldern vid PSC-diagnos var 36 år (1082) och vid inklusion 42 år (19-82). Könsfördelning var 42 (70%) män
och 18 (30%) kvinnor. Medeluppföljningstiden 18 månader (range: 1-49).
FDG-upptaget efter 3 timmar visade signifikant skillnad i grupperna med
cancer, abscess, stent i gallgång, borstprov med ingen eller låggradig
dysplasi respektive icke-dysplastiskt explantat (p<0.002). Borstcytologi
misslyckades i 14/70 (20 %), i 5/70 (7 %) var cellutbytet otillräckligt, i
7/70 (10 %) var cytologin normal och i 6/70 (9 %) sågs indefinite atypi.
Låg- och höggradig dysplasi förelåg i 33/70 (47 %) resp 5/70 (7 %). De
höggradigt dysplastiska borstproven kommer från tre patienter, två är
transplanterade utan hållpunkter för CCC och en väntar på levertx. FDGPET bedömdes negativt i ett fall, lågaktivt i det andra liksom i det tredje
som väntar på levertx. Två patienter med cancer har avlidit, cancerceller
i borstprov påvisades hos den ena. Båda hade klart ökade SUV-värden.
Slutsats: Trots kort uppföljningstid och få patienter anser vi att FDG-PET/
CT bidrar till att utesluta cancer i gruppen men saknar sensitivitet för
precancerösa förändringar. ERCP/PTC med borstcytologi bidrar till att
upptäcka PSC-patienter lämpliga för tidiga levertransplantation men sensitiviteten behöver förbättras. Kombinationen av metoderna kompletterar
varandra enligt vår erfarenhet.
MP-03
Mikroskopisk colit har god prognos och hos vissa saknas diarré helt
Rönnblom, A.; Holmquist, L.; Nielsen, A.; Larsson, M.; Sjöberg, D.; Holmström, T.; Thörn, M.
Bakgrund: en pågående epidemiologisk studie av nyinsjuknade fall av
IBD inklusive mikroskopisk colit (MC) i Uppsalaregionen syftar till att
bl.a. följa sjukdomsförlopp och effekt av olika behandlingar. Ett eventuellt samband mellan traditionell IBD (ulcerös colit och Mb Crohn) och
MC (collagen colit, CC och lymfocytär colit, LC) har diskuterats, varför vi
fann det lämpligt att studera dessa båda sjukdomsgrupper samtidigt.
Då många studier kring speciellt collagen colit har fokuserats på särskilt
svåra fall, bedömde vi det av intresse att undersöka sjukdomsförloppet
i en populationsbaserad kohort.
Metod: en pilotstudie i Uppsala län 2005-2006 utvidgades 2007-2009 till
att omfatta alla sjukhus i regionen som önskade deltaga, och den slutliga
studiepopulationen kom att bestå av knappt 650 000 individer. Samtliga
nya fall av MC registrerades vid upptäckt. Skopirapporter och PADutlåtanden granskades och vid oklara PADfynd eftergranskades preparaten och
diagnoser omprövades vid behov. Då CC utan diarré har rapporterats i
litteraturen var förekomst av diarré inte ett krav för diagnos.
Resultat: 272 nya fall av MC diagnosticerades (155 CC och 117 LC) och
andelen kvinnor i respektive grupp var 81% resp 67%. Hos mer än 1/3 av
patientgruppen kunde under observationstiden bara en enstaka diarréperiod noteras och kroniska besvär med behov av kontinuerlig behandling
förelåg hos 15% av patienterna med CC och 9% av de med LC. Cirka 10%
av patienterna fick sin diagnos då colonbiopsier tagits utan att diarré
förelåg. En 75-årig kvinna som hösten 2008 insjuknar i en kliniskt och
PADmässigt typisk LC, utvecklar efter några månader en svår UC som
leder till colectomi.
Slutsats: Incidensen av CC var i genomsnitt 6,5/100 000/år och för LC
4,5/100 000/år under studieperioden. Prognosen var som regel god och
endast en mindre andel hade besvär av kronisk natur, anmärkningsvärt
var att cirka 10% fick sin diagnos utan att diarrébesvär fanns i aktuell
anamnes. Ett fall av övergång mellan LC och UC kunde observeras.
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MP-04
Fekalt calprotectin predikterar utfall vi induktionsbehandling
med infliximab
Hellström, P.M.; Lönnkvist, M.; Holst, M.; Ljung, T.; Befrits, R.
Introduktion: Fekalt calprotectin (FC) används som inflammationsmarkör
vid Crohn’s sjukdom (CD) och ulcerös colit (UC). Hitintills vet man inte
mycket om vad som sker med calprotectinvärdena under infliximabbehandling. Målet med studien var att undersöka nivåerna av fekalt calprotectin
och C-reaktivt protein (CRP) vid induktionsbehandling med infliximab (infusioner v 0, 2 och 6) tillsammans med kliniskt aktivitetsindex.
Material och Metoder: FC, CRP och kliniska aktivitetsindex utvärderades
i 37 (29 CD, 8 UC) patienter inför uppstart av induktionsbehandling samt
efter 12 veckor. Patienter som svarade på induktionsbehandlingen följdes
ytterligare 24 veckor för att utvärdera inflammationsmarkörsnivåer i jämförelse med incident (dosökning, förkortat infusionsintervall samt kirurgi).
Sensitivitet, specificitet och sannolikhetsratio analyserades med hjälp av
”receiver-operating characteristics” (ROC). Överlevnadskurva anayserades
med Kaplan-Meier och log-rank-test. Spearmans icke-parametriska korrelationstest användes för korrelationsberäkningar.
Resultat: Trettioen av 37 patienter svarade på infliximabbehandlingen.
Aktivitetsindex, FC och CRP sjönk signifikant från ingångsvärdena efter
induktionsbehandling (p<0.01). ROC-analysens bästa brytpunkt för FC var
221 µg/g (sensitivitet 80%, specificitet 67%, area under kurvan 0.81).
FC-nivåer >221 µg/g efter induktionsbehandling kunde kopplas till en
incident inom 24 veckor (p<0.05). Patienter som inte stod på samtidig
azthioprinbehandling hade högre CRP-nivåer efter induktionsbehandling
med infliximab än de patienter som fick kombinationsbehandling (p<0.05).
Den kliniska aktiviteten korrelerade med FC (p<0.001) och med CRP
(p<0.001).
Konklusion: Den här studien visar att kliniska aktivitetsindex korrelerar
bra med FC och CRP vid induktionsbehandling med infliximab. Dessutom
löper de patienter med FC-värden högre än 221µg/g efter induktionsbehandling större risk att drabbas av komplicerande incidenter inom följande
24 veckor.
MP-05
Anemi vid IBD-diagnos och efter ett år – erfarenheter från en kohort
på 779 patienter
Sjöberg, D.; Nielsen, A.; Larsson, M.; Holmström, T.; Rönnblom, A.
Bakgrund: Anemi vid IBD har de senaste åren kommit mer i fokus bland
annat pga de nya behandlingsmöjligheter som parenteral järntillförsel
medger. Problemets omfattning är dock ofullständigt kartlagt och de prevalenssiffror som brukar anges varierar stort (8,8% -73,7%), sannolikt
beroende på heterogena patientmaterial. En nystartad populationsbaserad IBD-studie i Uppsalaregionen har gett möjlighet att bättre belysa detta
problem. Målsättningen med denna studie var att kartlägga prevalensen
av anemi vid nyinsjuknandet i IBD samt vid uppföljning ett år efter diagnos.
Metod: Inom ramen för en prospektiv epidemiologisk studie registrerades
alla nyinsjuknade patienter med IBD under åren 2005-2009 (Uppsala)
respektive 2007-2009 (Falun, Eskilstuna och Åland). Befolkningsunderlaget var 650 000 personer (år 2009) och totalt diagnostiserades 512
patienter med UC och 267 med CD. Hb var analyserat vid diagnostillfället
hos 742 (95%) patienter och dessa inkluderades i studien. Utbredningen
av UC respektive CD (enligt Montreal), Hb vid diagnos och Hb efter 1 år
registrerades. WHO:s klassifikation av anemi användes (Hb < 130 för män
och < 120 för kvinnor). Hb < 100 ansågs utgöra grav anemi.
Resultat: 127 (26%) av UC-patienterna och 109 (42%) av CD-patienterna
var anemiska vid diagnos. Patienter med CD hade signifikant lägre Hb
jämfört med patienter med UC (p<0,001). Efter 1 år hade dessa skillnader
upphört. Av UC-patienter med extensiv kolit hade 41% anemi vid diagnos
jämfört med endast 11% hos patienter med proktit. Anemiförekomsten
var högre hos CD-patienter med kolonengagemang (48%) jämfört med
isolerad ileocekal sjukdom (28%). Vid uppföljning efter 1 år hade 550
(74%) av patienterna registrerade Hb-värden. Av dessa hade 106 patienter
fortfarande anemi. Förekomsten av anemi vid uppföljningen var dock signifikant lägre jämfört vid diagnosen (p<0,001). Bland patienterna med UC
hade antalet gravt anemiska patienter sjunkit från 25 (7,2%) till 8 (2,3%).
Motsvarande antal för CD-patienterna var 28 (13,9%) respektive 2 (1,0%).
Slutsats: Prevalensen av anemi vid diagnos av IBD är i denna studie hög
(31,8%). Efter 1 år har Hb-värdena visserligen förbättras, men en stor
andel (14,3%) är fortfarande anemiska. Inflammation i kolon är en riskfaktor för att utveckla anemi vid CD och utbredningen av inflammationen
korrelerar till anemi vid UC. Större insatser behövs för att identifiera och
behandla såväl grundsjukdom som järnbrist vid IBD.
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MP-06
Omsättningen av naiva T-hjälparceller korrelerar till slemhinneläkning
vid IBD
Karlsson, M.; Linton, L.; Lindberg, A.; Karlén, P.; Glise, H.; Janczewska, I.;
Befrits, R.; Winqvist, O.; Eberhardson, M.
Bakgrund: Patofysiologin bakom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är
inte helt kartlagd. T-celler (det adaptiva immunförsvaret) spelar en central
roll i utvecklingen av intestinal inflammation. Syftet med denna studie är
att finna eventuell korrelation mellan endoskopiskt bedömd inflammation
och lokal T-cellsaktivering i kolonslemhinna.
Metod: I denna observationsstudie ingår 48 patienter med skov av distal
kolit (19 Crohns sjukdom, 29 ulcerös kolit). Dessa patienter biopserades i
rektalslemhinnan vid tre konsekutiva tillfällen; första biopsin före insättning
av anti-inflammatorisk behandling, andra biopsin 1-2 veckor senare och
tredje biopsin efter 5 veckor. Sjutton patienter erhöll steroider, 14 anti-TNF
och 17 genomgick leukocytaferes. Graden av mukosainflammation bedömdes enligt en fyragradig skala (0-1: remission, 2-3: icke-remission). Totalt
togs 128 biopsier och analys med flödescytometer utfördes på biopsier och
blod avseende två markörer för aktiverade T-hjälparceller: CD4+CD69+ för
tidig aktivering och CD4+CD45RO+ för minnesceller samt två markörer för
naiva celler: CD4+CD62L+ och CD4+CD45RA+. Dessutom analyserades
andelen T-hjälparceller (CD4+) jämfört med cytotoxiska T-celler (CD8+).
Resultat: De naiva T-cellerna uppvisade en signifikant korrelation till lokal
inflammation med dubbelt så hög andel CD4+CD62L+ T-celler i slemhinna i remission jämfört med icke-remission (p<0.05). Andelen naiva
CD+CD45RA+ T-celler i slemhinnan mer än halverades vid remission
jämfört med sjuk mukosa (p<0, 01). De tidigt aktiverade T-hjälparcellerna
(CD4+CD69+) uppvisade ingen skillnad vid jämförelse mellan frisk och
sjuk tarm. Inte heller noterades någon skillnad i andelen minnesceller
(CD4+CD45RO+) mellan frisk och sjuk slemhinna. Andelen CD4+ T-celler
i förhållande till CD8+ T-celler minskade signifikant vid mukosal läkning
(p<0,05). Vid subanalys noterades dessa förändringar oavsett behandling
eller diagnos. T-celler i blodet reflekterade inte slemhinneläkning.
Slutsats: Denna studie antyder att omsättningen av de lokala naiva
T-cellerna bättre speglar graden av slemhinneläkning jämfört med de
aktiverade T-hjälparcellerna. Observationen är i denna studie oberoende
av behandling och diagnos utan verkar reflektera den faktiska nedregleringen av tarminflammationen. Studien visar även att aktiveringsgraden
hos de lokala T-cellerna är oförändrad vid remission.
MP-07
Psykologiska faktorer och syraexposition i esofagus är av betydelse
hos patienter med icke-kardiell bröstsmärta
Gunnarsson, J.; Wallin, J.; Poulakis, A.; Simrén, M.; Edebo, A.; Lund-Krarup,
A.; Gregersen, H.; Drewes, A.M.
Bakgrund: Bröstsmärta är ett vanligt förekommande symptom som utgör
en betydande del av besöken på akutmottagningar. Hos endast 10-40 %
av patienterna finns kardiell genes och efter uteslutande av uppenbara
orsaker som pneumoni och lungemboli kvarstår många patienters symptom oförklarade.
Syfte: Vårt syfte var att undersöka esofageala och psykologiska faktorer
som bakomliggande orsaker till bröstsmärta av icke-kardiell genes.
Metod: Vi inkluderade 40 patienter (medelålder 52 (intervall 20-69) år;
21 kvinnor, 19 män) som vårdats inneliggande till följd av bröstsmärta,
där kardiell genes uteslutits. Patienterna genomgick undersökningar med
högupplösningsendoskopi, 24-timmars pH- och impedansmätning och
multimodal undersökning av esofageal känslighet (basvärden samt efter
20 min syraexposition). De besvarade även validerade frågeformulär för
utvärdering av psykologiska faktorer (ångest och depression: HAD; somatisering: PHQ-15).
Resultat: Tjugoen procent av patienterna uppvisade ökad syraexposition i
esofagus, men samtliga hade normalt antal refluxepisoder under pH- och
impedansmätningen. Postitivt symptomindex för bröstsmärta sågs hos 5
% för både sur och icke-sur reflux. Tjugofyra procent hade somatiseringssyndrom enligt PHQ-15 och HAD visade att 11 % hade kliniskt signifikant
depression samt 21 % ångest. Hypersensitivitet för mekanisk distension
av esofagus sågs hos 12 %. Syraexposition gav sensitisering (≥ 20 %
minskning från basvärdet) hos 46 % vid mekanisk, 58 % vid värme-, 50 %
vid köld- och 17 % vid elektrisk stimulering. Åttio procent av patienterna
hade någon grad av patologiska fynd vid högupplösningsendoskopi, där
det vanligaste fyndet var lindrig esofagit.
Slutsats: En betydande andel av patienter med bröstsmärta utan kardiell
orsak uppvisar tecken till gastroesofageal refluxsjukdom och psykologiska
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avvikelser, talande för att de faktorerna bör övervägas i den kliniska
bedömningen av de här patienterna. I vilken utsträckning fynden med
högupplösningsendoskopi är av klinisk betydelse kvarstår att utvärdera,
likväl betydelsen av hypersensitivitet och sensitisering.
MP-08
Sedering med Propofol vid gastrointestinal endoskopi:
en retrospektiv studie på 1479 fall ASA I-II
Malcher, R.; Tracz, P.
Bakgrund: Sedan mer än tio år tillbaka finns Propofol tillgängligt som
standardsedering vid gastrointestinal endoskopi på Centrallasarettet i
Västerås. Hur patientsäkert är användningen av Propofol i Västerås?
Metod: Sedan år 2004 har alla endoskopiska ingrepp som gjorts under
sedering med Propofol registrerats. Alla dessa undersökts avseende
komplikationer, ålder, typ av intervention, sederingstid och den absoluta
Propofoldosen. Vid fall med komplikation, har man utvärderat vilken typ
av komplikation samt hur hanteringen varit i samband med dessa.
Resultat: Mellan år 2004 och 2007 registrerades alla pat (1479 fall)
som fick Propofol vid gastrointestinal endoskopi. 549 pat (median 55
år [19 – 90]) undersöktes med gastroskopi utan intervention (Propofol
median 195 mg [80 – 330]; sederingstid median 9 minuter [5 - 42]), 298
pat (median 69 år [18 – 93]) undersöktes med gastroskopi med intervention (Propofol median 245 mg [40 – 1900]; sederingstid median 18
minuter [4 – 244]), 440 pat (median 66 år [19 – 99]) med ERC (Propofol
median 357 mg [70 – 1300]; sederingstid median 48 minuter [8 – 109]),
8 pat (median 57 år [52 – 62]) med enteroskopi via push-teknik (Propofol
median 485 mg [340 – 650]; sederingstid median 30 minuter [15 – 45]),
149 pat (median 52 år [19 – 82]) med koloskopi (Propofol median 286
mg [80 – 590]; sederingstid median 21 minuter [5 – 55]), 21 pat (median
47 år [18 – 82]) med koloskopi och gastroskopi (Propofol median 256 mg
[120 – 380]; sederingstid median 17 minuter [8 – 34]), 14 pat (median 54
år [28 – 80]) med sigmoideoskopi (Propofol median 199 mg [50 – 350];
sederingstid median 14 minuter [5 – 30]). Allvarliga incidenser registrerades i form av: Respiratorisk insuffisiens med behov av extern ventilation
(1), aspiration (1), anafylaktisk reaktion (1). Mindre allvarliga, temporära
händelser i form av: Hypotoni (< 100 syst)(136), hypoxemi (sat < 93 %)
(57), utebliven sederingseffekt (2), mandibula luxation (1). Inga dödsfall
eller fall med irreversibla neurologiska deficit förekom.
Sammanfattning: Den intravenösa användningen av Propofol vid gastrointestinal endoskopi ger en komfortabel och säker möjlighet att sedera pat
utan anestesiologisk hjälp. Att använda enbart Propofol ger en adekvat
sedering med excellent möjlighet att justera djupet av sederingen. Jämfört
med internationella studier, visar denna studie att de etablerade rutinerna
i Västerås har en komplikationsnivå som motsvarar de internationella
resultaten.
MP-09
Samband mellan försvagad sympatikusaktivitet i det autonoma nervsystemet och utbredning av sjukdomen hos patienter med nydebuterad
ulcerös kolit
Gunterberg, V.; Tygesen, H.; Svedlund, J.; Simrén, M.; Strid, H.
Bakgrund: En störd funktion av det autonoma nervsystemet (ANS) hos
patienter med IBD, speciellt ulcerös kolit (UC), har föreslagits. Befintliga
studier visar olika resultat. ANS data från patienter med nydebuterad UC
saknas. Vårt mål med studien var att utvärdera ANS funktionen mätt med
hjärtfrekvensvariabilitet (HRV=heart rate variability) under kontrollerade
förhållanden hos patienter med nydebuterad av ulcerös kolit och jämföra
friska försökspersoner (FF).
Metod: Deltagarna hade ingen medicin eller ett medicinskt tillstånd som
påverkade puls eller ANS funktion. UC patienter genomgick analys av ANS
funktionen under remission 3-6 månader efter debuten av sjukdomen.
ANS funktion bedömdes med hjälp av HRV analys av ett 24-timmars HolterEKG. Undersökningen inleddes med kontrollerade andetag i liggande och
stående ställning därefter fortsatt 24-timmars Holter-EKG registrering i
hemmiljö. HRV analysen utfördes i både tidsdomän (RR-intervall, SDNN,
RMSSD) och i frekvensdomän (låg frekvens (LF), hög frekvens (HF), LF/
HF-kvot). RR intervallen mäter hjärtfrekvensen och SDNN den totala variationen i hjärtfrekvensen. RMSSD speglar främst den parasympatiska
aktiviteten i ANS och LH/HF kvoten i stående ställning den sympatiska
aktiviteten i ANS.
Resultat: Fyrtioen UC patienter och 31 FF analyserades. Det var ingen
signifikant skillnad i ålder mellan UC patienter och FF (34 (26-45) vs 35
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(28-44) år, NS). UC patienter hade lägre LF/HF-kvot i stående jämfört
med FF (3,52(1,60-5,28) vs 5,51(3,74-8,47), p = 0,03). Patienter med
vänstersidig kolit inklusive proktit hade en lägre LF/HF-kvot i stående än
patienter med extensiv/total kolit (2,49 (0,86-4,45) vs 4,59 (2,29-7,70),
p = 0,03). Det fanns inga skillnader i LF/HF-kvot i liggande ställning,
hjärtfrekvens (RR intervall) (821 (786-874) vs 864 (807-929) ms, NS),
totalt variation (SDNN) 160 (140-187) vs 166 (140-182) ms, NS) eller
parasympatiska tonen (RMSSD) (40,5 (32,6-61,8) vs 44,8 (34,4-62,1),
NS) mellan UC patienter och FF.
Slutsats: Den aktuella studien visar på ett försvagat sympatikussvar i
ANS hos en del patienter med nydebuterad UC. Avvikelsen var korrelerad till utbredningen av sjukdomen. Om detta är en ursprunglig störning
hos dessa UC patienter eller en effekt av inflammationen är oklart. En
pågående studie kommer att utvärdera betydelsen av ANS funktionen
hos patienter med nydebuterad UC och vilken betydelse den har för det
fortsatta sjukdomsförloppet.
MP-10
Tunntarmsmanometri hos en stor grupp IBS-patienter och friska
kontroller – ytterligare en värdering av tunntarmsmotorikens roll
för symtomuppkomst
Törnblom, H.; Ringström, G.; Abrahamsson, H.; Simrén, M.
Bakgrund: Det är idag oklart vilken roll gastrointestinal dysmotilitet har
för mag-tarmsymtomen vid IBS. De flesta studier som hittills publicerats
och som undersöker kopplingen mellan tunntarmsdysmotorik och symtom
har nackdelen av att inkludera realtivt små patientmaterial. I denna studie
jämförs tunntarmsmanometri hos en stor kohort IBS patienter som remitterats till en specialistmottagning och friska kontroller.
Metod: Vi inkluderade 140 patienter med IBS enligt Rome II kriterier
(medelålder 36 (19-67) år; 104 kvinnor) och 48 friska kontroller (medelålder 38 (20-70) år; 32 kvinnor). Alla undersöktes med stationär antroduodenojejunal manometri i 3 timmar före och 1 timme efter en 500kcal
måltid. Motilitetsmönstret bedömdes kvalitativt enligt vedertagna kriterier
(Stanghellini et al, Gut 1987). Den kvantitiativa bedömningen gjordes med
ett motilitetsindex (area under kurvan) under 30 min MMC fas II aktivitet
samt under 30 min födomotorik med hjälp av programvaran Polygram,
version 5.06 X1, Synectics Medical, Stockholm. Registreringen bedömde
som patologisk om två eller fler kvantitativa avvikelser noterades, om det
förelåg hypomotilitet eller om omslag till födomotorik inte kunde ses.
Resultat: Tre IBS patienter (2%) och 1 frisk kontroll (2%) hade patologisk tunntarmsmanometri enligt kvalitativa kriterier (ns), detta i form av
avvikande MMC fas III konfiguration eller propagation och burst-aktivitet.
Hypomotilitet eller avsaknad av födomotorik förekom inte i någon grupp.
MMC fas III-duration i distala duodenum (336±333 jmf. 333±125 s
(medelvärde±SD); ns) och proximala jejunum (370±113 jmf. 385±110
s; ns), liksom propagationshastigheten mellan de två tarmsegmenten
(10.3±11.7 jmf. 9.3±7.8 cm/min; ns) var likvärdiga hos IBS patienter
och friska kontroller. Så kallade discrete clustered contractions (DCCs)
sågs hos 29% av IBS patienterna och 36% av friska kontroller i fasta
(ns). Under födomotorik var motsvarande proportioner 17% repektive 27%
(ns). Inga skillnader i motorikmönstret kunde ses mellan IBS subgrupper.
Slutsats: Vi kunde inte påvisa något motorikmönster som skiljer patienter med IBS från friska kontroller med hjälp av tunntarmsmanometri. En
liten andel av patienterna med IBS uppfyllde manometriska kriterier för
den föreslagna diagnosen enteral dysmotilitet vilket dock även sågs hos
en frisk kontroll. Andra manometriparametrar än de som används idag
behöver studeras avseende kopplingen till symtomuppkomst vid IBS.
MP-11
Akut psykologisk stress i kombination med E. coli K12 ökar paracellulär
permeabilitet i rektalslemhinna hos friska försökspersoner
Gerdin, L.; Persborn, M.; Braaf, Y.; Wallon, C.; Ericsson, A.C.; Söderholm, J.D.
Bakgrund: Det har visats att psykologisk stress påverkar sjukdomsförloppet vid colon irritabile (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), men
de bakomliggande mekanismerna är fortfarande inte kända. Psykologisk
stress har visats öka genomsläppligheten i slemhinna från både ileum
och kolon. I studier på människa har man använt köld som stressor och
kunnat påvisa förändringar i slemhinnefunktionen i ileum. Det saknas studeir som undersöker hur psykologisk stress påverkar barriärfunktionen i
human colon och rektalslemhinna. I den här studien ville vi undersöka hur
akut psykologisk stress enligt metoden dichotomous listening påverkar
barriärfunktionen i frisk human rektalslemhinna.
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Metod: Fjorton friska frivilliga (åtta män och sex kvinnor) stressades
enligt en modifierad version av ”dichotomous listening” vid stresstillfället
och lyssnade på lugn musik vid kontrolltillfället. Subjektiv stress mättes
med en ”visual analogue scale” (VAS, med arbiträra enheter 0-100 ),
och objektivt stresspåslag mättes i systoliskt blodtryck (BP), diastoliskt
BP (mmHg) och puls (slag/min). Direkt efter stress-/kontrollsessionen
genomgick försökspersonerna sigmoideoskopi där biopsier togs från rektalslemhinnan. Biopsierna monterades i modifierade Ussingkammare och
permeabilitet för den paracellulära proben 51Cr-EDTA (cm/s) och kemiskt
avdödade E. coli K12 uppmättes.
Resultat: Upplevd stress ( 50, 23,25-70,25 vs 10, 2,75-22 Median:Q1Q3 ), diastoliskt BP(80,35 +/- 4,6 SD vs 75,6 +/-4,8SD), systoliskt
BP(126+/-14,4 vs 115,2+ 10,9) och puls ( 83,9+/-10,8SD vs 74,9
+/-9,9SD)var alla högre vid stress sessionen jämfört med kontroll sessionen (p‹0.05). Permeabilitet för 51Cr-EDTA var signifikant ökad (p‹0.05)
vid stress (1,02E-05: 2,15E-06-1,15E-05 vs. 3,1E-06: 1,73949E-074,66759E-06 Median:Q1-Q3) i de kammare där E.Coli K12 tillsatts, men
ingen skillnad fanns mellan stress och kontroll i kamrarna utan E.Coli.
Permeabiliteten för E.Coli K12 påverkades inte av stress.
Konklusion: Dichotomus listening framkallade akut psykologisk stress,
både subjektivt och objektivt. Kombinationen akut psykologisk stress och
E.Coli K12 inducerar en ökning av paracellulär permabilitet hos friska människor. Denna stressmodell kan i framtiden användas för att undersöka
effekter av psykologisk stress hos patienter med IBS och IBD.
MP-12
Gastrointestinala symtom hos patienter med bipolär sjukdom
Karling, P.; Maripuu, M.; Wikgren, M.; Adolfsson, R.; Norrback, K.F.
Bakgrund: Bipolär sjukdom kännetecknas av svängande stämningsläge
mellan hypomani/psykotiska symtom och depression. I denna studie
studerar vi förekomsten av magtarmsymtom hos en större grupp patienter
med Bipolär sjukdom, dess relation till stämningsläget samt undersöker
besöksfrekvens i öppenvård för somatiska symtom.
Metod: 141 patienter med bipolär sjukdom (medelålder 50.0 år; 59.6%
kvinnor) samt 140 kontroller (medelålder 51.4 år; 57.9% kvinnor) fyllde i
GSRS-IBS och HADS. Besöksfrekvensen för somatiska symtom i primärvården under en tioårsperiod kartlades med journalgenomgång. Patienterna med bipolär sjukdom fick även fylla i ett smärtformulär avseende
smärtutbredning och smärtkaraktär.
Resultat: Patienter med Bipolär sjukdom hade högre GSRS-IBS poäng
(median 10 vs 7; z=-2.6; p=0.009) än kontrollerna och hade sökt något
mer för funktionella tarmbesvär (26.2% vs 16.5%; Chi2 3.9; p=0.048).
Däremot hade patienterna med bipolär sjukdom ingen högre sjukvårdsskonsumtion än kontrollerna (0.8 vs 1.0 besök per år i primärvård; z=-1.07;
p=0.28). Diarrésymtom och mättnadskänsla var de symtom som var mest
ökade hos patienterna med bipolär sjukdom. 111 patienter med bipolär
sjukdom som just vid undersökningstillfället mätt med skal-data inte
befann sig i ett depressivt stämningsläge (HADS-D<8) skiljde sig inte från
kontrollerna avseende magsymtom, men över en tioårsperiod tenderade
de ändå att ha sökt primärvård mer för funktionella tarmbesvär än kontroller (HADS-D<8) (24.1% vs 15.3%;p=0.082). Patienterna med HADS-D>8
(n=28) hade mer smärta generellt från kroppen men magsmärta var den
smärta som skiljde sig mest jämfört patienter med HADS-D<8 (39% vs
6%; chi2 22.9;p<0.001).
Slutsats: Patienter med bipolär sjukdom har ingen total ökad sjukvårdskonsumtion i primärvård för somatiska symtom, men har sökt mer
för funktionella tarmsymtom. Magsymtom är vanliga vid depressivt stämningsläge och buksmärta är den smärta som mest är ökad hos patienter
i depressivt skov jämfört med de i remission.
MP-13
Endoskopisk dilatation av strikturerande Crohns sjukdom
Gustavsson, A.; Magnusson, A.; Blomberg, B.; Andersson, M.; Halfvarson,
J.; Tysk, C.
Bakgrund: Strikturer i magtarmkanalen är en vanlig manifestation av
Crohns sjukdom (CD). Endoskopisk ballongdilatation är hos utvalda
patienter ett alternativ till kirurgisk resektion. Syftet med studien var
att utvärdera endoskopisk ballongdilatation avseende andelen lyckade
dilatationer, komplikationsfrekvens samt långsiktig klinisk nytta.
Metod: Retrospektiv journalgenomgång av alla patienter med CD, som
genomgått endoskopisk ballongdilatation vid Universitetssjukhuset Örebro
1987-2010. Data presenteras som median (range).
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Resultat: 776 dilatationer gjordes på 178 patienter (94 kvinnor, 84
män) med strikturerande CD. 155 (19,8 %) av dilatationerna gjordes
på primära strikturer och 621 (80,2 %) på anastomosstrikturer. Dilatationerna genomfördes i övre magtarmkanalen (n=14), ileum (n=105),
ileo-ileal anastomos (n=18), ileo-colisk anastomos (n=601), colon
(n=21), ileo-rektal anastomos (n=2) och rektum (n=15). Patienternas
ålder vid första dilatationen var 45 (21-88) år och sjukdomsdurationen
16 (0-54) år. Antalet dilatationer per patient var 2,5 (1-30). Andelen
tekniskt lyckade dilatationer (definierat som att strikturen kunde passeras med endoskopet) var 689/776 (89 %). Av 625 patienter med
obstruktiva kliniska symptom, var 451 (72 %) besvärsfria en månad
efter dilatationen. 125/178 (70 %) av patienterna kom från det primära
upptagningsområdet. De genomgick sammanlagt 594 dilatationer. Uppföljningstiden för dessa patienter var 12 (0,6-23) år. Hos 84/125 patient
(67 %) gjordes en andra dilatation efter 12 (0,5-187) månader. 65/125
(52 %) av patienterna opererades med tarmresektion efter 3,4 (0,03-18)
år, varav 19/37 (51 %) av patienter med primär striktur opererades efter
2,4 (0,07-18) år och 46/88 (52 %) patienter med anastomosstriktur
efter 3,6 (0,03-16) år. Hos 27/125 patienter (22 %) behövdes vare sig
kirurgisk intervention eller förnyad dilatation under uppföljningstid på
7 (1-22) år. Komplikationfrekvensen räknat per dilatation var 40/776
(5,2 %); tarmperforation (n=11, 1,4 %), transfusionskrävande blödning
(n=8, 1,0 %), mindre blödning (n=9, 1,2 %) och buksmärta/feber (n=12,
1,5 %). 10 patienter opererades pga komplikationen (perforation n=8,
blödning n=2). Det förekom ingen mortalitet.
Slutsats: Detta är den hittills största studien som utvärderar endoskopisk
ballongdilatation hos patienter med CD-relaterade tarmstenoser. Kirurgisk
resektion kunde undvikas hos ca hälften av patienterna under 3,4 år.
Komplikationsfrekvensen var rimlig.

MP-14
Ventrikeltömning vid familjär amyloidos med polyneuropati:
effekten av autonom neuropati
Wixner, J.; Wiklund, U.; Hörnsten, R.; Rydh, A.; Karling, P.; Anan, I.; Suhr, O.B.
Bakgrund: Gastrointestinala (GI) komplikationer som illamående och
kräkning är vanliga vid familjär amyloidos med polyneuropati (FAP). Autonom neuropati har ansetts förklara symptomen och ventrikelretention har
angetts som ett symptom på parasympatisk neuropati. Syftet med studien
var att undersöka förekomsten av ventrikelretention hos FAP-patienter
och jämföra det med autonom funktion mätt med hjärtfrekvensvariabilitet
(HRV) samt relatera utfallet till nutritionsstatus, GI-symptom, kön och
ålder vid sjukdomsdebut.
Metod: Ventrikeltömningen undersöktes hos 188 FAP-patienter, dels med
ventrikeltömningsscintigrafi efter intag av en 99mTc-märkt måltid och dels
med gastroskopi efter en natts fasta. HRV undersöktes med spektralanalys av R-R-intervall i EKG och högfrekvenskomponenten i liggande (HFsup)
ansågs representera den parasympatiska hjärtfrekvensregleringen. Nutritionsstatus mättes med modifierat BMI (BMI x s-albumin).
Resultat: GI-symptom uppgavs av 60% av patienterna. Hos 39% påvisades ventrikelretention vid scintigrafi och hos 29% vid gastroskopi.
Ett svagt samband mellan ventrikeltömningshastigheten vid scintigrafi
och HFsup (rs= -0,270, p=0,003) påvisades. Patienter med retention
vid gastroskopi hade lägre mBMI (p=0,030) och HFsup (p=0,001) än
dem med normala skopifynd. Ventrikeltömningen var långsammare hos
dem med nedre eller både övre och nedre GI-symptom jämfört med dem
utan symptom (p=0,014 resp. 0,001) samt hos dem med både övre och
nedre GI-symptom jämfört dem med övre GI-symptom (p=0,033). Kvinnorna hade lägre mBMI (p=0,002) och långsammare ventrikeltömning
(p=0,043) än männen. Männen hade å andra sidan lägre HRV (p=0,008)
än kvinnorna. Ingen skillnad i skopifynd påvisades mellan könen. Patienter med sen sjukdomsdebut (>50 år) hade lägre HRV än dem med tidig
debut (p=0,010). Inga skillnader i nutritionsstatus eller ventrikeltömning
påvisades mellan åldersgrupperna.
Slutsats: Långsam ventrikeltömning korrelerade svagt med parasympatisk autonom neuropati mätt med spektralanalys av HRV. Nutritionsstatus påverkades till viss del av ventrikelretention. Överraskande nog
påvisades inget samband mellan övre GI-symptom och ventrikeltömning
men däremot mellan ventrikelretention och nedre alt. kombinationen
övre och nedre GI-symptom, sannolikt då ventrikelretention är markör
för en mer utbredd motorikstörning i GI-kanalen. Inga uttalade skillnader
mellan könen påvisades, inte heller mellan patienter med tidig eller sen
sjukdomsdebut.
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PO-01
Vibrio cholerae cytolysin orsakar en inflammatorisk reaktion i mänskliga
tarmcellerna och moduleras av bakteriens PrtV proteas
Ou, G.; Rompikuntal, P.K.; Bitar, A.; Lindmark, B.; Vaitkevicius, K.; Wai, S.N.;
Hammarström, M.L.
Bakgrund: Vibrio cholerae är patogenen som orskar diarrésjukdomen
kolera. Bakterien utsöndrar ett PrtV proteas, som skyddar bakterien från
sina naturliga akvatiska värdmiljöer, samtidigt som den minskar möjligheten för dom mänskliga tarmcellerna att utsöndra interleukin-8 (IL-8).
Syftet med denna studie är att identifiera utsöndrade komponent (er)
från V. cholerae som har förmågan att framkalla ett inflammatoriskt svar
från den humana tunntarmen samt analysera om dessa kan utgöra ett
substrat för bakteriens PrtV proteas.
Metod: Supernatant av vildtyp V. cholerae kultur från O1 stammen C6706
och olika mutanter samt ren V. cholerae cytolysin (VCC) protein analyserades utifrån förmågan att uttrycka cytokiner på mRNA nivå hos T84
polariserade cell monolayers, som användes som en in vitro modell för att
efterlikna tarmens epitelceller. Uttrycket av IL-8 och tumörnekrosfaktoralfa (TNF -alfa), cellpermeabilitet och cellviabiliteten analyserades. Kultur
supernatanterna analyserades även för hemolytisk aktivitet och för förekomst av PrtV och VCC protein genom immunoblot analys.
Resultat: VCC protein orsakade vid en koncentration på 160 ng/ml, ett
inflammatoriskt svar som nådde en högre omfattning än från V. cholerae
utsöndrade faktorer i supernantant kultur, medan högre koncentrationer
orsakade celldöd hos epitelceller. Vid samtidigt behandling med PrtV
kunde det inflammatoriska svaret avskaffas hos epitelcellerna.
Slutsats: Vi föreslår att VCC kan orsaka en inflammatorisk reaktion i
tunntarmen som kännetecknas av ökad cellpermeabilitet och cytokinproduktion av IL-8 och TNF-alfa i polariserade cellmonolayer. Resultaten
tyder på att låga doser av VCC kan framkalla en lokal immunförsvarsreaktion medan höga doser leder epiteliala skador på tunntarmen. Dessutom
utgör VCC ett substrat för PrtV samtt att PrtV tycks ge en miljöberoende
modulering av VCC. Dessa data kan förklara kolerabakteriens reaktogenicitet i tunntarmen.
PO-02
Den mikrobiella metabola funktionen i tarmen är kraftigt störd hos
patienter med Crohns sjukdom som genomgått ileo-cekalresektion
Benno, P.; Bark, J.; Collinder, E.; Midtvedt, T.; Hellström, P.M.; Norin, E.
Bakgrund: Det är välkänt att ileo-cekalområdet har en hög mikrobiell
aktivitet vilket bland annat speglas i ett betydligt lägre pH än i övriga
delar av tarmen.
Målsättning: Att undersöka om ileo-cekalresektion påverkar interaktionen
mellan tarmfloran och värden.
Material och metoder: Tre mikroflora-associerade karakteristika har analyserats: reduktion av kolesterol till koprostanol, bildning av urobilinogen
samt inaktivering av tryptisk aktivitet (FTA) undersöktes i faeces hos nio
patienter med Crohns sjukdom (CDAI<150) som genomgått ileo-cekalresektion. Resultaten jämfördes med friska köns- och åldersmatchade
kontroller.
Resultat: Proportionen koprostanol liksom nivåerna av urobilinogen var
lägre (p<0.001) och FTA nivåerna högre (p<0.001) hos patienterna.
Konklusion: Våra resultat visar att patienter med Crohns sjukdom som
genomgått ileo-cekalresektion har kraftigt förändrad mikrobiell metabol
aktivitet och att denna region i tarmen är mycket viktig för mikrobiella
biokemiska reaktioner. De långsiktiga kliniska konsekvenserna av dessa
fynd skall följas upp i fortsatta studier.
PO-03
Luminalt kväveoxid predikterar colektomi på ett tidigt stadium hos
kortikosteroidbehandlade patienter med akut colit
Hellström, P.M.; Lönnkvist, M.; Holst, M.; Ljung, T.
Bakgrund: Kväveoxid (NO) uppregleras vid inflammatoriska tillstånd och
kan användas som en markör för inflammatorisk aktivitet. Vi analyserade rektalt NO före och efter tre dagar av glukokortikosteroidbehandling
(GCS) i en grupp patienter som slutenvårdades för akut colit. Syftet med
mätningarna var att se om det fanns ett samband mellan NO-nivåer, GCSrespons samt colektomi.
Material och metoder: Fyrtiofem patienter med en medelålder av 41 år
(intervall 20-78) slutenvårdbehandlades på grund av akut kolit. Samtliga
erhöll GCS i det inledande skedet. Rektalt NO analyserades med kemiluminescens före start av GCS-behandling samt på den tredje behandlingsdagen. NO-nivåerna jämfördes med kliniskt aktivitetsindex och C-reaktivt
protein.
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Resultat: De patienter som inte svarade på GCS-behandling hade lägre
NO-nivåer än de som svarade, både inför samt efter tre dagars behandling
(p<0.05). Dessutom hade patienter som kom att colektomeras inom
en månad från inläggningsdatum lägre nivåer vid båda mättillfällena
(p<0.01). Det bästa gränsvärdet hittades vid 2239 ppb NO, vid vilken
sensitiviteten var 86% och specificiteten 81%. Arean under kurvan var
0.88 och sannolikhetsratio 4.8. Kaplan-Meier-analys visade att patienter
som hade ett ingångsvärde lägre än 2239 ppb lpte en signifikant högre
risk att genomgå en colektomi inom 30 dagar från GCS-behandlingsstart
(p<0.0001). Tolv av 18 patienter (67%) med värden <2239 ppb colektomerades. Motsvarande värde i gruppen med NO>2239 ppb var 2 av 27 (7%).
Konklusion: NO som inflammationsmarkör kan användas vid prediktion
av colektomiutfall hos patienter med akut colit som behandlas med GCS.
PO-04
Abstraktet återkallat.
PO-05
Ökade fekala nivåer av chromogranin A, chromogranin B
och secretoneurin vid kollagen kolit
Wagner, M.; Stridsberg, M.; Peterson, C.G.B.; Sangfelt, P.; Lampinen, M.;
Carlson, M.
Bakgrund: Vid patofysiologin vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har
interaktioner mellan enteriska nervsystemet och immunsystemet föreslagits spela en viktig roll. Syftet med studien var att undersöka om
chromogranin A (CgA), chromogranin B (CgB) och secretoneurin (SN) kan
analyseras i feces från patienter med aktiv kollagen kolit (KK) i jämförelse
med patienter med ulcerös kolit (UC) och Crohn’s sjukdom (CD) och med
friska kontroller (HC). Vi ville också undersöka om det var någon förändring av fekalt (F) CgA, CgB och SN under behandling av dessa patienter.
Metod: Tolv patienter med KK undersöktes före och efter 3, 7, 28 och 56
dagars behandling. Tjugosju patienter med UC och elva med CD undersöktes före och efter 28 och 56 dagars behandling. Kliniska data, avföringsfrekvens och konsistens registrerades och avföringsprover togs vid
varje tillfälle. F-CgA, F-CgB and F-SN analyserades med RIA.
Resultat: Elva patienter med KK, 21 med UC och 10 med CD uppnådde
remission efter 56 dagar behandling. Före behandling hade patienter
med KK högre koncentrationer av F-CgA, F-CgB och F-SN jämfört med
patienter med UC respektive CD och HC. Patienter med UC respektive
CD uppvisade markant lägre koncentrationer av F-SN jämfört med HC.
Hos patienter med KK minskade nivåerna av F-SN efter behandling ner
till nivån för HC. Hos pateinter med UC och CD förblev nivån av F-SN låg
efter behandling. Ingen förändring av F-CgA eller F-CgB noterades i någon
av de behandlade grupperna.
Slutsats: CgA, CgB och SN kan analyseras i feces och patienter med
aktiv KK uppvisar högre nivåer än patienter med UC respektive CD och
HC. Vid behandling av KK minskar nivåerna av F-SN men ingen förändring
noterades vid behandling av patienter med UC eller CD. Patienter med UC
respektive CD uppvisar markant lägre nivåer av F-SN jämfört med HC. De
förhöjda nivåerna av F-CgA, F-CgB och F-SN påvisade hos patienter med
KK kan indikera att det intestinala neuro-endokrina systemet är involverat
vid patofysiologin vid KK.
PO-06
Patienter med ulcerös kolit i remission har inte en ökad förekomst
av IBS symtom
Karling, P.; Lundgren, D.
Bakgrund: Tidigare studier har visat en ökad förekomst av IBS liknande
symtom hos patienter med ulcerös kolit i remission. Dessa studier gjordes
innan man tillämpade F-kalprotektin för att följa inflammatorisk aktivitet.
Vi vill därför undersöka förekomsten av IBS symtom hos patienter med
ulcerös kolit med ett F-kalprotektin under 200 mg/kg.
Metod: Under perioden 2007-2010 fick alla som kallades för koloskopi
erbjudandet att lämna F-kalprotektin prov innan tarmrengörningen. I studien deltog 46 patienter som genomgick dysplasikontroll på grund av
ulcerös kolit samt 28 patienter som kontrollerades för hereditär cancer
(kontroller). 38 patienter med ulcerös kolit och 21 kontroller hade användbara F-kalprotektinprov. Alla i studien fick fylla i enkäterna GSRS-IBS
och HADS. Data från en tidigare studie på IBS patienter användes som
jämförelse avseende GSRS-IBS och HADS poäng.
Resultat: 8 patienter med ulcerös kolit och 2 kontroller hade F-kalprotektin
över 200 mg/kg och exkluderades. Tabellen nedan visar GSRS-IBS och
HADS poäng:
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Kontroller (n=19)

Ulcerös kolit i remission (n=30)

IBS (n=77)

Kvinnor

47%

40%

76%

Medianålder (range)

52 (32-73)

47 (21-74)

30 (19-68)

GSRS-IBS medianpoäng
(range)

10.5 (0-38)

5 (0-27)

34.5 (6-62)

HADS medianpoäng
(range)

6.5 (0-17)

6.5 (0-24)

13 (0-28)

Förekomsten av IBS symtom var lägre hos patienterna med ulcerös kolit
i remission jämfört med kontrollerna (medianpoäng 5.0 vs 10.5; chi2(1)
5.3; p=0.021). Diarrésymtom tenderade att korrelera till F-kalprotektin
hos patienterna med ulcerös kolit i remission (rs 0.33;p=0.08).
Slutsats: Patienter med ulcerös kolit i remission har ingen ökad förekomst av IBS symtom. Den ökade förekomsten av IBS symtom i tidigare
studier kan vara relaterad till subtil inflammatorisk aktivitet. Vi fann i vår
studie en viss korrelation mellan diarréer och F-kalprotektin även vid låga
F-kalprotektin värden.
PO-07
Ökad risk för skov i IBD för patienter med hög grad av stress.
En Case-crossoverstudie
Jäghult, S.; Saboonchi, F.; Möller, J.; Wredling, R.; Kapraali, M.
Bakgrund: Etiologin till inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är fortfarande
okänd men troligen multifaktoriell. Miljöfaktorer samt genetiska faktorer
verkar spela en roll till uppkomsten. Rökning, kost, stress och infektioner
har föreslagits ha betydelse för sjukdomsförloppet och frekvensen av
skov. Tidigare studier som är gjorda i syfte att undersöka triggerfaktorer
till skov i IBD har ofta varit retrospektiva. Denna studie har en prospektiv
case-crossoverdesign och har som syfte att undersöka om rökning, kostförändringar, stress och infektion utgör trigger till skov i IBD.
Metod: Sextio patienter med IBD och i remission inbjöds till studien.
Deltagarna fick dagligen under sex månader fylla i en strukturerad dagbok
avseende symtom från tarmsjukdomen samt frågor om rökning, kost,
stress och infektioner. Analysen genomfördes enligt Case-crossovermetod. Denna metod baseras på antagandet att de flesta människor i det
dagliga livet pendlar mellan korta perioder av exponering av hypotetiska
triggerfaktorer och mycket längre perioder av oexponerad tid. Genom att
jämföra två olika perioder kan patienten vara sin egen kontroll.
Resultat: Case-crossoveranalysen visade en triggereffekt av hög stress en
dag före skov. Att rapportera ”att ha känt en hel del stress” resulterade i
närmare fem gånger utökad risk för skov dagen därefter, OR 4,8 (CI 1,921,1). Övriga faktorer visade inga signifikanta triggereffekter.
Slutsats: Denna studie visar att hög upplevd stress är en viktig faktor
relaterad till uppkomst av skov i IBD. Detta fynd stärks av studiens design
där patienterna fungerar som sina egna kontroller. Stressens trigger funktion vid skov i IBD kan förklaras av de fysiologiska korrespondenserna av
hög upplevd stress. Detta är ett viktigt fynd ur klinisk synvinkel då mer
kunskap om vad som orsakar ett skov kan optimera omhändertagandet
av patienterna. I förlängningen kan antalet skov minskas.
PO-08
Ökat uttryck av Th1/CTL-associerade gener samt högre frekvens
CD8+ och CD4+ 8+, Ki67+ prolifererande, CD45RO+ aktiverade/minnesT-celler i tarmslemhinnan hos patienter med kollagen kolit
Kumawat, A.K.; Strid, H.; Elgbratt, K.; Nyhlin, N.; Tysk, C.; Bohr, J.; HultgrenHörnquist, E.
Bakgrund: Kollagen kolit (CC) är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
av okänd etiologi. Målet med projektet är att karakterisera tarmlymfocyterna hos dessa patienter.
Metod: Lamina propria lymfocyter (LPL) och intraepiteliala lymfocyter
(IEL) isolerades från biopsier från hittills 3-5 CC-patienter och 3-13 friska
individer och deras fenotyp analyserades med fyrfärgs flödescytometri.
Realtids-RT-PCR av gener involverade i utmognad av olika T-cellspopulationer utfördes på 7 CC-patienter, 13 friska individer samt 3 patienter med
ulcerös kolit (UC). Immune Profiling Array utfördes på 4 CC patienter, 2
UC-patienter och 4 icke-inflammerade individer.
Resultat: Frekvensen CD8+ och CD8+4+ dubbelpositiva (DP) LPL i CCpatienter var ökad jämfört med friska individer (32% vs 25% resp. 6.5%
vs 3.3%). Frekvensen prolifererande Ki67+CD8+ LPL var förhöjd vid CC
(14.2% vs 3.8%), likaså frekvensen aktiverade/minnes CD45RO+ CD8+
och DP LPL (79% vs 53% resp.e 71% vs 41%), jämfört med friska indivi-
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der. Bland IEL var frekvensen CD8+ (49 % vs 33%) och DP (12% vs 1.5%)
T-lymfocyter ökad i CC-patienter jämfört med friska individer. Frekvensen
CD45RO+CD8+ samt CD45RO+ DP IEL var förhöjd (88% vs 54% resp.
84% vs 31%), och likaså Ki67+CD8+ IEL (32% vs 8%) i CC-patienter
jämfört med friska. Däremot var frekvensen CD4+ T-lymfocyter i lamina
propria minskad (50% vs 62%) hos CC-patienter. Trots den minskade
frekvensen var en högre andel av dessa celler Ki67+ (5% vs 2%) och
CD45RO+ (78% vs 63%) T-lymfocyter i CC-patienter jämfört med friska
individer. Även de CD19+ B-cellerna i lamina propria var minskade (4% vs
9%) hos CC-patienterna, medan en högre andel av dem uttryckte Ki67+
(8% vs 6.2%). Kvantitativ RT-PCR på tarmbiopsier visade ökat uttryck av
gener för T-bet, IFN-γ och IL-12, involverade i utmognad av Th1 och CD8+
T-celler, i CC-patienter jämfört med friska individer och UC-patienter. De
Th17-associerade generna för ROR-γt och IL-23, hade lika högt uttryck
i alla tre grupperna. Dock var IL-17 och IL-21 förhöjda hos UC-patienter
jämfört med CC-patienter och friska individer. Preliminära data från PCRarray visade mer än 5 gånger ökat genuttryck för IL-1β, IL-2, iNOS, CCR2,
and HLA-DRβ, och mer än 5 gånger minskat uttryck av TGF-β1, IL-2Rα och
IL-5 i CC-patienter jämfört med friska individer.
Slutsats: CC-patienter har ökat uttryck av Th1/CTL-associerade gener
och högre frekvens CD8+ och CD8+4+, Ki67+ prolifererande, CD45RO+
aktiverade/minnes-T-celler i tarmen.
PO-09
Fekalt calprotectin hos tvillingar med inflammatorisk tarmsjukdom
Zhulina, Y.; Carlson, M.; Peterson, C.; Gustavsson, A.; Bohr, J.; Bodin, L.;
Tysk, C.; Halfvarson, J.
Bakgrund och syfte: Tvillingstudier ger unika möjligheter att studera
inverkan av arv och miljö för sjukdomsuppkomst. Enäggstvillingar har
identisk arvsmassa och delar i allmänhet uppväxtmiljö. Tvåäggstvillingar
delar uppväxtmiljön i samma utsträckning, men enbart 50 % av genomet.
Fekalt calprotectin (FC) är markör för neutrofil- och monocytaktivering och
är förhöjt vid infektioner, inflammation och maligniteter i gastrointestinalkanalen. Förhöjt FC har även rapporterats hos förstagradssläktingar till
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Huruvida detta orsakas
av genetisk predisposition eller gemensamma miljöfaktorer är okänt.
Material och metod: Tvillingar födda 1936-1986 från en svensk populationsbaserad tvillingkohort med IBD bjöds in. FC mättes med ELISA kit
(EK-CAL, Bühlmann Lab. AG, Schweiz), med ≥50 µg/g feces som cut-off.
Oddskvoter (OR) med 95 % konfidensintervall (95 % CI) beräknades med
logistisk regressionsanalys anpassad för små material.
Resultat: 125 tvillingar, som ej genomgått extensiv IBD-kirurgi inkluderades: 37 tvillingpar med CD (konkordanta monozygota n=6, diskordanta
monozygota n=15, konkordanta dizygota n=1 och diskordanta dizygota
n=15), 21 tvillingpar med UC (konkordanta monozygota n=1, diskordanta
monozygota n=11 och diskordanta dizygota n=9) och 9 ensamma tvillingar
(CD n=3, UC n=2, friska tvillingar till tvillingar med CD n=3 och friska tvillingar till tvillingar med UC n=1). Tidigare beskriven kontrollgrupp (n=31)
användes (Peterson C et al Am J Gastro 2002).
FC var förhöjt hos 39/47 (83 %) tvillingar med CD (OR 19.2 [5.6-78.4])
och hos 17/24 (71 %) tvillingar med UC (OR 9.6 [2.5-43.0]). 13/33 (39
%) av friska tvillingar till tvillingar med CD (OR 2.7 [0.8-10.2]) och 14/21
(71 %) friska tvillingar till tvillingar med UC (OR 7.9 [2.0-36.3]) hade förhöjt
FC. FC var förhöjt hos både monozygota (OR 6.9 [1.3-44.1]) och dizygota
(OR 9.0 [1.5-71.2]) friska tvillingar till tvillingar med UC. FC tenderade
vara förhöjt hos såväl monozygota (OR 3.5 [0.8-17.3]) och dizygota (OR
2.1 [0.4-9.6]) friska tvillingar till tvillingar med CD.
Slutsats: Förhöjt FC hos förstagradssläktingar till patienter med UC ter
sig inte vara orsakat av enbart genetisk predisposition utan snarare av
gemensamma miljöfaktorer under uppväxten. Samma tendens observerades för CD. Orsaken till varför dessa släktingar inte utvecklar IBD
måste utredas.
PO-10
Inflammatorisk tarmsjukdom i Örebro 2010
– en epidemiologisk uppdatering
Zhulina, Y.; Lindberg, E.; Sjöberg, M.; Nyhlin, N.; Wickbom, A.; Eriksson, C.;
Johansson, I.; van Nieuwenhoven, M.; Salén, E.; Curman, B.; Yimam, Y.;
Brummer, R.; Bohr, J.; Tysk, C.; Halfvarson, J.
Bakgrund och syfte: Epidemiologiska studier av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har tidigare utförts i Örebro under perioden 1963-1987.
För åren 1983-1987 var den årliga incidensen för ulcerös kolit (UC)

31

ANNONS

abstrakt gastrodagarna

11,1/100000 och 6,7/100 000 för Crohns sjukdom (CD). Syftet var att
registrera incidenta fall inom upptagningsområde under 2010 och att
uppdatera tidigare epidemiologiska data.
Metod: Patienter med nydiagnostiserad IBD vid medicinkliniken, kirurgkliniken och barnkliniken inkluderades prospektivt. Patientregister på
respektive klinik och i primärvården genomsöktes retrospektivt för att
identifiera eventuella förbisedda fall. Vid journalgenomgång konfirmerades
diagnos enligt Lennard-Jones kriterier och sjukdomens fenotyp klassificerades enligt Montreal klassifikationen.
Resultat: Befolkningsunderlaget i upptagningsområdet uppgick den 1
januari 2010 till 187 885 individer. Under året identifierades 31 nya fall
av UC (incidens 16,5/100 000), 13 nya fall av CD (incidens 6,9/100
000) och ett fall av obestämd kolit (incidens 0,5/100 000). Vid diagnos
var 4/13 (30,8%) patienter med CD och 4/31 (12,9%) patienter med
UC rökare.
Vid diagnos var sjukdomsutbredningen hos patienter med CD: L1 (ileum)
3/13 (23,1%), L2 (kolon) 4/13 (30,8%) varav en patient med samtidig
L4 (övre GI) och L3 (ileokolon) 6/13 (46,2%). Sjukdomskaraktären var:
B1 (inflammatorisk) 7/13 (53,8%), B2 (strikturerande) 5/13 (38,5%)
varav en patient med samtidig perianal sjukdom och B3 (penetrerande)
1/13 (7,7%). Utbredningen vid UC var: E1 (proktit) 14/31 (45,2%), E2
(vänstersidig kolit) 7/31 (22,6%) och E3 (extensiv kolit) 10/31 (32,3%).
Under en median (range) uppföljningstid på 8 (2-13) månader behandlades patienter med CD (n=13) med 5-ASA (n=4, 30,7%), kortikosteroider
lokalt/systemiskt (n=9, 69,2%), AZA/6-MP/MTX (n=6, 46,1%) eller TNFhämmare (n=1, 7,6 %). Patienter med UC (n=31) gavs: 5-ASA (n=28,
90,3%), kortikosteroider lokalt/systemiskt (n=27, 87,1%), AZA/6-MP/MTX
(n=6, 19,4%) eller TNF-hämmare (n=2, 6,5%). Resektionskirurgi utfördes
hos 2 patienter med CD, inga patienter med UC kolektomerades.
Slutsats: Sedan 1980-talet ter sig incidensen för UC ha stigit medan
incidensen för CD är oförändrad. Mindre än 10 % av patienterna med
IBD erhöll TNF hämmare.
PO-11
Betydelsen av intraepiteliala Tc17 celler i aktiv celiaki
Sjöberg, V.; Sandström, O.; Israelsson, A.; Hernell, O.; Hammarström, M.L.
Bakgrund: Celiaki orsakas av en permanent intolerans mot nutritionsantigenet gluten, som finns i vete. Hos celiakipatienter orsakar gluteninnehållande kost en inflammation i tunntarmen, som leder till villusatrofi
och krypthyperplasi samt ökning av antalet T-celler, både i epitelet och i
lamina propria. Vid obehandlad sjukdom produceras även IgA antikroppar
mot gliadin och autoantigenerna endomysium och transglutaminas, samt
ökning av det pro-inflammatoriska cytokinet IFN-γ. Den enda behandlingen
för celiakipatienter är glutenfri kost, som ger både histologisk förbättring och normalisering av IFN-γ och antikroppsnivåerna i serum. Tidigare
forskning har visat en betydande roll för både CD4+ och CD8+ T-celler
i patogenesen vid celiaki. I obehandlad celiaki visar de intraepiteliala
lymfocyterna (IEL) en stark reaktion genom att producera både det proinflammatoriska cytokinet IFN-γ och det anti-inflammatoriska cytokinet
IL-10. Trots denna motreaktion av IL-10 stoppas inte inflammationen i
tunntarmen.
Metod: Syftet med denna studie är att undersöka den orala toleransen
mot gluten och en möjlig obalans i cytokinproduktionen i mukosa genom
att mäta T-cellernas produktion av både de pro-inflammatoriska cytokinerna IL-17A, IFN-γ och IL-6, de anti-inflammatoriska cytokinerna TGF-β1
och IL-10 samt markören för regulatoriska T celler, Foxp3. Materialet
består av isolerade T-cells fraktioner samt intakta biopsier tagna från
obehandlade och behandlade celiakipatienter samt friska kontroller.
Resultat: Resultaten har visat att både de pro-inflammatoriska cytokinerna IL-17A och IFN-γ och de inhibitoriska cytokinerna IL-10 och TGF-β1,
samt markören för regulatoriska T-celler Foxp3 var signifikant högre i
mRNA-nivå i obehandlad celiaki än i behandlade patienter och friska
kontroller. Resultatet visade också att IELs producerade mest av IL-17A
och speciellt de CD8+ T lymfocyterna så kallade Tc17, samtidigt som
vi kunde påvisa att de regulatoriska cellerna CD4+CD25+Foxp3+ cellerna var belägna i lamina propria. Trots en ökning av regulatoriska celler
i celiakipatienter så stoppas inte inflammationen och cytokinsvaret av
IL-17A och IFN-γ i epitelet.
Slutsats: Denna studie visar på en viktig roll för Tc17 celler i patogenesen
av celiaki. Studier i psoriasis har visat att Tc17 celler är resistenta mot
regulatoriska T celler. Tc17 resistans mot regulatoriska T celler kan vara
en möjlig förklaring till att inflammationen inte dämpas av de aktiverade
regulatoriska T cellerna vid celiaki.

G a s t r okuriren 2 • 2011

PO-12
Probiotika (Ecologic 825) förändrar mastcellers utsöndringsprofil och
minskar stressinducerad barriärstörning in vitro
Carlsson, A.H.; Lutgendorff, F.; Akkermans, L.M.A.; McKay, D.M.;
Söderholm, J.D.
Bakgrund: Stress har en väldokumenterat negativ effekt på tarmens
barriärfunktion och bidrar till att förvärra sjukdomsutveckling vid inflammatorisk tarmsjukdom. Mastceller spelar en viktig roll vid stressinducerad
barriärdysfunktion då de utsöndrar substanser som har skadlig inverkan
på barriärfunktionen. En tidigare in vivo-studie från vår grupp visar att
probiotika (Ecologic 825) minskar de negativa effekter som stress har på
barriär- och tarmfunktionen. Mekanismerna för detta har inte fastställts
men våra in vivo-data tyder på att mastceller bidrar till den skyddande
effekten. PPAR-γ kan aktiveras som en endogen försvarsmekanism och
probiotika ökar uttrycket av PPAR-γ i tarmepitel. 15d-PGJ2 som frisätts
från mastceller kan öka aktiveringsgraden av PPAR-γ. Målet med denna
in vitro studie var att studera mekanismerna för hur mastceller kan bidra
till probiotikans positiva effekt på tarmfunktionen vid stressinducerad
barriärdysfunktion.
Metod: Humana T84 celler som bildat epitel på transwellfilter samodlades
sedan med råttmastceller (RBL-2H3). Cellodlingen förbehandlades med
probiotika innan tillsats av 100nM kortikotropinfrisättande hormon (CRH).
Utsöndring av β-Hexosaminidas, TNF-α och 15d-PGJ2 från mastceller analyserades. Transepitelial resistans (TER) och permeabilitet för mikrosfärer
mättes under ett dygn. För att undersöka betydelsen av PPAR-γ användes
1µM av den specifika PPAR-γ antagonisten T0070909.
Resultat: CRH-inducerad aktivering av mastceller resulterade i sänkt TER
och ökad permeabilitet för mikrosfärer i epitelet. Förbehandling med probiotika, eller sterilfiltrerad supernatant från probiotika, resulterade i lägre
frisättning av β-hexosaminidase och TNF-α, men ökade nivåer 15d-PGJ2
från mastceller. Förbehandling med probiotika på mastceller minskade
den CRH-inducerade barriärstörningen hos T84celler. Denna förbättring
uteblev eller minskade markant då epitelcellerna förbehandlades med
PPAR-γ antagonisten T0070907 samt då epitelcellerna förbehandlades
med probiotika och sedan utsattes för medium från CRH-aktiverade mastceller.
Slutsats: Probiotika förändrar mastcellers stressinducerade cytokinsekretion mot en mer barriärskyddande profil. Detta bidrar till den positiva
effekt probiotika har vid stressinducerad barriärstörning. De barriärskyddande effekterna från mastcellerna förmedlas via en PPAR-γ beroende
signalväg.
PO-13
Profilering av genuttryck vid celiaki – ett verktyg för diagnostik och
uppföljning
Bragde, H.; Jansson, U.; Jarlsfelt, I.; Söderman, J.
Bakgrund: Celiaki diagnostiseras med hjälp av specifika histopatologiska
förändringar i tunntarmen som normaliseras vid glutenfri diet. Bedömningen av dessa förändringar kan ibland vara svår, exempelvis på grund
av suboptimalt nedsnittade biopsipreparat. I den här studien utvärderades genuttryck som verktyg vid celiakidiagnostik och för uppföljning vid
glutenfri diet.
Metod: Totalt 109 gener valdes ut som markörer för förändringar i kryptvillistrukturen, immunsvaret och den epiteliala genomsläppligheten.
Uttrycket av dessa gener undersöktes i normal mukosa och celiakimukosa
i tunntarmen hos pediatriska patienter under utredning för misstänkt
celiaki, eller vid uppföljning på en glutenfri diet. Biopsierna klassificerades
med hjälp av diskriminantanalys av genuttrycken.
Resultat: Femtio gener visade signifikant skilt uttryck, åtta av dessa
diskriminerade normal mukosa från celiakimukosa utan klassificeringsfel
med leave-one-out korsvalidering (n=39) och identifierade grad av skada.
De åtta generna avspeglar krypthyperplasi (MAD2L1, MKI67), villusatrofi
(APOC3, CYP3A4), inflammatoriskt svar (CXCL11, IL17A, CTLA4) och epitelial genomsläpplighet (OCLN). Validering med en oberoende uppsättning
biopsier (n=27) resulterade i fyra patienter med avvikande resultat för
diskriminantanalysen jämfört med histopatologin. Den histopatologiska
bedömningen av biopsier från två av dessa patienter visade på en fläckvis
tarmskada, vilket har till följd att mer än en biopsi behövs för diagnostisering med diskriminantanalys. I de andra två fallen stöder serologiresultaten diskriminantanalysen och biopsierna för histopatologi bedömdes
som suboptimala men bedömbara.
Slutsats: Genuttrycksanalys som diagnostiskt verktyg och för uppföljning
av celiaki har potential, men behöver utvärderas ytterligare.
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PO-14
Infliximab som rescue-terapi vid steroidrefraktärt skov av ulcerös kolit;
en retrospektiv uppföljningsstudie
Sjöberg, M.; Almer, S.; Befrits, R.; Benoni, C.; Carlson, M.; Eriksson, A.; FriisLiby, I.; Halfvarson, J.; Hertervig, E.; Karlén, P.; Lapidus, A.; Magnusson, A.;
Midhagen, G.; Tysk, C.
Bakgrund: Infliximab (IFX) är en etablerad rescue-terapi vid steroidrefraktärt skov av ulcerös kolit (UC). Långtidsresultaten är inte väl studerade. Vi
redovisar en retrospektiv studie av sjukhusvårdade patienter som behandlats med IFX pga. ett steroidrefraktärt skov av UC. Primära end-points
var andelen patienter som undgick kolektomi efter 3 och 12 månader.
Metod: Studiepopulationen var vuxna patienter som sjukhusvårdades
mellan 1999 och 2009 pga. ett måttligt svårt eller svårt skov av UC, var
refraktära för iv. corticosteroider och behandlades med IFX som rescueterapi. Exklusionskriterier var Crohns sjukdom, steroidberoende UC definierat som > 8 veckors steroidbehandling eller >12 veckors duration av
aktuellt skov innan inläggning på sjukhus.
Resultat: Kliniska data för 166 inkluderade patienter visas i tabell 1. En
patient kunde endast följas upp i 7 månader. Rescue behandling med IFX
5 mg/kg gavs som en engångsinfusion till 95 patienter, 12 fick två doser
och 59 patienter erhöll tre doser (vecka 0, 2 och 6). Andelen patienter
som genomgick kolektomi inom 3 månader var 47/166 (28%) och inom
12 månader 57/165 (35%). Efter 3 och 12 månader uppnåddes steroidfri,
klinisk remission hos 83/166 (50%) respektive 92/165 (56%) patienter.
Till de 119 patienter som ej kolektomerats vid 3 månader, gavs underhållsbehandling med immunosuppression (n=71), IFX (n=19), kombinerad
IFX och immunosuppression (n=13), 5-ASA (n=15) eller ingen underhållsbehandling (n=1).
Tre patienter avled under uppföljningstiden. En 38-årig man dog av sepsis
6 dagar efter kolektomi (2,5 veckor efter rescue-terapi). En patient avled
14 månader efter rescue-behandling i disseminerat malignt melanom
och ytterligare en patient efter 3 år pga. pneumoni. Ingen av dessa erhöll
underhållsbehandling med IFX.
Tabell 1. Kliniska data vid rescue-behandling (n=166)
Könsfördelning, man:kvinna

105:61

Ålder, median (intervall)

35 (17-74) år

Sjukdomsduration, median (intervall)

2 (0-39) år

Första skov av UC

58 (35%)

Extensiv UC

150 (90%)

Svårt skov av UC (Truelove-Witts modifierade kriterier)

127 (77%)

Duration av skov före inläggning, median (intervall)

4 (0-12) veckor

Duration av steroidbehandling före inläggning, median (intervall)

1 (0-8) veckor

Högsta CRP*, median (intervall)

77 (1-350) mg/L

Lägsta Hb*, median (intervall)

116 (54-156) g/L

Lägsta Albumin*, median (intervall)

27 (15-42) g/L

Underhållsbehandling före inläggning
- Ingen/5-ASA

153 (92%)

- Tiopuriner/Methotrexate

13 (8%)

persistence (ja/nej). De oberoende variablerna inkluderade: åldersgrupp,
kön, förskrivarens specialitet och kliniktyp samt injektionssätt (penna/
förfylld spruta). Med Kaplan-Meier jämfördes kumulativ incidens av nonpersistence för oberoende variabler.
Resultat: Hos 1083 patienter var genomsnittligt MPR 0,93. 89% klassades som adherent och 77% som persistent. Genomsnittlig uppföljningstid var 445 dagar. Att administrera adalimumab med penna var
associerat med ett högre adherence jämfört med att använda förfylld
spruta, oddsratio (OR) 1,80 (95% KI: 1,16; 2,81). Patienter vars förskrivare arbetade på ett gastroenterologicentrum hade högre adherence än
patienter vars förskrivare arbetade på ett internmedicincentrum, OR 1,75
(95% KI: 1,01; 3,02). Dessutom hade patienter som använde penna lägre
non-persistence än patienter som använde förfylld spruta, hazard ratio
(HR) 0,73 (95% KI: 0,56; 0,95). Patienter vars förskrivare arbetade på
ett gastroenterologicentrum hade lägre non-persistence än patienter vars
förskrivare arbetade på ett internmedicincentrum, HR 0,57 (95% CI: 0,41;
0,78). Patienter i östra och centrala Sverige hade högre non-persistence
än patienter i södra sverige HR 1,42 (95% CI [1,01;1,99]). Män hade lägre
non-persistence än kvinnor, HR 0,74 (95% CI: 0,56; 0,96).
Konklusion: Användning av adalimumabpenna samt att bli behandlad på
ett gastroenterologicentrum hade en positiv inverkan på svenska patienters
adherence för receptuthämtning samt för persistence. Patienter i södra Sverige hade högst persistence och män hade högre persistence än kvinnor.
PO-16
Immunohistokemisk karakterisering av lymfocyter vid mikroskopisk kolit
Göranzon, C.; Hultgren-Hörnqvist, E.; Kumawat, A.K.; Halfvarson, J.; Tysk, C.;
Eriksson, S.; Bohr, J.; Nyhlin, N.
Bakgrund: Mikroskopisk kolit inbegriper de båda subgrupperna kollagen
kolit (CC) och lymfocytär kolit (LC), och karaktäriseras kliniskt av kroniska
vattentunna diarréer. Endoskopiskt ser kolonslemhinnan oftast normal
ut men mikroskopiskt ses här en ökad mängd intraepiteliala lymfocyter
och en inflammation i lamina propria. Vid CC ses också ett förtjockat
subepitelialt kollagenskikt (>10 µm). Kunskapen om patofysiologin är fortfarande begränsad. En ökning av CD8+ lymfocyter i epitelet och en dominans av CD4+ lymfocyter i lamina propria har tidigare beskrivits. Syftet
med denna studie var att bättre karakterisera inflammationen i mukosan
genom immunohistokemisk färgning för ytmarkörer på lymfocyter.
Metod: Paraffininbäddade biopsier från proximala kolon från 10 CCpatienter, 10 LC-patienter och 17 kontroller (Ctrl) snittades, monterades
och färgades immunohistokemiskt med antikroppar mot CD3 (generell
T-cellsmarkör), CD4 (T-hjälpar lymfocyter), CD8 (cytotoxiska T-lymfocyter),
CD20 (B-lymfocyter) och CD30 (aktiverade T- och B-lymfocyter). Med hjälp
av programmet Qwin användes datoriserad bildanalys för att beräkna ytor
för epitelceller, lamina propria, kryptor och infärgade lymfocyter.
Resultat: Resultaten från epitel och lamina propria presenteras i tabellen.
Liknande förändringar sågs i kryptorna. Mann-whitney-U test användes
för att analysera skillnader mellan patienter och kontroller. **=p<0,01,
*=p<0,05.

* värde från dagen för inläggning till rescue-behandling

Intraepiteliala lymfocyter,
% av ytan

CD3

CD4

CD8

CD20

CD30

Slutsats: Infliximab är en effektiv rescue-behandling vid ett måttligt eller
svårt skov av steroidrefraktär UC. Denna stora studie visar, att efter
12 månader hade 65% av patienterna undgått kolektomi och 56% hade
uppnått steroidfri klinisk remission. Allvarliga biverkningar var sällsynta.

CC

6,74**

0,00**

5,08**

0,04**

0,00

LC

22,66**

0,05

17,16**

0,02 (p=0,08)

0,00

Ctrl

3,94

0,11

1,80

0,00

0,00

PO-15
Faktorer som påverkar svenska patienters adherence och persistence
till adalimumabterapi
Liu, Y.; Mulani, P.M.; Söderberg, J.; Petersson, J.; Chao, J.
Syfte: Att undersöka faktorer som påverkar följsamhet av receptuthämtning från apotek (adherence) samt vidhållande av behandling (persistence)
avseende adalimumabterapi i svenska patienter med Crohns sjukdom.
Metod: Undersökningen var en retrospektiv kohortstudie av Socialstyrelsens databas över receptuthämtning av adalimumab från apotek från 6
juli, 2005, till 30 september, 2009, av patienter med Crohns sjukdom.
Läkemedelsinnehavsratio (MPR = antal dagars doser som uthämtats
dividerat med antal dagar mellan första och sista uthämtningen) räknades
ut för varje patient. Patienter klassades som adherent (MPR ≥ 0,8) eller
non-adherent (MPR <0,8). Om > 180 dagar utan läkemedel förflutit mellan
två uttag klassades patienten som non-persistent. Logistisk regression
genomfördes, där utfallsvariabeln var adherence (ja/nej) och en COX
proportional-hazardsmodell genomfördes där utfallsvariabeln var non-

CC

10,44*

0,46**

3,89 (p=0,06) 0,50**

0,34**

LC

24,63**

1,36*

6,12**

0,79**

0,28**

Ctrl

8,74

5,65

1,95

0,20

0,08

34

Lamina propria lymfocyter,
% av ytan

Slutsats: Både vid CC och LC sågs en ökning av CD8+ positiva lymfocyter
i såväl epitel som lamina propria jämfört med kontroller. I motsats till
tidigare studier sågs en minskning av CD4+ celler i lamina propria. Orsaken är oklar men det kan spekuleras i om en minskning av regulatoriska
CD4+ lymfocyter kan spela roll för patogenesen vid mikroskopisk kolit.
PO-17
Rökning och kollagen kolit
Vigren, L.; Sjöberg, K.; Benoni, C.; Tysk, C.; Bohr, J.; Kilander, A.; Larsson, L.;
Ström, M.; Hjortswang, H.
Bakgrund: Vid andra inflammatoriska tarmsjukdomar har rökning olika
effekt. Crohns sjukdom försämras av rökning medan risken för att insjukna
i ulcerös kolit ökar vid rökstopp. Vid mikroskopisk kolit av kollagen typ
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(KK) är risken för lungcancer ökad. Detta kan bero på en ökad frekvens
rökare i denna patientgrupp. Syftet med denna studie var att studera om
kollagen kolit och rökning är associerat och om rökning kan ha effekt på
förlopp eller insjuknande.
Metod: 116 (92 kvinnor, 24 män med medianålder 62 (55-73) år) patienter besvarade en enkät om demografiska data, rökning och sjukdomens
aktivitet. Vi använde som kontrollgrupp uppgift om rökvanor hos den
allmänna befolkningen i Sverige (6192 personer) och denna information
hämtades från Statistiska centralbyråns register.
Resultat: I åldersgruppen 16-54 år var 50 % rökare jämfört med 18 % i
övriga befolkningen (p <0,001). För hela befolkningen var frekvensen 30
% bland KK patienterna och 17 % i kontrollgruppen (p <0,001). Alla KK
patienter som rökt började röka före insjuknandet och rökarna insjuknade
i snitt 12 år tidigare än icke-rökarna (p=0,0003) 47 % av rökarna hade
aktiv sjukdom jämfört med 34 % av icke-rökarna (p = 0,27).
Slutsats: Rökning och KK förefaller vara associerade. Rökarna insjuknar i snitt 12 år tidigare än icke-rökarna och även om rökarna i större
utsträckning hade en aktiv sjukdom kunde skillnaden inte säkert styrkas
vid jämförelse. Detta kan bero på att patienterna insattes på behandling
så fort de fick symtom, något som kan bidra till att minska eventuella
skillnader mellan grupperna.
PO-18
Skillnader i metabolitprofiler bland tiopurinbehandlade patienter med
IBD – en helgenoms expressionsanalys
Haglund, S.; Almer, S.; Peterson, C.; Söderman, J.
Bakgrund: Tiopuriner är effektiva i behandlingen av IBD. En hög metabolitkvot metyltioinosinmonofosfat (meTIMP) / 6-tioguaninnukleotider
(TGN) har kopplats till sämre behandlingssvar samt risk för biverkningar.
Variationer i metabolismen förklaras delvis av genvarianter av tiopurin-Smetyltransferas (TPMT).
Metod: För att identifiera andra farmakogener av betydelse i tiopurinmetabolismen utfördes en helgenoms expressionsanalys (HGA, Affymetrix
GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0) av RNA från perifert blod i en
explorativ patientkohort (n = 21). Resultaten utvärderades med kvantitativ
realtids-PCR samt i en valideringskohort (n = 33). Gener med känd koppling till metabolismen analyserades separat. Genuttryck (ΔCt) användes
för att etablera diskriminantfunktioner för klassificering av patienter till
olika metabolitprofiler (låg, normal, hög meTIMP/TGN kvot). Gener med
likartat uttryck identifierades med klusteranalys.
Resultat: HGA påvisade inga signifikanta skillnader mellan de olika
metabolitprofilerna. Kända gener i tiopurinmetabolismen visade stora
interindividuella skillnader i genuttryck, men små skillnader mellan metabolitprofiler. Baserat på korrelationer mellan expressionsnivåer kunde tre
kluster av samreglerade gener definierades. Koncentrationen av meTIMP
korrelerade positivt till uttrycket av 5´-ectonukleotidas (NT5E) och negativt till TPMT. Koncentrationen TGN korrelerade positivt till uttrycket av
solute carrier family 29 member 1 (SLC29A1) och negativt till hypoxantin
guanin fosforibosyl transferas. En interaktion mellan uttrycket av NT5E
och SLC29A1 och meTIMP/TGN kvoten observerades.
Slutsats: Höga metabolitkvoter involverar fler farmakogener än TPMT.
Avsaknaden av signifikanta resultat i relation till HGA kan bero på att
en individs metabolitprofil bestäms av interaktionen mellan många små
effekter, något som möjligen kan belysas i en större studiepopulation.
Våra studier ger en delvis förändrad bild av tiopurinmetabolismen jämfört
med vad som hittills varit känt, och belyser ytterligare dess komplexitet.
PO-19
Oro för sexuell intimitet och förändringar i upplevd hälsa hos patienter
med IBD: en latent growth analys
Saboonchi, F.; Jäghult, S.
Bakgrund: Utöver de symtomrelaterade besvären utgör det kroniska och
oförutsägbara sjukdomsförloppet en potentiell källa till påfrestning hos
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Oro över olika aspekter
av sjukdomen har därför föreslagits vara en viktig faktor i patienternas
hälsorelaterade livskvalitet (HRQL). Subjektivt upplevd hälsa innehar en
central roll i HRQL och tenderar att förbättras över tid hos patienter med
IBD. Denna studie har som syfte att undersöka huruvida olika aspekter
av sjukdomsrelaterad oro kan påverka denna förändring .
Metod: En latent growth curve analys (LGC) genomfördes på självrapporterad data hos en grupp patienter med IBD vid tre tillfällen. Frågeformulären
som ingick i analysen var The Rating Form of Inflammatory Bowel Disease
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Patient Concerns (RFIPC) och Health Index (HI). Mätningarna gjordes vid
baseline (n =197), efter en månad (n =49) och efter sex månader (n =83).
Den nyligen validerade faktorstrukturen av RFIPC användes i analyserna
där faktorerna sjukdomspåverkan, komplikationer av sjukdomen, sexuell
intimitet och kroppslig stigma ingick.
Resultat: Den standardiserade koefficienten för förändringen i HI var β =
0.08 efter en månad, samt β = 0.47 efter sex månader. Den huvudsakliga
negativa påverkan på förändringen i HI utgjordes av oro för sexuell intimitet
(β = -0.60, p < .001). Oro för sjukdomspåverkan visade en negativ effekt
på HI vid baseline (β = -0.84, p < .001), men påverkade inte förändringen
i HI över tid. Modelleringen av förändringar i HI över tid visade utmärk
anpassning till data (CFI = 0.98).
Slutsats: Resultatet av nuvarande studie indikerar att oro för sexuell intimitet kan utgöra en negativ påverkan på förbättring av upplevd hälsa hos
patienter med IBD. Detta har i sin tur betydelse för en lyckad anpassning
till sjukdomen. Oro för detta känsliga ämne bör uppmärksammas vidare
i både kliniska och empiriska sammanhang.
PO-20
Normal MR-enterografi utesluter inte Crohns sjukdom i tunntarmen
Toth, E.; Nemeth, A.; Nielsen, J.; Wurm Johansson, G.; Agardh, D.; Ekberg,
O.; Thorlacius, H.
Bakgrund: Utredning av misstänkt Crohns sjukdom i tunntarmen kräver
flera metoder varav de mest lovande är videokapselenteroskopi (VKE)
och MR-enterografi (MRE). VKE är överlägsen för att detektera tidiga,
små slemhinneförändringar och för att bedöma sjukdomens utbredning i
tunntarmen. Fördelen med MRE är att den kan utföras på patienter med
strikturer och att den kan påvisa transmural inflammation med komplikationer. Rekommendationerna från olika expertgrupper (1) och nyligen
även från OMED-ECCO konsensus (2) som förordar VKE som den tredje
metoden efter ileokoloskopi och MRE har fortfarande sina svagheter,
eftersom dessa rekommendationer ligger på en låg evidensgrad.
Metod och resultat: Vi presenterar tre patienter med kliniskt misstänkt
Crohns sjukdom. Alla patienter undersöktes med koloskopi och MRE följt
av VKE. Fall 1: 26-årig man med ett-års anamnes på diarré och förhöjt
kalprotektin. Koloskopi var makroskopiskt normal och MRE visade normal
tunntarmsbild. Sex veckor senare påvisade VKE erosioner och enstaka
ulcerationer i jejunum, samt multipla erosioner och ulcerationer i ileum
med ställvis polypösa slemhinneveck. Fall 2: 18-årig man med en känd
ileocecal Crohns sjukdom som opererats tre månader tidigare. Patienten
var besvärsfri med medicinsk behandling och remitterades för kartläggning av inflammationens utbredning i tunntarmen. MRE visade normal
tunntarm. En månad senare påvisade VKE utbredda multipla aftösa sår
i jejunum och större ulcerationer med stenos i ileum vilket dock inte
hindrade passage av kapseln. Efterföljande ileokoloskopi visade normal
kolon och bekräftade VKE fynden i ileum. Fall 3: 13-årig pojke med diarré,
viktnedgång och buksmärtor. Crohns sjukdom misstänktes pga. koloskopifynd med ospecifika erosioner och svullnad i rektosigmoideum. Tre
månader senare misstänktes inflammation och hinder i distala ileum på
abdominellt ultraljud. En vecka senare uteslöt MRE tunntarmspatologi och
föreslog en diagnosrevision. Två månader senare påvisade VKE utbredd
Crohns sjukdom med multipla ulcerationer i jejunum och ileum.
Slutsats: Våra fall indikerar att en normal MR-enterografi inte utesluter Crohns sjukdom i tunntarmen. En evidensbaserad rekommendation
för introduktion av nya metoder såsom VKR och MRE för att undersöka
patienter med Crohns sjukdom i tunntarmen kräver större och prospektiva
studier. Referenser: 1. Mergener K. et al. Endoscopy 2007; 39: 895-909.
2. Bourreille A et al. Endoscopy 2009; 41: 618–637.
PO-21
Inverterad Meckels divertikel som ovanlig orsak till kronisk anemi
– betydelse av kapselenteroskopi och dubbelballong enteroskopi
Wurm Johansson, G.; Nemeth, A.; Nielsen, J.; Thorlacius, H.; Toth, E.
Bakgrund: Meckels divertikel är den vanligaste medfödda missbildningen
i mag-tarmkanalen med en prevalens på cirka 2 %. Vanliga komplikationer
är akuta blödningar, divertikulit, perforation, invagination och obstruktion. Däremot är kronisk blödning från en Meckels divertikel är ovanlig.
Mekanismer för akut och kronisk blodförlust från en Meckels divertikel är
erosioner och ulcerationer på grund av heterotopisk magslemhinna eller
pankreasvävnad och upprepade mekaniska slemhinneskador på grund
av intermittent invagination. Dagens diagnostiska metoder för Meckels
divertikel är enterografi, datortomografi, magnet resonans tomografi, ultraljud, angiografi och Meckel scintigrafi.
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Metod och resultat: En 62-årig man presenterades med en ett års
anamnes på trötthet och järnbristanemi. Gastroskopi och coloskopi
identifierade inte några patologiska fynd. Ytterligare utredning med
videokapselendoskopi (PillCam ™ SB, Given Imaging) och dubbelballong
enteroskopi (Fujinon) detekterade en inverterad Meckels divertikel med
erosioner. Diagnosen bekräftades biopsier tagna vid dubbelballongenteroskopi som påvisade magslemhinna.
Slutsats: Meckels divertikel kan vara en ovanlig orsak till kronisk anemi.
Vid negativa endoskopiska undersökningar av övre och nedre mag-tarmkanalen bör vidare utredning av tunntarmen övervägas. Nya utvecklingar
inom tunntarmsendoskopi, såsom videokapselendoskopi och dubbelballong enteroskopi är på väg att förändra utredningen av patienter med
tunntarmsjukdomar. Såvitt vi vet är detta det första fallet av en inverterad
Meckels divertikel som diagnostiserats med kapselendoskopi och dubbelballong enteroskopi.
PO-22
Laxabonstudie
Flinke Carlsson, E.; Jaramillo, E.
Inledning: Tidigare studier har visat att man kan uppnå en bättre rengöring av Colon genom att dela upp Laxabonintaget under två dagar
(två liter Laxabon dagen före, samt två liter på undersökningsdagens
morgon) än att dricka fyra liter dagen före undersökningen. På Ersta
endoskopienhet, vid undersökningar som bokas efter kl 1000 dricker de
flesta patienter Laxabondryck under två dagar enligt ovan. Patienter som
kommer till oss mellan kl 0830 - 1000 dricker i fyra liter Laxabon dagen
före koloskopiundersökningen. Vi har märkt att dessa patienter ofta är
dåligt rengjorda i tarmen.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om patienter som dricker sista
Laxabonlitern på undersökningsdagen och som ska undersökas mellan
0830 - 1000 kan bli renare i colon och om de kan acceptera att dricka
en liter tidigt på morgonen och om detta är genomförbart med tanke på
resor och närhet till toalett.
Metod: Blindstudie. Vi jämförde två patientgrupper, 34 patienter ingick i
vår studie, 17 st. i varje grupp. En grupp drack fyra liter dagen före undersökningen uppdelat i två doser(2+2) . Den andra gruppen drack fyra liter
uppdelad i tre doser varav den sista litern intas undersökningsdagens
morgon (kl 0500) alltså på tre tillfällen (2+1+1). Samma läkare utförde
undersökningarna och utvärderade resultatet av laxeringen under koloskopiundersökningen och var blind med avseende till gruppindelningen.
Vi har använt oss av en skala från ett till fem, där ett betyder att det var
smutsigt och fem att det var helt rent. Ett värde mellan tre komma fem
och fem ansågs vara godkänt i vår studie. Om värdet låg under tre så
ansågs det vara dåligt rengjort.
Resultat: Åldersfördelningen i de båda grupperna var mellan 40 år och till
87 år. De patienter som drack sista litern Laxabon undersökningsdagens
morgon var bättre rengjorda än de som drack fyra liter dagen före enligt
tabellresultat.
Sammanfattning: De patienter som drack sista litern Laxabon på undersökningsdagens morgon blev renare i tarmen än de som drack fyra liter
dagen före. Tiden som går mellan sista Laxeringstillfället och undersökningen verkar ha betydelse för rengöringen. En ny fråga som uppkommer
är:
PO-23
Ballongenteroskopi - erfarenheter från Södersjukhuset
Höög, C.; Gustavsson, J.; Antfolk, A.; Sjöqvist, U.
Bakgrund: Dubbelballongenteroskopi (DBE) presenterades 2001 av
H.Yamamoto. Detta var en ny metod för att undersöka djupare delar av
tunntarmen med hjälp av ett enteroskop och en något kortare övertub.
På bådas yttre ändar fästs ballonger som alternerande kan blåsas upp.
Genom att greppa tarmen på insidan med hjälp av ballongerna kan instrumentet föras långt ned i och i ideala fall genom hela tunntarmen. Senare
har även en variant av dubbelballongenteroskopi; enkelballongenteroskopi
(EB) introducerats. Båda metoderna är utvärderade i större serier, samt
i mindre studier även värderade mot varandra. I vissa studier anses de
likvärdiga men en övervikt för fullständiga enteroskopier har visats för
dubbelballonginstrumentet. Vi gör här gör en sammanställning av våra
erfarenheter från Södersjukhuset i Stockholm.
Metod: DBE (Fujinon, Japan) startade på Södersjukhuset augusti 2006
och sedan oktober 2007 används också EB (Olympus, Japan). Sammanlagt har 97 enteroskopier med ballongteknik utförts fram till januari 2011.
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DBE användes vid 67 undersökningar och EB vid de övriga. Sjuttioen
undersökningar utfördes med oral route och 27 med anal route. Alla
patienter utom en erhöll sedering. Propofol gavs till 53% (n=51), generell
anestesi till 37% (n=36) och midazolam+alfentanil till 9% (n=9).
Resultat: Tunntarmen intuberades tills fynd av misstänkt lesion alternativt
så långt som var möjligt. Vid oral route nåddes nedre delen av tunntarmen
(proximala ileum) hos 22 patienter. Endast vid en undersökning kunde
hela tunntarmen visualiseras. Vid anal route nåddes som djupast proximala ileum. Patologiska fynd sågs vid 54% (n=52) av undersökningarna.
Vanligast förekommande var angiektasier 20% (n=19). Andra fynd var
polyper hos 8% (n=8) och maligna tumörer hos 5% (n=5). Övriga fynd
utgjordes av Crohnlesioner, strikturer, varicer och ulcerationer. Terapier
utfördes vid 24 undersökningar där elektrokoagulation utfördes mest
frekvent (n=19) och därefter polypektomi (n=3) . Komplikation uppstod
efter en undersökning där man tagit multipla biopsier på en patient med
utbrett tunntarmslymfom. Vid CT buk några dagar senare upptäcktes
som bifynd fri gas.
Slutsats: Ballongenteroskopi är ett bra komplement till kapselenteroskopi
men har en längre inlärningskurva samt kräver större förberedelser. Metoden är framför allt lämplig då biopsitagning och/eller terapier ska utföras.
PO-24
Praktisk träning för sjuksköterskor under högskoleutbildning i gastrointestinal endoskopi - erfarenheter från ett gastroenterologiskt specialistcenter
Wallenkampf, C.; Pengel, M.; Gallardo, P.; Löfberg, R.; Lördal, M.; Lavö, B.
Bakgrund: Under 2009-2010 har tre sjuksköterskor, endoskopiassistenter, genomgått utbildning vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
i Karlskrona i samarbete med Lunds Universitetet. Syfte; Att beskriva
tillvägagångssätt för och utvecklingstakt av den praktiska färdigheten i
gastroskopi för endoskopister under högskoleutbildning.
Metod: Efter grundläggande teori och simulatorträning på BTH påbörjades den praktiska utbildningen vid SGC genom att träna intubation och
manövrering av gastroskopet på docka, (steg 1). Därefter fick eleverna
överta EGD-skopin efter att handledaren (läkare med >5000 utförda us)
intuberat ,först ned till duodenum descendens ,steg 2A och, när detta gick
bra, ned till distala esofagus, steg 2B. Eleverna fick nu börja utfärda PADremisser samt endoskopiutlåtanden. Inför den fortsatta träningen inrättades särskilda elevskopipass (steg 3), med utvalda remissfall lämpliga i
den fortsatta träningen. En elev kunde då göra 4 EGD-skopier i följd under
fortsatt handledning och assisterades då av en av de andra två eleverna,
vilket ökade utbytet av träningen. Fynd vid endoskopi dokumenterades
digitalt och kunde därefter diskuteras i relation till PAD-svar vid särskild
genomgång med handledaren.
Resultat: Efter 6 veckor i steg 3 hade alla eleverna genomfört vardera
minst 10 EGD-skopier självständigt under fullt överinseende av handledare. Antalet gastroskopier per pass kunde relativt snabbt ökas till 6-8
på en förmiddag mot slutet av 2010. Utvecklingen av undersökningsantal
per elev per månad och ackumulerat visas i figuren. BTHs examinator
godkände SGCs endoskopister i maj 2010 och i slutet av 2010 genomförde de sammanlagt i genomsnitt ca 40 undersökningar per vecka. Inga
signifikanta komplikationer har inträffat. Ackumulerat antal gastroskopier
per elev visas i tabellen för steg 3.
Skopist

jan 10

febr 10

mars 10

april 10

maj 10

juni 10

sept 10

okt 10

CW

9

24

57

85

123

172

211

254

MP

4

15

55

78

104

153

199

241

PG

6

31

62

93

131

169

217

262

Slutsats: Sjuksköterskor med lång erfarenhet som endoskopiassistenter
kan efter genomgången högskoleutbildning med framgång snabbt tränas
att bli självständiga endoskopister för diagnostisk EGD-skopi.
PO-25
Kvalitet och patientnöjdhet vid EGD-skopi utförd av sjuksköterskor
Pengel, M.; Gallardo, P.; Wallenkampf, C.; Löfberg, R.; Lördal, M.; Lavö, B.
Bakgrund: Sedan 2010 har tre sjuksköterskor som genomgått högskoleutbildning till endoskopister självständigt utfört EGD-skopi. Vi har utvärderat
resultat, kliniska fynd och patientnöjdhet perioden 1 juni -31 december
2010 och jämför detta med gastroskopier utfördsa av läkare motsvarande
period 2009.
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Metod: Ur journalsystemet Medidoc har data avseende fynd och premedicinering hämtats. Patientens upplevelse har utvärderats med enkät på
ett urval av patienterna.
Resultat:
Sjuksköterskor 2010

Läkare 2009

Antal undersökningar

764

1025

Sedering (midazolam iv) %

20

17

Us avbryts/inkomplett us %

4

1

Biosier tagna %

81

28

Diagnos GE-refluxsjd %

28

39

Gastrit Hp +/-

21

15

Malignitet antal

1

2

Slutsats: Gastroskopier utförda av sjuksköterskor med särskild endoskopiutbildning visar likvärdig patientacceptans, ungefär likvärdiga diagnosfynd, högre biopsifrekvens samt något högre antal avbrutna/inkompletta
undersökningar jämfört med av mycket vana läkare utförda undersökningar.
PO-26
Fastsättning av BRAVO kapsel för pH-mätning utan visuell kontroll
utförd av sjuksköterskor
Bouleau, M.; Reinilä, L.; Malm-Börjesson, I.
Bakgrund: Vid Ersta sjukhus har sedan 2004 pH mätningar i esofagus genomförts med trådlös syramätning. Bravokapsel/pH kapsel med
inmatningssystem är utformat för att placera och ansluta en radiotelemetrisk pH-övervakningsenhet i esofagus med hjälp av endoskopisk eller
manometrisk styrning.( GIVEN Imaging) Nedförandet/fastsättningen av
Bravo kapseln går till så att endoskopisten går ner med gastroskopet,
sköterskan för ner kapseln som sitter på en ledare, bredvid gastroskopet
och kapsel sugs fast och fästs i esofagus. 2005 hade endoskopienheten
långa väntetider för att få en mätning med Bravokapsel, vilket gjorde att de
flesta patienter fick göra pH-mätningen med den traditionella pH-mätning
sonden. Sonden stoppas ner via näsan ner i esofagus och kopplas till
en extern mottagare, som kopplas ihop med sonden. Detta innebär, att
sonden syns då den sticker ut ur näsan. Patienten är ihopkopplad med
mottagaren och har svårt att t.ex. duscha mätningsdygnet. Våren 2005
blev tre sjuksköterskor utbildade av Dr Bengt Håkanson får att utföra trådlöst kapselnedsättning utan visuell kontroll i samband med manometri.
Metod: Utförs alltid av 2 sjuksköterskor. LES identifieras vid manometrin
och kapseln placerar 6cm ovanför LES. De flesta patienterna för via
munnen svalgbedövning. Mätningen sker sedan trådlöst i 48 h. Dosan
kan stoppas i fickan eller sättas fast i byxlinningen. Patienten kan under
mätningen leva som vanligt. Önskar patienten sedering eller narkos sätter
sjuksköterskan kapseln i samband med gastroskopin tillsammans med
endoskopisten.
Syfte: Minskade väntetider. Minskat obehag får patienten. Säkrare resultat med längre mätningsperiod. Konklusion
Konklusion: Blind fastsättning av pH mätning med Bravokapsel ger mindre
besvär jämfört med att den sätts i samband med gastroskopi. Patienten
kan leva som vanligt, 48 h mätning ger säkrare resultat, mindre obehag
jämfört med mätning med sond. I dagsläget har vi sjuksköterskor på
endoskopienheten på Erstasjukhus sen 2005 utfört ca 600 stycken. Inga
kända komplikationer har tillstött.
PO-27
Lyckad behandling av benign kolorektal anastomosstriktur
med en biodegraderbar stent
Toth, E.; Nielsen, J.; Nemeth, A.; Wurm Johansson, G.; Syk, I.; Mangell, P.;
Almqvist, P.; Thorlacius, H.
Bakgrund: Användning av metallstentar har blivit rutin som del i en palliativ behandling eller som “bridge-to-surgery” hos patienter med malign
obstruktion i kolon. Däremot är metallstentar är inte lämpliga som behandling av benigna tillstånd i kolon. På senare tid har biodegraderbara stentar
utvecklats för användning i den övre gastrointestinalkanalen men de har
inte använts för behandling av benigna tillstånd i kolon. Vi presenterar
det första fallet i världen med benign striktur i en kolorektal anastomos
som framgångsrikt behandlats med en biodegraderbar stent.
Metod: En 68-årig man genomgick Hartmanns operation pga. perforerad
divertikulit. Efter nedläggningen av sigmoidostomin utvecklade patienten
en symtomgivande striktur i den kolorektala anastomosen. Patienten
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genomgick tre endoskopiska dilatationer men fick kliniska recidiv efter
varje behandling. På grund av omfattande co-morbiditet var patienten inte
lämplig för kirurgisk åtgärd av anastomosstrikturen. Som alternativ valdes
därför stentbehandling med en självexpanderande biodegraderbar SX-Ella
stent (diameter 25 mm och längd 80 mm).
Resultat: Stentbehandlingen genomfördes under sedering. Lumen i strikturen bedömdes vara mindre än 5 mm i diameter. Med en ERCP kateter
kanylerades strikturen och anatomin kartlades med kontrastutgjutning.
Strikturen ballongdilaterades upp till 12 mm i diameter under genomlysning. Den biodegraderbara stenten infördes via ledare och öppnades mitt
i strikturen. Efter fyra dagar kontrollskoperades patienten med stenten
på adekvat plats och dilaterades upp till 15 mm. Stenten kontrollerades efter en och två månader utan anmärkning. Sex månader senare är
patienten fortfarande besvärsfri, varvid koloskopi visade att stenten hade
resorberats samt att lumen minskat till 8 mm och därför dilaterades upp
till 18 mm. Vi har nu följt patienten i två år efter stentinläggningen och
han är fortfarande besvärsfri. Inga komplikationer har noterats sedan
stentbehandlingen genomfördes.
Slutsats: Vårt fall demonstrerar att användning av biodegraderbara stentar
är en möjlig behandlingsstrategi vid benigna strikturer även i den nedre
gastrointestinalkanalen.
PO-28
Magnetisk resonans tomografi och datortomografi missar majoriteten
av pankreastumörer hos patienter med multipel endokrin neoplasi typ-1
jämfört med endoskopiskt ultraljud
Wurm Johansson, G.; Toth, E.; Thorlacius, H.
Bakgrund: Patienter med multipel endokrin neoplasi typ-1 (MEN-1) har
ökad risk för att utveckla neuroendokrina tumörer i pankreas. Bilddokumentation har en viktig roll både i den preoperativa lokaliseringen av
primärtumören och i uppföljningen. Magnetisk resonans tomografi (MRT)
och datortomografi (DT) utförs konventionellt på dessa patienter även om
data indikerar att endoskopiskt ultraljud (EUS) kan vara en känsligare
modalitet för att upptäcka tumörer i pankreas.
Metod: Syftet med denna studie var att undersöka det diagnostiska
värdet av MRT och DT jämfört med EUS för diagnostiken av pankreastumörer hos MEN-1 patienter. 209 patienter undersöktes med EUS mellan
2008 - 2010, varav 26 (13%) patienter med MEN-1. Linjärt endoskopiskt
ultraljud utfördes på alla dessa patienter, MRT pankreas gjordes på 17
och DT buk gjordes 8 av dessa patienter. Finnål aspiration (FNA) utfördes
i 8 (31%) fall.
Resultat: MRT fynden korresponderade med EUS i 4 av 14 fall (29 %).
DT resultaten korresponderade med EUS i 3 av 8 patienter (38 %). Kombinerat MRT och DT korresponderade med EUS i ett fall av 4 (25 %). MRT
och/eller DT resultaten motsvarade EUS fynden endast när det inte fanns
någon eller endast en lesion i pankreas. I alla 13 MEN-1-patienter med
mer än en pankreaslesion fanns ingen överensstämmelse mellan MRT
och/eller DT och EUS. MRT och DT kunde inte upptäcka någon förändring
hos 8 av dessa 13 patienter (61%) med mer än en lesion i pankreas. Fem
av 8 MEN-1-patienter som genomgick EUS-FNA resulterade i en avgörande
cytologisk diagnos (63%).
Slutsats: Både MRT och DT är sämre än EUS på att detektera pankreastumörer i MEN-1-patienter. I mer än hälften av patienterna upptäcker MRT
och DT inte pankreaslesioner som ses med EUS. EUS bör betraktas som
det första valet bland bilddiagnostiska modaliteter för tumörer i pankreas
hos MEN-1-patienter.
PO-29
Kan F-kalprotektin användas för prioritering inför koloskopi avseende
koloncancer?
Lundgren, D.; Karling, P.
Bakgrund: Behovet av koloskopiundersökning överskrider ofta tillgången,
varvid väntetider för koloskopi är ett problem vid många enheter. Vi vill
undersöka om F-kalprotektin är användningsbart som prioriteringsverktyg
inför koloskopi.
Metod: Under perioden 2007-2010 fick alla som kallades för koloskopi
erbjudandet att lämna F-kalprotektin prov innan tarmrengörningen. Koloskopiundersökningen gjordes utan vetskap om F-kalprotektinvärdet.
Resultat: Vi fann 30 (4.6%) koloncancer fall (medianålder 73 år; 51-88
år) och 80 (12%) fall av adenom (medianålder 68 år; 42-88 år) av sammanlagt 654 individer som deltog i studien. 373 (57 %) individer hade
normal koloskopi (inklusive divertiklar och hemoroijder). 27 av patienterna
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med cancer, 62 med adenom samt 304 av de med normal koloskpi hade
användbara F-kalprotektin prov. Som cut-off värde för F-kalprotektin valde
vi 100 mg/kg. Nedan tabell visar andelen med ett F-kalprotektin över
100 mg/kg.
Andelen med F-kalprotektin över 100 mg/kg
Normal koloskopi

66/304 (21.7%)

Något patologiskt fynd

91/236 (38.6%)

Adenom

19/62 (30.6%)

Cancer

18/27 (66.7%)

11.5% av individerna med ett F-kalprotektin över 100 mg/kg hade koloncancer och 58% hade något patologiskt fynd.
Slutsats: F-kalprotektin är en användbar variabel för att prioritera inför
koloskopi avseende koloncancer men även för att hitta andra patologiska
fynd.
PO-30
CCK2-receptorantagonisten YF476 förhindrar non-steroida antiinflammatoriska läkemedel att orsaka magsår genom att hämmad syrasekretion
via regulatoriska magsäckspeptider
Hellström, P.M.; Rudholm-Feldreich, T.; Campbell, C.A.; Gillberg, L.; Boyce,
M.; Näslund, E.
Bakgrund: Det är väl känt att non-steroida antiinflammatoriska läkemedel
(NSAID) orsakar sår i magsäcken hos 20% av de som exponeras för standarddoser av NSAID. Detta har lett fram till att NSAID kan användas som
en experimentell modell för magsår på djur. YF476 är en helt ny substans
som utövar sin effekt genom att blockera parietalcellens CCK2-receptorer
som medierar gastrinets syrasekretionsstimulerande effekt.
Målsättning: Att studera effekter av CCK2-receptorantagonisten YF476
på magsäckens pH, plasmanivåer av mag-tarmpeptider, genexpression
av peptider och deras receptorer för prevention av diklofenak (NSAID)orsakade magsår hos råtta.
Material och metoder: En Bravo-kapsel implanterades i ventrikeln för att
mäta pH kontinuerligt under fem dygn. Katetrar implanterades i magsäck
och jugularven för administrering av läkemedel och blodprovstagning.
Plasma och magsäcksvävnad analyserade på gastrin, ghrelin, somatostatin
och deras respektive receptorer, CCK2, GHSR1a, SSTR2 samt inducerbart
kvävoxidsyntas (iNOS) med immunoassayer och kvantitativ real-tids PCR.
Resultat: Magsäckens pH under 24 timmar var 2,3±0,6 på kontroller med
variation 19±4% under studiedagarna. Efter YF46 ökade pH till 3,5±0,3
(p<0,001). Sårindex visade gastroprotektiva effekter av YF476 och esomeprazol mot NSAID-orsakade sår jämfört med kontroll (4,8±2,4, p<0,001;
5,4±1,1, p<0,01; kontroll 70±14 mm). Efter YF476 ökade plasma ghrelin och somatostatin 12- respektive 6-faldigt (båda p<0,001), emedan
gastrin var oförändrat. Genuttryck av gastrin, ghrelin, somatostatin och
receptorerna CCK2 och SSTR2 i magsäcken förändrades inte, emedan
ghrelinreceptorn GHRS1a minskade jämfört med kontroll (p=0,026). Diklofenak gav en 30-faldig ökning av genuttrycket för iNOS i magsäcken,
300-faldig ökning av uttrycket för gastrin (p<0,01) och nära 20-faldig
ökning av uttrycket för CCK2-receptorn (p<0,05). Ghrelin och somatostatin
samt deras respektive receptorer var oförändrade.
Konklusion: CCK2-receptorantagonisten YF476 ökar magsäckens pH
utan samtidig hypergastrinemi. Andra magsäckspeptider, ghrelin och
somatostatin, ökade i perifer cirkulation medan uttrycket för peptider och
deras respektive receptorer i vävnad var oförändrade, utom för ghrelin vars
receptoruttryck ökade efter behandling med NSAID. YF476 kan således
förhindra NSAID-orsakade magsår genom hämning av syrasekretionen
via somatostatin och ghrelin trots överuttryckt gastrin och CCK2-receptor.
PO-31
Den hungriga magen: sjukdom och läkemedel
Hellström, P.M.; Näslund, E.; Sanger, G.
Bakgrund: Vid hunger uppträder skurar av motoriska kontraktioner med
hög amplitud i magsäcken och tunntarmen. Denna skur av kontraktionsvågor utgör en del av en cykel med vila och aktivitet, fas III av det migrerande
motorkomplexet (MMC). Denna fas III har ansetts vara en städningsfas
av mag-tarmkanalen, vilken skall föregå nästa måltid och således bereda
väg för leverans av nästa måltid. Men det finns också en annan, kanske
mer betydelsefull roll för fas III, nämligen att reglera vår basala aptit
därmed utgöra en väsentlig återkoppling för signal om intag av föda.
Många mag-tarmhormoner har på olika sätt samband med cykliciteten
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i mag-tarmkanalen, men det är främst motilin och ghrelin som direkt
har kunnat kopplas till magsäcken motorik och ”hungersugningar” och
födointag i det korta perspektivet. Andra endokrina och adipokina substanser tycks däremot ha betydelse för födointag i ett längre perspektiv
och metabol termostat.
Målsättning: Att penetrera aktuell litteratur och egna resultat för att
presentera aktuell information över stimulering av magsäckens motilitet
med nya peptiderga magsäcksstimulerande gastrokinetika
Material och metoder: Studier in vitro på magsäckens muskelvävnad
samt magsäckstömning in vivo med skintigrafisk teknik efter farmakologisk stimulering med ghrelin- och motilinreceptoragonister.
Resultat: Genen för ghrelin-uttryck har en komplicerad fysiologi som särfaller i tre olika produkter: Ghrelin i oktanoylerad form, des-acyl-ghrelin
som bildas vid post-translationell modifiering av genuttrycket och obestatin. Vilka receptorer som påverkas av des-acyl-ghrelin och obestatin
är hittills okända, men peptiderna i sig kan utöva effekter som uppväger
effekterna av ghrelin antingen som en direkt eller indirekt verkan. Data
talar för att biologiska effekter av ghrelin också modifieras av de parallellt
uttryckta genprodukterna des-acyl-ghrelin och obestatin.
Konklusion: Ny kunskap inom området för magsäckens tömning och styrning via mag-tarmkanalens peptidhormoner kan ge oss ytterligare kunskap
om olika orsaksmekanismer för såväl aptit som avvikelser och sjukdom
i magsäcken samt dess tömning av näringsämnen för absorption från
tunntarmen. Effekter av ghrelin- och motilinanaloger är idag ledande i
utvecklingen av gastrokinetiska substanser för hypomotilitet och gastropares med metaboliska sekundära effekter.
PO-32
Glutenfri kost och långtidsanvändning av havre till barn med celiaki
Tapsas, D.; Fälth-Magnusson, K.; Hollen, E.
Bakgrund: Den enda kända behandlingen för celiaki (CD) är glutenfri diet
(GFD), som läker tarmens skada i de flesta fall. Inledningsvis innebar
glutenfri kost att avstå från vete, råg, korn och havre. Nyligen introducerades havreprodukter fria från veteföroreningar, och dessa har godkänts
för GFD, först för vuxna och senare även för barn. Dock finns rapporter
som indikerar att alla CD-patienter inte kan tolerera havre och noggrann
uppföljning av dessa patienter rekommenderas. Såvitt vi vet finns det
ingen tidigare långtidsuppföljning av barn som använder havre i GFD och
också få rapporter om barnens allmänna följsamhet till GFD.
Hypotes: Barn och ungdomar håller sin GFD och majoriteten av dem
använder ren havre i kosten utan komplikationer vad gäller välbefinnande.
Metod: En kostenkät har utarbetats av barndietister vid 4 barnkliniker i
sydöstra Sverige och denna enkät har använts för samtliga kontroller av
CD-pediatriska patienter i regionen. 316 enkäter har besvarats.
Resultat: Majoriteten av patienterna (96,8%) äter en strikt glutenfri kost.
Många av dem (83,2%) har ätit gluten av misstag vid olika tillfällen i det
dagliga livet. De flesta misstag (65,7%) ägde rum när patienterna utanför hemmiljön. Nästan 2/3 av individerna (61,5%) beskriver att de hade
symptom efter konsumtion av gluten. 38% av patienterna konsumerade
endast små mängder av gluten (c: a 1,5 gr) och deras symtom inträffade
mestadels under de första tre timmar efter intaget (67,8%). 82,9 % av
barnen inkluderar havre i GFD, och den genomsnittliga tiden för havre
konsumtionen var 3,5 år. Endast 5,9% av patienterna som inte äter havre,
avstår från havre på grund av symtom efter intaget. 81,9% äter ”ren” havre
och 45,3% konsumerar havre <1 gång / vecka.
Slutsatser: Den allmänna följsamheten till GFD är tillfredsställande. Flertalet CD patienter använder havre i sin GFD, och detta synes gå bra även
vid långtidsanvändning.
PO-33
Transcriptional progression of atrophic gastritis development reveals
the molecular details of antralization of the corpus mucosa
Nookaew, I.; Thorell, K.; Worah, K.; Wang, S.; Pettersson, S.; Sjövall, H.;
Nielsen, J.; Lundin, B.S.
Background: Gastric cancer is the second most common cause of cancer
death in the world, and is mostly affecting low- and middle-income countries. Understanding the mechanisms of gastric carcinogenesis is important for further discovery of new prognosis markers. The majority of gastric
cancer cases are believed to be caused by chronic infection with the
gastric bacterium Helicobacter pylori. This infection in some cases lead
to development of atrophic gastritis in the corpus mucosa, which is an
important predisposing condition to gastric cancer development.

39

abstrakt gastrodagarna

Method: In this study human biopsies from different stages of pre-cancer
development were taken from both antrum and corpus region of the
stomach. These included H. pylori uninfected individuals (Hp-), H. pyloriinfected without corpus atrophy (Hp+) and H. pylori-infected with atrophic
gastritis (Atr). Genome-wide expression analysis was performed for all
samples using Illumina Beadchip arrays. The transcriptome data was
then analyzed by methods including clustering and advanced integrated
analysis. These systemic approaches enabled us to underline the genes
related to development of atrophic corpus gastritis.
Results: In atrophy patients, we found firm evidence for the depletion
of the differential expression between antrum and corpus mucosa. We
could also show that the similarities of gene expression between antrum
and corpus mucosa in atrophic gastritis is caused by transcriptional loss
of corpus- specific gene groups, such as genes associated with acid
production and energy metabolism. In parallel with antralization, corpus
atrophy was also associated with increased expression of gene groups
related to inflammation and cell signaling. In addition to a decrease of a
substantial number of corpus-specific genes in atrophic mucosa, there
was an almost equally large set of genes, which were markedly up regulated in the corpus tissue of atrophy patients. In order to search for genes
that may be used as markers for corpus atrophy, we further investigated
which genes were most strongly down regulated in the corpus mucosa
of atrophy patients. The most pronounced gene was shown to be acidic
chitinase, CHIA and the almost complete loss of CHIA expression in the
atrophic corpus mucosa was confirmed with RT-qPCR as well as at protein
level using Western Blot. This suggests CHIA expression is a putative
biomarker for corpus atrophy.
PO-34
Gastrogena muciner från olika individer och sjukdomstillstånd
har varierande effekter på Helicobacter pylori
Skoog, E.; Sjöling, Å.; Navabi, N.; Lindén, S.K.
Bakgrund: Helicobacter pylori infektion kan vara asymptomatisk eller
leda till magsår och magcancer. H. pylori lever huvudsakligen i magens
mukuslager, som till största del består av muciner. Muciner kan, via dess
glykostrukturer, binda till H. pylori, vilket hindrar bakterien att binda direkt
till epitelcellerna. Vissa glykostrukturer har dessutom antibiotisk effekt
på H. pylori. Under infektionens gång kan uttrycket av muciner och dess
glykosylering ändras, vilket kan påverka bakteriens bindningsförmåga och
övriga omgivning. Det har hittills varit okänt vilken roll förändringarna spelar
för infektionens förlopp. I denna studie har vi undersökt hur H. pylori påverkas av muciner från olika vävnader från patienter i olika sjukdomsstadier.
Metod: H. pylori proliferation, bindning och genuttryck har studerats vid
samodling med upprenade mucinprover från tumörprover samt normal
mukosa i tumördrabbad och frisk mage.
Resultat: Muciner från olika patienter visar varierande påverkan på H.
pylori beroende på individuella faktorer och ursprunglig vävnadstyp. Muciner isolerade från vissa patienter stimulerar proliferationen av H. pylori,
medans muciner från andra patienter tycks ha en hämmande påverkan.
Bindningsförmågan till muciner har positivt samband med proliferationsnivån. Muciner isolerade från djup mukosa ger lägre proliferation än
muciner från ytlig mukosa, vilket delvis kan förklaras av lägre bindningsaffinitet till dessa muciner och närvaron av en glykostruktur (α1,4-linked
N-acetylglycosamine) som rapporterats verka antibiotiskt på H. pylori.
Ett av tumörproven ger stark stimulation av H. pylori proliferation, medan
muciner från friska magar visar inhiberande eller ingen effekt. Uttrycket
av gener kan också modifieras då H. pylori interagerar med olika muciner, vilket ytterligare visar att muciner kan reglera H. pylori på olika plan
förutom att fungera som ett fysiskt hinder. Genuttrycksdata indikerar att
vissa gener viktiga för infektionsförloppet samregleras, vilket kan tyda
på att muciner kan reglera uttrycket av dessa gener via en gemensam
regleringsmekanism.
Slutsats: Resultaten visar att förändringar av humana faktorer som mucinexpression och glykosylering kan påverka proliferation och genuttryck
hos H. pylori, vilket indikerar en aktiv roll för dessa förändringar i försvaret
mot H. pylori samt ett dynamiskt samspel mellan bakteri
PO-35
Mucin production rate and turn over in the gastric mucosa
Navabi, N.; Johansson, M.E.V.; Alwan, A.; Hansson, G.; Lindén, S.K.
Background: To protect the epithelial cells of the stomach, the epithelial
cells secrete a mucus layer, which is mainly comprised of the secreted
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mucin MUC5AC. Further protection is provided by a thick glycocalyx on the
apical surface of the epithelial cell, and the cell surface mucin MUC1 is a
major component of the gastric glycocalyx. Mucins are extensively glycosylated high molecular weight glycoproteins. Mucin gene expression and
secretion are regulated both via constitutive and regulated pathways. The
constitutive pathway cause a continuous secretion of sufficient mucin to
maintain the mucus layer washing the mucosal surface, whereas the regulated pathway affords a massive discharge as a response to environmental
and/or (patho)physiological stimuli. Stimulated mucin release can occur
immediately and is accompanied by hydration resulting in approximately a
hundredfold expansion in volume of the secretory granule contents. During
infection and cancer progression, the mucin expression and glycosylation
can be changed. Here we investigate the production rate and turnover of
newly synthesized mucin in the murine stomach. Metabolic incorporation
of an azido GalNAc analog (GalNAz) was used as a non-radioactive method
to perform “pulse-chase” experiments in the whole animal.
Method: In the current experiment uninfected mice were injected intraperitoneally with GalNAz and sacrificed every hour for 12 hours. The stomachs
were fixed, and using immunoflourescence the incorporated GalNAz was
visualized simultaneously with Muc5AC and Muc1.
Result: The results demonstrated that both the membrane bound and
secreted mucins were labeled with GalNaz, but the speed from start of
glycosylation to “final destination” was much faster for the membrane
bound mucin to get to the glycocalyx than for the secretory mucins to get
secreted into the mucus layer.
Conclusion: Further studies investigating the effect of acute and chronic
Helicobacter pylori infection on mucin production rate and turn over are
on the way.
PO-36
Probiotic supplementation with Lactobacillus reuteri is associated with
a reduced allergen responsiveness at two years of age
Forsberg, A.; Abrahamsson, T.R.; Jenmalm, M.C.
Background: The increased prevalence of allergic disease in industrialised countries may be due to a decreased microbial exposure and
altered gut colonization during pregnancy and infancy. We have previously
shown that supplementation with the probiotic strain Lactobacillus reuteri, compared to placebo, to pregnant mothers from pregnancy week 36
and to their child during the first year of age, significantly decreased the
incidence of IgE-associated eczema at an age of two years. To investigate
the effect of probiotic supplementation on the adaptive immune response
to allergens up to the age of two years.
Methods: PBMC were collected at birth, 6, 12 and 24 months from 61
children and cultured with ovalbumin-, birch-, and cat allergens for 6 days
as well as PHA for 24 hours. Cytokine and chemokine secretion was
determined using an in house multiplexed Luminex assay and ELISA.
Results: Probiotic supplementation was associated with a reduced
cat-allergen induced secretion of IL-5 and IL-13 at 6 months (p=0.012
and p=0.009), IL-10 at birth and at 12 months (p=0.001 and p=0.009)
and IFN-g at 24 months (p=0.007). Children who received L reuteri, as
compared to placebo, also secreted lower levels of the Th2-associated
chemokine CCL22 at 24 months after stimulation with birch (p=0.018),
cat (p=0.046) and PHA (p=0.012), whereas the secretion of the Th1associated chemokine CXCL10 was not affected by probiotic treatment.
Conclusion: The underlying effect of the probiotic supplementation with
Lactobacillus reuteri to prevent childhood IgE associated eczema at the
age of two years could be dependent on a reduced allergen responsiveness during infancy.
PO-37
Biological membranes extracted from green leaves increases the barrier
properties of the intestine
Montelius, C.; Weström, B.; Rayner, M.; Emek, S.C.; Albertsson, P.Å.; ErlansonAlbertsson, C.
Background: Thylakoid membranes, biological membranes derived from
chloroplast membranes in green leaves, have previously been show to
retard fat digestion and lower blood glucose levels after oral intake. To
investigate this effect further, and how thylakoids could possibly affect
the passage and permeability of macronutrients over rat intestine, an in
vitro study was carried out.
Method: Intestinal segments dissected from rat were mounted in Ussing
chambers with modified Krebs buffer containing glucose, oleic acid and
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NaTDC. The marker molecules, [H3] or [C14]-methyl-glucose, FITC-dextran
(4 kD) and ovalbumin (45 kD), were added on the mucosal side of the
intestine together with different concentrations of thylakoids, and the
passage of the marker molecules was measured on the serosal side.
Result: The results show that thylakoid membranes retard the uptake
of methyl-glucose in a dose-dependent way (fig. 1). In addition, the passage of the macromolecular markers FITC-dextran and ovalbumin was
decreased in the same way. By using electron microscopy, the thylakoids
appear to be attached on the mucosal surface of the intestine (fig 2). A
mechanism is thus suggested that thylakoids delay the passage of the
marker molecules by sterical hindrance.
Conclusion: This is the first time biological membranes have been shown
to influence the transport of molecules over the intestinal wall in vitro,
and our results indicate that thylakoid membranes may be useful both to
control intestinal absorption of glucose, an important factor in hyperglycaemia and diabetes, and also to enhance the intestinal barrier properties of the intestine, thus preventing leakage during stressful intestinal
conditions and diseases.

Resultat: Under perioden 2006 - 2011 har 81 patienter genomgått 97
ingrepp (medelålder 54, range 25-76). Vanligaste ingreppet är TIPS,
69/97 (71,1%), följt av levervensflebografi med stentinläggning, 13/97
(13,4%), rekanaliseringar/TIPS re-intervention, 8/97 (8,3%) samt övriga
(stentning och trombolys av mesenterialvenstrombos, intravasal embolisering av fundusvaricer via mjälten), 7/97 (7,2%). Fastställd genes till
portal hypertension var cirrhos i 71/79 (90%) och levernära tromboser i
8/79 (10%). Symtomdiagnos som ledde till intervention var varicerblödning 42/69 (61%) och ascites 27/69 (39%). Före TIPS noterades ChildPugh score, median 9 poäng (range: 6-12) och MELD score, median 10
poäng (range:6-16). HVPG mättes före TIPS, medel 18 mmHg (range:
10-27) som sänktes signifikant efter TIPS till medel 7 mmHg (range:
4-15). Komplikationer alla kategorier noterades i 20/97 (21%) ingrepp.
Två procedurrelaterade dödsfall varav ett inom två dygn i multiorgansvikt
relaterat till lever och blödningschock och en patient som utvecklade
hjärtinfarkt/hjärtsvikt tre dygn efter initialt lyckad TIPS, denna patient
var på väntelista för levertransplantation men avled efter ett par veckor
till följd av hjärtsvikt. Resterande 18/97 (18,5%) komplikationer har varit
övergående och/eller åtgärdbara.
Slutsats: TIPS är ett säkert ingrepp i vana händer som kan vara livräddande vid akut portal blödning och förbättra en refraktär ascitessituation.
Komplikationer förekommer men är åtgärdbara.

Fig. 2: A transmission electron micrograph showing thylakoids attached
to the mucous layer of the intestine.

PO-39
Transarteriell kemoembolisering av hepatocellulär cancer: en jämförelse
mellan lipiodol och doxorubicin drug eluting beads – liknande effekt,
men ökad tolererbarhet
Seth, E.; Azodi, O.; Karalli, A.; Wahlin, S.; Isaksson, B.; Stål, P.
Bakgrund: Transarteriell kemoembolisering (TACE) är en palliativ behandling för intermediär hepatocellulär cancer (HCC) under vilken man injicerar cellgifter direkt in i tumören via tillförande artär. Traditionellt har
en emulsion av doxorubicin och lipiodol (cTACE) injicerats följt av ett
emboliserande ämne. Det nyare bärarmedlet drug eluting beads (DEB) är
mikrosfärer som både långsamt frisätter cellgifter i tumören och emboliserar tillförande kärl. Studier har visat på en minskad systemisk spridning
av cellgifter och en ökad tumörrespons med DEB. En mindre, retrospektiv studie har indikerat att DEB ger förlängd överlevnad. I föreliggande
retrospektiva studie jämförs överlevnad, tumörrespons, biverkningar och
säkerhet mellan cTACE och DEB.
Metod: Samtliga 142 patienter som behandlats med TACE på Karolinska
sjukhuset, Huddinge under perioden 04-01-01 – 10-09-01 inkluderades i
studien. Överlevnad, tid till progress, tumörrespons samt biverkningar analyserades. Kliniska data hämtades från patientjournaler. Tumörrespons
utvärderades en månad efter behandling. Biverkningar och komplikationer
inom en månad från behandling dokumenterades.
Resultat: Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan cTACE och DEB
avseende överlevnad och tid till tumörprogress. En trend mot ökad tumörrespons sågs i DEB-gruppen, dock ej statistiskt signifikant. TACE med DEB
visade en ökad tolererbarhet med färre tillfällen av postemboliseringssyndrom (62,0 % vs. 89,6 % för cTACE; P-värde <0,0001). Inga skillnader
sågs gällande allvarliga komplikationer.
Slutsats:I vårt material sågs ingen fördel med DEB avseende överlevnad,
tid till progress eller tumörrespons, även om en trend noterades mot
ökad tumörrespons. DEB är en lika säker modalitet som cTACE, och har
bättre tolererbarhet.

PO-38
Erfarenheter av radiologisk intervention vid levercirrhos: indikationer
och resultat på 81 patienter, 2006-2010
Rorsman, F.; Eriksson, L.G.; Nyman, R.; Sangfelt, P.; Frödin, J.
Bakgrund: Interventionella radiologiska ingrepp som transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS), stentning/trombolys av trombotiserade levervener och portasystemet liksom tryckmätningar av den sk
hepatiska venösa tryckgradienten (HVPG) är ingrepp som allt mer utnyttjas
inom hepatologin. Indikationer för ingreppen har de senaste åren expanderat och kriteria liksom timing för ingreppen har modifierats. Vi rapporterar
nu från de första 81 patienterna som handlagts i Uppsala.
Metod: Retrospektiv genomgång av alla interventionsingrepp relaterade
till levercirrhos och levernära trombotiska komplikationer under åren
januari 2006 – januari 2011. Ingreppen handläggs i multidiciplinärt team
bestående av medicinsk hepatolog, interventionell radiolog och intensivvårdsläkare med dygnet runt verksamhet.

PO-40
Alkoholintag hos patienter med primär skleroserande kolangit och dess
betydelse för cirrhosutveckling
Hagström, H.; Stokkeland, K.; Stål, P.; Bergquist, A.
Bakgrund: Alkoholens effekt för fibrosprogress hos patienter med primär
skleroserande kolangit (PSC) är okänd. Det finns för närvarande inga
rekommendationer kring vad som kan betraktas som en säker alkoholkonsumtion hos patienter med PSC. Vårt mål var att studera alkoholintaget hos en kohort PSC-patienter och se om en låg-måttlig konsumtion
påverkade utvecklingen av fibros.
Metod: 99 patienter med PSC utvärderades med hjälp av det validerade
instrumentet Lifetime Drinking History (LDH) där vi studerade alkoholintag
före och efter PSC-diagnos. Leverfunktionsparametrar, PEth- och CDTvärden mättes. Leverstelhet mättes med hjälp av transient elastografi.
Cirrhos definierades som elastografivärden ≥17.3 kPa eller kliniska / histologiska tecken till cirrhos. Patienter delades efter detta in i två grupper,

Fig. 1: The uptake of glucose over rat intestine examined over time. The
uptake of methyl-glucose was retarded in a dose-dependent way in the
presence of thylakoids.
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cirrhotiker och icke-cirrhotiker. Wilcoxon signed rank test, Mann-Whitney
u-test och Students t-test användes för statistiska beräkningar.
Resultat: Medelvärdet för antal intagna enheter (ca 12 g/enhet) alkohol
var 11.4 per vecka (medianvärde 7.2). 91 % av patienterna redovisade
ett alkoholintag på i snitt <1 enhet per dag. 89.9 % hade normala CDT
och PEth-värden. Patienterna redovisade i medel 10 episoder med berusningsdrickande per år (medianvärde 2.5). Det fanns ingen signifikant
skillnad i vare sig totalt antal enheter alkohol, antal enheter per år eller
antal tillfällen med berusningsdrickande före och efter diagnos mellan
cirrhotiker / icke-cirrhotiker. 34% av patienterna uppgav på direkt fråga
ett minskat alkoholintag i samband med diagnos, detta kunde dock ej
verifieras i LDH-formuläret; vare sig antal enheter per år eller antal tillfällen
med berusningsdrickande ändrades signifikant efter diagnos. Gruppen
med cirrhotiker hade en signifikant längre sjukdomsduration och sämre
biokemisk profil än gruppen utan cirrhos. BMI-värden var ej signifikant
annorlunda mellan cirrhotiker och icke-cirrhotiker.
Slutsats: Vår kohort med PSC-patienter hade en låg generell alkoholkonsumtion och få tillfällen med berusningsdrickande. Alkoholintag och
tillfällen med berusningsdrickande ändrade sig inte signifikant efter diagnos. Patienter med cirrhos hade inte en högre konsumtion av alkohol än
icke-cirrhotiker. Vi fann inga belägg för att en låg alkoholkonsumtion (<1
enhet per dag) påverkade risken för cirrhosutveckling.
PO-41
Etiologi, diagnostik, och behandling vid kronisk och recidiverande
pankreatit hos barn
Lindgren, F.; Casswall, T.; Albiin, N.; Husén, M.; Beijer, E.; Arnelo, U.; Löhr, J.M.
Bakgrund: Diagnosticera pankreatit hos barn och ungdomar är svårt,
då dessa tillstånd är ovanliga och symptomen ofta förväxlas med andra
sjukdomar. Riktlinjer för att klassificera, diagnosticera och behandla pankreatit hos barn grundar sig ofta på data baserat på vuxna. Syftet är att
karaktärisera klinik, etiologi, diagnostik, behandling och utfall hos barn
med kronisk (KP) eller recidiverande pankreatit (RP) vid en regionklinik.
Metod: En retrospektiv journalgenomgång 2004-2011 på barn och ungdomar med RP (≥ 2 episoder av akut pankreatit) eller KP, baserat på
symptom, radiologi och/eller stegring av p-pankreasamylas/-lipas ≥ 3
gånger övre normalvärdet.
Resultat: 40 patienter (24 flickor) ingick i studien. Medianålder vid diagnos var 10 år (0,8-15,8). Barnen fördelade sig jämnt mellan grupperna
för KP respektive RP. Den vanligaste orsaken i hela gruppen var hereditär
(30%) och gallvägsorsakad (17,5%), misstänkt autoimmun pankreatit
eller IBD-relaterad (12,5%), läkemedel (10%), idiopatisk (10%), strukturell (7,5%), trauma (7,5%) samt metabol- och systemsjukdom vardera
(2,5%). En patient avled i komplikation till sin grundsjukdom - annan
än pankreatit. Utredning: 37 patienter (92,5%) undersöktes med MR,
majoriteten med ett speciellt pankreasprogram: inkl. MRCP ± MR med
sekretinstimulering. Näst vanligast var DT. EUS och ERCP utfördes i vardera 37,5 %. 23 patienter (57,5 %) hade symptom och/eller undersökningsresultat tydande på exokrin pankreasinsufficiens varav 6 (15%) med
diabetes, patologisk glukos-/Bergmanbelastning eller HbA1c. Behandling:
8 patienter (20%) genomgick pankreas eller gallvägskirurgi och 15 (37,5%)
terapeutisk ERCP. 25 (62,5%) fick farmakologisk behandling, vanligast var
pankreasenzymer (45%). 9 patienter (22,5%) erhöll vare sig kirurgisk eller
medicinsk behandling för sin sjukdom.
Slutsats: Detta är den första kohortstudien på barn med KP och RP i
Norden. Genetiska mutationer och gallvägssjukdomar var vanligast och
förekom i nästan hälften av fallen. Majoriteten av patienterna utreddes
med MR. 78% av patienterna fick medicinsk och/eller kirurgisk behandling
och 58% hade tecken på endokrin- eller exokrin funktionsnedsättning.
Komplexiteten i utredning och behandling av barn med KP och RP samt
risken för komplikationer, fordrar multidisciplinär erfarenhet av pediatrisk
pankreatologi som finns vid regionklinik.
PO-42
Utredning, behandling och uppföljning av kronisk pankreatit
Boström Holm, E.; Benjaminsson, P.; Gasslander, T.
Bakgrund: Kronisk pankreatit (KP) med incidensen 5-6/100 000, leder till
exokrin och endokrin funktionsnedsättning. Genesen är hos 70% långvarig
etylöverkonsumtion. Andra, ovanligare, orsaker finns, hos ca 15-20% förblir
orsaken okänd. KP medför ökad risk för pankreascancer. Dominerande
symtom är smärtor, men även steatorré, malabsorption och diabetes.
CT och ERCP är gold standard för diagnos, men även MRCP, ultraljud och
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endoskopiskt ultraljud är säkra metoder. Behandling innebär bl a alkoholoch tobaksabstinens, analgetika, enzymsubstitution och vid autoimmun
genes, steroider. Kirurgisk behandling syftar till dekompression av gångsystemet. Bakgrund till studien var en misstanke om delay från symtom
till diagnos och till adekvat behandling, samt icke klarlagd genes.
Metod: Retrospektiv journalstudie av alla som fått diagnosen KP 20052009 på Universitetssjukhuset i Linköping.
Resultat: Data visas som median (range). Studien omfattade 28 patienter,10 ♀ och 18 ♂. Ålder vid diagnos (n=20) var 53 år (27-87). 3 avled
under tidsperioden, två relaterat till pankreascancer och en till aspiration
efter ERCP. Tid från symtomdebut till diagnos (n=20) var 19 månader (1
- > 36). Sjukdomsduration (symtom-2009 el död):14 år (3-31). Vårddygn
före diagnos (n=15) 7 (0-35). Vårddygn efter diagnos (n=22): 66 (4-273).
Diagnos (n=23): sattes med CT (61%), ultraljud (4%), ERCP (36%) MRCP
(7%) och enbart klinik (7%). Genes: alkohol 14, oklart 12. Dominerande
symtom: smärta (36% hade analgetika, ingen morfin). 86% med enzymersättning. 25% med diabetes. Cystor sågs hos 46%, varav 61% genomgick
någon form av intervention (över hälften med öppen kirurgi). De flesta
följs på kirurgmottagning (39%) eller hos gastroenterolog (25%), 7% på
vårdcentral, 18% följs ej.
Slutsats: Patienter med KP är en liten grupp med hög vårdkonsumtion.
Delay på 19 månader för diagnos uppfattas som lång tid. Diagnos har
ställts med röntgen hos de flesta vilket är väntat. MRCP hade använts
hos<10% och i två fall var diagnos ställd endast på klinik. De flesta
behandlas med enzymersättning och analgetika, ej morfin. Nästan hälften
utvecklade cystor och 2/3-delar av dessa åtgärdades, med öppen kirurgi
hos över hälften. 2 patienter utvecklade pankreascancer. En stor variation
sågs gällande uppföljning, nära 20% hade ej dokumenterad sådan. Det
är av stor vikt att detta sker på en enhet där specialintresse finns och
att dessa patienter vid svårbehandlade/svårtolkade symptom (smärta,
cancermisstanke) ska bedömas där.
PO-43
Kolontransittidens betydelse för avvikande tarmtömningsvana,
IBS-symtom och psykologiska symtom
Törnblom, H.; Sadik, R.; Abrahamsson, H.; Simrén, M.
Bakgrund: Avvikande kolontransit har föreslagits vara den viktigaste
patofyiologiska avvikelserna vid funktionell tarmsjukdom. Betydelsen av
kolontransittiden (CTT) för symtomen vid IBS är dock fortfarande oklart.
I denna studie mättes total och segmentell CTT i en stor grupp av IBSpatienter och värderade dess relation till fysiska och psykiska symtom
samt till demografiska faktorer.
Metod: Total och segmentell CTT undersöktes med röntgentäta markörer
hos 367 patienter med IBS (280 kvinnor, 87 män; medelålder 38 (18-69)
år). Dessa resultat jämfördes med etablerade normalvärden hos män och
kvinnor utan mag-tarmsymtom (Sadik et al SJG 2003). Patienterna registrerade tarmtömningsfrekvens och avföringskonsistens (Bristol Stool Form
scale) under CTT-mätningsveckan och ifyllde frågeformulär som värderar
GI-symtom (GSRS-IBS or IBS-SSS) och psykologiska symtom (Hospital
Anxiety and Depression Scale).
Resultat: Var normal hos 293 patienter (80%). Snabb CTT registrerades hos 53 patienter (14%) och 21 patienter (6%) hade långsam CTT.
Subgruppering av IBS enligt Rome III kriterierna var associerat till avvikande CTT (p<0,0001) – snabb CTT var vanligare vid IBS-D (diarré) (77%),
långsam transit var vanligare vid IBS-C (förstoppning) (57%). Följaktligen
sågs kortast CTT vid IBS-D (1,3±0,7 (medel±SD) dagar), därefter vid
IBS-M (varierande avföringsvana) och IBS-U (oklassificerbar) (1,6±0,9
days) och IBS-C (2,3±1,3 days) (p<0,0001). Segmentell transit (hö-kolon,
transversum, vä-kolon) korrelerade till total transittid där detta var mest
uttalat i vä-kolon (r=0,85; p<0,001). Total CTT var kopplat till den upplevda svårighetsgraden av diarré (r=-0,33; p<0,0001) och förstoppning
(r=0,29; p<0,0001), samt till tarmtömningsfrekvens (r=-0,28; p<0,0001)
och avföringskonsistens (r=-0,38; p<0,0001), men inte till symtomen
buksmärta eller uppblåsthet. Den segmentella transittiden var generellt
sett tydligast korrelerat till tarmtömningsfrekvens i vä-kolon, medan en
svag men signifikant korrelation mellan transittid i hö-kolon och buksmärta
(r=-0,18; p<0,05) och uppblåsthet och vä-sidig transittid (r=0,16; p<0,05)
förelåg. Ingen koppling kunde noteras till andra GI-symtom, ålder, ångest
eller depression.
Slutsats: Avvikelser i total och segmentell kolontransittid har betydelse
för tarmtömningssymtomen vid IBS men är av ingen eller liten vikt för
andra IBS-symtom. Kolontransittiden är inte kopplad till psykologiska
symtom.
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PO-44
Rektal hypersensitivitet hos IBS patienter i fasta och efter måltid
Törnblom, H.; Gunnarsson, J.; Posserud, I.; Simrén, M.
Bakgrund: Kolorektal hypersensitivitet anses vara en viktig patofysiologisk
mekanism vid irritable bowel syndrome (IBS). Förvärrade symtom efter
måltid är vanligt. Denna studie utvärderar rektal sensitivitet före och efter
måltidsintag vid IBS.
Metod: Vi inkluderade 369 patienter med IBS (ålder 38±13 (medel
värde±SD) år; 279 kvinnor) och 35 friska kontroller (ålder 36±11 år; 27
kvinnor). Rektal barostatundersökning utfördes före och 60 min efter en
flytande måltid (800 kcal; 60% fett). Fasiska distensioner med isobariskt
tryck användes. Sensoriska tröskelvärden, subjektiv intensitet avseende
obehag och smärta (VAS) samt utbredningen (yta) av smärta/obehag
mättes under distensionerna. Förutom känsligheten, värderades statisk
(V/P) och dynamisk compliance (ΔV/ΔP) (eftergivlighet), samt initialt
kontraktionssvar i tarmen vid ballongdistensionen och den efterföljande
receptiva relaxationen. Efter måltidsintag värderades det toniska motoriska svaret (”gastrokolisk reflex”).
Resultat: IBS patienterna hade lägre tryck- och volymströskelvärden för
trängning till avföring, obehag och smärta, angav högre intensitet av det
upplevda obehaget och smärtan och rapporterade en större utbredning av
smärtan jämfört med friska kontroller (p<0,0001). Efter måltidsintag hade
IBS patienterna lägre tröskelvärden för trängning till avföring (p<0,01),
obehag (p<0,001) och smärta (p<0,0001), större utbredning av smärtan
(p<0,001), och högre uppskattat obehag (p<0,001) jämfört med i fasta,
vilket inte noterades hos friska kontroller. I fasta förelåg rektal hypersensitivitet hos 47% av patienterna (<medelvärde-2SD friska kontroller),
och efter måltidsintag var 35% hypersensitiva. Tjugo IBS patienter (5,4%)
var hypersensitiva efter måltidsintag, men inte i fasta. En större andel
av patienterna jämfört med kontroller minskade smärttröskeln ≥5mmHg
efter måltidsintag jämfört med fastesituationen (50% jmf. 20%; p<0,001).
Hypersensitiva IBS patienter var yngre (p<0,01), hade lägre kontraktionssvar (p<0,01) och receptiv relaxation (p<0,0001) vid ballongdistension
än normosensitiva IBS patienter, men högre dynamisk compliance i fasta
och efter måltid (p<0,01). IBS subtyp hade ingen eller liten betydelse för
resultaten oavsett om Rome II eller III kriterier användes.
Slutsats: Rektal hypersensitivitet i fasta och efter måltid är vanligt vid
IBS. Tillägg av en måltid vid värdering av rektal känslighet ger värdefull
tilläggsinformation jämfört med undersökning enbart i fas
PO-45
Är uppreglerad tunntarmssekretion vid irritable bowel syndrome kopplad
till IBS subtyp?
Törnblom, H.; Simrén, M.; Bajor, A.; Sjövall, H.
Bakgrund: Mekanosensitiva neuron i submukosan reglerar den elektrogena kloridsekretionen i tunntarmen. Denna sekretion kan mätas med
transmukosal potentialdifferens (PD). Vi har tidigare påvisat en förhöjd
transmukosal PD i proximala tunntarmen vid IBS, vilket indikerar en ökad
sekretorisk aktivitet (Larsson et al NGM 2007). Denna studie utvärderar
sekretorisk tunntarmsfunktion hos en större grupp av väl karaktäriserade
IBS patienter med hjälp av PD och jämför med friska kontrollpersoner.
Metod: Vi inkluderade 129 patienter med IBS enligt Rome II kriterierna
(medelålder 36 (19-64) år; 96 kvinnor) och 37 friska kontroller (medelålder 41 (21-71) år; 25 kvinnor). Funktionen i jejunala nervplexa i submukosan, och dess koppling till motorisk aktivitet, studerades med stationär,
vattenperfunderad manometri där två kanaler användes som flytelektroder.
Registrering av tunntarmsmotorik samt transmukosal PD utfördes under
3 h fasta samt 1 h efter måltid. Sekretion under de olika faserna i det
migrerande motorkomplexet (MMC) utvärderades med ett automatiserat
programsystem.
Resultat: Medelvärdet för PD i fasta skilde sig inte mellan grupperna
(-0,44±1,6 vs. -0,34 ±1,6 mV; NS). Det sågs heller ingen skillnad i PDvärden under fastemotorikens fas I och fas II. Maximal PD under fas
III aktivitet var högre (mer lumen negativt) i IBS gruppen jämfört med
friska kontroller (-9,9±2,0 jmf. -8,4±2.5 mV; p=0.002), och detta sågs
också avseende PD-medelvärdet under fas III (-5,6±1,9 jmf. -4,7±2,0
mV; p=0,03). PD under födomotorik var också högre i patientgruppen
(-4,8±2,2 jmf. -3,8±1,7 mV; p=0,02). Om PD signalen korrigerades för
tryck (motorik) var också detta mått högre hos IBS patienterna än hos
friska kontroller (1,1±0,9 jmf. -0,4±0,4 mV/mmHg; p<0,0001). Det förelåg inga signifikanta skillnader i PD mellan IBS subgrupperna enligt Rome
II. Om avföringskonsistens användes som subgruppering, dvs enligt Rome
III kriterierna, sågs ökad tunntarmssekretion under fas III (medel-PD *
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sekretoriska segmentets längd, beräknat med duration och propagationshastighet (Bajor et al Acta Physiol 2009)) vid IBS-D (diarrédominerad)
(p<0,001), och medel-PD under fasta var högre vid IBS-D (p<0,05).
Slutsats: Våra fynd antyder en uppreglerad motorikrelaterad sekretion i
jejunum hos patienter med IBS. Detta kan återspegla dysfunktion i neuron
i submukosan hos dessa patienter. En svag koppling till IBS subgrupper
sågs om Rome III kriterier användes, men inte vid användning av Rome
II kriterier
PO-46
Tarmmikrobiotan hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS)
Sundin, J.; Myllyluoma, E.; Salonen, A.; Rajilic-Stojanovic, M.; Kekkonen, R.;
Hillilä, M.T.; de Vos, W.M.; Brummer, R.
Bakgrund: Totalt har 120 irritable bowel syndrome (IBS) patienter och
40 friska försökspersoner i de nordiska länderna rekryterades till denna
multicentra studie. Syftet med denna studie är att kartlägga mikrobiotan
hos patienter med sjukdomen IBS och jämföra den med den från friska
frivilliga.
Metod: Mikrobiotan från fekalier har analyserats enligt tidigare publicerade förfaranden. I korthet isoleras DNA med hjälp av ett validerat mekaniskt extraktionsförfarande (Salonen et al 2010) följt av en global analys
av den mikrobiella sammansättningen i den mänskliga tarmkanalen med
(HIT) Chip, som är en fylogenetisk mikroarray som täcker över 1000
intestinala bakteriestammar (Rajilic Stojanovic et al 2009).
Resultat: Avancerad analys med biostatistik visade att den globala floran
i IBS och friska skilde sig avsevärt (figur 1. Statistisk multivariabel analys
(RDA) IBS i rött och friska i svart).
Figur 1.

Närmare analys visade att vissa bakteriegrupper skilde sig signifikant
mellan IBS patienter och friska försökspersoner. I jämförelse med friska
försökspersoner fann man att IBS patienter innehöll mindre Faecalibacterium spp., Detta är en välkänd och riklig förekommande butyratproducerande grupp (Duncan 2002) som också har visat antiinflammatoriska
egenskaper hos möss (Sokol et al 2008). Förutom detta fann vi mer
Dorea spp i IBS jämfört med friska försökspersoner. Dorea spp är en
bakteriegrupp som är känd för att producera metanoat och acetat (Taras
et al. 2002). Dessutom visade det sig att IBS patienter har betydligt mer
Proteobacteria i tarmen, som indirekt kan medverka till låggradig inflammation (Biagi et al 2010), samt Ruminococcus gnavus och närstående
arter som är kända att vara förknippade med den inflammerade slemhinnan i IBD-patienter (PNG et al 2010).
Slutsats: Sammanfattningsvis kännetecknas IBS patienter av specifika
mikrobiella signaturer som indikerar på mindre butyrat och mer acetat
produktion och association med inflammation.
PO-47
Känsla av sammanhang (KASAM) – påverkan på upplevda symtom hos
IBS-patienter
Wilpart, K.; Ringström, G.; Jerlstad, P.; Lindh, A.; Simrén, M.
Bakgrund: Symtomens påverkan på det dagliga livet vid Irritable Bowel
Syndrome (IBS) varierar mellan individer. Hur individuella egenskaper
inverkar på dessa symtom är inte grundligt undersökt. Det finns en
hypotes att känsla av sammanhang (KASAM) är ett relativt stabilt per-
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sonlighetsdrag förknippat med hälsa. IBS-patienter har minskad KASAM
(Motzers et al, Sperber et al). Detta kan potentiellt påverka hur symtom
upplevs, liksom symtomutveckling över tid.
Metod: Vi syftade till att utvärdera samband mellan GI- och psykiska
symtom, livskvalitet (QoL) och KASAM hos IBS-patienter, samt att bedöma
KASAMs potentiella inverkan på GI-symtomens svårighetsgrad vid uppföljning. Vi inkluderade 227 IBS-patienter (medelålder 40 (19-76) år, 160
kvinnor). Patienterna besvarade validerade frågeformulär, värderande
KASAM, svårighetsgrad av GI-, somatiska samt psykiska symtom, QoL,
copingförmåga och övergreppshistorik. En del av patienterna (n=88) värderade även GI-symtomens svårighetsgrad vid treårsuppföljning.
Resultat: Kvinnliga IBS-patienter hade lägre KASAM än manliga (137 ± 24
vs 144 ± 22 (medelvärde ± SD); p<0,05), detta var sant för delskalorna
begriplighet (p<0,001) och hanterbarhet (p<0,05), men inte meningsfullhet (NS). Övergreppshistorik var kopplad till minskad KASAM (p<0,01).
Negativa associationer mellan KASAM och svårighetsgrad av ångest (r=0,64, p<0,0001) och depression (r=-0,61, p<0,0001), samt med GIspecifik ångest (r=-0,44, p<0,0001), upptäcktes. Svagare, men statistiskt
signifikant, sågs negativa associationer mellan KASAM och svårighetsgrad
av olika IBS-symtom (r-värden mellan -0,26 och -0,15, p<0,05). I enlighet med detta noterades ett tydligare samband mellan KASAM och psykiska snarare än fysiska dimensioner i QoL. Patienternas copingförmåga
korrelerade med KASAM (r=0,54, p<0,0001), tydligare för det kognitiva
området i CRI (r=0,73, p<0,0001). KASAM vid studiestart var inte signifikant korrelerad med förändring i svårighetsgrad av GI-symtomen vid
treårsuppföljning, med undantag för ett svagt samband med förändringen
i svårighetsgrad av dyspeptiska symtom (r=-0,26, p=0,01).
Slutsats: Känsla av sammanhang hos IBS-patienter är tydligare förknippat
med psykosociala aspekter av sjukdomen, snarare än med GI-symtomens
svårighetsgrad per se, den påverkar inte nämnvärt förändring i GI-symtomens svårighetsgrad över tid. Ytterligare studier värderande hur känsla av
sammanhang påverkar kontakt med hälso- och sjukvård samt hantering
av symtom är önskvärda.

Background: Although enhanced perception of physiological signals from
the gut is considered an important component of IBS pathophysiology, a
considerable number of IBS patients have normal perception thresholds
during controlled rectal distension, despite similar symptomatology to
hypersensitive IBS patients (IBS). Prior data suggest that both expected
and actual noxious rectal distension can elicit enhanced brain responses
in hypersensitive IBS.
Aims: To study BOLD responses during the expectation and delivery
of an aversive rectal distension in normosensitive IBS. Specifically, to
study responses of subregions of the insula, a key region in interoceptive
processing and modulation.
Methods: 37 women with IBS and 18 female healthy controls (HCs) were
included. Symptom severity in IBS was determined by Severity Scoring
System (SSS). Hospital anxiety & depression score (HAD) was obtained
for all subjects. Rectal pressure sensory thresholds were determined in
the MR scanner. BOLD signals were measured during expectation (subjects were shown a red cue 5-8 sec before the distension) and delivery
of noxious rectal distension (45mmHg). Data for 17 IBS with normal
visceral sensitivity (maximum tolerable pressure mean 46 mmHg) and
all 13 HCs with maximum sensitivity thresholds within the same range
(mean 49.6) were compared. SPM8 was used to perform group t-tests
(with HAD anxiety scores as co-factors) in the region of interest, i.e. the
bilateral insula. Results were reported as significant if cluster p-value<
0.05 with family wise error correction.
Results: IBS had moderate to severe symptoms, based on mean SSS
score 320. Mean HAD anxiety scores were higher in IBS 8.1 compared to
HCs 3.2; p= 0.005, but scores were within the normal range. During expectation, IBS showed greater activation of bilateral mid insula: left mid insula
(cluster size 169, p= 0.002): right mid insula (cluster size 46, p=0.027).
The results were similar but less significant without correction for anxiety scores. No significant insula differences between PTs and HCs were
observed during noxious inflation, even though there was a trend towards
greater activation in IBS of left mid insula (cluster size 25, p=0.052).

PO-48
De klassiska kriterierna för diarré är inadekvata
Stotzer, P.O.; Abrahamsson, H.; Bajor, A.; Kilander, A.; Simrén, M.
Bakgrund: Kronisk diarré är ett vanligt tillstånd och ett av de viktigaste
symptomen vid många sjukdomar. Den klassiska definitionen av kronisk
diarré är ≥ 3 avföringar/dag, med en avföringsvikt ≥ 200g/dygn och en
duration på minst 4 veckor. Med denna definition kommer dock många
patienter med betydande symtom att exkluderas från ytterligare utredning.
Metod och syfte: Vårt syfte var att jämföra resultatet av utredning hos
patienter som remitteras för kronisk diarré hos patienter som uppfyller
respektive inte uppfyller de klassiska kriterierna för diarré med ≥ 3 lös
avföringar/dag. Patienter som remitterats till vår poliklinik för undersökning av diarré inkluderades. Alla patienter undersöktes med laboratorieprover, gastroskopi och koloskopi med biopsier, samt ett SeHCAT test.
Patienter med en känd diarrésjukdom exkluderades. Alla patienter fick
fylla i ett frågeformulär med frågor om avföringsfrekvens och konsistens,
samt andra GI-symtom (smärta, uppblåsthet och gasbesvär).
Resultat: Tvåhundrasju konsekutiva patienter (122 kvinnor) med en
medelålder på 45 år (range17 - 84) inkluderades. Sextiosex patienter
exkluderades: Fem på grund av en tidigare känd diarrésjukdom, trettio
drog tillbaka sitt samtycke till att delta i studien och trettien fyllde inte i
frågeformuläret. 139 patienter ingick således i analysen. Avföringsfrekvensen för dessa var i genomsnitt 3/dag (0,5 - 18,3). Femtionio patienter
hade ≥ 3 lösa avföringar per dag, medan åttio hade < 3 avföringar/dag.
En signifikant högre andel av patienter med en organisk orsak till sin
diarré jämfört med personer med en funktionell GI störning hade ≥ 3
lösa avföringar/dag, 46/88 (52%) vs 13/51 (25%) (p <0,01). Resultat
vid olika diagnosgrupper: Vid mikroskopisk kolit hade 14/25 patienter
(56%) ≥ 3 lös avföringar / dag, vid gallsaltsdiarré 21/47 patienter (45%)
och 11/48 patienter (23%) med en funktionell GI sjukdom.
Slutsats: Nästan hälften av patienterna med en organisk orsak till diarré
uppfyller inte de klassiska kriterierna för diarré. Detta kan medföra att
denna grupp av patienter utesluts från vidare utredning och behandling.
Definitionen av kronisk diarré bör därför göras om.

PO-50
Att leva med Irritable Bowel Syndrome (IBS), vilka strategier använder
patienterna? - en kvalitativ studie
Ringström, G.; Jakobsson, E.; Sjövall, H.; Simrén, M.
Bakgrund: Behandlingsalternativen är begränsade vid IBS och patienterna
tvingas att lära sig att leva med sina symtom. Patienter med IBS oroar
sig ofta över allvarlighetsgraden och känner en hjälplöshet i att hantera
sina symtom. En del patienter lyckas dock att hantera sina symtom, men
vår kunskap är otillräcklig om vilka strategier som används. Vårt syfte
var att undersöka patienters upplevelse av att leva med IBS samt vilka
strategier de använder för att hantera sina symtom.
Metod: Tjugo patienter med IBS (16 kvinnor) medelålder 46 (27-74) år,
bjöds in till en intervju. Medeldurationen av IBS-symtomen var 24 (7-65)
år. Intervjuerna genomfördes med öppna frågor. Data analyserades med
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Patienterna uttryckte flera problem i det dagliga livet: 1) oförutsägbara symtom, som var handikappande och hindrade deltagande i olika
sociala sammanhang; 2) En känsla av att vara annorlunda, de försökte
att dölja sina symtom för vänner och anhöriga; 3) Ständiga sensationer
från magen, även om symtomen var milda var de alltid beredda på att de
kunde bli värre. De strategier som patienterna använde för att hantera
sina symtom var dels kognitivt, dels praktiskt inriktade. De kognitiva
handlade om att acceptera och lära sig om sjukdomen, inklusive en
ökad medvetenhet om vad som kan leda till symtomförbättring. Efter att
patienterna hade blivit medvetna om att deras symtom, ur medicinsk
synvinkel, inte var allvarliga hade några patienter försökt att ignorera dem,
vilket hade bidragit till mindre negativ påverkan. De praktiska strategierna
varierade. Modifiering av födointag, etablering av rutiner relaterade till
toalettbesök, stress på arbetet och fysisk aktivitet var framgångsrika
strategier för att minska symtom för många patienter. En del patienter
hade upplevt symtomförbättring av receptfria läkemedel, functional foods
eller alternativmedicin. Få patienter kände behov av att söka sjukvård för
sina symtom, till skillnad mot hur de upplevde det innan de hade insikt
och kunskap om IBS.
Slutsats: Oförutsägbara symtom innebär inskränkningar i det sociala livet
och att alltid vara beredd på symtomförsämring. Att acceptera sjukdomen
och att lära sig om den, inklusive etablering av vardagliga rutiner, innebär
dock att situationen kan förbättras avsevärt. Vårdgivare kan stärka dessa
egenvårdsstrategier genom att erbjuda stöd som främjar patienters kunskaper om IBS samt stöd i att vidta förändringar i vardagslivet.

PO-49
IBS patients with normal visceral sensitivity differ from healthy controls
during the expectation but not the delivery of an aversive distension
Larsson, M.B.O.; Tillisch, K.; Labus, J.; Naliboff, B.; Lundberg, P.; Ström, M.;
Craig, A.D.; Mayer, E.A.; Engström, M.; Walter, S.A.
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PO-51
Patienters upplevelser av en strukturerad utredning vid Irritable Bowel
Syndrome (IBS) – en kvalitativ studie med implikationer för personcentrerad vård
Ringström, G.; Jakobsson, E.; Simrén, M.; Sjövall, H.
Bakgrund: Patienter med IBS känner ofta oro över sina symtom och
känner sig otillräckligt omhändertagna. Många patienter som remitteras till undersökning har förhoppning att det ska leda till diagnos,
medan läkaren förväntar sig att utesluta organisk sjukdom. I en tidigare
studie genomgick 150 patienter undersökningar enligt en strukturerad
modell (tunntarms-manometri med transmural potential differens, rektal
känslighetstest, oroanal transit och besök hos gastroenterolog), för att
undersöka funktionella avvikelser i mag-tarmkanalen, som kan förklara
symtom. Vårt syfte var att beskriva hur det strukturerade omhändertagandet uppfattades av patienterna, och undersöka hur det påverkade
välbefinnandet efteråt.
Metod: Av de 150 patienterna inbjöds 20 att delta i en intervju (16 kvinnor) medelålder 46 (27-74) år. Medeldurationen av IBS-symtom var 24
(7-65) år. Intervjuerna genomfördes med öppna frågor. Data analyserades
med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Patienternas upplevelse av utredningen som helhet varierade
men de flesta uttryckte att undersökningarna var svåra men värdefulla att
genomgå. I det uppföljande besöket hos gastroenterologen fick patienterna förklaring till sina symtom, kände förtroende för läkarens expertis
och tid gavs att ställa frågor. En del uttryckte besvikelse över att utredningen inte gav några objektiva fynd. Upplevelsen av kontakten med sjuksköterskorna på enheten var positiv, vilket uttrycktes som professionellt
och välkomnande bemötande i samband med undersökningarna. Oavsett
hur patienterna upplevde själva undersökningarna, visade intervjuerna att
det strukturerade tillvägagångssättet hade långtgående konsekvenser
för deras välbefinnande. Sammanfattningsvis ledde det strukturerade
omhändertagandet till att:1) patienterna fick en ökad förståelse för vad
IBS är och hur deras kropp fungerar;2) de hade mindre ångest och kände
sig lättade över att symtomen inte orsakades av allvarlig sjukdom;3) de
blev bekräftade i sina besvär, kände sig stärkta i sina möten med andra
vårdgivare;4) de upplevde ett förändrat perspektiv och en förmåga att
hantera sina symtom.
Slutsats: Ett strukturerat och personcentrerat omhändertagande och utredning av patienter med IBS med uppföljande samtal, verkar ha stor betydelse
för patienters välbefinnande. Grundlig förklaring är kanske en nyckelfaktor
som leder till acceptans, ökad kunskap, mindre oro, minskat behov av
sjukvård och en ökad förmåga att hantera symtom hos patienter med IBS.
PO-52
Human β-defensin i kolonmukosa hos patienter med colon irritabile,
inflammatorisk tarmsjukdom och friska kontroller
Mohammadian, G.; Dlugosz, A.; Lindberg, G.
Humana β-defensiner (HBD) är antimikrobiella peptider som utgör en del
av vårt medfödda immunförsvar. Det finns 4 HBD-typer och dessa förekommer framför allt i epitelcellerna i olika organ, men även i monocyter
och leukocyter. I magtarmkanalen förekommer HBD1 framför allt i normal
tunn- och tjocktarm, medan HBD2 huvudsakligen induceras av inflammation i tunntarm och tjocktarm men även i esofagus och ventrikel. HBD:s
antibakteriella effekter antas medieras via TLR signalering och regleras
av NFκB efter induktion av lipopolysaccharider (LPS), peptidoglykaner,
IL-1β eller TNF-α. Tidigare studier har visat att uttrycket av HBD2 är ökat
hos patienter med ulcerös colit (UC). Fekala nivåer av HBD2 är förhöjda
hos patienter med UC men även hos patienter med colon irritabile (IBS).
Vi har tidigare visat att IBS kan bero på en klamydia infektion i tarmen.
Det finns också data som visar att TLR4 är uppreglerad i kolonmukosa
hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och IBS. Syftet med
denna pilotstudie var att identifiera HBD2 i kolonmukosa och att utvärdera skillnader i uttryck av HBD2 mellan patienter med IBS, UC, Crohns
sjukdom (CD) och friska försökspersoner (FFP).
Metod: Endoskopiska biopsier från sigmoideum togs på FFP (n=10), IBD
(n=13), IBS (n=9). Med rutin immunohistokemi färgades vävnaderna med
polyklonal kanin antikropp mot HBD2 och get anti-kanin som sekundär
antikropp. Bilderna granskades i ljusmikroskop och bildanalysprogrammet
Nikon NIS elements användes för analys. Andel HBD2 area per ytepitelsarea, kryptepitelsarea och summan av dessa beräknades i procent.
Statistisk analys gjordes med Mann-Whitney U-test.
Resultat: Andel HBD2 (medel i procent +/- SD) i ytepitel hos patienter
med IBS (5,90 +/-5,43, p=0,041), UC (4,32 +/-2,44, p=0,011), CD (4,66
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+/-6,0 p=0,051) är lägre än hos friska kontroller (10,03 +/-4,43). Liknande resultat sågs för kryptepitel. Ingen skillnad av HBD2 uttryck kunde
påvisas mellan IBS och IBD, och heller inte mellan UC och CD i ytepitel,
kryptepitel eller totalt uttryck.
Konklusion: Vi har kunnat visa att HBD2 förekommer i kolonmukosa
hos friska, vilket kan betyda att HBD2 även utgör en del i det medfödda
immunförsvaret i frånvaro av en inflammation. Vi har även visat att patienter med UC och CD liksom de med IBS har lägre uttryck i slemhinnan
av HBD2 än friska. Anledningen till detta kan vara att patienter med IBD
och IBS utsöndrat sitt HBD2 till lumen men fler studier behövs för att
klarlägga detta.
PO-53
Lingvistisk validering av den svenska översättningen
av Rome III frågeformulär
Rydén, A.; Simrén, M.; Ringström, G.
Syfte: ROME-kriterierna är ett system utvecklat för att klassificera funktionella gastrointestinala problem. Syftet med denna studie var att översätta
och språkligt validera den senaste versionen, ROME III, till svenska.
Metod: Frågorna översattes i enlighet med rekommenderade procedurer,
dvs. från engelska till svenska och tillbaka till engelska. Olikheter i översättningarna diskuterades med klinisk expertis, dessutom fick patienter
skriftligen svara på ett antal strukturerade och öppna frågor efter att ha
fyllt i formuläret.
Resultat: Endast smärre diskrepanser hittades mellan de två översättningarna från engelska till svenska, likaså mellan återöversättningen och
originalet. De viktigaste avvikelserna gällde termerna ”heartburn” och ”the
middle of your abdomen, above your belly button”. I samråd med klinisk
expertis bedömdes ”hals/bröstbränna” och ”mitt i magen (ovanför naveln
men nedanför bröstet)” vara de mest korrekta uttrycken. Utvärdering samlades in från 85 patienter med förmodat funktionella mag-tarmproblem,
konsekutivt inkluderade från enheten för funktionella mag-tarmsjukdomar,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Medelåldern var 43 (20-69 år) och
65 procent var kvinnor. För de flesta patienter (66%) tog det 10-20 min
att besvara ROME III; 92 procent angav att man inte behövde någon hjälp
med frågorna; 62 procent saknade inga relevanta frågor; 39 procent av
deltagarna tyckte att det fanns frågor som var oklara/svåra att svara på.
Den vanligaste orsaken som angavs på den öppna följdfrågan var att
symtomen varierar mycket över tid. Frågan ”Slutade mat komma upp i
munnen när den blev sur” (för att diagnosticera Rumination/”idisslande”)
upplevdes också som svår att förstå, likaså påpekade flera patienter att
frågor om symtomlindring när man medicinerat saknade svarsalternativ
som visade att man inte tagit någon medicin.
Slutsatser: Resultaten från både den formella översättningsproceduren
och återkoppling från patienter visar att den svenska versionen av ROME
III formuläret är både språkligt och kulturellt validerad. Synpunkter som
framkom var relaterade till formulärets ursprungliga struktur. Det stora
antalet patienter som tyckte att vissa frågor var oklara/svåra att svara på
indikerade främst att svarsperioden (3/6 månader) och svarsalternativen
kopplade till svarsperioderna var ett problem. Med fluktuerande symtom
kan det vara svårt att korrekt komma ihåg frekvens/svårighet av sina
symtom över lång tid och dessutom uppskatta ett genomsnitt.
PO-54
Val158met katekol-O-metyltransferas (COMT) polymorfism hos patienter
med irritable bowel syndrome
Karling, P.; Danielsson, Å.; Wikgren, M.; Söderström, I.; Del-Favero, J.; Adolfsson, R.; Norrback, K.F.
Bakgrund: Katekol-O-metyltransferas (COMT) är ett enzym som har en
nyckelfunktion vid nedbrytning av katekolaminer. En viktig funktionell polymorfism är val158met där val/val genotypen ger en tre till fyra gånger
ökad enzymatisk aktivitet jämfört med met/met genotypen medan val/
met genotypen har intermediär aktivitet. Det finns ett samband mellan
val/val genotypen och ångest, samt ett samband mellan met/met genotypen och smärtkänslighet. Denna studie kartlägger förekomsten av denna
funktionella polymorfism hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS).
Metod: Genotypning för val158met polymorfism utfördes på 70 patienter
med IBS (61 kvinnor) och 867 kontroller (445 kvinnor) från en normal
population. Patienter med IBS förde en två veckors symtomdagbok, samt
fyllde i enkäterna GSRS-IBS och HADS.
Resultat: Val/val genotypen var vanligare hos patienterna med IBS jämfört med kontrollerna (30% vs 20%; Chi2 (1) 3.98; p=0.046) samt IBS
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patienterna tenderade att ha en lägre förekomst av val/met genotypen
(39% vs 49%; Chi2 (1) 2.89; p=0.089). Inom IBS gruppen så hade val/
val bärarna ett signifikant ökat antal avföringar per dygn (2.6 vs 1.8;
Chi2 (1) 5.3; p=0.03) men en mindre andel av inkompletta avföringar
(41% vs 68%; Chi2 (1); p=0.04) jämfört med de övriga (val/met + met/
met bärarna). Val/val bärarna tenderade även att ha ökad postprandiell
defekation (26% vs 21%; Chi2 (1) 3.0; p=0.08) och en mindre andel hård
avföring (0% vs 15%; Chi2 (1); p=0.08).
Slutsats: Val/val genotypen är vanligare hos patienter med IBS jämfört
med förväntat samt val/val genotypen är hos patienter med IBS associerade med IBS-diarré dominerad symtombild.
PO-55
Samband mellan magsymtom och suppression av hypotalamus-hypofysbinjurebark (HPA) axeln hos patienter med unipolär depression
Karling, P.; Danielsson, Å.; Wikgren, M.; Maripuu, M.; Adolfsson, R.; Norrback, K.F.
Bakgrund: Patienter med unipolär depression uppvisar störningar i hypotalamus-hypofys-binjurebark (HPA) funktion. Somatiska symtom inklusive
symtom från mag- och tarmkanalen finns i ökad förekomst hos patienter
med unipolär depression. Denna studie undersöker om det finns något
samband mellan gatrointestinala symptom och HPA suppression.
Metod: 73 patienter med en mångårig diagnos av unipolär depression
(64.8 år; 59% kvinnor) och 146 kontroller från en representativ normal
befolkning (61.9 år; 59% kvinnor) och som inte led av en organisk tarmsjukdom, demens eller tog läkemedel som påverkade HPA axeln genomgick ett viktjusterat lågdos dexametasontest samt fyllde i enkäterna
GSRS-IBS och HADS. Primärvårdsjournalgenomgång under en tioårsperiod
genomfördes för att kartlägga besök för funktionella tarmsjukdomar och
somatisk smärta.
Resultat: Patienterna med unipolär depression uppvisade en icke signifkant negativ korrelation mellan total GSRS-IBS poäng och post-dexametason-kortisolnivåer (rs=-0.156; p=0.23). Patienter med en hög GSRS-IBS
poäng (median som ”cut-off”) var mer benägna än kontroller att ha ett
lågt post-dexametason-kortisolvärde (definerad med hjälp av nedre 10
percentilen av post-dexametason-kortisol hos kontrollerna) (OR 7.25; CI
1.97-26.7; justerat för kön, ålder, BMI, HADS). Vi fann ingen skillnad hos
patienter med låg GSRS-IBS poäng. Även de patienter som sökt primärvården för funktionella tarmbesvär (Fisher’s Exact Test 5.78; p=0.039),
för kronisk lumbago (9.51; p=0.006) samt för multipel smärtproblematik
(5.33; p=0.057) hade låga post-dexametason-kortisolnivåer.
Slutsats: Hos patienter med unipolär depression så är låga post-dexametason-kortisolnivåer associerade med en ökad mängd IBS-liknande
symtom samt med besök i primärvård för funktionella tarmsymtom och
kronisk smärta.
PO-56
Abstraktet återkallat.
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Kassör
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Facklig sekreterare
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Gastrocentrum Medicin
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Hepatologiansvarig
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Infektionssjukdomar
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
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FSGS

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Ordförande har ordet
Nu har vi den härliga våren äntligen här
efter en tuff och kall vinter. Jag liksom
många av er börjar nu också ladda ordentligt inför Svenska Gastrodagarna i Umeå.

P

rogrammet i år är verkligen jättespännande och täcker alla delar av
gastroenterologin. Det finns något
för alla!
FSGS har sitt årsmöte i samband med
Svenska Gastrodagarna och det infaller på
onsdagen den 18 maj kl 17–18. Vi kommer
då också att dela ut tre stycken stipendier
– IBD-stipendiet, Compliance-stipendiet
och ett resestipendium. Det har varit väldigt
givande att läsa alla era ansökningar. Det
finns så många duktiga gastrosjuksköterskor
i vårt land! Ni har så många bra idéer och
mycket ”go” i er.
FSGS fortsätter samarbetet med SEGP
och ni kan se ett resultat av det redan i

detta nummer av Gastrokuriren. Vi har
gemensamt gjort en almanacka över årets
alla händelser inom vårt område. Där kan
ni på ett enkelt sätt se vad som händer och
var. Detta för att ni ska få en bättre överblick
över alla utbildningsdagar, kurser, kongresser och annat. Almanackan kommer också
att finnas på båda föreningarnas hemsidor.
Eftersom detta är ett ”levande” dokument
som ständigt uppdateras är vi tacksamma
om ni meddelar FSGS eller SEGP om ni
kommer på något som saknas i almanackan.
Vi fortsätter också vårt samarbete med
SEGP när det gäller utbildningsfrågor.
Detta har nu resulterat i en gemensam
utbildningsdag den 15 september i Linköping. Ni kommer att få inbjudan angående
detta i vår.
Glöm nu inte att skicka in abstracts till
UEGW, deadline 13 maj och ESGENA,
deadline 31 maj. Det är ju i Stockholm i år

så vi måste ju visa vad vi kan här i Sverige!
I detta nummer av Gastrokuriren har vi två
jättespännande artiklar. Den ena handlar
om ett helt nytt sätt att hjälpa våra gastropatienter och den andra beskriver forskningssjuksköterskans arbete. Mycket nöje!
Vi ses i Umeå!

Susanna Jäghult
Leg sjuksköterska
Ordförande i FSGS
IBD-mottagningen
Danderyds sjukhus AB
Susanna.jaghult@ds.se

Kontaktpunkten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
I oktober 2006 öppnades en gemensam
servicefunktion, Kontaktpunkten, för
hjärt-kärlsjuka patienter. Målet var att
tillhandahålla god service och en hög tillgänglighet för patienterna.

P

atienten ringer ett telefonnummer
för att erhålla direktservice gällande
bland annat tidbokningsärenden,
information, rådgivning och receptförnyelse utan att behöva slussas runt till flera
instanser. Öppettid måndag–fredag mellan
07.30–17.00. Funktionen tillhandahåller
även en centraliserad remisshantering.
Efter ny områdesindelning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutades att
även verksamhetsområdena som omfattar
specialistmedicin och lung-allergologi skulle
ingå i den gemensamma funktionen, Kontaktpunkten.
Innan mag-tarmmottagningen ingick
i Kontaktpunkten fick patienterna ringa
till sjuksköterska för rådgivning mellan
kl. 08.30–10.30. Undersköterskorna hade
ett telefonnummer som patienterna fick
ringa gällande av- och ombokningar av
tider. Ytterligare ett telefonnummer fanns
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för receptbrevlåda. Sjuksköterskorna skötte
remisshantering och undersköterskorna
skötte bokning av läkarbesök.
Från och med december 2010 sköts dessa
arbetsuppgifter av Kontaktpunkten. Samtliga samtal besvaras av en kontaktcenteradministratör, ca 80% av frågeställningarna
löses vid första kontakten och resterande
20% av frågeställningarna går vidare till
rådgivande sjuksköterska i och med att det
avser medicinska frågeställningar.
Som rådgivande sjuksköterska får man
information från kontaktcenteradministratören om vilka patienter man skall ringa.
Informationen hanteras via ett webbaserat
ärendehanteringssystem. Patienten har först
talat med kontaktcenteradministratören
som kortfattat beskriver patientens frågeställning. Sjuksköterskan ringer sedan upp
patienten efter frågeställningens prioritet.
Hög prioritet innebär inom 30 minuter,
medel under dagen och låg inom närmsta
dagarna. Det finns tydliga PM som kontaktcenteradministratören arbetar efter för att
kunna göra en bedömning angående valet
av prioritet.

Patientfrågeställningar där sjuksköterskan behöver läkarmedverkan, skickas
vidare till en läkarfunktion via ärendehanteringssystemet. I rådgivningsfrågeställningar
som ej är av akut art, återkommer läkaren
med svar inom 48 timmar. Efter läkarens
ordination/svar kontaktar sjuksköterskan
patienten för åtgärd. Är frågeställningen av
en mer akut karaktär, kontaktas läkaren via
telefon direkt.
Inom område specialistmedicin, som för

närvarande innebär gastromedicin, hematologi och obesitas, arbetar tre sjuksköterskor.
Inom hjärta-kärl arbetar två sjuksköterskor
och inom lung-allergologi arbetar två sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor har erfarenhet inom ”sina” specialområden.
Eva-Britt Wollin
Leg sjuksköterska
Kontaktpunkten
Sahlgrenska Universitetssjukhus
eva-britt.wollin@vgregion.se
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Att arbeta som forskningssjuksköterska
Hur många svenska sjuksköterskor som
arbetar i forskningsprojekt vet ingen riktigt idag. På en konferens för ett par år
sedan nämndes 3000. Kanske är det färre,
kanske är det fler.

F

orskningssjuksköterskan kan vara
anställd specifikt för detta ändamål
eller delta i forskningen som en del
av sin tjänst. Helt klart är att det är ett
intressant karriärssteg för allt fler. Att ingå
i ett forskningsteam är något mer än den
vardagliga kliniska verksamheten. Det kan
vara både spännande och utvecklande att få
lära sig mer inom sin patientgrupp.
Vid kliniken för gastroenterologi i Lund
har vi idag en väl fungerande forskningsenhet. Inom kliniken bedrivs kliniska prövningar från fas II-IV och det finns både
företagssponsrade samt prövarinitierade
studier. Tidigare bedrev vi kliniska prövningar parallellt med övrigt arbete, vilket
inte var tillfredställande vare sig för läkare
eller sjuksköterska. Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är sedan några år tillbaka
ett hett ämne inom gastroenterologin och
tyngdpunkten ligger på behandling. Det är
många intressanta kliniska prövningar med
nya terapier i pipe-line.
Det är med denna bakgrund som överläkare Erik Hertervig och jag startade Gastromottagningens forskningsenhet hösten
2006. På grund av platsbrist på mottagningen fick vi starta i en annan del av sjukhuset. Sedan 2009 är vi tillbaka och är nu en
etablerad del av Gastromottagningen. Detta
är en klar fördel för både läkare, sjuksköterskor och patienter. Det är på Gastromottagningen vi möter våra sjuka patienter och
det är en klar fördel att vara på plats när en
möjlig studiepatient dyker upp.
”Sjuksköterskan är ”spindeln i nätet”, hon
koordinerar och organiserar. Sjuksköterskan
ser till att arbetet blir utfört och att studierna
löper på.”
Som forskningssjuksköterska koordine-

rar och organiserar jag prövningarna. Det
innebär arbetsuppgifter som innefattar allt
som ingår i en klinisk prövning såsom planering, genomförande och avslutning enligt
protokoll, nationella författningar och lagar
samt internationella guidelines och överrenskommelser. Då vi har flera pågående
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studier samtidigt gäller det att utarbeta flödesschema, mallar, checklistor och dylikt för
respektive studie. En viktig del av arbetet är
dokumentation. Det är källdata, journalanteckningar och studiejournaler, s.k. Case
Record Form (CRF, eCRF). Det är mycket
dokumentation och dokumentation är inte
bara ett sätt att samla information på, utan
fungerar även som ett extra minne. Studier
genererar ofta många frågor, ”Queries”. Det
är inte lätt att besvara frågor om något som
har hänt för mer än ett år sedan. Det är
då skönt att kunna falla tillbaka på en bra
dokumentation.
Omhändertagandet av våra studiepatienter är uppbyggd som en sjuksköterskeledd
mottagning, dels med uppgifter såsom provtagning och behandlingar, men även med
rådgivning och information. Studiepatienterna kan alltid komma i kontakt med mig
via mobil, SMS eller via e-mail.
Att arbeta som forskningssjuksköterska är

ett otroligt stimulerande arbete. Det gäller
bara att vara tillräckligt flexibel då enheten
är liten och projekten ibland kräver stor
uppfinningsrikedom och förmåga att lösa
praktiska svårigheter här och nu, men det är
helt klart en utmaning för en sjuksköterska
som har arbetat inom specialiteten i mer
än 25 år.

Susanna Jäghult (ordförande)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@ds.se

Monica Wåhlin (vice ordf.)
Magtarmmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
monica.wahlin@lj.se

Cecilia Sköld (kassör)
Medmottagningen 1 Gastro
SU/Ö
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se

Carin Hansson (sekreterare)
Medmottagningen 1 Gastro
SU/Ö
416 85 Göteborg
karin.e.hansson@vgregion.se

Anette Persson (ledamot)
Magtarmmottagningen,
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
anette.persson@lj.se

Carina Andersson (ledamot)
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
carina.andersson@erstadiakoni.se

Eva Blackås (ledamot)
Medmottagning 2 magtarm
mott, Blå Stråket 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
eva.m.blackas@vgregion.se

Ann Tornberg (suppleant)
VO Gastroenterologi
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se

Ann Tornberg
Forskningssjuksköterska
Gastroenterologi och Nutrition, SUS Lund
ann.tornberg@skane.se

Anna Nordström (suppleant)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
anna.nordstrom@ds.se
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ALMANACKA 2011

Aktiviteter inom Gastroenterologi/Omvårdnad

FSGS & SEGP

Januari
		

Februari
		
		
		

Mars
		
		
		
		
		

April
		
		

Maj

SADE-möte, Köpenhamn
Highlights (Abbott), Stockholm

8
9-11
14
23-26

Hepatitdagen, Stockholm
Stockholms levervecka
Deadline abstracts Svenska Gastrodagarna
NECCO/ECCO, Dublin

9
11
16
21
23
30-3 apr

1
1
4

Terapiinriktad utbildning för IBD-sjuksköterskor (Abbott), Lund
SAGIM-möte, Köpenhamn
Terapiinriktad utbildning för IBD-sjuksköterskor (Abbott), Göteborg
Utbildning – Gastroenterologi 7,5 hp, avancerad nivå, KI, Stockholm
Terapiinriktad utbildning för IBD-sjuksköterskor (Abbott), Stockholm
EASL (Europeiskt levermöte), Berlin

Nätverksträff endoskopipersonal, Kungsbacka
Terapiinriktad utbildning för IBD-sjuksköterskor (MSD), Stockholm
Utbildning levertransplantation, Göteborg

		
		
		
		

4
7-10
12-13
17-20
31

Olympus Hygiendag (halvdag), Skåne, Höör
DDW, Chicago
Grundkurs i endoskopi och tillbehör (Olympus), Solna
Svenska Gastrodagarna, Umeå
Deadline abstracts UEGW/ESGENA

Juni

20-23

GEEW Workshop (Endoskopi), Bryssel

22-26
31

Kirurgvecka, Visby
Utbildning för sjuksköterskor inom gastrointestinal endoskopi, 60 hp, Karlskrona

		

15
29-30

Utbildningsdag ”När det krånglar för IBD-patienten” (SEGP, FSGS, Tillott), Linköping
ERCP-dag, Tällberg

Oktober

22-26

UEGW/ESGENA, Stockholm

Augusti
		

September

November
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20-21
21

4-5
4-8
16
17
24

Endoclub Nord, Hamburg
AASLD (Levermöte), San Francisco
Highlights (Abbott), Göteborg
Highlights (Abbott), Lund
Highlights (Abbott), Stockholm
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segps styrelse 2011

Bästa medlem!
Maj månad och därmed årets höjdpunkt,
Gastrodagarna i Umeå. Förhoppningsvis så
blir årets gastrodagar lika uppskattade och
välbesökta som fjolårets möte i Stockholm.
Det är ett mycket intressant program och
vi tror att ni kommer att få ut mycket under
era dagar i Umeå.
Nytt för i år är att det finns möjlighet att
köpa både dagskort och klinikkort, vilket
jag tycker är en bra lösning om man inte kan
närvara alla dagar eller om man är många
på kliniken som vill besöka gastrodagarna.
Studiebesöken brukar alltid vara populära
och i år blev det fullbokat ganska fort. Det
gäller att vara ute i god tid med anmälan.

Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 070-579 420 67
mirjam.bjurek@vgregion.se

Det blir ingen presentation av Olympusstipendiaten Veronica Fronda på årsmötet
(hon kan tyvärr inte komma till Umeå),
hennes reseberättelse får ni läsa i Gastrokuriren längre fram.
Och så tackar vi Cecilia Håkansson som
skickat sin avhandling, som ni kan ta del av
i det här numret.

Vice ordförande:
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-61145 92
Fax: 018-611 4537
ulrika.dovner@akademiska.se

Vi ses på Gastrodagarna!
Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson

Kallelse till SEGP:s årsmöte
Årsmötet hålls i Folkets Hus Umeå,
onsdag 18 maj kl. 17.00–18.00.
Lokal: Studion.
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två justeringsmän
Föregående mötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser

14. Stadgeändring
a) Förslag från styrelsen att utöka den
nuvarande styrelsen med en ledamot.
b) Förslag från styrelsen att sekreterare, kassör och ledamot väljs på 3 år
istället för 2 år som det är nu.
15. Val av ny styrelse
16. Val av två revisorer
17. Val av valberedning
18. ESGENA
19. Övriga frågor
20. Nästa årsmöte
21. Mötet avslutas

Vad skulle du göra om
du vann en miljon?
Lisa i Ystad betalade lånet på huset. Rut i Örebro ska ut och resa med sin dotter.
Perttu i Stockholm kunde sluta oroa sig för sin förtidspensionering. Blir du nästa
miljonär i Cancerfondens Rikslotteri?
Vinner du inte en miljon, väntar drömresor, mat eller andra fina vinster.
Och vinner du inte alls, hoppas vi att du känner glädje ändå – behållningen
från lotteriet går till svensk cancerforskning.

Iris Posserud

Sekreterare:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
774 82 Avesta
Tel:0226-496 493
Fax: 0226-496 108
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

Kassör:
Agneta Schedin
Gastromottagningen
GastroCentrum Omvårdnad
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 730 78
Fax: 08-517 738 68
agneta.schedin@karolinska.se

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

Adjungerad ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 6309
Fax: 08-714 6668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot
Gisela Ringström
Magtarmlab
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 81 07
Fax. 031-741 29 17
gisela.ringstrom@vgregion.se

Ring 020-78 11 79 eller gå in på cancerfonden.se
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ANNONS

Living with irritable bowel syndrome. A patient perspective on
everyday life, health care encounters and patient education.

Cecilia Håkanson,
Leg. ssk, med dr, lektor
Ersta Sköndal högskola
Institutionen för vårdvetenskap/
Enheten för forskning i palliativ vård
cecilia.hakanson@esh.se
Blev färdig sjuksköterska 1991 och har sedan
dess i olika roller arbetat med vård av patienter
inom medicinsk och kirurgisk gastroenterologisk verksamhet. Arbetat som nutritionssjuksköterska och som kvalitetssamordnare
under flera år. Senaste fem åren varit vårdutvecklingsledare på Ersta sjukhus. Disputerade hösten 2010 på KI, institutionen för
neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
med avhandlingen ”Living with irritable bowel
syndrome. A patient perspective on everyday life,
health care encounters and patient education.”
Svensk titel: ”Att leva med irritable bowel syndrome. Ett patientperspektiv på vardag, hälsooch sjukvård och patientutbildning.”

Bakgrund

Vuxna personer med IBS utgör en stor del
av patientpopulationen både i primärvård
och i specialistsjukvård. Precis som vid
andra kroniska sjukdomar vilar uppgiften
att hantera det dagliga livet med IBS mestadels på personerna själva. Kontakterna med
hälso- och sjukvården blir därför mycket
viktiga för att individen ska få möjlighet att
samtala om sin situation, få ökad kunskap
om sjukdomen, och få råd och stöd i hur
det egna välbefinnandet ska kunna främjas.
En viktig förutsättning för att sjukvården
ska kunna erbjuda adekvat vård och stöd
som motsvarar behovet hos personer med
en kronisk sjukdom som IBS, är att hälsooch sjukvårdspersonalen har kunskap om på
vilket sätt sjukdomen griper in i människors
vardagsliv. När det här avhandlingsarbetet
påbörjades 2006, fanns ett fåtal publicerade
artiklar som baserade sig på studier gjorda
ur ett patientperspektiv på vad det kan
innebära att leva med IBS (1-3). Det fanns
också enstaka studier om erfarenheter av
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kontakter med hälso- och sjukvården, som
beskrev att personer med IBS känner sig illa
bemötta och får otillräckligt med stöd (3,5),
och att många upplever sig ha för lite kunskap om sjukdomen för att kunna påverka
sin egen hälsa och sin livssituation (4,6).
Ett sätt att möjliggöra för personer med
IBS att få ökad kunskap om sin sjukdom
är genom patientutbildning. Patientutbildning har kommit att bli en allt mer etablerad del i vården av personer med kroniska
sjukdomar. I den litteratur som beskriver
forskning om patientutbildning för personer med IBS, förekommer allt från interventioner med enbart skriftlig information, till
omfattande utbildningsprogram. Resultaten
av dessa interventioner visar positiva effekter
i form av ökad sjukdomsrelaterad kunskap
(6), hälsofrämjande livsstil (7, 8), minskade
fysiska besvär (7-9), minskad psykologisk
stress (9) och förbättrad hälsorelaterad
livskvalitet (6, 8,9). Mått av det här slaget
ger viktig information, men säger enskilt
ganska lite om vilken betydelse patientutbildning har för individers vardag. Studier
om patientutbildning i relation till IBS som
belyser detta ur patient/individperspektiv,
har tidigare saknats i litteraturen.
Avhandlingens övergripande syfte

Syftet med avhandlingen (10) var att utifrån
ett patientperspektiv få ökad kunskap och
en fördjupad förståelse för innebörden av
att leva med IBS i vardagen och i mötet
med hälso- och sjukvården, och att studera
betydelsen av att delta i en gruppbaserad
patientutbildning för personer med IBS för
individers vardag med sjukdomen.
Den studerade patientutbildningen

Den gruppbaserade tvärprofessionella patientutbildning som studerades, utvecklades för
drygt tio år sedan och har sedan dess varit
en etablerad del av verksamheten på Ersta
sjukhus i Stockholm. Utbildningen bygger på
idén att professionell och erfarenhetsbaserad
kunskap i kombination ska stärka personers förmåga att öka hälsa och välbefinnande,
och därmed minska sjukdomens inflytande
över vardagen. I patientutbildningen varvas
föreläsningar med gruppdiskussioner och
praktiska övningar (schema tabell 1). Möjligheten att dela erfarenheter med andra i

liknande situation betonas. Utbildningen
omfattade vid tidpunkten för studierna fem
på varandra följande dagar. Kvinnor och
män träffades i blandade grupper om 12–15
deltagare.
Avhandlingens fyra delstudier

Avhandlingen består av fyra olika delstudier
varav de första två fokuserar på erfarenheter
av vardagsliv och av möten med hälso- och
sjukvården, och de två sista på betydelsen
av gruppbaserad patientutbildning för förmågan att hantera sjukdomen i vardagen.
Den första delstudien (11) syftade till att
beskriva innebörden av att leva med IBS.
Studien genomfördes med en beskrivande
fenomenologisk metod. Nio personer som
haft diagnosen IBS under en längre tid (> 3
år) och som var inskrivna på specialistmottagning vid ett mindre sjukhus inkluderades
För att fånga en aktiv period i livet när det
gäller utbildning, yrkesliv, familjeliv och
sociala aktiviteter, valdes personer i åldersintervallet 25–60 år. Datainsamling skedde
genom djupintervjuer. Att leva med IBS
beskrevs som en kamp med en vardag som
blivit alltmer svårbemästrad och begränsad.
Att inte kunna lita på sin kropp, att skämmas för kroppsliga symtom, och att känna
sig annorlunda i förhållande till andra, föreföll var viktiga faktorer för upplevelsen av
en begränsad vardag både socialt, i arbetslivet och i de nära relationerna. Samtidigt
uttrycktes en stark vilja att hitta lösningar
för att kunna överskrida begräsningarna och
kunna leva det dagliga livet som andra.
Delstudie II (12) är en fortsättning på
delstudie I, vilket innebär att samma personer intervjuades vid ytterligare ett tillfälle,
men med annat fokus; erfarenheter av att
vara i patientrollen i mötet med hälso- och
sjuvården. Analys av data genomfördes med
tolkande beskrivning.
I resultatet framkom att de erfarenheter som dominerade var upplevelser av
icke stödjande möten som var präglade av
förödmjukelse, osynliggörande och övergivenhet. Personernas egna erfarenheter av
att leva med sjukdomen upplevdes inte vara
av betydelse för vården. Att känna sig misstrodd och osynliggjord som individ bidrog
till upplevelser av skam, bristande självttillit och förlust av egenvärde. De möten
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Tabell 1.  Schema för den studerade patientutbildningen.

Några veckor
före start
Dag 1

Dag 2

Dag 3
Dag 4

Dag 5

Aktiviteter

Facilitatorer

Individuellt förberedande samtal.

IBS-sjuksköterska

Introduktion och praktiska frågor.
Mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi,
IBS-patofysiologi.
Emotionella och kognitiva aspekter på att leva med
IBS
Tarmtömningsproblem, förstoppning och
faecesinkontinens
Smärtfysiologi och smärta vid IBS. Smärtlindring.
Kost och måltidsvanor
Introduktion till hypnosbehandling.
Andning och kroppsmedvetenhet, avslappningsövningar.
Livsfrågor
Avslut och uppföljande frågor. Utvärdering.

IBS-sjuksköterska
Gastroenterolog

som beskrevs som stödjande var präglade
av ömsesidighet och bekräftelse, och i dessa
togs personernas egna erfarenheter av sjukdomen tillvara som viktig kunskap.
I delstudie III (13), där betydelsen av gruppbaserad patientutbildning för personer med
IBS och deras förmåga att hantera sjukdomen i vardagen studerades, deltog 51 personer som inkluderades konsekutivt från
väntelistan till patientutbildningen. Inklusionskriterierna var liksom i studie I och II,
långvarig IBS-problematik (> 3 år) samt diagnos enligt Rom-II kriterierna. Personer som
stod under psykiatrisk/psykologisk behandling inkluderades inte. En utvärderande
forskningsdesign valdes, där personerna skattade symtomintensitet och användandet av
olika copingstrategier före, och 2–4 månader
efter att de deltagit i patientutbildningen.
Resultatet visade att visade att deltagarna
skattade sin övergripande upplevelse av
symtomens intensitet signifikant lägre efter
patientutbildningen. Statistiskt signifikanta
skillnader i självskattningarna kunde också
ses när det gällde upplevelser av minskad
intensitet av symtomen uppblåsthet, av
tillfredsställelse med tarmfunktion, samt
av sjukdomens inflytande över vardagen.
Däremot sågs inga skillnader i upplevelsen
av smärta. Personerna i studien förändrade
också sitt användande av olika copingstrategier. Statistiskt signifikanta skillnader
kunde ses i den genomsnittliga användningen av copingstrategierna avståndstagande
vilken användes oftare, och flykt–undvikande, vilken användes mer sällan. Strategin
självbehärskning användes proportionellt
oftare än andra strategier efter patientut-
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Psykolog
Biofeedback- sjuksköterska
Anestesiolog
Dietist
Psykolog
Sjukgymnast
Diakon
IBS-sjuksköterska
Gastroenterolog

bildningen. De personer som uppnått en
kliniskt betydelsefull symtomförbättring,
hade i större utsträckning förändrat sitt
copingmönster än de som inte i lika stor
utsträckning uppnått en symtomförbättring,
efter att ha deltagit i patientutbildningen.
Den fjärde och sista delstudien (10) är
kopplad till delstudie III, vilket innebär att
samtliga personer, vid inklusionstillfället,
inbjöds att delta både i självskattningsstudien och i den aktuella intervju studien.
Syftet med studien var att studera personernas erfarenheter av att ha deltagit i
patientutbildningen, och vilken betydelse
den haft för deras dagliga liv. Totalt deltog
31 personer i 7 fokusgruppsintervjuer som
analyserades med tolkande beskrivning.
I resultatet framträdde patientutbildningen som ett rum för möjliggörande av
lärande, där professionellt stöd och möjligheten att dela erfarenheter tillsammans
med andra i liknande situation bidrog till
att främja personernas möjligeter att öka sitt
välbefinnande och hitta balans i tillvaron.
Gruppen beskrevs som en miljö där deltagarna både kunde känna igen sig själva i
andra, lära känna sig själva genom andra,
och också lära sig av varandra, och som en
plats som karaktäriserades av gemenskap
genom delade sjukdomserfarenheter, av
trygghet och av ömsesidig förståelse. Kombinationen av professionell kunskap och
delade erfarenheter bidrog till en växande
beredskap, genom en ny förståelse av kroppen som helhet och sjukdomen som en del
av livet, och på en ökad förmåga att fatta
kunskapsgrundade beslut om att tillämpa
olika strategier i vardagen.

Ett fåtal personer beskrev att de inte alls
kunnat känna igen sig i de andra deltagarnas berättelser och därför inte upplevt vare
sig ömsesidighet, gemenskap eller fruktbart
utbyte av erfarenheter.
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