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Gastrovänner!

V

åren har kommit och med den också 2014 års upplaga av Svenska
Gastrodagarna. Det nya, kompaktare mötesformatet som sjösattes 2013
kan vi nu säga var lyckat. Ni som deltog och svarade på den utvärderande enkäten via e-post gav i huvudsak mycket positiva betyg och min egen upplevelse var att mötet levde ända fram till sista sessionen på fredag eftermiddag. Nu
satsar vi vidare med samma koncept där årets lokala arrangör, Mag-tarmmedicinska kliniken och Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping,
tillverkat ett program som i mina ögon ser ut att innehålla något för de flesta.
Jag vill verkligen uppmuntra er alla att ge återkoppling då vi lyssnar noga på den
och försöker sikta i den riktning som ni pekar. Med alla menar jag då också de
som av olika anledningar väljer bort mötet. Hur vill ni att det ska se ut för att
attrahera er i framtiden? Svenska Gastrodagarna får inte stelna i något speciellt
format utan styrelsen i SGF ser gärna att ni kommunicerar med oss kring denna
och andra frågor som kan kännas angelägna.
En förändring som inneburit en hel del merarbete och även en viss försening i
informationen detta år är att det under hösten 2013 uppkom ett akut behov av
att upphandla en ny kongressarrangör då Congrex Sweden gick i konkurs. Nu
samarbetar SGF med MCI och allt flyter på som vanligt igen efter en inlärningsperiod. I modernitetens namn spar vi nu både miljö och resurser genom att inte
längre ägna oss åt utskick i pappersform utan riktar oss till er huvudsakligen via
e-post. De som märker att ni inte får information som era kollegor verkar få,
kontakta SGF:s sekreterare Fariba Sandoughchi (fariba.sandoughchi@karolinska.se) så uppdaterar vi vårt medlemsregister.
En angelägen punkt inför framtiden tycker jag själv är att de som utgör gastroenterologins, hepatologins och gastrokirurgins framtid, ST-läkarna och doktoranderna får möjlighet att komma till Svenska Gastrodagarna. Mötets innehåll
är definitivt av sådan karaktär att det har stort utbildningsvärde både för kliniker
och forskare. Närvaron av forskarskolan Forum GIMMICum och det vitamintillskott som den innebär är ett mycket bra exempel på detta. Vi kan också se en
tilltagande aktivitet via SYG som är en utmärkt inkörsport till inflytande och
större möjligheter att framföra vitaliserande idéer.
Lite extra stolta är vi i år över är att Mag-tarmfonden har dubblerat stipendiesumman som fördelas bland ansökningarna till 1 miljon kronor. Allmänhetens
konsumtion av Activia-yoghurt under delar av 2013 tillsammans med troget
stöd av fleråriga företagssponsorer har gett oss denna möjlighet. Banden som
fonden har till Mag- och tarmförbundet stärks nu alltmer vilket kommer att
vara avgörande för dess långsiktiga utveckling till något privatpersoner vill och
på ett enklare vis kan skänka medel till.
Med denna ledare passar jag också på att tacka
för att ha fått möjligheten att vara SGF:s vetenskaplige sekreterare under tre års tid. Lärandet i
vår bransch tar som bekant aldrig slut och dessa
år kommer jag definitivt ha ovärderlig nytta och
glädje av både i min yrkesroll och som människa.
Vi ses i Linköping!
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Bästa hälsningar
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Gastrodagarna i Linköping

Det är Mag-tarmmedicinska kliniken vid
Universitetssjukhuset i Linköping som tillsammans med Kirurgiska kliniken står värdar för årets Gastrodagar.

P

å Mag-tarmmedicinsk kliniken arbetar 65 personer, varav 10 specialistläkare 5 ST-läkare och 25 sjuksköterskor.

Utbyggnad på gång

Överläkare Henrik Hjortswang är klinikchef
sedan år 2004. Han berättar att år 2002 så
delades mag-tarmmedicin från kirurgiska
kliniken, och att man fram till år 2012 var
en gemensam klinik med endokrinologiska
enheten.
– Den nuvarande organisationen – med en
egen Mag-tarmmedicinsk klinik – kom till
för att vi skulle kunna fokusera på mag-tarmområdet i högre utsträckning och utveckla
samarbetet med kirurgiska kliniken, förklarar Henrik.
Han tillägger att de egentligen hade väldigt lite gemensamt med endokrinologiska
enheten.
– Vår viktigaste samarbetspartner är kirurgkliniken, och vi är i full färd med att bygga
flera gemensamma arenor med dem. Det
handlar bl.a. om att bygga samlokaliserade
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mottagningar och två endoskopienheter,
fortsätter Henrik och pekar ut genom fönstret där arbetet med bygget är i full gång.
Inflyttning där är planerad till mars 2016.
Bäckenfunktionsenhet

I det primära upptagningsområdet finns det
180 000 personer, och i regionen ungefär en
miljon, berättar Henrik.
På kliniken omhändertas cirka 2 500 personer med kroniska sjukdomar, framför allt
med IBD och leversjukdomar. .
– Vi gör ungefär 2 500 skopier årligen och
har runt 600 vårdtillfällen om året, säger
han.
På Bäckenfunktionsenheten tar man emot
patienter med bäckenbotten-problematik
som inkontinens, bäckenbottensmärta och
funktionell förstoppning. Det är en multidisciplinär enhet som man driver tillsammans
med Kvinnokliniken (KK) och Kirurgkliniken, berättar specialistläkare Susanna Walter.
– Där finns också tre sjukgymnaster, som
är specialiserade på bäckenfunktion, tillägger
hon.
Förutom läkare från KK, kolorektalkirurgi
och gastroenterologi har man vid behov nu
även personal från neurorehab och smärtkliniken.

– Bäckenfunktionsenheten har funnits
sedan 1980-talet, och har överlevt alla organisationsförändringar.
Susanna förklarar att det var eldsjälarna
Rune Sjödahl och Olof Hallböök som startade upp den – de forskade på fysiologiska
mätningar. Runt detta byggdes verksamheten ut, och har sedan successivt utvecklats.
– Vi har nyligen fått budget till att även
anställa en psykolog och dietist, säger
Susanna.
Sjuksköterskemottagning

Linköping har även satsat på att utveckla
sjuksköterskemottagning och dagvård för i
första hand IBD- och leverpatienter. Majoriteten av IBD-patienter som är i stabil remission följs upp med årlig telefonkontakt med
IBD-sjuksköterska.
– Före uppringningen har blodprover och
avföringsprov tagits. Formulär med symtomregistrering och SHS skickar patienten
tillbaka via förfrankerat kuvert till mottagningen innan samtalet. Det har fallit väldigt
väl ut, säger Katarina Pihl-Lesnovska.
IBD-patienter med skov följs också upp
av IBD-sjuksköterska. Fjorton dagar efter
insatt behandling ringer sjuksköterskan
upp patienten för att tidigt bedöma allmän-
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tillstånd och sjukdomsaktivitet, följsamhet
till läkemedelsbehandling, uppmärksamma
effekt och bieffekt av behandlingen, samt
svara på frågor och informera om den fortsatta planeringen.
– Om patienterna behöver träffa läkare t.ex.
p.g.a. dålig effekt av behandlingen så ordnas
snabbt besök till läkare annars följs alla upp
med läkarbesök efter 8-10 veckor för att se
att de verkligen är i remission och att de har
rätt underhållsbehandling, berättar Katarina.
– Nydebuterade patienter med IBD får
individuell utbildning av IBD-sjuksköterska
ca. 20 veckor efter diagnos för att öka patientens kunskap om sjukdomen och stärka
egenvårdsförmågan. Det har varit mycket
uppskattat av patienterna, fortsätter hon.
På kliniken bedrivs flera forskningsprojekt
om vårdkvalitet, egenvård och livskvalitet för
att utveckla omhändertagandet av patienter
med IBD. Katarina är själv doktorand i ett
av dessa projekt.
Arbetsgrupp

Direkt efter förra årets kongress i Örebro tillsatte man i Linköping en arbetsgrupp inför
Gastrodagarna 2014. Där ingår Henrik och
Susanna, samt Pär Myrelid, kirurg, Stergios
Kechagias, hepatolog, Katarina Pihl-Lesnovska, sjuksköterska och vårdenhetschef och
Anna Lindhoff Larsson, forskningssköterska
och även koordinator för SWIBREG. De
påbörjade sitt arbete direkt efter fjolårets
Gastrodagar.
– Det har handlat till stor del om det
vetenskapliga programmet, där vi haft ett
nära samarbete med Hans Törnblom som
är vetenskaplig sekreterare i SGF och även
Urban Arnelo som satt samman endoskopiprogrammet på fredagen, säger Henrik.
Det är Hans som haft huvudansvaret för
att utse hedersföreläsarna, och arbetsgruppen har ansvarat för det övriga vetenskapliga
programmet.
Forskning på IBS och mikroskopisk kolit

Susanna forskar på tarmfunktionsrubbingar
– framför allt vid IBS. Hon har bl.a. gjort
studier med funktionell MR för att studera
gut-brain-axis.
– Jag har även gjort epidemiologiska studier.
Det har blivit ett stort internationellt forskningsområde. Det är dock inte så många
gastroenterologer som håller på med IBS,
trots att det är en stor folksjukdom, säger
Susanna.
Henrik och Andreas Münch forskar på
mikroskopisk kolit (MC).
– Andreas undersöker immunologiska
4

mekanismer vid MC, och försöker också
värdera behandling vid refraktär MC. Han
har även lett en europeisk multicenter-studie
på Budesonid som underhållsbehandling vid
kollagen kolit (CC) där intressanta data nyligen rapporterats, berättar Henrik.
Henrik tillägger att ett viktigt arbete, som
Andreas utfört tillsammans med den europeiska mikroskopisk kolitgruppen (EMCG),
har varit att öka medvetenheten kring sjukdomen MC.
– Vi har inom SOIBD gjort livskvalitetsstudier, som visat att MC ger en mycket uttalad
påverkan på livskvaliteten. Men det finns
effektiv behandling som kan hjälpa dem
tillbaka till en god livskvalitet, förklarar han.

Katarina Pihl-Lesnovska

Forskning på lever

Henrik arbetar även med hälsomätning vid
IBD. Det kretsar både kring livskvalitet och
hur man mäter inflammatorisk aktivitet.
– Tillsammans med Johan Söderholm
undersöker jag även immunologiska mekanismer vid IBD . Johan arbetar dessutom
med Åsa Keita, när det gäller inflammatoriska mekanismer vid IBS.
Professor Stergios Kechagias forskar tillsammans med specialistläkare Mattias Ekstedt
på fettlever associerad med insulinresistens
(NAFLD).
– Vad leder sjukdomen till, och vilka är
riskfaktorerna för de komplikationer som
kan uppkomma som en konsekvens av
NAFLD, är frågor som de arbetar med,
fortsätter Henrik.
Anna Lindhoff Larsson arbetar tillsammans
med Per Sandström, kirurg, med studier
kring olika sätt att mäta leverfunktion.
– Målet är att ta fram verktyg för att ta reda
på hur mycket lever man kan operera bort,
förklarar Anna.
Denna forskning sker i samarbete med
Center for Medical Image Science and
Visualization (CMIV) som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum initierat av
Linköpings universitet.
– Dessutom arbetar vi med patienter med
kolorektalcancer med synkrona levermetastaser. Man diskuterar om man ska operera
levern och tarmen samtidigt, och vi forskar
på det. Här gör man det på vissa patienter
– men det finns också kriterier när man inte
gör det, fortsätter Anna.
Utbildningsgrupp för SWIBREG

Det är i Linköping som det nationella
IBD-registret SWIBREG finns, och Anna
är dess koordinator.
– Från början kallades det Q-IBD. Många

Anna Lindhoff Larsson

Henrik Hjortswang

Pär Myrelid

ringer för att få support och har frågor, berättar Anna.
Hon förklarar att de har en utbildningsgrupp som hon lägger upp organisationen
för när de reser ut i landet.
– Vi håller på med ett projekt för att öka
täckningsgraden för SWIBREG.
Anna arbetar även med Patient Reported Outcomes Measurement (PROM) och
patient Reported Experience measurement
(PREM) tillsammans med FSGS ordförande
Susanna Jäghult.
gastrokuriren 2 · 2014
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SGF´s STYRELSE 2014

Susanna Walter

- –Vi har nu fått in anhörig- och patientrepresentant i styrgruppen för SWIBREG,
säger hon.
Forskning på kirurgkliniken

Kirurg Pär Myrelid berättar om forskningen
på kirurgkliniken.
– Per Sandström tittar på riskfaktorer för
svårt skov vid akut pankreatit, och hur man
optimerar behandlingen, säger Pär. Sektionen för övre abdominell kirurgi har även
mycket forskning inom framför allt leveroch pankreaskirurgi och det nationella pankreasregistret leds av Thomas Gasslander på
sektionen.
Han förklarar att kirurgkliniken historiskt
forskat mycket inom IBD. Forskningen
omfattar allt från genetik, inflammationsvägar och tarmpermeabilitet lett av professor
John D Söderholm till mer kliniskt orienterad forskning.
– Det handlar om sexualitet, förlossningsskador, förmågan att bli gravid, cancerrisken,
komplikationer som fistulering och stenos
samt tid till nya symptom efter kirurgi, förklarar han.
I samarbete med plastikkirurgerna, undersöker de även rekonstruktion av bäckenbotten efter svårt fistulerande Crohns sjukdom
och rektalcancer.
– Olof Hallböök studerar varför vissa typer

av ändtarmscancer svarar bra på radio/kemisk behandling – och andra inte alls. Han
försöker hitta markörer för detta.
Peter Andersson forskar kring olika aspekter av det akutkirurgiska omhändertagandet,
tillägger Pär.

Wilhelm Graf

Ett kliniskt brett program

Marie Carlson

Även i år kommer programmet för Gastrodagarna att ligga i tre parallella spår –
hedersföreläsningarna undantaget, de är
gemensamma för alla – som riktar sig till
alla. Dagen innan ges en post-graduatekurs.
– Det är Stergios Kechagias från Mag-tarmmedicinska kliniken och Per Sandström från
Kirurgiska kliniken som har arbetat med
den. Den handlar om PSC, och riktar sig
till såväl medicinare, kirurger som endoskopister, förklarar Henrik.
Forum GIMMICum har ett eget program
– men en punkt är öppen för alla:
– Det är bench-to-bedside symposiet, där
de har bjudit in Mattias Hornef som talare.
Henrik berättar också att de har ett
endoskopispår på fredagen, där Urban
Arnelo (endoskopiansvarig i SGF) har lagt
upp programmet.
– Vi har försökt att skapa ett kliniskt brett
program som riktar sig till både medicinskt
och kirurgiskt intresserade, säger Susanna.
– En intressant del är personcentrerad vård
och egenvård. De har var sitt symposium
som riktar sig till alla, berättar Katarina.
– Det är många intressanta ämnen och
duktiga föreläsare – stundtals kommer det
nog att vara svårt att välja vad man ska gå
på, säger Henrik.
Han avslutar med att önska alla hjärtligt välkomna till tre intressanta dagar i Linköping.
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GASTRODAGARNA I LINKÖPING PRESENTATION AV FÖRELÄSARE

Presentation av föreläsare

Gideon Hirschfield is a Senior Lecturer and
Consultant Hepatologist at the University of
Birmingham, UK. He leads the autoimmune liver disease programme at the Queen
Elizabeth Hospital, one of Europe’s largest
comprehensive Transplant Hepatology programmes. After studying for a PhD at the
University of London, he completed his advanced Gastroenterology and Hepatology
training in Cambridge, and was awarded
Specialist status in 2007. Until January 2012
he worked in Toronto, Canada, where he was
a Staff Physician and Assistant Professor of
Medicine at the University Health Network
and University of Toronto. During this time
with his colleague Prof Kathy Siminovitch
he published the seminal genetic observations underpinning the IL-12 signalling axis
as critical to the pathophysiology of primary biliary cirrhosis. From 2012 Gideon has
been based in Birmingham, UK, where he
has continued his translational research into
the causes and treatments of autoimmune
liver disease. His particular focus on primary
biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis has led to his involvement in a number of new Phase 2 clinical trial programmes
for these diseases. Additionally he is heavily
involved in national efforts to improve liver
services for patients with PBC, PSC and AIH.
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Jan Tack är professor i medicin och klinikchef vid Department of Gastroenterology
och Department of Pathophysiology vid Universitet i Leuven, Belgien, samt leder forskningsverksamheten vid the Center for Gastroenterological Research.
Läkarutbildningen genomfördes också vid
Universitet i Leuven där han 1987 avlade
examen med högsta betyg och därefter
genomgick sin specialistutbildning i internmedicin och gastroenterologi. Efter en
forskningsvistelse vid the Department of
Physiology, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA 1989-1990 har han fortsatt
sin forskarbana vid Universitet i Leuven.
Professor Tacks forskning bedrivs på ett
mycket omfattande vis inom området neurogastroenterologi och motilitet vilket inkluderar patofysiologi och handläggning av
funktionell mag-tarmsjukdom (funktionell
dyspepsi, gastropares, dumping syndromet,
förstoppning, IBS samt även refluxsjukdom),
enteriska nervsystemets fysiologi och farmakologi samt GI hormoner och deras roll
vid mättnadskontroll. Hans publikationslista innehåller nu nära 500 originalarbeten,
översiktsartiklar och bokkapitel. Professor
Tacks arbete har uppmärksammats genom
ett flertal internationella utmärkelser och
har också resulterat i en rad pågående eller
tidigare uppdrag för vetenskapliga tidskrifter (Neurogastroenterology and Motility,
Gastroenterology, Gut, American Journal
of Gastroenterology, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Journal of Internal
Medicine, Bailliere’s Clinical Gastroenterology and The Japanese Journal of Gastroenterology) och föreningar (International
Society for Diseases of the Esophagus, the
European Society of Esophagology).

Pierre H. Deprez är verksamhetschef och
ansvarig inom området gastroenterologi vid
Clinique Universitaires St-Luc i Bryssel.
Kom tidigt att intressera sig för terapeutisk
endoskopi och genomgick utbildning i såväl Japan som i England och Tyskland. Har
lett ett stort antal kurser, bland annat på
Karolinska, i syfte att få till en standard för
diagnostiska och kurativa moment inom
endoskopin som ESD, ERCP och ultraljud.
Deprez är flitigt representerad inom flera
organisationer; bland annat Royal Society of
Gastroenterology, Belgian Society of Digestive Endoscopy – ansvarar för ”Belgian Week
of Gastroenterolgy”. Hans vetenskapliga arbeten, med över hundratalet publikationer,
har huvudsakligen omfattat biokemiska
markörer vid en rad sjukdomstillstånd i övre
mag-tarmkanalen och systematisk utvärdering av en så optimal metodik som möjligt
inom modern endoskopi.
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PROGRAM GASTRODAGARNA

Program onsdag 14/5
Crusellhallen

Musikalen

Operan

10.45-11.00

Välkommen till Svenska Gastrodagarna 2014

11.00-12.00

Hedersföreläsning – Barany
Primary biliary cirrhosis, the 2014 perspective
Gideon Hirschfield, Birmingham, England

12.00-13.00

Lunch och utställning

13.00-13.45

Dekompenserad levercirros
Moderator: Stergios Kechagias,
Hanns-Ulrich Marschall
Nya kriterier för akut njursvikt vid
levercirros
– prognostisk betydelse
Hans Verbaan, Malmö

Matnyttiga tips om nutrition
vid IBD, patientfall
Ulla Johansson, Sundsvall
Annika Brinkberg Lapidus,
Stockholm

TIPS – indikationer, utförande,
monitorering
Fredrik Rorsman, Uppsala

Neuromodulering
Moderator: Hans Törnblom,
Greger Lindberg
Sacral nervstimulering (SnS)
vid fekal inkontinens och
obstipation
Claes Johansson, Danderyd
Gastrisk elektrisk stimulering
Hans Törnblom Göteborg
Ryggmärgsstimulering vid IBS
– ny möjlighet att behandla
smärtan
Per Hellström Uppsala

Postervandring
14.15-15.00

Personcentrad vård – GPCC
Moderator: Susanna Jäghult

15.00-15.30

Kaffe och utställning

15.30-16.30

Satellitsymposium

16.30-17.30

Årsmöten – SGF, FSGS, SEGP

17.30
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Fetmakirurgi
Moderator: Ulrik Lindforss
– Alternativa metoder
– Komplikationer
– Postkirurgiska aspekter
Mikael Wirén, Norrköping

Forum GIMIICum
Bench to bedside
Moderatorer:
från seniorkursen
Innate defence mechanisms in
the GI-tract
Mathias Hornef, Hannover

Välkomstmingel – Konsert & Kongress

gastrokuriren 2 · 2014

PROGRAM GASTRODAGARNA

Program torsdag 15/5
Crusellhallen

Musikalen

07.30-08.15
08.30-09.30

Satellitsymposium
Fria föredrag
Moderatorer: Marie Carlson,
Hans Törnblom

Kluriga kliniska hepatologiska
frågeställningar
Moderator: Stergios Kechagias,
Fredrik Rorsman
Förhöjt ferritin men frånvaro av
mutationen C282Y i HFE
Per Stål, Stockholm
Kolestatiska leverprover men
normal kolangiografi och
negativ AMA-M2
Hanns-Ulrich Marschall,
Göteborg
Förhöjda leverprover hos
patient med reumatologisk
sjukdom som behandlas med
biologiska läkemedel
Mårten Werner, Umeå

09.30-10.00
10.00-10.45

Operan

Bilddiagnostik vid kronisk
pankreatit
Moderator: Björn Lindkvist,
Asbjørn M Drewes
Kronisk pankreatit, en översikt
Björn Lindkvist, Göteborg
Bilddiagnostik vid pankreatit-relaterad kronisk smärta
Asbjørn M Drewes, Aalborg
Bilddiagnostik för bedömning
av endokrin och exokrin
pankreasfunktion
Jens B Frøkjær, Aalborg

Kaffe och utställning
Brain-gut interaktioner
Moderator: Susanna Walter,
Magnus Simrén
Placebo: why and how does it
work?
Sigrid Elsenbruch, Essen
Evidensläget av psykologisk
behandling vid FGID, borde vi
erbjuda detta till fler patienter?
Magnus Simrén, Göteborg

Extraintestinal IBD
Moderator: Hans Strid,
Wille Graf
Hud
Chris Anderson, Linköping
Leder
Janne Cedergren, Linköping
Ögon
Beatrice Peebo, Linköping

Förändringsarbete
Moderator: Annika Brinkberg
Lapidus, Pär Myrelid
Registret som verktyg
Jonas Ludvigsson, Örebro
Förändringsarbete, vårdkvalitet
Martin Rejler, Eksjö
Endorix
Mikael Lördal, Stockholm

11.00-12.00

Hedersföreläsning Ihre
Functional dyspepsia – any hope for a bright future in pharmacotherapy?
Jan Tack Leuven, Belgien

12.00-13.00

Lunch och utställning · ST-lunch med case
Årsmöte SYG

13.00-13.45

Behandling vid IBD
Moderator: Marie Carlson,
Pär Myrelid
Vad en kirurg behöver veta om
mediciner vid IBD
Jonas Halfvarson, Örebro
Vad en medicinare behöver
veta om kirurgi vid IBD
Jonas Bengtsson, Göteborg

Vårdprogram
Moderator: Ingrid Karström,
Urban Arnelo
Hygiendokumentet vid
endoskopi
Lena Nilsson, Växjö
Kronisk pankreatit
Mattias Löhr, Stockholm

13.45-14.15

Postervandring

14.15-15.00

Magtarmfonden
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Dysmotorik
Moderator: Magnus Simrén,
Per Hellström
Esofagusdysmotorik
Tomas Franzén, Norrköping
Intestinal pseudoobstruktion
Greger Lindberg, Stockholm

9

PROGRAM GASTRODAGARNA

Program torsdag 15/5 forts.
Crusellhallen

Musikalen

15.00-15.30

Kaffe och utställning

15.30-16.30

Satellitsymposium

19.00

Operan

Gastromiddagen Konsert & Kongress

Program fredag 16/5
Crusellhallen
08.30-09.30

Musikalen

Fria föredrag
Moderator: Fredrik Rorsman,
Urban Arnelo

Allt en kliniker bör veta om
handläggning av inkontinens
och förstoppning
Moderator: Disa Kalman,
Hans Törnblom
Olof Hallböök, Eva Uustal,
Susanna Walter, Jenny Sjödahl,
Anna Ingemansson, Linköping

09.30-10.00
10.00-11.00

Operan
Omvårdnad vid stomi och
fistlar
Moderator: Wille Graf,
Susanna Jäghult
Omvårdnad och stomi
Christina Schulz, Linköping
Enterocutana fistlar
Åsa Gustafsson,
Karolina Härle, Linköping

Kaffe och utställning
Biopsitagning i övre och
nedre gastrointestinalkanalen
Moderator: Stefan Spinell
Patrick Joost,
Gabriele Wurm Johansson,
Malmö
Urban Arnelo, Stockholm

Egenvård som en väg till bättre
hälsa
Moderator:
Katarina Pihl Lesnovska
Delaktighet i vården
Margareta Danelius, Stockholm
Sofia Ernestam, Stockholm
Stöd din patient att förändra
sina ohälsosamma levnadsvanor
Annika Brinkberg Lapidus,
Södertälje
Maria Hjorth, Falun

Neuro-immun interaktion i
tarmmukosan – ett framtida
target vid IBS och IBD?
Moderator: Åsa Keita,
Greger Lindberg
Immunologiska mekanismer
vid IBS
Lena Öhman, Göteborg
Hur påverkar stress tarmens
barriärfunktion?
Johan Söderholm, Linköping

11.00-12.00

Hedersföreläsning Wehlin
ESD for early cancers in the upper GI-tract, a valid treatment also in the western hemisphere?
Pierre Deprez Brüssel, Belgien

12.00-13.00

Lunch och utställning

13.00-13.45

13.45-15.00
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Colonadenom. Vad kan jag
göra själv och när skall jag
kalla på expert?
Moderator: Ulrik Lindforss
Henrik Thorlacius, Malmö
Bengt Sundbaum, Sunderby

När konventionell behandling
sviktar
Moderator: Hans Törnblom,
Marie Carlson
Celiaki
Magnus Ström, Linköping
Mikroskopisk kolit
Andreas Münch, Linköping

Levertransplantation
– patientfall
Moderator: Fredrik Rorsman,
Per Stål
Maria Holmberg, Göteborg
Filip Zizka, Göteborg

Komplikationer från biopsi till ESD
Moderator: Urban Arnelo
Francisco Silva, Stockholm
Endoskopiquiz – Björn Blomberg, Linköping
Avslutande ord – Marie Carlson
gastrokuriren 2 · 2014
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MP-01

01

Prediktion av anti-TNF-terapirespons hos patienter med ulcerös colit
M. K. Magnusson 1 2,*, H. Strid 1, S. Isaksson 1 2, A. Bajor 1, A. Lasson
13
, K.-A. Ung 4, L. Öhman 1 2

Avd för Invärtesmedicin och Klinisk nutrition, Inst för Medicin, Göteborgs Universitet, 2Avd för Mikrobiologi och Immunologi, Inst för
Biomedicin, Göteborgs Universitet, Göteborg, 3Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, 4Kärnsjukhuset, Skövde, Sverige
1

Bakgrund

Anti-TNF-terapi är ett effektivt behandlingsalternativ för patienter
med ulcerös colit (UC). Dock svarar bara 50-70% av patienterna
på behandlingen och de cellulära mekanismerna bakom behandlingsrespons är oklara. Tillika behövs biomarkörer som kan prediktera terapirespons innan behandlingsstart.
Den övergripande målsättningen var att etablera en modell för att
prediktera terapirespons vid anti-TNF-terapi
Metod

Blodprover och biopsier från inflammerad tarmslemhinna samlades från 29 anti-TNF-terapinaiva UC patienter före terapistart.
Terapirespons utvärderades efter 3 månaders behandling. Behand12

lingssvar för responders definierades som en minskning i Mayo
score med 3 poäng eller mer, övriga klassades som non-responders.
Biopsierna odlades i 24 h med eller utan 1µg/ml infliximab och
analyserades med masspektrometribaserad kvantitativ proteomik.
Blodceller stimulerades med influensavaccin i 7 dygn med eller
utan tillsats av 10µg/ml infliximab och ytreceptorer och cytokinsekretion studerades med flödescytometri. En prediktionsmodell
baserad på förändring av CD25+CD4+ celler och IL-4 beräknades
med Linear discriminant analysis.
Resultat

Före behandling sågs inga skillnader avseende blodcellsfenotyp,
CRP-nivåer, fekalt calprotectin eller Mayo score mellan responders
och non-responders.
Proteomikanalys av parade biopsier (odlade med respektive utan
infliximab) visade att infliximab påverkade cellulära mekanismer på
olika sätt hos responders och non-responders. Signifikanta upp- och
nedregleringar uppmättes av 43 respektive 37 proteiner, men bara
ett av dessa proteiner var gemensamt för responders och non-responders. I båda grupperna var förändringen av proteinuttrycken
associerade med en minskning av NF-kB och pro-inflammatoriska
cytokiner, men minskningen var mer betydande hos responders än
hos non-responders. Proteomikresultaten verifierades med odlade
blodceller, där infliximab minskade uttrycket av CD25, TNF receptor 2 (TNFR2) och α4β7 på T celler samt sekretion av intergastrokuriren 1 · 2014
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leukin(IL)-4, IL-5 och IL-17A i högre grad hos responders jämfört
med non-responders (Tabell 1). Samvariationen av CD25 och IL-4
i blodcellsodlingarna före behandlingsstart kunde korrekt prediktera behandlingens utfall hos 88 % av de inkluderade patienterna.

Metod

98 patienter med nydebuterad UC följdes prospektivt under tre
år med årliga besök. Vid varje besök fyllde patienterna i frågeformulär för att bedöma förekomst av IBS-liknande symtom (Rome
II), grad av gastrointestinala symtom (GSRS), livskvalitet (SF-36)
och psykologiska symtom (Hospital Anxiety and Depression scale
(HAD)). Fekalt Calprotectin, SR och CRP användes som markörer för inflammation. Den kliniska sjukdomsaktiviteten värderades
med Mayoscore. Klinisk remission definierades som ett totalt Mayoscore ≤2 och ett endoskopiskt subscore ≤1 med remission under
de tre månaderna föregående besöket. Data från det första besöket
i samband med debuten av UC jämfördes mellan den grupp av patienter som under uppföljningstiden uppfyllde kriterierna för IBS
under remission (UCR+IBS) med den grupp som aldrig uppfyllde
IBS kriterierna (UCR).
Resultat

Slutsats

In vitro stimulering av blod T celler, i närvaro av infliximab, kan
prediktera terapirespons hos UC patienter före behandlingsstart.
Denna prediktionsmodell bör testas i en ny patientkohort för att
bekräfta dess korrekthet.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
MP-02

02

Kriterierna för klinisk remission uppfylldes av 87 UC patienter och
utav dessa upplevde 25 (29%) IBS-liknande symtom i remission
vid minst ett utav de tre uppföljande besöken. UCR+IBS patienterna rapporterade mer uttalade gastrointestinala symtom inklusive buksmärta (Tabell 1) i samband med det första skovet jämfört
med UCR patienterna. Kvinnligt kön, ensamstående/ogift och
högre depressionpoäng tenderade att vara vanligare hos UCR+IBS
gruppen (Tabell 2). Ingen skillnad observerades avseende klinisk
sjukdomsaktivitet, inflammations markörer, sjukdomsutbredning,
livskvalitet eller rökning mellan grupperna.

Graden av gastrointestinala symtom vid debuten av ulcerös kolit
korrelerar med uppkomsten av IBS-liknande symptom under klinisk remission.
B. Jonefjäll 1 *, H. Strid 2, L. Öhman 3, J. Svedlund 4, A. Bergstedt 4,
M. Simrén 2

Medicinkliniken Kungälvs Sjukhus, Kungälv, 2Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 3Avdelningen för mikrobiologi
och immunologi, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs Universitet, 4Avdelningen för psykiatri , Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
1

Bakgrund

Symtom förenliga med Irritable Bowel Syndrome (IBS) är vanligt
förekommande hos patienter med ulcerös kolit (UC) i klinisk remission. Det har föreslagits att dessa symtom skulle kunna orsakas
av postinflammatoriska förändringar jämförbara med postinfektiös IBS. Kvinnligt kön, hypokondri, negativa livshändelser, ångest
och depression är kända riskfaktorer för postinfektiös IBS. Faktorer
som ökar risken för att utveckla IBS-liknande symtom vid nydebuterad UC är inte kända.
Syfte

Att studera vilka faktorer hos patienter med nydebuterad UC som
kan prediktera uppkomsten av IBS-liknande symtom under klinisk
remission.

Slutsats

Patienter med nydebuterad ulcerös kolit som utvecklar IBS-liknande symtom upplever mer uttalade gastrointestinala symtom, inklusive buksmärta, vid sjukdomsdebuten trots avsaknad av skillnad i
inflammatorisk sjukdomsaktivitet. Detta skulle kunna indikera en
känsligare mag-tarmkanal hos denna patientkategori.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
gastrokuriren 2 · 2014
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Låg dos budesonid bevarar klinisk remission och livskvalitet vid
kollagen kolit under ett års tid: Resultat från en randomiserad, placebo-kontrollerad studie (BUC-63)
A. Münch 1,*, J. Bohr 2, S. Miehlke 3, C. Benoni 4, M. Olesen 5, Å. Öst
6
, L. Strandberg 7, P. M. Hellström 8, E. Hertervig 9, P. Armerding
10
, J. Stehlik 11, G. Lindberg 12, J. Björk 12, A. Lapidus 13, R. Löfberg
14
, O. Bonderup 15, S. Avnström 16, M. Rössle 17, R. Müller 18, R.
Greinwald 18, C. Tysk 2, M. Ström 1

University hospital, Linköping, University hospital, Örebro, Sverige,
Private practice, Hamburg, Tyskland, 4University hospital, 5Patologi,
Malmö, 6Medilab, Stockholm, 7Gastroenterology, Falun, 8University
hospital, Uppsala, 9University hospital, Lund, Sverige, 10Private practice, Berlin, Tyskland, 11University hospital, Usti nad Labem, Tjeckien,
12
University hospital, 13Mindmed, 14Sophiahemmet, Stockholm, Sverige, 15Gastroenterology, Silkeborg, 16Gastroenterology, Copenhagen,
Danmark, 17Private practice, 18Dr Falk Pharma, Freiburg, Tyskland
1

2

3

Bakgrund

Kontrollerade data angående underhållsbehandling med låg dos
budesonid hos patienter med kollagen kolit saknas.
Metod

BUC-63 är den första randomiserade, kontrollerade studie som
jämför effektivitet av låg dos budesonid (Budenofalk® 3mg kapsel;
2 kapslar eller 1 kapsel varannan dag, genomsnitt 4.5 mg/dag) versus placebo under en 12 månader lång underhållsbehandling.
Patienterna randomiserades efter en 8 veckors akutbehandling
med budesonid 9 mg dagligen. Det primära målet var bevarad
klinisk remission under 52 veckor (intention-to-treat [ITT]). Klinisk remission definierades som genomsnittligt <3 avföringar/dag
och <1 vattnig avföring/dag. Livskvalitet mättes med Short Health
Scale (SHS). Patienterna i remission vecka 52 följdes ytterligare 6
månader för att kartlägga risk för återfall efter avslutad behandling.
Resultat

Till studien screenades 148 patienter, 110 fick öppen behandling
med budesonid, 92 patienter (78 kvinnor) som var i klinisk remission efter öppen behandling randomiserades och evaluerades i den
52 veckor långa dubbel-blind fasen.
Genomsnittsåldern (SD) var 58.8 (11.0) år. Median (IQR) sjukdomsduration var 0.5 (0.1−3.8) år. Vid start av underhållsbehandling var den genomsnittliga (SD) avföringsfrekvensen 1.7 (0.6)/
dag (budesonid) och 1.8 (0.9)/dag (placebo); genomsnittligt antal
vattniga avföringar var 0.1 (0.2)/dag (budesonid) och 0.2 (1.0)/
dag (placebo).
Efter 52 veckor var 27 av 44 patienter (61.4%) med budesonidbehandling och 8 av 48 patienter (16.7%) med placebo i klinisk
remission (ITT: differens 44.5%, 95 % KI [26.9- 62.7]; p<0,0001
ensidig). Livskvaliteten var oförändrad under 1 års budesonidbehandling men visade en tydlig försämring i placebogruppen.
Antal patienter med biverkningar var lika i båda grupperna (7
[budesonid]; 5 [placebo]). Förändringar i serumkortisolkoncentration från baseline till sista besöket skiljde inte mellan grupperna;
budesonid (median [IQR]: -0.04 [-0.13-0.05] µmol/l; n=42) versus placebo (0.01 [-0.09-0.07] µmol/l; n=42). Under den 6 månader långa uppföljningsperioden efter avslutad underhållsbehand14

ling med budesonid återföll 82% i klinisk aktivitet med en median
tid (95% KI) till återfall av 40 (27-57) dagar.
Slutsats

Låg dos budesonid under ett år är en effektiv och säker långtidsbehandling vid kollagen kolit och bevarar klinisk remission och
patientens livskvalitet. Risken att återfalla i klinisk aktivitet efter
avslutad medicinering är hög och en förlängd underhållsbehandling kan vara nödvändig.
Jävsituation

A. Münch : Research grant: Abbvie, consultancy/lecture fees: Dr
Falk Pharma, J. Bohr: None Declared, S. Miehlke: None Declared,
C. Benoni: None Declared, M. Olesen: None Declared, Å. Öst:
None Declared, L. Strandberg: None Declared, P. M. Hellström:
None Declared, E. Hertervig: None Declared, P. Armerding: None
Declared, J. Stehlik: None Declared, G. Lindberg: None Declared,
J. Björk: None Declared, A. Lapidus: None Declared, R. Löfberg:
None Declared, O. Bonderup: None Declared, S. Avnström: None
Declared, M. Rössle: None Declared, R. Müller: None Declared,
R. Greinwald: None Declared, C. Tysk: None Declared, M. Ström:
None Declared
MP-04

04

Genetisk association mellan inflammatorisk tarmsjukdom och genetiska markörer relaterade till epitelial integritet
E. Norén 1 2 3,*, S. Almer 3 4, J. Söderman 1

Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, 2Institutionen
för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Linköping, 3Institutionen för medicin, Solna, Karolinska institutet, 4GastroCentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och deras släktingar, uppvisar en förhöjd permeabilitet, vilket kan tyda på en
genetisk inverkan. Tight junction (TJ)-strukturer binder samman
angränsande epitelceller i tarmslemhinnan och reglerar den paracellulära permeabiliteten. Gener vilka kodar proteiner relaterade
till TJ är därför relevanta att undersöka i relation till IBD.
Syftet med studien var att undersöka huruvida genetisk variation
beträffande TJ-relaterade gener predisponerar IBD. I en genetisk
associationsstudie studerades enbaspolymorfier (SNP) belägna i
genetisk region för F11R (1q21.2-q21.3), PARD3 (10p11.21),
MAGI1 (3p14.1), MAGI2 (7q21), MAGI3 (1p12-p11.2), och
PTEN (10q23.3).
Metod

Vuxna patienter med IBD (n=288) [Crohn’s sjukdom (CD;
n=133), ulcerös kolit (UC; n=155)] inkluderades i studien. Prover
från en anonymiserad regional DNA bank bestående av slumpmässigt valda svenska individer användes som kontroller. Sex gener
genotypades för 61 SNP markörer genom användning av TaqMan
OpenArray teknik (Applied Biosystems). Allelisk association till
sjukdom undersöktes genom ett fall-kontroll upplägg (χ2 test, P <
0,05 ansågs signifikant).

gastrokuriren 2 · 2014
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Resultat

Signifikanta associationer identifierades mellan IBD (CD eller
UC) och SNP markörer i genetisk region för MAGI3 (P = 0.002),
MAGI2 (P = 0.010), F11R (P = 0.019), och MAGI1 (P = 0.024).
Markörer i genetisk region för MAGI2 (P = 0.011) och MAGI1
(P = 0.037) var signifikant associerade till CD. Utöver detta uppvisade markörer i genetisk region för MAGI3 (P = 0.003), MAGI2
(P = 0.010), och F11R (P = 0.026) signifikant association till UC.
Slutsats

Fyra av sex undersökta TJ-relaterade gener uppvisade association
till någon av de undersökta grupperna (IBD, CD och/eller UC).
Resultaten ger ytterligare stöd för att en genetisk påverkad epitelial
barriär är en predisponerande faktor för IBD.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
MP-05

05

Allopurinols effekter på tiopurinmetabolismen och genexpressionsnivåer i levercellinjen HepG2
S. Haglund 1 2,*, A. Zimdahl 3, S. Vikingsson 3, S. Almer 2 4, J. Söderman 1

bestämningarna mellan triplikaten var emellertid stor.
I HepG2-celler -XO resulterade 6MP i en uppreglering av DPP4,
ENTPD1, GMPR1 och SLX1A. Inga gener reglerades av AP allena. Vid kombinationsbehandling (6MP+AP) vs. 6MP allena,
uttryckte dessa celler reducerade nivåer DPP4, ENTPD1, FAM156A, GNB4 och SLC29A2, och ökade nivåer AOX1, MOCOS
och PPAT.
Av de 10 reglerade gener interagerade 5 med 9 gener vid olika
riskanlag för IBD.
Inga gener var reglerade av AP, 6MP eller kombinationsbehandlingen i celler +XO.
Slutsats

Effekten av AP på genexpressionsnivå verkar kräva samtidig närvaro av 6MP. Interaktionerna mellan gener identifierade här och
riskanlag för IBD representerade i huvudsak biologiska processer
associerade med purinmetabolism, T-cells-aktivering, kemokin-signalering och inflammation. Ytterligare studier av dessa gener in
vivo kan leda till en bättre förståelse för APs gynnsamma effekter
på TP-metabolismen. Möjligen doldes effekten av AP på TP-metaboliterna av den stora variationen i metabolitbestämningarna.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, 2Institutionen
för Medicin, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, 3Institutionen
för Medicin och Hälsa, Hälsouniversitetet Linköping, Linköping,
4
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

Kombinationsbehandling med tiopuriner (TP) i reducerad dos och
xantinoxidas (XO) - inhibitorn allopurinol (AP) har visat sig vara
säkert och effektivt bland patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med tidigare TP-intolerans. Kombinationsbehandlingen ställer om en ofördelaktig profil mellan TP-metaboliterna med
hög koncentration meTIMP och lågt 6TGN och ökar därmed
koncentrationen av 6TGN.
I denna studie avsåg vi att studera allopurinols effekter på TP-metabolismen och på genexpressionsnivåer i levercellinjen HepG2.
Metod

HepG2 celler (+/- transfekterade att uttrycka XO) inkuberades med
6-merkaptopurin (6MP) 6 µM, AP 130 µM eller 6MP+AP. Gener
tidigare identifierade i en microarray-studie av TP-behandlade patienter och gener med en potentiell koppling till TP-metabolismen
[Haglund S et al. PLoS ONE 8(2):e56989 2013] analyserades med
kvantitativ real-tids PCR. TP-metaboliter (MMP bas av meTIMP,
6TG bas av 6TGN, 6MP bas av TIMP och TX; både TXMP och
tioxantin) analyserades med IP-RP-HPLC. Experimenten utfördes
i triplikat. I Student’s t-test ansågs ett P < 0.05 vara signifikant
efter korrigering för multipel testning (Benjamini-Hochberg).
Interaktioner mellan genprodukter identifierade här och prioriterade gener vid riskanlag för IBD [Jostins L et at. Nature Nov
1;491(7422):119–124 2012] utvärderades med STRING v 8.3.
Resultat

Inga skillnader i koncentration av TP-metaboliter noterades mellan
6MP vs. 6MP+AP i HepG2-celler +/-XO. Variationen i metabolitgastrokuriren 2 · 2014
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06

SIRS värdefullt beslutsstöd vid alkohollevercirros
S. Wajntraub 1,*, M. Karlsson 1, U. Sjöqvist 1

Internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Systemiskt inflammatoriskt responssyndrom (SIRS) är vanligt förekommande vid sjukhusvård på grund av levercirros. Förekomsten
är kopplad till ökad mortalitet på kort och lång sikt samt till ökad
förekomst av cirrosrelaterade komplikationer. SIRS ökar risken för
organpåverkan och organsvikt och risken ökar ju fler SIRS-kriterier
som uppfylls. SIRS har tidigare inte studerats specifikt på alkoholorsakad levercirros. Målet med den här studien var att studera
förekomsten och följderna av SIRS hos alkoholorsakad levercirros
på internmedicinsk vårdavdelning. Primärt utfall var mortalitet
under 1 års tid. Sekundära utfall var bland annat tid till död och
återinläggning.
Metod

Studiepopulationen (SP) utgjordes av 145 patienter som lades in
på Södersjukhuset under 2010-2011 på grund av sjukdom relaterad till alkohollevercirros. Patienterna följdes i 1 år genom journalgranskning. Förekomsten av SIRS registrerades inläggningsdagen.
En alternativ population (AP) definierades där SIRS-kriteriet andningsfrekvens (AF) modifierades till AF ≥ 20 istället för AF > 20.
Samma statistiska analyser genomfördes på båda populationer.
15
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Resultat

SIRS förekom hos 31 % av patienterna i SP jmf. 47 % i AP. I båda
populationer hade 64 % av patienterna med SIRS Child C. I AP
var mortaliteten inom 30 dagar för patienter med SIRS 27 % jmf.
13 % för patienter utan SIRS (p=0,056) och mortaliteten inom 12
månader 57 % jmf. med 45 % (p=0,19). Patienter som uppfyllde 3
SIRS-kriterier dog i större utsträckning än patienter som uppfyllde
2 kriterier, både inom 30 dagar (67 % jmf. 19 % i SP, p=0,006 och
56 % jmf. 18 % i AP, p=0,008) och inom 12 månader (91 % jmf.
44 % i SP, p=0,006 och 81 % jmf. 50 % i AP, p=0,04). Patienterna
med Child C och SIRS dog i större utsträckning inom 30 dagar än
icke-Child C patienter med SIRS, 34 % jmf. 7 % i SP (p=0,07) och
35 % jmf. 5 % i AP (p=0,007). Patienter med SIRS dog tidigare
och återinlades tidigare än patienter utan SIRS men skillnaderna
var inte signifikanta.
Slutsats

SIRS är vanligt förekommande vid alkohollevercirros och förekomsten ökar med allvarlighetsgraden av levercirrosen. Förekomsten är
korrelerad till ökad mortalitet på både kort och längre sikt och ökar
med antalet uppfyllda SIRS-kriterier. Detta manar till ökad vaksamhet och ett mer aktivt förhållningssätt vid inläggning på grund
av alkohollevercirros om patienten har SIRS, särskilt vid mer avancerad leversjukdom enligt Child-Pughklassificeringen.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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07

och överlevnadsdata med dödsorsaker hämtades från Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen).
Resultat

NAFLD-patienterna hade ökad dödlighet jämfört med referenspopulationen (HR 1.29, CI 1.04-1.59, p=0.020), med ökad risk för
kardiovaskulär sjukdom (HR 1.55, CI 1.11-2.15, p=0.01), hepatocellulär cancer (HR 6.55, CI 2.14-20.03, p=0.001), infektionssjukdomar (HR 2.71, CI 1.02-7.26, p=0.046), och cirrhos (HR
3.2, CI 1.05-9.81, p=0.041). Totalmortaliteten var inte ökad för
patienter med NAS 5-8 och fibros stadium 0-2 (HR 1.41, CI
0.97-2.06, p=0.07), däremot hade patienter med fibros stadium
3-4, oberoende av NAS, ökad mortalitet (HR 3.3, CI 2.27-4.76,
p<0.001).
Slutsats

NAFLD patienter har ökad dödlighet, med ökad risk att dö i kardiovaskulär sjukdom och leversjukdom. NAS predikterade inte
mortalitet, men fibrosstadium predikterade både total och sjukdomsspecifik mortalitet.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Fibros, men inte NAS, predikterar sjukdomsspecifik mortalitet vid
NAFLD efter upp till 33 års uppföljning

Utvärdering av videokapselenteroskopins säkerhet och kliniska betydelse hos patienter med känd Crohns sjukdom

M. Ekstedt 1,*, H. Hagström 2, P. Nasr 3, M. Fredrikson 4, P. Stål 2, S.
Kechagias 5, R. Hultcrantz 2

U. Kopylov 1, A. Nemeth 2, A. Koulaouzidis 3, R. Makins 4, G. Wild 1,
W. Afif 1, A. Bitton 1, G. Wurm Johansson 2,*, T. Bessissow 1, R. Eliakim 5, E. Toth 2, E. Seidman 1

Institutionen för klinisk och experimentel medicin/Mag-Tarmmedicinska kliniken, Linköping, 2Gastrocentrum, Karolinska institutet/
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, 3Institutionen för medicin och hälsa/Landstinget i Östergötland, 4Institutionen för medicin
och hälsa, 5Institutionen för medicin och hälsa/Mag-Tarmmedicinska
kliniken, Linköping, Sverige
1

Bakgrund

Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) är den vanligaste
leversjukdomen i västvärlden, associerad med insulinresistens och
metabola syndromet. Icke-alkoholorsakad steatohepatit, fettlever
tillsammans med nekroinflammatoriska förändringar, anses vara
den aggressiva formen av NAFLD och definieras oftast utifrån NAFLD activity score (NAS). Målet med den aktuella studien var att
kartlägga den sjukdomsspecifika mortaliteten hos NAFLD patienter, och utvärdera NAS och fibrosstadium som prognostiska markörer för total och sjukdomsspecifik mortalitet.
Metod

I en kohortstudie sammanställdes data från 229 väl kategoriserade
biopsiverifierade NAFLD patienter. Uppföljningstiden var i medeltal 26.4 (± 5.6, range 6-33) år. En referenspopulation skapades
genom Registret över Totalbefolkningen (Statistiska centralbyrån),
gastrokuriren 2 · 2014

McGill University Health Center, Division of Gastroenterology,
Montreal, Kanada, 2Gastrokliniken, SUS Malmö, Endoskopienheten,
Malmö, Sverige, 3The Royal Infirmary of Edinburgh, Centre for Liver
and Digestive Disorders, Edinburgh, 4Gloucestershire Hospitals NHS
Trust, Department of Gastroenterology, Gloucestershire, Storbritannien, 5Chaim Sheba Medical Center, Department of Gastroenterology,
Tel Hashomer, Israel
1

Bakgrund

Videokapselenteroskopi (VKE) har visat en utmärkt noggrannhet
för diagnostiken av misstänkt Crohns sjukdom (CS) i tunntarmen.
VKE är användbar också hos patienter med känd CS, men uppgifterna om den kliniska betydelsen av VKE-fynd hos patienter med
känd CS är sparsamma. Den höga rapporterade förekomsten av
kapselretention hos 5-13% i denna patientgrupp anses också vara
ett hinder för användningen av VKE hos patienter med känd CS.
Enligt dagens rekommendation kontrolleras sjukdomsaktiviteten
med inflammatoriska markörer som feces kalprotektin (FKP) och
C-reaktiv protein (CRP).
Metod

Syftet med denna, hittills största kliniska studie var att undersöka
17
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videokapselendoskopins säkerhet och kliniska betydelse hos patienter med känd CS.
I vår retrospektiva, multicenter- och tvärsnitts studie inkluderas
187 patienter med etablerad CS i fyra akademiska centra i Sverige,
Kanada och Storbritannien under perioden 2008 - 2013. Studiepopulationens epidemiologiska och kliniska data visas i Tabell 1. CS
i tunntarmen bedömdes med VKE och svårighetsgraden kvantifierades med Lewis-score. FKP bestämdes med ELISA (positiva > 200
µg/g) eller snabba semikvantitativ test (positiva > 100 µg/g).
Resultat

VKE visade normal tunntarmslemhinna hos 28 % ((LS < 135),
milda och svåra tecken på CS hos 27 % (LS:135-790) och 45 %
(LS≥790) av patienterna (median LS:662, 0-6400), respektive. 77
(41 %) patienter genomgick en testkapselundersökning före VKE.
Baserat på VKE-resultat föreslogs ändring av behandlingen hos 49
% av patienterna. Ändring (insättning, dosjustering eller utsättning) av behandlingen med biologiska läkemedel, immunmodulerande preparat, steroider eller övriga mediciner genomförd hos
32 (17 %), 35 (19 %) och 13 (7 %), 5 (3 %) patienter, respektive.
Två patienter (1 %) genomgick kirurgi. Fem patienter (3 %) nekade den föreslagna ändringen av behandlingen. Förhöjt FKP och
CRP, eller kombination av båda, var dåligt korrelerade med tecken
på CS i tunntarmen (κ<0,4 ). Kapselretention inträffade hos fyra
patienter (2,1 %) men endoskopisk intervention behövdes endast
hos en patient, medan i tre fall löstes kapselretentionen efter steroidbehandling.
Tabell 1

Demografiska och kliniska data av studiepopulationen

MP-09

Öppenvårdsbasis endoskopisk submukosadissektion
F. Baldaque-Silva 1 2,*, M. Marques 1, F. Vilas-Boas 1, J. Lopes 3, G.
Macedo 1

Gastroenterology , Hospital de Sao Joao, Porto, Portugal , Porto, Portugal, 2Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,
Sverige, 3Pathology, Hospital de Sao Joao, Porto, Portugal, Porto, Portugal
1

Bakgrund

Nya studier kan ej påvisa några signifikanta skillnader i senkomplikationer mellan endoskopisk submukosadissektion (ESD) och endoskopisk mukosaresektion (EMR). Vanligen används EMR oftare
inom öppenvården emedan ESD i princip utföres på inneliggande
patient. ESD utförd på öppenvårdsbasis har allmänt sett rapporterats mycket sparsamt och ingen prospektiv utvärdering föreligger
avseende säkerhetsaspekter och genomförbarhet.
Metod

Konsekutivt och prospektivt patienter som genomgår ambulant
ESD. Fastande patient kom till sjukhuset på morgonen. ESD utfördes. Patienten skrevs sedan jut efter en post-ESD observationstid på minimum 6 tim. Innan utskrivning utfördes endoskopisk
bedömning av operationsområdet. Exklusionskriterier var omedelbar komplikation såsom perforation, större blödning , anestesirelaterad komplikation eller feber. En undersökning utfördes på
uppföljningen.
Resultat

Tabell 1		

N

%

Kön (man/kvinna, %)		
Duration of CS (medel+sd.år)
Montreal klassifikation (%)
Ålder vid diagnos
A1 (<17)
A2 (17-40)
A3 (>40)
Lokalisation
L1 (tunntarm)
L2 (kolon)
L3 (ileokolisk)
Fenotyp
B1 (luminal)
B2 (strikturerande)
B3 (penetrerande)
Behandling
Anti-TNF
Infliximab
Adalimumab
Tiopurin
5-ASA
Steroid
Indikation för VKE
Symptom för aktiv CS
Re-evaluation av CS
Järnbristanemi
Overt blödning
Misstänkt IBS

48/112
7.3+8.0

40/60

35
112
40
71
43
73
149
8
30
56
36
20
58
57
51
83
83
9
6
6

19
60
21
38
23
39
80
4
16
30
19
11
31
30
27
44
44
5
3.5
3.5

Totalt 168 lesioner opererande från 157 patienter som använder
ESD . Från dessa 115 patienter (122 lesioner) , 47 % män , medelålder 63 ± 12 år , uppfyllde kriterierna studie-och inkluderades.
ESD utfördes på lesioner lokaliserade till magsäck (61%), rektum
(18%), kolon (17%) och esofagus (4%). Genomsnittlig tumörstorlek var 38 mm (intervall 15-85 mm). Medianprocedurtiden var 90
minuter. Andel en bloc resektion (88%) och R0 (78 %). Låggradig
dysplasi förelåg i 29% av lesionerna, höggradig dysplasi i 26% och i
11 % förelåg intramucosalt adenocarcinom . Av utskrivna patienter
behövde 8 (6,6%) komma tillbaka till sjukhuset pga procedurrelaterade komplikationer, hälften inom 48 timmar. Komplikationerna
var hos 4 patienter blödning, 3 feber på grund av aspirationspneumoni och 1 patient hade subkutant emfysem. Samtliga patienter
tillfrisknade på konservativ behandling och vårdades som längst i
upp till 7 dagar. Kolorektal lokalisering av lesioner (p=0,03) var
prediktiva för behovet av att sjukhuset avkastning. Tumörstorlek
(p=0,08) , histologi (p=0,33), typ av resektion (klump Vs styckevis, p=0,34) och förfarande tid (p=0,22) var inte associerat med
förekomsten av komplikationer. Nära 97% % av patienterna var
positiva till beslutet att gå hem samma dag.

Slutsats

VKE är en säker metod med signifikant terapeutisk effekt hos patienter med känd CS. VKE bör inte begränsas till patienter med
positiva inflammatoriska markörer eftersom dess prediktiva värde
är svagt för sjukdomsaktivitet hos patienter med känd CS.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Slutsats

Resultatet av denna studie visar att ESD i de flesta fall på ett säkert
sätt kan utföras inom ramen för öppenvårdsverksamhet. Patienttillfredställelsen är hög och komplikationsrisken, undantaget kolorektal ESD, är låg. För att med säkerhet kunna utföra ESD även
vid kolorektal lokalisation måste patienterna noggrant selekteras.
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Jävsituation

Inga tillkännagivanden
MP-10

10

Hemospray - ny metod för endoskopisk behandling av svår tunntarmsblödning
G. Wurm Johansson 1,*, A. Nemeth 1, S. Santen 2, H. Weiber 2, H.
Thorlacius 2, O. Ljungberg 3, E. Toth 1

Gastrokliniken, SUS Malmö, Endoskopienheten, 2Kirurgkliniken,
Klinisk patologi, SUS Malmö, Malmö, Sverige

1

vara en enkel och effektiv metod för endoskopisk behandling av
svår tunntarmsblödning.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Funktionella
mag-tarmsjukdomar

3

MP-11
Bakgrund

Gastrointestinal blödning (GIB) är ett livshotande tillstånd associerat med hög mortalitet och en frekvent förekommande situation
inom akutsjukvården. Behandlingen av en akut GIB kräver snabbt
och effektivt endoskopisk hemostas. Trots ett flertal tillgängliga
metoder för hemostas kan terapeutisk endoskopi vara utmanande.
Nyligen har godkänts ett nytt, hemostatiskt medel i pulverform
baserad på nanoteknik, Hemospray (Cook Medical, Winston-Salem, North Carolina, USA) för endoskopisk behandling av icke-variceal övre GIB. Enstaka fall har även rapporterats om framgångsrik
behandling av patienter med varix- och cancerrelaterade blödningar, pågående antitrombotisk behandling eller blödningar i nedre
GI trakten.
Metod

Vi presenterar världens första fall av framgångsrik användning av
Hemospray via ballongenteroskop för behandling av svår blödning
i tunntarmen.
Resultat

Fallbeskrivning: En 63-årig kvinna med känd arteriell hypertoni remitterades till endoskopisk diagnostik på grund av kaffesumpsliknande kräkningar sedan några veckor tillbaka samt nytillkommen
melena med ett initialt Hb-värde på 84 g/l samt ett förhöjd PK-värde på 1,7. Esofago- gastro- duodenoskopi visade ett fibrinbelagt
sår i antrum (Forrest III) och läkningen dokumenterades endoskopiskt 6 veckor senare. På grund av förnyad snabb anemisiering med
kliniska tecken på GIB genomfördes tunntarmskapselenteroskopi
som visade en pågående blödning från proximala jejunum. Via enkelballongenteroskopi bekräftades en diffus blödning i proximala
jejunum, cirka 3 dm distalt om Treitz-ligament som behandlades
effektivt med användning av Hemospray i kombination med adrenalininjektion (6 ml; 0,1 mg/ml). Bestående hemostas dokumenterades med kontrollenteroskopi 48 timmar senare. Ingen blödning
sågs och blödningskällan, en ca 2x2 cm stor submukös förändring
med indragningar och ulceration, identifierades. Förändringen
markerades med clips och endoskopisk tatuering för senare identifiering vid kirurgi.
Vid efterföljande kirurgi påträffades och resecerades förändringen
i jejunum. Ingen fortsatt blödning noterades och patienten lämnade sjukhuset efter fem dagar. Histologisk undersökning bekräftade
en kärlrik, submukös tumör med ulceration.
Slutsats

Vårt fall demonstrerar att den nya tekniken med Hemospray kan
gastrokuriren 2 · 2014
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Psykologisk stress ökar paracellulär permeabilitet i sigmoideum hos
friska försökspersoner via mekanismer som inkluderar mastceller.
L. Gerdin 1,*, M. Persborn 2, Y. Braaf 3, C. Ley-Magana 4, O. Malin 5,
A.-C. Ericson 4, S. Walter 6, J. Dabrosin Söderholm 4
1
IKE Linköpings universitet, Research School Forum GIMIICum, 2Kirurgiska kliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö, 3IKE Linköpings universitet, 4IKE, Linköpings Universitet, 5Kirurgiska kliniken, 6Gastroenterologiska kliniken, US Linköping, Linköping, Sverige

Bakgrund

Psykologisk stress (PS) har visats påverka förloppet hos irrtable
bowel syndrome (IBS) och ulcerös kolit (UC). Mekanismerna bakom dessa effekter är ännu okända. I djurstudier har man sett att PS
nedsätter tarmens barriärfunktion.
Vår grupp har tidigare visat att PS ger en ökad paracellulär permeabilitet i rektumslemhinna och nyligen har Vanuytsel et al visat
att PS ger en mastcellsberoende ökning av intestinal permeabilitet
in vivo. Om samma effekt kan ses i sigmoideum är okänt.
Metod

18 friska frivilliga (11 kvinnor och 8 män) stressades medelst modifierad dichotomous listening stress under en timme och stressnivån
mättes som blodtryck (BT), puls (HF) och med en visual analouge
scale (VAS).
Vid kontrollförsöket lyssnade de istället på lugn musik. Omedelbart efter stress/kontrollsessionen togs endoskopiska biopsier från
sigmoideum.
Biopsierna monterades i modifierade Ussingkammare där hälften
av sigmoideumbiopsierna förbehandlades med mastcellsstabilseraren ketotifen (KETO) innan tillsats av Cr-EDTA.
Resultat

VAS, BT och HF var högre vid stress- än kontrollsessionen
(p<0,01). I de biopsier som inte förbehandlats med KETO ökade
passagen av Cr-EDTA signifikant stress: 6,14742E-06 (5,27704E06- 8,27688E-06) jmf kontroll 4,4391E-06 (3,26034E-066,13626E-06) cm/s (median (25-75 percentil)); p<0,05) men
i gruppen som förbehandlats med KETO fanns ingen skillnad
mellan stress och kontroll (stress: 6,93827E-06 (5,11978E-069,03697E-06), kontroll 4,39227E-06 (3,85751E-06 - 6,32502E06 percentil) cm/s; N.S.).
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Slutsats

Slutsats

Vi visar här att kortvarig PS ökar paracellulär permeabilitet i sigmoideum genom mastcellsberoende mekanismer. Detta kan ge
ledtrådar för nya behandlingsmetoder vid stressrelaterade tarmsjukdomar.

Mikroangiopati är vanligt även i kolon hos diabetiker. Detta skulle
kunna utgöra patofysiologin bakom gastrointestinala komplikationer, på samma sätt som i övriga organ. Vidare forskning får studera
kopplingen mellan mikroangiopati i tarmen och symtom och dysfunktion i magtarmkanalen.

Referenser

Vanuytsel T, van Wanrooy S, Vanheel H, Vanormelingen C, Verschueren S, Houben E, Salim Rasoel S, Tóth J, Holvoet L, Farré R,
Van Oudenhove L, Boeckxstaens G, Verbeke K, Tack J. Psychological stress and corticotropin-releasing hormone increase intestinal
permeability in humans by a mast cell-dependent mechanism. Gut.
2013 Oct 23. doi: 10.1136/gutjnl-2013-305690. [Epub ahead of
print]
Jävsituation
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Mikroangiopati är vanligt i kolon hos diabetiker
B. Ohlsson 1,* and Agata Sasor

Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University, Malmö,
Sverige

1

Bakgrund

Gastrointestinala komplikationer är vanligt vid diabetes mellitus.
Orsaken är oklar, men man har spekulerat över neuropati, dysfunktion av muskelceller eller Cajals interstitiella celler (ICC) och
endokrina störningar. Vi har i tidigare studier sett en association
mellan esofageal dysfunktion och retinopati. Endast sporadiska
undersökningar av mikroangiopati i tarmens slemhinna föreligger
sedan tidigare. Syftet med denna studie var att undersöka graden av
submucosal mikroangiopati i kolon hos diabetiker.

Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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IL-1β produktion hos post-infektiösa irritable bowel syndrome patienter efter att biopsier stimulerats med tarmbakterier
J. Sundin 1,*, I. Rangel 1, D. Repsilber 1, E. Hultgren-Hörnquist 1, R.
J. Brummer 1

Örebro University, Örebro, Sverige

1

Bakgrund

Vi har i tidigare studier visat en förändrad tarmflora hos post-infektiösa irritable bowel syndrome (PI-IBS) patienter jämfört med
friska kontroller och generella IBS patienter utan initial infektion.
Dessutom har vi sett att proportionerna av olika T-cells fenotyper
i PI-IBS patienters mukosa skiljer sig från friska kontrollers. Dessa
fynd har lett oss till hypotesen att hos PI-IBS patienter aktiveras
tarmens mukosala immunsystem av där naturligt förekommande
bakterier.
Metod

Kolon biopsier från 12 PI-IBS-patienter och 11 friska kontroller
inkuberades i odlingsmedium eller i odlingsmedium med bakterierna Bacteroides ovatus, Ruminococcus gnavus, Akkermansia
munciniphila, Subdoligranulum Variabile, eller Eubacterium limosum under 24 timmar. Efter stimuleringen mättes IL-1β koncentrationen i supernatanterna med Luminex.

Metod

Alla patienter som genomgått kolonresektion i södra sjukvårdsregionen mellan januari 2011 och maj 2013 identifierades, totalt sett
1135 stycken. Journalerna genomlästes och de med samtidig diabetes mellitus återundersöktes histopatologiskt. Biopsierna undersöktes i vanlig H & E färgning.
De submukosala arteriolernas väggtjocklek/lumen index, samt
förekomst av trombos och/eller inflammation var kriterier för mikroangiopati.
Resultat

Av de 105 identifierade diabetikerna kunde 95 efterundersökas,
då biopsierna var av tillräckligt hög kvalitet (medelålder 72±10
år). Tjugo-nio patienter utan diabetes mellitus utgjorde kontroller (medelålder 69±14 år). 66% av diabetikerna och 55% av kontrollerna var opererade för malignitet (p = 0.126). Förhållandet
vägg-lumentjocklek i små kärl var 31% hos diabetiker jämfört med
18% hos kontroller (p < 0.001).
68% av diabetikerna hade mikroangiopati, jämfört med 17% av
kontrollerna (p <0.001). En av kontrollerna och 4 av diabetikerna
hade inflammation i kärlväggen (P = 1.000).

20

Resultat

PI-IBS patienter hade signifikant högre IL-1β koncentration i
supernatanten efter stimulering med Akkermansia (154,2 pg/ml)
jämfört med biopsierna som enast inkuberas i odlingsmedium
(63,18 pg/ml) (p < 0.001).
PI-IBS patienter (154,2 pg/ml) och friska kontroller (25,24 pg/
ml) hade signifikant skilda IL-1β nivåer i sina supernatanter efter
stimulering med Akkermansia munciniphila (p < 0.001) . Vid stimulering med Subdoligranulum Variabile skiljer sig PI-IBS patienters (95,22 pg/ml) IL-1β nivåer sig signifikant jämfört med friska
kontrollers (20,20 pg/ml) (p < 0.05). Varken Bacteroides ovatus,
Ruminococcus gnavus eller Eubacterium limosum gav signifikant
skilda IL-1β nivåer hos PI-IBS patienter jämfört med friska kontroller.
Slutsats

PI-IBS patienters mukosa reagerar med en högre frisättning av cytokinen IL-1β än friska kontroller vid stimulering med vissa naturligt förekommande bakterier i tarmen såsom Akkermansia munciniphila och Subdoligranulum Variabile.
Skillnaden i immunsvarsreaktionen kan förklara en del utav patogastrokuriren 2 · 2014

annons
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fysiologin och stödjer att PI-IBS patienterna behandlas med immunreglerande preparat och/eller probiotika.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Bevis för bristande adaptation vid upprepade rektal distensioner
hos Irritable Bowel Syndrome-patienter med visceral hypersensitivitet: en fMRI studie

Slutsats

Den minskade aktiveringen av insula i den sena fasen i NORMO
antyder adaptation till upprepade obehagliga viscerala stimuli.
Det faktum att denna adaptation inte sågs hos HYPER tyder på
en oförmåga att engagera kortikolimbiska hämmande mekanismer
som svar på upprepad visceral stimulering. Oförmågan hos HYPER (men inte de två andra grupperna) att deaktivera pregenual
cingulate cortex (en nyckelkomponent i default mode network)
antyder en möjlig dysreglering av resting state aktiviteten i hjärnan.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

M. Lowén 1 2 *, K. Tillisch 3, E. Mayer 3, B. Naliboff 3, M. Ström 1, M.
Engström 2 4, S. Walter 1 2

Institution of Clinical and Experimental Medicine, Division of
Gastroenterology, 2Center for Medical Imaging and Visualization
(CMIV), University of Linköping, Linköping, Sverige, 3The Oppenheimer Family Center for Neurobiology of Stress, Division of Digestive
Diseases, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles,
USA, 4Radiology/Department of Medical and Health Sciences, University of Linköping, Linköping, Sverige

Endoskopi

1

Bakgrund

Vi har tidigare visat att hjärnaktiveringen vid rektala distensioner
skiljer sig åt mellan IBS patienter med och utan rektal hypersensitivitet. (Gastroenterology 2012) Mer specifikt så har hypersensitiva
patienter mer aktivering i hjärnregioner som är involverade i bearbetningen av afferenta signaler från tarmen. För att ytterligare undersöka om dessa skillnader påverkas av adaptation eller sensibilisering av upprepade stimuli så utvärderade vi hjärnaktiveringen vid
rektala distensioner givna tidigt kontra sent under experimentets
förlopp. Vår hypotes vara att patienter utan rektal hypersensitivitet
(NORMO) skulle uppvisa en minskad hjärnaktivering områden
associerade med interoception och emotionell arousal i de senare
uppblåsningar, men att detta inte skulle ses hos patienter med rektal hypersensitivitet (HYPER).
Metod

Under 20 obehagliga rektala distensioner (45 mmHg) insamlades
Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) respons från 18 friska
kontroller (FK) samt 15 HYPER och 18 NORMO med liknande sjukdomsduration, sjukdomsbörda samt ångest- och depressionssymtom. Tidsserien delades i två lika delar (tidig och sen fas).
SPM8 användes för att utföra parade t-test för jämförelse av tidig
och sen fas med korrektion för multipla jämförelser (signifikans p
= 0,05). Regions of interest (ROI) inkluderade regioner associerade
med emotionell arousal och behandling av viscerala sensationer.
Resultat

NORMO visade minskad aktivering under den sena fasen i höger främre insula (p=0,004), vänster bakre insula (p=0,04), högra
dorsolaterala prefrontala cortex (p = 0,03) och höger ventrolaterala
prefrontal cortex (p = 0,02). HYPER aktiverade vänstra främre pregenual cingulate cortex (p=0,03) mer under den sena jämfört med
den tidiga fasen. Hos FK fanns det inga statistiska skillnader i aktivering mellan tidig och sen fas. En minskad aktivering sågs i främre
midcingulate och pregenual cingulate och prefrontala cortex i båda
faserna hos NORMO och FK men inte HYPER.
22
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Inflammation i tunntarmen vid kapselendoskopi korrelerar till calprotectin och CRP hos patienter med misstänkt Crohns sjukdom
C. Höög 1,*, L.-Å. Bark 2, A. Antfolk 2, O. Broström 2, U. Sjöqvist 2

Karolinska Universitetssjukhuset, 2Södersjukhuset, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Kapselendoskopi är en känslig metod för att finna inflammatoriska förändringar i tunntarmen. Inflammatoriska förändringar ses
som svullna villi, rodnad slemhinna, erosioner, ulcerationer och/
eller strikturer. Dessa förändringar är typiska men inte unika för
den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom (CD). Calprotectin och CRP är biokemiska markörer som ses förhöjda vid
aktivitet av CD. Diagnosen av CD bygger på en sammanvägning
av kliniska, biokemiska, endoskopiska, röntgenologiska samt histopatologiska fynd. Vid misstänkt CD i tunntarmen kan ibland
histopatologisk diagnos vara svår att åstadkomma och det kvarstår
en osäkerhet kring hur de inflammatoriska fynden ska tolkas. Syftet
med studien var att klargöra sambandet mellan kapselendoskopiska
fynd av inflammation i tunntarmen hos patienter med misstänkt
CD och biokemiska fynd talande för CD samt subjektiva symtom.
Ett sekundärt mål var att undersöka om ett påvisat samband kvarstod över tid och sjukdomsvariabilitet.
Metod

30 patienter med klinisk misstanke på CD enligt ICCE (International Conference of Capsule Endoscopy criterias for suspected
CD) och inflammatoriska förändringar i tunntarmen vid kapselendoskopi inkluderades. Inflammationen graderades enligt Lewis
score och lägsta värdet för inklusion var 135 poäng vilket motsvarar
lätt inflammation. Patienterna ombads lämna calprotectin, CRP
och symtomgraderades enligt Harvey-Bradshaw Index (HBI). Patienterna följdes sedan upp efter cirka 9 månader med ny kapselendoskopi, CRP, calprotectin och HBI. I mellantiden hade patienterna fått varierande behandling beroende på kliniskt tillstånd och ej
specifikt för studien.
Resultat

Signifikant korrelation mellan kapselendoskopiskt påvisad inflamgastrokuriren 2 · 2014
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mation graderad med Lewis score och calprotectin påvisades vid
både inklusion (p=0,003) och vid uppföljning (p<0,001). Korrelation mellan Lewis score och CRP sågs vid inklusion (p=0,006) men
kvarstod ej vid uppföljning (p=0,11). Korrelation mellan Lewis
score och HBI kunde inte påvisas vare sig vid inklusion (p=0,21)
eller uppföljning (p=0,98).

Slutsats

Slutsats

Inga tillkännagivanden

Inflammatoriska förändringar i tunntarmen diagnostiserade med
kapselendoskopi hos patienter med misstänkt CD är korrelerade
till calprotectin och CRP men ej till symtom. Korrelationen till
calprotectin kvarstår även över tid och sjukdomsvariabilitet. Resultaten stärker kapselendoskopins roll vid diagnostiken av CD
i tunntarm. De talar även för att calprotectin kan användas som
markör för inflammation vid etablerad CD i tunntarmen.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Könsspecifika skillnader vad gäller värdet av endoskopisk simulatorträning hos läkarstudenter.
P. Elbe 1 2 3, B. Törnqvist 1 2, L. Enochsson 1 2 3,*

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2Enheten för Kirurgi, CLINTEC, Karolinska Institutet, 3Centrum för Avancerad
Medicinsk Simulering och Träning, Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

Simulatorträning som ett interaktivt sätt att förbättra teknisk kirurgisk och endoskopisk förmåga har visat sig vara effektivt. Mindre är
känt om i vilken grad som simulatorträning förbättrar den aktuella
inlärningsprocessen för läkarstudenter och om alla grupper av studenter har samma utbyte av denna typ av träning.
Metod

46 läkarstuderande (28 kvinnor och 18 män) behandlade olika fall
av övre GI-blödning i en endoskopisk simulator (GI-mentor II,
Simbionix, USA) i samband med ett blödningsseminarium. Innan
och efter varje simulering så fyllde de i ett frågeformulär om hur
de trodde att simuleringen skulle komma att bli respektive hur de
tyckte att simuleringen hade varit. Prestationen i simulatorn mättes
även. Focus på detta arbete var att uppmäta i vilken mån som kön
och dataspelserfarenhet spelade roll.
Resultat

Dataspelserfarenhet, skattad på en VAS-skala, var signifikant högre hos män jämfört med hos kvinnor (68.0±7.0% vs. 27.2±5.1%;
p<0.0001). Generellt så upplevde samtliga studenter att simulatorövningarna var lättare än förväntat samt att de förbättrade
kunskapen och ökade värdet av seminarierna. Det förelåg dock en
skillnad mellan könen i de att de kvinnliga läkarstudenterna, till
skillnad från männen, inte tyckte att simulatorträningen ökade deras kunskap eller tillförde värde till seminarierna. Med undantag
av simulatorparametern ”Efficiency of Screening” så förelåg inga
könsspecifika skillnader vad gäller simulatorprestation.
gastrokuriren 2 · 2014

Manliga och kvinnliga läkarstudenter reagerade olika vad gäller
värdet av simulatorträning som ett sätt att öka kunskapen samt
värdet av kliniska seminarier. Detta bör tas i beaktande när man
designar framtida curriculum.
Jävsituation
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Utvärdering av tunntarmsinflammation vid Crohns sjukdom med
endoskopisk Lewis Score i korrelation med fekal kalprotektin
A. Koulaouzidis 1, A. Nemeth 2, G. Wurm Johansson 2,*, E. Toth 2

The Royal Infirmary of Edinburgh, Centre for Liver and Digestive
Disorders, Edinburgh, Storbritannien, 2Gastrokliniken, SUS Malmö,
Endoskopienheten, Malmö, Sverige

1

Bakgrund

För diagnostiken av Crohns sjukdom i tunntarmen används flera
metoder som videokapselenteroskopi (VKE) och mätning av feces
kalprotektin (FK). Lewis Score (LS) har utvecklats för kvantitativ bedömning av tunntarmsinflammation vid videokapselenteroskopi (VKE). Vid bedömningen med LS värderas förekomst och
utbredning av patologiska förändringar (avvikande villusmönster,
erosioner/ulcerationer och strikturer) i tunntarmen. Tidigare data
talar för att LS korrelerar enbart måttligt med FK. Värdet av FK i
feces är proportionellt till migration av granulocyter i slemhinnan
och frisättning av kalprotektin i intestinal lumen. FK anses vara en
pålitlig markör och används rutinmässigt i klinisk praktik för bedömning av gastrointestinal inflammation. En av de viktigaste faktorerna som potentiellt skulle kunna påverka korrelationen av FK/
LS är tidsintervallen mellan mätning av FK och utförande av VKE.
Syftet med vår studie var att utvärdera korrelationen mellan FK
och LS i en patientkohort som genomgick VKE inom 7 dagar efter
provtagning för FK.
Metod

I en retrospektiv studie (Edinburgh och Malmö) inkluderades patienter med misstänkt Crohns sjukdom som genomgick VKE- och
FK-test inom 7 dagar. Tunntarmsinflammationen värderades med
LS vid VKE. FK/LS korrelation beräknades med användning av
Kendall´s tau-b koefficient.
Resultat

Hos 74 patienter (50 kvinnor, 20 män, medelålder 42) fanns FK
resultat inom 7 dagar (median 1,5 dagar) före/efter VKE. 26 st
VKE genomfördes med MiroCamâ och 48 st med PillCamSBâ system. 69/74 (93 %) av VKE var komplett till cecum. 40/74 (54 %)
av fallen diagnostiserades Crohns sjukdom i tunntarmen vid VKE.
Medel FK-värde var 127 µg/g (0 – 1240) och medel LS var 135 (06559). Kendall´s korrelation mellan FK och LS var enbart måttlig
(tau-b: 0.34).
Slutsats

Dagens tillgängliga metod, LS, visar enbart måttlig korrelation med
FK. Det finns ett uppenbart behov för utveckling av en ny metod
23
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för objektiv bedömning av tunntarmsinflammation vid VKE.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Kliniskt utfall och komplikationer vid användande av Self Expanding Metal Stent vid obstruerande kolorektal cancer
M. Shafazand 1, N. Papachrysos 1 *, T. Radomski 1, A. Eriksson 1

Gastrosektion, Medicinkliniken SU/Östra, Göteborg, Sverige

1

Bakgrund

Den rapporterade incidensen av kolorektalcancer i Sverige 2012
var 88/100 000 invånare och orsakade 38 dödsfall/100 0001. Av
all kolorektalcancer debuterar ca 15-20 % med akuta obstruktiva
symptom. Konventionell akutkirurgisk åtgärd vid dessa tillstånd
(öppen kirurgi) har visat sig medföra en mortalitetsrisk upp till 20
% och morbiditetsrisk på 45-50 %, följt av ökat behov av intensivvård samt fler infektions- och stomikomplikationer2. Self Expanding Metal Stent (SEMS) för avlastning av kolonobstruktion är ett
behandlingsalternativ vid icke kurativa fall eller för att brygga över
(bridging) patienten till senare operation. Studier har visat ”clinical
succsess” av SEMS på >90 %. I en artikel från 2007 sammanfattas
att SEMS vid akut kolonobstruktion har bättre resultat avseende
sjukhustid och sidoeffekter jämfört med akutkirurgiskt öppna ingrepp3. Trots framgång kvarstår frågetecken kring säkerheten av
SEMS framför allt med avseende på risk för perforation.
Metod

Vår sammanställning omfattar åren 2010-13 då 95 SEMS ingrepp
(53 % män, 47 % kvinnor i åldern 28-90 år) utfördes på SU/Östra
sjukhuset. I 83 % av fallen var obstruktionen belägen nedom vänster flexur. I 70 % gjordes SEMS i palliativt syfte.
Resultat

Teknisk lyckades SEMS i 97 % av fallen och bedömdes ha klinisk
framgång (avlastning utan behov av akutkirurgi) i 83 %. Komplikationer (kolonperforation) uppträdde i 7 % av ingreppen. Mortaliteten inom 30 dagar uppgick till 13 % och vid 90 dagar 17 %.
För alla utförda ingrepp var skillnaden med avseende på 90-dagars
mortalitet för indikationen palliativ vs. bridging, 22 resp 0 %. Med
utgångspunkt från de kliniska utfallen ”success” och ”failure” var
90-dagars mortaliteten 9 resp 54 %.
Slutsats

Vår tolkning är att SEMS är en effektiv metod med acceptabel
säkerhet avseende komplikationsrisker vid akut malign kolonobstruktion. Metoden lämpar sig såväl för avsedd tarmavlastning i
palliativt syfte, som i väntan på senare kurativ åtgärd (bridging).
Referenser

1. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19291/2013-12-17.pdf
2. Deans GT et al. Malignant obstruction of the left colon.
Br j Surg 1994;81:1270-6
3. Watt AM et al. Self-expanding metallic stents for relieving magastrokuriren 2 · 2014

lignant colorectal ob-struction: a systematic review. Ann Surg.
2007;246:24-30
Jävsituation
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Cellark med autotransplanterade skiveptitelceller kan underlätta läkningen i esofagus efter Endoskopisk Submukosa Dissektion
(ESD) och Radiofrekvens ablation (RFA)
P. Elbe 1 2,*, E. Jonas 1 3, S. Sjökvist 3, M. Kondo 4, N. Kanai 4, T. Ohki 4,
T. Okano 4, J. Enger 3, M. Westberg 3, H. Pettersson 3, M. Egami 4, P.
Blomberg 3, M. löhr 1 3
1
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2CLINTEC, 3KAROLINSKA INSTITUTE, Stockholm, Sverige, 4Department of Oral
and Maxillofacial Surgery, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo,
Japan

Bakgrund

Omfattande endoskopiska ingrepp i esofagus såsom Endoskopisk
Submukosa Dissektion (ESD) och Radiofrekvens ablation (RFA)
leder ofta till dålig läkning och ibland även till postoperativa strikturer. I Japan har transplantation av odlade skivepitelceller, så kallade cellark visat sig förhindra utvecklingen av strikturer efter ESD.
I denna studie undersökte vi om odlade cellark även kan användas
på västerländska patienter där ESD och RFA framför allt görs på
grund av tidigt adenocarcinom eller Barretts esofagus med dysplasi.
Metod

Denna studie omfattar 7 patienter. 5 patienter som genomgick
ESD med mer än ⅔ av esofagus omkrets inkluderades. 4 patienter
hade Barretts esofagus med höggradig dysplasi och synliga lesioner.
1 patient hade en synlig lesion med högradig skivepiteldysplasi. Vi
inkluderade också 2 patienter med så kallade ultralånga Barrettsegment (mer än 8 cm) och som genomgick RFA och cellarks transplantation över den abladerade mukosan. Den första patienten
hade 10 cm lång Barretts esofagus. Den andra hade 13 cm Barretts
esofagus. Skivepitelceller från patienternas munslemhinna odlades
under 16 dagar. Efter ESD alternativt RFA så transplanterades de
odlade cellarken på sårytan i esofagus. Samtliga patienter följdes
upp med endoskopi och konfokal endoskopi (Cellvizio®) en gång i
veckan under fyra veckors period.
Resultat

En av patienterna med Barretts esofagus och HGD genomgick en
5 cm lång ESD av 75% av esofagus cirkumferensen. Denna patient
läkte bra utan behov av dilatation. Tre patienter genomgick ESD
av hela cirkumferensen. Den första 5 cm lång. Han utvecklade en
striktur som fick dilateras fyra gånger. Han avled senare i en annan
cancersjukdom.
Den andra 8 cm lång. Intialt god läkning men utvecklade efter en
tid en striktur som fick dilateras en gång 6 mån senare. Den tredje
10 cm lång. PAD visade T1b adenocaricom med tveksam radikalitet mot djupet. Han utvecklade strikturer som fick dilateras fem
gånger och opererades senare.
Den femte patienten är under pågående behandling. Båda pa25
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tienterna som radiofrekvensbehandlades läkte fint med skivepitel.
Inga av patienterna har haft några komplikationer relaterade till
cellarken.
Slutsats

Transplantation av cellark med skivepitelceller kan användas även i
en västerländsk population. Vår slutsats är att metoden är säker och
den underlättar läkningen i esofagus efter ESD och RFA. Ytterligare studier behövs för att se om refluxsjukdomen, som de flesta
av patienterna med Barretts esofagus har, påverkar läkningen med
cellark.
Jävsituation
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Klinisk nytta av endoskopi för barn och ungdomar med misstänkt
graft-versus-host disease i gastrointestinalkanalen
T. Mårtensson 1,*, A. Szakos 2, F. Lindgren 3, B. Gustafsson 4, T.
Casswall 3

VO Kvinnor-Barn , Barn och ungdomsmottagningen, Södertälje sjukhus AB, Södertälje, 2Klinisk Patologi och cytologi, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge, 3Sektionen för barngastroenterologi,
hepatologi och nutrition, 4Sektionen för pediatrisk hematologi, Astrid
Lindgrens Barnsjukhus Huddinge, Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

Graft-versus-host disease (GVHD) är en vanlig komplikation efter
genomgången hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT).
Vid misstänkt GVHD i magtarmkanalen (GI-GVHD) rekommenderas histopatologisk verifiering. Det kliniska värdet av endoskopisk undersökning i dessa fall är dock inte vetenskapligt styrkt.
Metod

Journalbaserad retrospektiv deskriptiv studie, omfattande barn (<
18 år) som inom 1 år efter HSCT och på misstanke om GI-GVHD
genomgått gastrointestinal endoskopi vid Karolinska US Huddinge, år 2000-2013. Huvudvariabel utgjordes av ändrad farmakologisk behandling baserat på histologiskt svar och följdes fram till 3
veckor efter att slutgiltigt svar utlämnats.
Resultat

32 patienter vilka genomgått 36 endoskopier inkluderades. Koloskopi +/- gastroskopi utfördes hos 34 (94,4 %) och terminala
ileum intuberades hos 26 (76,5 %). Två patienter genomgick
gastro- och sigmoideoskopi. I 30 fall (83,3 %) hade immunosuppresiv behandling mot GVHD initierats före genomförd endoskopi.
PAD påvisade GVHD hos 22/36 (61,0 %), i tre av fallen kombinerat med virusinfektion (CMV eller adenovirus). Isolerad CMV-enterit noterades hos 2 (5,5 %), post-transplant lymphoprolifertive
disorders (PTLD) hos 2 (5,5 %) samt hos 10 (27,8 %) ospecifika/
inga histologiska förändringar.
I 28/36 (77,8 %) fall genomfördes inga läkemedelsförändringar
baserat på det histologiska svaret. Hos 7 (19,4 %) ledde svaret till
sådan förändring. Ett fall (2,8 %) var inte klassificerbart i detta
avseende (PTLD). I 9 fall genomfördes endoskopin > 100 dgr post
gastrokuriren 2 · 2014

HSCT. Hos åtta (89 %) av dessa ändrades inte den farmakologiska
beh, hos en (11 %) gjordes detta. För de 7 fall där behandlingen
ändrades, minskades anti-GVHD-beh hos 3, hos 1 trappades den
upp, hos ytterligare 1 trappades den ner samtidigt som antiviral
beh startades, hos 1 startades antiviral behandling och hos 1 gavs
lokal injektionsbeh med adrenalin pga blödande ventrikelulcus.
Samtidig lever- och/eller hud-GVHD noterades som orsak hos 4
fall där minskad anti-GVHD-behandlingen inte genomfördes trots
normal histologi.
Slutsats

Ändring av farmakologisk behandling är en av flera variabler för
att utvärdera den kliniska nyttan av endoskopi. I vår studie med
misstänkt GI-GVHD medförde tillgång till biopsisvar från magtarmkanalen förändrad farmakologisk behandling hos cirka var 5:e
barn. Dock skulle verifiering av GI-GVHD-diagnos också kunna
medföra att den insatta anti-GVHD-beh bibehölls. Detta har inte
varit möjligt att studera utan kräver nya prospektiva studier.
Jävsituation
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Finnålsaspiration i kombination med nålbiopsi vid endoskopiskt
ultraljud (EUS) ökar den diagnostiska träffsäkerheten - en randomiserad komparativ studie.
P. Hedenström 1,*, B. Lindkvist 1, R. Sadik 1

Gastrosektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg, Sverige

1

Bakgrund

Endoskopiskt ultraljud (EUS) är en användbar teknik vid utredning av olika typer av tumörförändringar. EUS medger ultraljudsledd provtagning från målorganet för mikroskopisk diagnos.
Finnålsaspiration (FNA) för cytologisk diagnos är en välbeprövad
standardteknik, dock med vissa begränsningar. Exempelvis lämnar
submukosala lesioner och cystiska tumörer ofta otillräckligt material vid FNA. Sedan ett par år tillbaka finns emellertid möjligheten
att via EUS även utföra provtagning med nålbiopsi (FNB) för histologisk diagnos. Målsättningen med denna studie är att analysera
om användandet av såväl FNA som FNB på en och samma lesion
ökar diagnostisk träffsäkerhet vid EUS.
Metod

Detta är en pågående prospektiv, randomiserad studie lokalt på
Sahlgrenska sjukhuset. Alla patienter, oavsett målorgan, som remitteras för diagnostik med EUS-ledd punktion är aktuella för inklusion. Punktion utförs med sedvanlig FNA-nål eller FNB-nål (ProCore™, Cook Medical). Cytologdiagnostiker närvarar på sal vid
punktionstillfället. Såväl FNA som FNB utförs om möjligt i varje
enskilt fall. Randomisering avgör vilken teknik som används först.
FNB-nålen är något mer traumatisk varför FNB undviks i de fall
komplikationsrisken bedöms hög. En och samma endosonografist
(RS) utför alla punktioner. En kombination av klinisk uppföljning
och resultat från operation/obduktion används som jämförelse.
Icke-parametriska test används för att analysera skillnader i utfall
27
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mellan FNA, FNB respektive kombinationen FNA/FNB.
Resultat

Under perioden mars 2012 till augusti 2013 inkluderades 162 patienter (80 män, medelålder 63). 130/162 (80 %) lesioner punkterades och en majoritet av dessa (89/130, 69 %) både med FNA och
FNB. Distributionen av målorgan framgår ur tabell 1. Lesionernas
medelstorlek var 33 mm (spridning 5 -150 mm). Totalt 65/89 (73
%) fall hade malign slutdiagnos. Sensitivitet, specificitet och diagnostisk träffsäkerhet för FNA jämfört kombinationen FNA/FNB
utläses i tabell 2. Inga komplikationer noterades.

Slutsats

EUS-ledd punktion med både FNA och FNB på en och samma
lesion ökar den diagnostiska träffsäkerheten. Denna handläggning
kan övervägas vid förväntat svårdiagnosticerade förändringar såsom
submukosala lesioner.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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(Figur 1). Samtliga polyper kunde tas bort i en seans och medeltid
för ingreppen var 49,5 minuter (Figur 3). Polypernas storlek har
legat mellan 10x30 mm till max 50x50 mm.
Två patienter har krävt inneliggande vård pga av sen blödning.
Båda behandlades konservativt. Någon perforation har inte skett.
Slutsats

Vårt sätt med metodiskt lärande och utveckling av den endoskopiska tekniken för att ta bort stora polyper i colon har fungerat väl
och patientsäkert. Tekniken kommer inte att kunna behärskas av
alla skopister utan bör förbehållas högvolymsskopister.
Vi tror att man inom varje landsting bör titta över sin organisation
och kanske utse ett sjukhus där man har dedikerade skopister som
utför dessa ingrepp. EMR av stora eller svårtillgängliga polyper i
colon är en säker metod i rätta händer. Det är ett kostnadseffektivt
alternativ till ett operativt ingrepp och kan i huvudsak bedrivas i
öppen vård. Som ett led i vår egen fortsatta utveckling ska vi under en vecka i mars 2014 hospitera hos Prof Brian Saunders på St
Mark´s Hospital i London, där de under lång tid framgångsrikt
arbetar med EMR.
Referenser
Endoscopy 2013;45:756-761
Gastrointestinal Endoscopy, Volume 58; 6:3-43

Kurser

The 9th Erasmus Endoscopy day Rotterdam 9-10 sept 2010
Jaramillo dag Praktisk handledning i polypektomi 8 juni 2011
Quality in Endoscopy:
Colonscopy & colonic neoplasm 4-5 may 2012
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Endoskopisk mucosaresektion av stora polyper i kolon
S. Willmarsson 1,*, L. Langer 1

Kirurg kliniken, Centralsjukhuset Karlstad, 651 85 Karlstad, Sverige

1

Funktionella
mag-tarmsjukdomar

Bakgrund

Stora benigna polyper i tjocktarmen har i Karlstad tidigare avlägsnats med tarmresektion. Under fyra års tid har vi drivit ett utvecklingsprojekt mot att endoskopiskt avlägsna dessa polyper.
Metod

Under de två första åren samlade vi på oss kunskap kring polypektomi genom att delta i internationella möten/kurser, studera
litteratur och bjuda in gästskoperande specialister. Under de två
efterföljande åren (2012 och 2013) har vi utfört EMR på stora
eller svårtillgängliga polyper. Vi har jobbat tillsammans under ingreppen för att stötta, uppmuntra och lära av varandra. När vi hittat en stor polyp har vi i regel valt att ta tillbaka patienten för en
dubbeltid för att inte störa det löpande programmet och undvika
tidspress. Patienterna är följda avseende komplikationer, radikalitet
och recidiv.
Resultat

Studien omfattade 32 patienter bestående av 72 % kvinnor och 28
% män med en medelålder på 74,2 år, åldersspann mellan 45-96 år.
Majoriteten av polyperna var lokaliserade i distala delen av kolon
28
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En studie av toleransen för upprepad undersökning med mucosal
patch tekniken hos patienter med irritable bowel syndrome
V. Castro Tejera 1,*, P. Jerlstad 1, P. Venge 2, M. Simrén 1, H. Törnblom 1
1
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 2Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige

Bakgrund

Låggradig slemhinneinflammation anses vara en möjlig patogenetisk mekanism vid irritable bowel syndrome (IBS). Mucosal patch
tekniken (MPT) är en enkel metod som kan att mäta diskreta tecken till rektal immunaktivering (Kristjansson et al, Gut 2004) vilket
innebär att den även kan vara användbar för att utvärdera behandlingseffekten av antiinflammatorisk medicinering. Syftet med denna
studie var att utvärdera toleransen för upprepad MPT undersökning
gastrokuriren 2 · 2014
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hos patienter med IBS värderad i samband med tidigare redovisad
öppen behandlingsstudie med mesalazin (Gastrodagarna 2011).
Metod

MPT undersökning genomfördes vid tre tillfällen under mesalazin-studien, vid inklusion, efter 4 och 8 veckor. Toleransen för
MPT bedömdes vid varje undersökningstillfälle med hjälp av patientens subjektiva smärtuppskattning på en visuell analog skala
(VAS) vid tre olika moment av undersökningen; under införandet
av instrumentet i rektum, direkt efter ballonguppblåsning till 80
ml volym och efter 10 minuters undersökning med uppblåst ballong. Vid intolerabel smärta kunde ballongvolymen minskas till
som lägst 50 ml. När undersökningen avlutats fick patienten ange
den generella acceptansen för MPT undersökningen inkluderande villigheten att återupprepa densamma, även detta med hjälp av
VAS skattning.
Resultat

Sexton patienter inkluderades i studien (15 kvinnor, medianålder
28 år, range 21-50 år). Åttio ml ballongvolym tolererades vid 43
av 48 tillfällen. En patient tolererade endast 50-60 ml vid samtliga
undersökningar, alla dessa också med förkortad undersökningstid.
VAS skattningen för smärta vid de tre delmomenten som MPT undersökningen innefattar förändrades inte signifikant på individnivå
vid jämförelse av de tre undersökningsbesöken. Patienternas generella acceptans för MPT-undersökningen var genomgående hög vilket återspeglas av en låg VAS skattning för denna fråga. Resultaten
sammanfattas i tabell 1.
Tabell 1. VAS skattning i mm (median (interkvartilavstånd)) för MPT undersökningens olika delmoment
			Baslinje

Vecka 4

Vecka 8

p-värde

Smärta under MPT införandet		
Smärta under ballonguppblåsning
Smärta under hela undersökningen
Generell acceptans för MPT undersökningen

46 (8-74)
43 (16-75)
44 (16-68)
10 (0-29)

43 (8-70)
44 (15-62)
42 (11-57)
8 (0.5-41)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

47 (13-69)
57 (18-70)
46 (8-59)
6 (0-33)

Slutsats

Undersökning med MPT tolereras väl av patienter med IBS, även
efter upprepat bruk. Metoden förefaller ur denna synpunkt kunna
användas som en utvärderingsmetod vid anti-inflammatoriska interventionsstudier vid IBS.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Validering av det kliniska bruket av ICD-10 koden för irritable
bowel syndrome med hjälp av det svenska patientregistret
N. Jossan 1, A.-S. Backman 2, M. Linder 3, M. Altman 3, M. Simrén 1,
O. Olén 4, H. Törnblom 1,*

att kunna genomföra epidemiologiska studier baserade på nationella register behöver diagnoskodens kliniska användning valideras
vilket var syftet med denna studie. Vi har bedömt det prediktiva
värdet av ICD-10 (International Classification of Diseases, version
10) koden för IBS i svensk sjukhusbaserad öppenvård 2005 (Rom
II kriterierna) och 2010 (Rom III kriterierna).
Metod

Alla vuxna i svenska patientregistret som erhållit IBS som huvuddiagnos vid sjukhusansluten öppenvård 2005 och 2010 (ICD-10)
identifierades. De som erhållit andra diagnoser som inte var förenliga med samtidig IBS under en tidsperiod 6 månader före och 6
månader efter IBS diagnosen exkluderades. Socialstyrelsen skapade
därefter ett slumpmässigt urval av 300 identiteter i vardera årskohorten från de som kvarstod. Avidentifierade journalkopior efterfrågades via brevutskick till verksamhetschefer och lästes därefter
av två av författarna (N.J. and H.T.) som registrerade om symtom
förenliga med IBS enligt Rom II kriterierna (2005 kohorten) eller
Rom III kriterierna (2010 kohorten) kunde identifieras.
Resultat

Vi erhöll 248 journalkopior av de som efterfrågades (2005, n=127;
2010, n=121). Hos 173 patienter (70%), uppfylldes diagnoskriterierna för IBS med hög sannolikhet medan det hos 75 patienter
(30%) inte gjorde det.
Andelen korrekt använda diagnoskoder var likartad 2005 (Rome
II kriterierna, 68%) och 2010 (Rom III kriterierna, 72%) (p=.41).
Av de 75 patienter där diagnostiska kriterier inte uppfylldes kunde 24 anses vara “sannolik IBS” men otillräcklig journalinformation hindrade definitiv bedömning. Det framkom inga skillnader
mellan universitetssjukhus (72% korrekt användning) och övriga
sjukhus (69% korrekt användning) (p=.62), men det noterades en
signifikant skillnad vid jämförelse av medicinkliniker (155/210,
74%) och övriga kliniker (18/38, 47%) (p=.001). De vanligaste orsakerna till bedömd felaktig diagnos var: otillräckliga journaluppgifter 33 patienter (13%), endast buksmärta/bukobehag eller tarmfunktionsrubbning 19 patienter (8%), uppenbart felaktigt använd
diagnos 12 patienter (5%), för kort symtomduration 11 patienter
(4%).
Slutsats

Användningen av ICD-10 koden för IBS i sjukhusansluten öppenvård i Sverige har hög validitet framförallt vid medicinkliniker,
men inte vid andra kliniker. Detta behöver tas hänsyn till vid planering och bedömning av epidemiologiska studier av IBS.
Jävsituation

N. Jossan: None Declared, A.-S. Backman: None Declared, M.
Linder: None Declared, M. Altman: None Declared, M. Simrén:
None Declared, O. Olén: None Declared, H. Törnblom : Advisory
board,konsult: Almirall, Danone, Shire
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S. Jakobsson 1,*, I. Björkman 1, E. Jakobsson Ung 2, H. Törnblom 1,
M. Simren 1

1
2

Irritable bowel syndrome (IBS) är en symtombaserad diagnos. För
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Fatigue: ett besvärande symtom hos patienter med Irritable Bowel
Syndrome
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Institutionen för medicin, 2Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige

M. Chen 1, S. Walter 2,*, M. Lowen 2, M. Engström 3, J. Labus 1, L.
Kilpatrick 1, E. Mayer 1, K. Tillisch 1

Bakgrund

Oppenheimer Family Center for Neurobiology of Stress, UCLA, Los
Angeles, CA, USA, 2Institution för Klinisk och Experimentell Medicin
(IKE), Mag-Tarm medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, 3CMIV, Linköpings Universitet, Linköping, Sverige
1

Fatigue, en känsla av trötthet och/eller orkeslöshet, är vanligt förekommande i samband med IBS (Lackner et al 2013), ofta förknippad med försämrad livkvalitet. Syftet med studien var att beskriva
förekomst och varaktighet av fatigue och dess påverkan på dagligt
liv hos patienter med IBS.
Metod

Etthundrasextiotvå patienter (124 kvinnor; medelålder 34 år) med
IBS (ROME III kriterier) besvarade frågeformulär avseende trötthet (förekomst, varaktighet, påverkan på dagligt liv) (FIS), psykisk
ohälsa (HAD), IBS-symtom (IBS-SSS) och känsla av sammanhang
(KASAM). Patienterna grupperades utifrån kriterierna att ha rapporterat trötthet som: 1) ett av de mest besvärande symtomen 2)
förekommande minst 10 dagar/månad och 3) begränsar dagligt liv
VAS ≥ 4 (Flachenecker et al, 2002). Patienter som uppfyllde alla
tre kriterier klassificerades som ”svår fatigue”, vid en eller två av
dessa kriterier klassificerades patienten som ”borderline fatigue”
och patienter som inte uppfyllde något kriterium klassificerades
som ”ingen fatigue”. Två öppna frågor besvarades gällande hur
trötthet påverkade livet och dagliga aktiviteter. Statistiska analyser
inkluderade både beskrivande och analytisk statistik, öppna frågor
analyserades med innehållsanalys.
Resultat

Fyrtiotre procent av patienterna rapporterade trötthet som ett av
de mest besvärande symtomen, 4 % rapporterade trötthet som det
mest besvärande. Sextiotvå procent upplevde trötthet ≥ 10 dagar/
månad, av dessa upplevde 23 % trötthet varje dag. Utifrån ovanstående kriterier hade 38 % svår fatigue. Dessa patienter rapporterade lägre känsla av sammanhang (p<0.01), högre grad av begränsningar i dagligt liv (p<0.001), högre grad av ångest och depression
(p<0.01) och IBS-symtom (p<0.001) än gruppen av patienter med
borderline fatigue eller ingen fatigue. Tröttheten gav en komplex
påverkan på livet och dagliga aktiviteter med minskad ork till fysisk
aktivitet och hushållsarbete samt negativ påverkan på arbetsliv och
skola. Vidare påverkades möjligheten till socialt umgänge negativt.
Den negativa påverkan av trötthet uttrycktes även med minnes och
koncentrationssvårigheter, känslomässig påverkan i form av nedsatt
sinnestämning samt minskad ork och ökat behov av sömn.
Slutsats

Trötthet är ett besvärande symtom för ett stort antal patienter och
ger en multidimensionell påverkan på dagligt liv. Patienter med
svår fatigue rapporterar svårare IBS-symtom, högre förekomst av
ångest och depression samt lägre känsla av sammanhang.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
PO-12
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Vid IBS kan man med funktionell visualiseringsteknik påvisa en
förändrad centralnervös processning av experimentellt framkallade
smärtsignaler i tarmen. Det saknas kunskap om hur IBS symptomen påverkar hjärnan i vila (resting state (RSN)). Vid RSN studier har det påvisats ett sensorimotoriskt neuronalt nätverk. Sensorisk stimulering är associerad med aktivering i detta nätverk. Vi
har hypotesen att det sensorimotoriska nätverk kan ha betydelse
för symptomen vid IBS. Syftet är (1) att mäta sambandet mellan
symptombörda och funktionen i det sensorimotoriska nätverket
under RSN (SM-RSN) vid IBS. (2) att studera ifall symptomreducerande psykologisk behandling kan påverka SM-RSN vid IBS.
Metod

30 kvinnor med IBS (Rome 3) som remitterades från vårdcentraler till Magtarmmedicinska kliniken, US Linköping inkluderades.
IBS symptomen mättes med IBS severity scoring system (IBS-SSS).
Patienterna fick genomgå en magnetresonanstomografi (MRI) undersökning av hjärnan och under 10 minuter insamlades resting
state functional MRI data. Efter undersökningen fick patienterna
hypnosterapi (n=18) eller IBS skola (n=12). Efter behandlingen utfördes ännu en RSN fMRI. Preprocessningen av data genomfördes
med 5mm Gaussian kernel med SPM8. GIFT v2.0 användes för en
”independent components analys” med Infomax algorithm. Komponenterna som korrelerade med SM-RSN identifierades med
hjälp av visuell inspektion och “template” av Smith et al, baserad
på BrainMap database (1). Multipel regression analys genomfördes
med SPM8 (SM-RSN karta och IBS-SSS).
Resultat

IBS-SSS minskade från 336 (mean, SD=65) före behandlingen till
239 (SD=89) efter behandlingen (p<0.001). Båda grupperna hade
en signifikant behandlingseffekt (definierad som en minskning av
IBS-SSS med > 50 poäng) och det var ingen skillnad mellan grupperna avseende behandlingsresultat (p=0.42). Därför lades de 2 behandlingsgrupperna ihop. Baseline SM-RSN korrelaterade bra med
“template”. Före behandlingen korrelerade IBS-SSS signifikant
med den sensorimotoriska nätverks funktionen vid 40, -6, 14 (posterior insular cortex), T=5.7, cluster p=.016, cluster extent 1076
(Figur 1). Efter behandlingen minskade sambandet (connectivity)
mellan posterior insula och SM-RSN T=5.2, p<.001 (figure 2).
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Symptomen vid Irritable Bowel Syndrome (IBS) är associerade
med hjärnans sensoriska-motoriska nätverk under viloaktivitet
(resting state)
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Slutsats

Styrkan (connectivity) mellan posterior insula och RSN-SM är relaterad till IBS symptom och försvagas när symptomen förbättras.
Referenser: (1) Smith SM, et al. Correspondence of the brain’s
functional architecture during activation and rest. PNAS. 2009
Aug 4;106(31):13040-5.
Jävsituation
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Slutsats

Institution för Klinisk och Experimentell Medicin (IKE), Mag-Tarm
medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, 2CMIV, Linköpings Universitet, Linköping, Sverige, 3Oppenheimer Family Center
for Neurobiology of Stress, UCLA, Los Angeles, Ca, 4Atkinson Research
Laboratory , Barrow Neurological Inst, Phoenix, AZ, USA

Känslan av trängning vid snabb tryckökning i rektum leder till en
bilateral aktivering av insula. En rektal distension med stabilt tryck
uppvisar enbart ringa aktivering i detta område. I främre insula
– en region som reflekterar självuppfattningen av interoceptiva signaler från kroppen är aktiveringen generellt högerdominant, vilket
stämmer med att kroppen uppfattar denna signal som hotfull. Deaktivering i pregenual Anterior Cingulate Cortex and ventrolateral
Prefrontala Cortex fanns både under “rise” och speciellt under “target” fasen. Detta skulle kunna representera en prefrontal kontrollmekanism.

Bakgrund

Jävsituation

Tidigare studier har visat att visceral distension aktiverar insula
men man vet inte vilka delar av insula som representerar känslan av
“urgency”. Vi studerade Blood Oxygen Level Dependent (BOLD)
responsen med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) i de
olika delarna av insula under uppblåsningsfasen av en rektalballong
hos friska försökspersoner.
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Var i hjärnan reflekteras känslan av rektal urgency?
S. Walter 1,*, M. Lowén 1, M. Engström 2, K. Tillisch 3, J. Labus 3, E.
Mayer 3, B. Craig 4
1
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Biofeedback i kombination med loperamide och bulkmedel är effektivt för att behandla fekal inkontinens hos kvinnor

Metod

Tjugo friska försökspersoner inkluderades. Känseltrösklarna för
distension i rektum undersöktes med barostat (ascending methods
of limits) med försökspersonerna liggandes i MR kameran. Därefter mättes BOLD under 20 rektala ballonguppblåsningar (tryck 45
mmHg och duration 15 sekunder) både under uppblåsningsfasen
(rise) och när trycket hade uppnått sitt måltryck (target). “Regions
of interest” (ROIs) inkluderade regioner som är associerade med
processningen av viscerala signaler. ROI-analyser genomfördes
med SPM8 och resultat ansågs signifikanta vid p ≤ 0.05, family
wise error (FWE) corrected. Laterality index beräknades.
Resultat

Kompletta data från 18 försökspersoner kunde analyseras. Känseltrösklarna för “känsla av trängning” var 28.6 mmHg (SD 6.2) och
för det maximala trycket var 55.2 mmHg (SD 12.3). ”Rise”- tiden
varierade mellan 5-9 sekunder. BOLD aktiveringen i ROIs visas i
tabell 1 och Figur 1. Det var en predominant högersidig aktivering i främre dorsala och ventrala insula (laterality index -0.71 and
-0.82). Aktiveringen in bakre ventrala insula var också lateraliserad
mot höger sida (-0.24) och aktiveringen i bakre dorsala insula var
lateraliserad åt vänster (0.65). Mellersta insula hade en liknande
aktivering på båda sidorna.
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Bakgrund

Både biofeedback och medicinsk behandling har förespråkats som
första linjens behandling vid mild till måttlig fekal inkontinens (FI)
(Norton, 2004). Det finns begränsade data som jämför och kombinerar dessa två behandlingar. Syftet var att utvärdera effekten av
strukturerad biofeedback terapi och medicinsk behandling, var för
sig och i kombination.
Metod

Sextiofem kvinnor med FI inkluderades från en specialistmottagning. Gastrointestinal malignitet och inflammatorisk tarmsjukdom
uteslöts. Unga kvinnor med stor symtombörda och en antomisk
sfinkterskada verifierad med endoanalt ultraljud refererades direkt
till sfinkterplastik. Kvinnorna randomiserades till att börja med antingen biofeedback (4-6 mån) eller medicinsk behandling (2 mån).
Båda grupperna fortsatte med kombinationsbehandling, dvs. medicinsk behandling lades till biofeedback terapin och vice versa.
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Den totala behandlingsperioden var 8 månader. En två-veckors
prospektiv magdagbok fylldes i vid baslinjen samt efter den första
behandlingsperioden och efter kombinationsbehandlingen. Anorektal fysiologi utvärderades också vid dessa tre tillfällen. Icke-parametrisk statistik användes för att utvärdera ev. skillnader mellan
grupperna och över tid.
Resultat

Femtiotvå kvinnor fullföljde studien, medianålder 58 år (range 2775), median antalet förlossningar var 2 (range 1-5) och median
durationen för FI var 5 år (range 1-22). Endoanalt ultraljud visade att 41 kvinnor hade en sfinkterskada. Antalet läckage/vecka
minskade inte signifikant i någon av de två behandlingsgrupperna
efter den första behandlingsperioden (p>0.05). Antalet läckage/
vecka från 4.5 till 1.8 (p=0.001) efter kombinationsbehandlingen i gruppen som började med biofeedback samt från 3.5 till 1.5
(p=0.012) i gruppen som började med medicinsk behandling efter att de erhållit kombinationsbehandlingen. Efter slutförande av
studien uppvisade patienterna färre episoder av FI (median 5.5 till
3.0; p=0.0001). Inga signifikanta skillnader kunde ses vad gällde de
anorektala tryckmätningarna.
Slutsats

En kombination av biofeedback och medicinsk behandling verkar
vara framgångsrik för symtomlindring hos kvinnor med FI. Denna
studie kunde inte påvisa att varje behandling ensam var effektiv
för att symtomlindra kvinnor med FI, dock kan det vara så att en
längre behandlingsperiod med biofeedback terapi kan ge resultat.

och självkänsla hos patienter med IBS jämfört med andra patienter
inom primärvården.
Metod

Studien var upplagd som en fall-kontrollstudie och riktades mot
patienter med sjukdomen IBS i en definierad region. Tio vårdcentraler i de tre största städerna i regionen medverkade i studien. Deltagare utgjordes av N=140 personer i åldern 20-65 år med en känd
IBS-diagnos som haft aktiva symptom under de senaste 2 åren..
Kontrollgruppen (N=213) utgjordes av andra vårdcentralspatienter
i samma åldersgrupper och med samma könsfördelning men utan
aktuella eller tidigare mag-tarmsymptom som uppsökte samma
vårdcentraler under samma tidsperiod avseende andra symptom än
just mag-tarmbesvär. Patienterna besvarade ett frågeformulär med
bl a demografiska variabler, självrapporterad hälsa och psykosociala
variabler som gällde bl a Framtidstro, Känsla av sammanhang (KASAM), Socialt beteende, samt arbetslivsrelaterade frågor avseende
krav och kontroll i arbetet.
Resultat

IBS-fallen visade mera negativ självkänsla och lägre KASAM vilket
även kvarstod efter justering i de multivariata analyserna för andra relevanta faktorer som hälsostatus, framtidstro, utbildning och
civilstånd. En positiv självkänsla var vanligare bland kontrollerna
än bland IBS-fallen men den skillnaden avtog i den multivariata
analysen.
Table 3. Tre separata multivariata analyser avseende association mellan IBS patienter (fall) och icke-IBS patienter (kontroller) och
negativ, positiv själv-känsla och KASAM justerat olika påverkande faktorer.

Referenser

Negativ själv-känsla a)
för fall och kontroller

Norton C. Behavioral management of fecal incontinence in adults. Gastroenterology 2004;126:S64-70
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Mer negativ självkänsla och sämre copingförmåga bland IBS-patienter jämförd med patienter utan IBS i primärvården
Å. Faresjö 1,*, S. Walter 2, E. Grodzinsky 3 and Ann-Kristin Carlsson, Lisa Wiktorsson, Valerie Tegelström, Mike Jones

inf för medicin och hälsa, Linköpings universitet, 2Mag-tarm medicinska kliniken, 3Närsjukvårdens FOU-enhet, Lanstinget i Östergötland, Linköping, Sverige
1

Bakgrund

Irritable Bowel Syndrome kan vara relaterad till psykologiska förändringar som t ex sinnesstämning, negativa känslor eller stresshantering. Konceptet ”Känsla av sammanhang” (KASAM) mäter
vilka förutsättningar man har för att möta motgångar. En hög KASAM ger bättre förutsättningar för att bemästra kronisk sjukdom
och korrelerar med positiv självkänsla. Nyligen har man visat att
IBS patienter har mer negativ självkänsla jämfört med patienter
som har inflammatorisk tarmsjukdom (1). Vi har hypotesen att
IBS patienter inom primärvården har en lägre KASAM och lägre självkänsla än patienter utan IBS. Syfte: Att studera KASAM

gastrokuriren 2 · 2014

Ålder
Civilstånd
Utbildning
Hälsostatus
Framtidstro
IBS fall vs.
Kontrolls
a)

p-värde
0.01
0.6
0.1
0.4
<0.0001
0.02

Standardiserad
koefficient
B
0.09
0.03
0.08
-0.08
-0.34
-0.05

p-värde
0.1
0.6
0.1
0.2
<0.0001
0.3

Känsla av sammanhang
(KASAM) c)
för fall och kontroller
Standardiserad
koefficient
p-värde
B
0.23
<0.0001
-0.04
0.4
0.11
0.03
-0.14
0.01
-0.43
<0.0001
-0.10
0.04

Regression modell adj R2= 0.22, df=6 F=17.1 p<0.0001

b)
c)

Standardiserad
koefficient
B
-0.12
0.03
-0.09
0.05
0.37
0.13

Positiv själv-känsla b)
för fall och kontroller

Regression modell adj R2= 0. 15, df=6 F=11.1 p<0.0001

Regression modell adj R2= 0. 36, df=6 F=25.1 p<0.0001

Slutsats

Studien visar att IBS-patienter har en mer negativ självkänsla och
en lägre känsla av sammanhang samt minskad förmåga att hantera problem i vardagslivet jämfört med andra primärvårdspatienter
utan IBS. Det krävs dock longitudinella studier för att påvisa om
dessa psykologiska faktorerna är primära eller snarare en följd av
IBS.
Referenser
Bengtsson M et.al. Anxiety in close relationships is higher and self-esteem lower in
patients with irritable bowel syndrome compared to patients with inflammatory
bowel disease. Eur J Intern Med. 2013;24:266-272.
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Ganglioneurit är vanligt vid enterisk neuropati

33
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Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University, Malmö,
Sverige

Newcastle Callaghan, Newcastle, Australien, 4Department of Medicine and Health, Faculty of Health Sciences, 5Division of Community
Medicine, Department of Medicine and Health Sciences, Faculty of
Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sverige

Bakgrund

Bakgrund

Vi har visat att vissa patienter med svår dysmotilitet och enterisk
degenerativ och/ eller inflammatorisk neuropati har utvecklat detta sekundärt till behandling med gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analoger. Genom att administrera analogen buserelin
upprepade gånger till råttor, har vi sett en minskning av enteriska
neuron upptill 50%. Syftet med denna studie var att undersöka
det enteriska nervsystemet histopatologiskt för att bedöma arten
av neuropati.

Enligt Rom 2 och 3 diagnostiska kriterier för IBS skall patienter
uppfylla minst 2 av 3 kriterier: (a) Buksmärta/obehag minskar efter tarmtömning; (b) Buksmärta/obehag är relaterad till ändrad
avföringskonsistens; (c) Buksmärta/obehag är relaterad till ändrad
tarmtömningsfrekvens. Dessa kriterier har inte validerats inom primärvården.

B. Ohlsson 1,*, E. Sand 1, B. Veress 1
1

Metod

Femton råttor behandlades med subkutana injektioner (buserelin =
10, koksalt = 5) en gång dagligen i 5 dagar, följt av 3 veckors uppehåll. Denna behandling upprepades och hälften av djuren avlivades
efter 3 omgångar, medan andra hälften avlivades efter 4 omgångars
behandling. Vävnad från ventrikel, duodenum, ileum och kolon
transversum färgades med hematoxylin & eosin och immunohistokemiskt mot neuron och lymfocyter, för morfologisk och histopatologisk bedömning. Antalet periganglionala/intraganglionala lymfocyter räknades i myenteriska plexa. Minst 20 ganglier räknades.
Ganglionitis diagnostiserades enligt internationella kriterier, d.v.s.
intraganglionära lymfocyter och/eller >5 st lymfocyter periganglionärt. Neuritis diagnostiserades när det fanns ett pärlband av 3 eller
fler lymfocyter utmed små nervfibrer inom muskellagret. Degeneration av neuron bedömdes.
Resultat

Histopatologisk bedömning visade neuronal degeneration och/
eller infiltration av lymfocyter i myenteriska plexa i ett segment
hos 2 råttor och i flera segment i 2 råttor efter 3 behandlingar.
Majoriteten av fallen visade skrumpen degeneration. Efter 4 behandlingar hade alla djuren degeneration och/eller inflammation
i alla segment. Patologiska förändringar var vanligare efter 4 än 3
behandlingar (p = 0.005). Ganglioneurit hittades hos 9 av 10 djur.
Slutsats

Råttor som behandlas upprepade gånger med GnRH analogen
buserelin utvecklar samma typ av enterisk neuropati med ganglioneurit som har setts hos kvinnor efter GnRH behandling. Denna
modell kan således användas för att studera effekten av GnRH på
magtarmfunktionen.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Syfte

Att studera sambandet mellan buksmärta, tarmtömningar och avföringskonsistens vid IBS inom primärvården.
Metod

Vårdcentralsläkare från 10 vårdcentraler i Östergötland inkluderade
185 patienter med IBS (43 män, medel ålder 48.7 år, SD 13.9) och
184 patienter utan IBS (42 män, medel ålder 50.4 år, SD 12.5).
Organisk gastrointestinal (GI) sjukdom var ett exklusionskriterium
för alla patienter. Patienterna registrerade sina magtarmhändelser
och GI-symptom i en validerad dagbok under 14 dagar. IBS patienterna fyllde också i Rom formuläret.
Resultat

Symptom dagböcker från 5052 dagar var tillgängliga för analys;
varav 2517 från IBS patienter (Fall) och 2576 från andra patienter
(kontroller). IBS patienterna registrerade sammanlagt 1798 episoder och 5640 timmar med buksmärta och motsvarande siffror för
kontrollerna var 239 episoder och 792 timmar. Hos IBS patienterna var andel lätt, måttlig och svår smärta 39%, 46% och 7 %.
60 IBS patienter (32%) uppfyllde inte Rom kriterierna for IBS.
Skillnaden mellan de två IBS grupperna visas i tabell 1.
IBS patienterna som uppfyllde Rom kriterierna hade i medel 2.4
timmar med buksmärta per dag och 16% av smärtepisoderna minskade i intensitet eller upphörde efter tarmtömning. Motsvarande
siffror för IBS patienterna som inte uppfyllde Rom kriterierna var
2.0 smärtepisoder per dag och 12% av smärtepisoderna minskade
i intensitet efter tömning. Skillnaden mellan grupperna avseende
avföringskonsistens visas i Figur 1.
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Validering av Rom kriterierna för IBS inom primärvården
S. Walter 1,*, M. P. Jones 2, N. Talley 3, E. Grodzinsky 4, Å. Faresjö 5

Institution för Klinisk och Experimentell Medicin (IKE), Linköping University, Linköping, Sverige, 2Psychology Department, Faculty of Human Sciences, Macquarie University, Sydney, 3University of

1
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Hos alla IBS patienter sammantaget lindrades eller försvann 15 %
av smärtepisoderna inom en timme efter tarmtömning och 11%
av smärtepisoderna startades eller förvärrades inom en timme efter
tarmtömning . Antalet tarmtömningar var högre och konsistenserna lösare (Bristol 5, 6 &7) under dagarna när IBS patienterna hade
smärta. Uppkördhet var inte relaterad till en förändrad avföringsfrekvens.
Slutsats

Buksmärta vid IBS var relaterad till en förändring av avföringskonsistens och frekvens. Bara en liten del av smärtepisoderna lindrades
av tarmtömning. Uppkördhet var inte relaterad till en förändring
av avföringskonsistens eller frekvens.
Jävsituation
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Slutsats

Denna retrospektiva observationsstudie visar relativt hög frekvens
av enteral dysmotilitet hos EDS-patienter med buksmärtor. Behandling, med octreotid, vars syfte är att förebygga bakteriell överväxt i tunntarm hos patienter med dysmotorik i tunntarm, verkade
ha god effekt hos patienter med EDS, även om kriterierna för enteral dysmotilitet inte hade uppfyllts. Resultaten och den organiska
bakgrunden motiverar att gastrointesinala funktionsstörningen vid
EDS betraktas som en separat sjukdomsentitet och inte som en
del av IBS. Därmed bör EDS-symtom efterfrågas vid utredning av
buksmärtor. Alla patienter med buksmärtor pga enteral dysmotilitet har ökad risk för smärtförstärkning vid opioider med utveckling
av narcotic bowel syndrome, vilket kan motivera behandlingsförsök med octreotid hos patienter med EDS även utan föregående
tunntarmsmanometri.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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EDS - inte bara IBS

PO-19

G. Mohammadian Kermani 1,*, J. Lunding 1, G. Lindberg 1 2

Optimal funktionalitet vid hög ålder (eng. titel: Exploring the concept of optimal functionality in old age)

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2Institutionen för
medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
1

S. Algilani 1, L. Östlund-Lagerström 1,*, A. Kihlgren 1, R. J. Brummer 1, I. Schoultz 1

Bakgrund

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en vanligen autosomalt dominant ärftlig defekt i kollagensyntesen och indelas i sex subtyper enligt Brightonkriterierna. Den vanligaste subtypen har överrörlighet
i leder, med frekventa luxationer och frakturer. Många patienter
utvecklar med tiden kroniska ledsmärtor och kronisk trötthet.
Patienter med EDS har välkänd hög frekvens av buksmärta men
uppvisar även ett spektrum av funktionella symtom, t.ex. bukdistension, avföringsrubbningar, illamående och reflux. Andelen patienter med EDS som uppfyller ROME III-kriterierna för funktionell magtarmsjukdom är 84% och många patienter remitteras för
gastroenterologisk utredning. Det finns till idag inga biomekaniska
studier eller behandlingsstudier på EDS-patienter med gastrointestinala symtom. Syftet är att kartlägga symtombörda, gastrointestinala utredningsfynd, opioid-behandling, behandlingsrespons av
octreotid och fynd vid 24h ambulatorisk tunntarmsmanometri hos
patienter med EDS
Metod

Genomgång av journal och retrospektivt inhämtande data för patienter med ICD-kod Q79.6, Ehlers-Danlos syndrom, som remitterats till Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset mellan
2001-2014.
Resultat

Genomgången återfann 19 patienter, alla kvinnor. Dessa uppvisade gastrointestinala symtom som dominerades av buksmärtor
i 19 och avföringsrubbning i 15 fall. Åtta hade genomgått tunntarmsmanommetri, varav 3 klassificerades som enteral dysmotilitet
och yttterligare 4 hade diskreta störningar av MMC fas-III. Sju
patienter hade provat octreotid, varav 5 fick symtomlättnad. Tio
patienter har inte kunnat genomföra tunntarmsmanometri pga
opioidbehandling.
gastrokuriren 2 · 2014

Institutionen för hälsa och medicin, Örebro universitet, Örebro, Sverige

1

Bakgrund

Åldrande karakteriseras generellt genom funktionsförluster, ett perspektiv som bidrar till att ensidigt belysa de negativa aspekterna av
åldrande. Vi vill med detta arbete påbörja introduceringen av ett
koncept som kan bidra till att skifta fokus från förlust av funktion
till bibehållandet av subjektivt välmående, hälsa och funktion. Syftet med detta arbete är därför att utforska begreppet optimal funktionalitet och vad det kan innebära utifrån den äldre människans
eget perspektiv.
Metod

För att att utforska begreppet optimal funktionalitet genomfördes
en så kallad ”scoping review” av litteratur publicerad mellan januari 2002 och juli 2013. Sökningen utfördes med utgångspunkt i
MeSH-termen ”personal satisfaction” i databaserna CINAHL och
PubMed. I resultatanalysen inkluderades slutligen 25 vetenskapliga
artiklar.
Resultat

Optimal funktionalitet utgörs av tre huvudteman, 1) faktorer relaterade till självet (self-related factors), 2) faktorer relaterade till det
kroppsliga (body-related factors) och 3) externa faktorer (external
factors). Bara sex av de 25 artiklarna som inkluderades i resultatanalysen använde kvalitativa metoder.
Slutsats

Denna scoping review bör ses som ett första steg mot att definiera
konceptet optimal funktionalitet. Vi konkluderar att det finns en
begränsad tillgång till kvalitativa studier att använda för konceptets
utarbetning och påkallar därför flera av dessa. Kvalitativa studier
37
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kan bidra med ökad kunskap om vad som utgör optimal funktionalitet vid hög ålder utifrån den äldre människans eget perspektiv,
subjektiv optimal funktionalitet.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Frekvens av exokrin pankreasinsuffiziens öka med åldern
A. Hedström 1, S. L. Haas 1, J. Carlsson 2, M. Löhr 1,*

Gastrocentrum, Karolinska Institutet & Universitetssjukhus, Stockholm, 2Established Pharmaceuticals, Abbott Scandinavia AB, Solna,
Sverige

1

Åldersgrupp		%		fall

50-59			26,1		18/69
60-69			21,4		22/103
70-79			25,8		23/89
≥80			26,3		10/38
Slutsats

I överensstämmelse med båda studierna på pankreasvävnadsnivå
och den epidemiologiska studien hittade vi en ökande frekvens av
EPI på svenska patienter som har någon typ av symptom i relation
med åldern.
Referenser
1. Löhr M, Klöppel G. Residual insulin positivity and pancreatic atrophy in relation
to duration of chronic type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus and microangiopathy. Diabetologia 1987;30:757-62.
2. Rothenbacher D, Low M, Hardt PD, et al. Prevalence and determinants of exocrine pancreatic insufficiency among older adults: results of a population-based
study. Scand J Gastroenterol 2005;40:697-704.

Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Bakgrund

Med åldern finns en fysiologisk nedgång av organfunktionen. Det
kunde man påvisa på pankreasvävnad (autopsi)1 och även i en epidemiologisk studie som studerade pankreasfunktion genom mätning av fekal elastas-1 (FE-1) som är funktionsmarkör angående
exokrin pankreasfunktion2. Vi har varit intresserade att kontrollera
exokrin pankreasfunktion hos en grupp av patienter som uppvisar
kliniska symptom av pankreasinsufficiens vilka dock inte har någon
känd pankreassjukdom.
Metod

I ett kvalitetssäkringsprojekt i samarbete mellan Karolinska och
Abbott gjorde vi under 2013 föreläsningar i hela Sverige om pankreassjukdomar och pankreasinsufficiens och samtidigt erbjöd vi
distriktsläkare och gastroenterologer att göra fekal elastas-1 på de
patienter som hade symptom (buksmärtor, uppblåsthet, diarré)
som kunde vara tecken på bristande exokrin pankreasfunktion.
Resultat

484 test gjordes, som blev anonymiserade efter analys. FE-1 avföringstestet gjordes med ett standard ELISA test (ScheBo Biotech®).
Svaret gick tillbaka till inremitterande läkare som blev erbjudna
rådgivning via telefon. Vi fick separata svar vad gäller ålder och
FE-1. Resultaten visade att 94/484 (19,4 %) hade exokrin pankreasinsufficiens enligt gällande bestämningar: < 200 µg/g och 9,3
% hade < 100 µg/g. Frekvensen av EPI ökade med åldern: 6,1 %
i gruppen mindre än 30 år och 26,3% i gruppen äldre än 80 år
(Table 1). Ökande siffror fr o m åldersgruppen 50-59 år kan visa på
bakomliggande sjukdom.
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SpyGlass direct visualization system som en diagnostisk och terapeutisk hjälp vid ERCP - en register baserad studie.
L. Enochsson 1 2,*, J. Lübbe 3, L. Lundell 1 2, F. Swahn 1 2, B. Törnqvist
12
, E. Jonas 1, U. Arnelo 1 2

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2Enheten för Kirurgi, CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 3Division
of Surgery, Tygerberg Hospital, Cape Town, Sydafrika
1

Bakgrund

Utvecklingen av högupplösande non-invasiva diagnostiska metoder som CT och MRCP har minskat behovet av Endoskopisk
Retrograd Cholangio-Pankreaticografi (ERCP) som ett diagnostiskt verktyg för sjukdomar i det periampullära området. Introduktionen av SpyGlass direct visualization system (Boston Scientific
Corp, Mass, USA) med möjligheten att visuellt inspektera såväl
gallvägar som pancreasgång samtidigt med möjligheten att ta riktade biopsier kan innebära att värdet av ERCP som ett diagnostiskt
verktyg kommer att öka. Då emellertid ERCP med SpyGlass är en
invasiv metod måste vinsten balanseras mot den potentiella risken
för intra- och postoperativa komplikationer. Robust information
vad gäller komplikationsfrekvens vid ERCP med SpyGlass saknas
då de flesta tidigare studier är små singel center studier.
Syftet med denna studie är att beskriva indikationsmönster samt
intra- och posteroptiva komplikationer av SpyGlass tekniken under
en 5-års period.

Table 1
Åldersgrupp		%		fall

Metod

alla			19,4		94/484
<30			6,1		3/49
30-39			7,1		4/56
40-49			12,5		10/80

Användandet av SpyGlass har ökat över tiden. Vår studie baseras på
data från GallRiks. Mellan 2008 och 2012 utfördes 32619 ERCP
undersökningar (371 med SpyGlass och 32248 utan). Den vanligaste indikationen för ERCP med SpyGlass var primärscleroseran-
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de cholangit (PSC) (28%) medan denna indikation i den övriga
gruppen (ERCP utan SpyGlass) endast var 1.5%.
Resultat

Den intra- samt postoperativa komplikationsfrekvensen i SpyGlass gruppen var signifikant högre jämfört med gruppen ERCP
utan SpyGlass (4.6% vs. 2.8%; P=0.0454 och 18.6% vs. 13.8%;
P=0.0082). Pancreatitfrekvensen var också signifikant högre (7.3%
vs. 3.9%; P=0.0008). När emellertid hänsyn togs till confounding
factors i multivariatanalysen så fann vi att tillägget av SpyGlass till
ERCP inte ökade vare sig intra- eller postoperativa komplikationsfrekvensen och inte heller pancreatitfrekvensen.
Slutsats

ERCP med SpyGlass teknik anses generellt vara ett värdefullt tillskott till den diagnostiska arsenalen i utvalda fall. Trots att frekvensen av komplikationer, och i synnerhet pancreatit, är signifikant högre vid ERCP med SpyGlass så visar multivariatanalysen
att tillägget med SpyGlass i sig inte ökar komplikationsrisken utan
troligen mer har att göra med sjukdomspanoramat vid vilket undersökningarna används.
Jävsituation
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Avaskulära pankreatiska minitumörer som modell för att studera
pankreascancer

musmodellen Pdx1-Cre/KrasLSL-G12D/+/Trp53LSL-R172H/+
(KPC) transfekterad med luciferas och kunde med hjälp av ”live
imaging” följa tumörtillväxten av dessa celler in vivo genom att
mäta bioluminiscens med en IVIS Spectrum. För att undersöka
om 3D-kultur av tumörceller in vitro kunde påverka tumörtillväxt av cellerna in vivo, injicerade vi KPC-Luc monosfärer eller ett
korresponderande antal KPC-Luc celler i suspension ortotopiskt
direkt i pankreas och följde tumörtillväxten med ”live imaging”.
Resultat

Tumörstorleken av ortotopiskt injecerade KPC-Luc celler kunde
positivt korreleras mellan bioluminiscens, ultraljud för smådjur
samt mätning av tumörens faktiska storlek ex vivo. Tumörtillväxten var fördröjd hos tumörer från monosfärer jämfört med tumörer
från cellsuspension. Immunohistokemisk analys av tumörer från
studien analyseras i nuläget för involvering av stroma.
Slutsats

Vår syngeneiska ortotopiska musmodell med KPC-Luc celler injicerade direkt i pankreas i kombination med multimodal imaging
gör det möjligt att tillförlitligt följa tillväxten av tumörer i pankreas. Vidare påverkar 3D-kultur av tumörceller in vitro tumörtillväxten av cellerna in vivo.
Jävsituation
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J. Norberg 1,*, Y. Zhao 1, S. Nania 1, M. Löhr 1, R. Heuchel 1

PCTF, Preklinisk Cancer Test Facilitet: In Vivo Imaging inom
Cancerforskning

1

Institutionen för vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC),
Kir-lab, Novum plan 6, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Y. Zhao 1,*, M. Gerling 2, S. Nania 1, J. Norberg 1, M. Hassan 3, M.
Löhr 1, R. Heuchel 1

Bakgrund

Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, 2Center for Biosciences and Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, 3Department of Laboratory Medicine, Karolinska University Hospital, Karolinska Institutet,
Huddinge, Sverige

Pankreascancer kännetecknas av exceptionell fibros och aktiverade
pankreatiska stellatceller (PSC) är till största delen ansvariga för
produktionen av extracellulärt matrix (ECM). Interaktionen/kommunikationen mellan PSC och pankreatiska tumörceller (PDAC)
är avgörande för att inducera produktionen av stroma/ECM, samt
för progression av sjukdomen och terapiresistens.
Jämfört med traditionell 2D-cellodling producerar celler i tredimensionell kultur en mikromiljö som närmare efterliknar den
som observerats i vävnad och visar på andra beteenden och funktioner. Detta är viktigt för att testa effektiviteten av nya läkemedel
eftersom tumörmikromiljön starkt påverkar tumörers respons till
behandling. Vårt labb har tidigare etablerat ett screeningsystem
för läkemedel med humana PDAC-celler i 3D-kultur. Vi fann att
3D-kulturer uttrycker mer ECM samt att dem är betydligt mer
resistenta mot kemoterapi jämfört med 2D-kulturer och därför en
mer prediktiv plattform för läkemedelsscreening in vitro, innan
övergång till in vivo försök och kliniska prövningar.

1

Bakgrund

Med utvecklingen av icke-invasiva “live imaging”-tekniker, har användningen av preklinisk imaging av små försöksdjur ökat kraftigt
inom läkemedelsscreening och utvecklingen av nya behandlingar, speciellt inom området onkologi/cancerforskning. Ett av dem
största användningsområdena är att följa tumörtillväxt och att
mäta effekten av läkemedelsbehandlingar i longitudinella studier.
Metod: I denna studie användes en musmodell av human pankreascancer som exempel för att illustrera mångsidigheten av vår
anläggning för in vivo imaging. Luciferasmärkta cancerceller injicerades i immunokompetenta B6-möss, antingen subkutant eller
ortotopiskt direkt i pankreas.

Metod

Resultat

För att testa om tumörer framvuxna från sfärer innehåller mer ECM
och/eller attraherar mer stromaceller än tumörer som växt från en
cellsuspension utvecklade vi en syngeneisk ortotopisk musmodell.
Vi genererade en stabil klon av en etablerad cellinje isolerad från

Med optisk imaging (bioluminiscens) kunde tumörer detekteras innan tumören var palperbar och tumörtillväxten också följas
över tid (longitudinellt). Med kombinerat ultraljud/photo acoustic imaging system, kunde fler fysiologiska parametrar mätas. I
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”B-mode” kunde tumöstorleken mätas i både 2D och 3D. I ”color
Doppler mode” och “power Doppler mode” kunde vaskularisering
samt blodflöde inom tumören dokumenteras. Efter injektion av
mikrobubblor användes icke-linjär ”contrast mode imaging” för
att ytterligare undersöka blodkärlens funktionalitet. Vidare kunde
vi mäta syremättnad med photoacoustic imaging samt identifiera
hypoxiska/nekrotiska regioner inom tumörer, vilket kommer vara
extremt användbart för att följa respons till behandling över tid.
Slutsats

Sammanfattningsvis tillåter kombinationen av optisk imaging samt
micro-ultraljud/photoacoustic (i.e. multimodal imaging) forskare
att inom ramen för samma försöksdjursexperiment utvinna såväl
anatomisk som molekylär och funktionell information. PCTF stöds
av det strategiska forskningsprogrammet inom cancer (StratCan).
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Inflammatoriska
tarmsjukdomar
PO-24

Artrit (39%) och IBD-aA (ICD-kod: M07.4, M07.5, 2.3%). Journaler till de patienter i kohorten som besvarade en enkät (besvarad
av 57%) och som har fått diagnosen IBD-aA (N=65) eftergranskades, varvid både IBD och artrit kunde verifieras i 80% av fallen
(N=52). Data från denna journalextraktion redovisas.
Resultat

Av de 52 patienter (17 män, median ålder 39.8), hade 29 (56%)
ulcerös kolit (UC) och 23 (44%) Mb Crohn (CD). Typ av artrit
och IBD (enligt Montreasklassifikation) redovisas i tabell 1. Artrit
besvär debuterade efter IBD-debut i 78% av fall. Hos 8 patienter
(15.4%) debuterade artrit symptom före IBD insjuknandet, varav
7 hade axial artropati. Överlappning mellan perifer och axial artropati fanns hos 18 patienter (34.6%). Hos kvinnor var perifer
artrit vanligare än axial artropati (91% vs 40%), medan det hos
män var en mer jämlik distribution (76% vs 65%). Av patienterna
hade 52% (N=27) en allvarligare form av IBD definierat som att
erhållit behandling med TNFa-hämmare eller blivit opererade med
kolektomi eller extensiv/upprepade tunntarmsresektion.
Tabell 1

Typ av IBD och artrit

24

Inflammatorisk tarmsjukdom associerad artropati: karakteristiska
och svårighetsgrad av tarmsjukdom
N. Papachrysos 1,*, P. Drivelegka 2, I. F. Petersson 3, A. Bremander 4
5
, L. T. H. Jacobsson 2

Department of Gastroenterology, Sahlgrenska University Hospital/
Östra, 2Department of Rheumatology and Inflammation Research,
Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, 3Department of Orthopedics, Department of Clinical Sciences, 4Department of Clinical Sciences, Section of Rheumatology, Lund University, Lund, 5Research and Development Centre, Spenshult Hospital for
Rheumatic Diseases, Halmstad, Sverige
1

Bakgrund

Deskriptiva och longitudinella epidemiologiska studier av IBD-associerad artropati (IBD-aA) är relativt få, även om både axiala och
perifera muskuloskeletala manifestationer anses vanligare bland
IBD-patienter än i den allmänna befolkningen.
Mål

Att hos patienter med IBD-aA uppskatta: 1) frekvensen och typ av
axial och perifer artropati baserad på typ av IBD, 2) karakteristiska
och svårighetsgrad av IBD.
Metod

SpA Scania kohort består av alla patienter över 15 års ålder i Skåne
region (1.2 miljoner invånare i södra Sverige) som har fått diagnosen Spondylartrit mellan 2003-2007 i primär eller specialist vård
(N=5771). Kohorten inkluderade patienter med Ankyloserande
Spondylit (26%), Odifferentierad Spondylartrit (22%), Psoriasis
40

Slutsats

Patienter med IBD-aA är i de flesta fall kvinnor (67% vs 49%) och
tycks ha en mer behandlingskrävande form av tarmsjukdom (52%
vs 36%), jämfört med den total IBD populationen1. Perifer artrit
var vanligare än axial sjukdom vid både UC och CD. Större och
longitudinella studier av denna relativt svårt sjuka undergrupp av
IBD är motiverat.
Referenser

Büsch K et al. Nationwide prevalence of inflammatory bowel disease in Sweden: a population-based register study. Aliment Pharmacol Ther 2014; 39: 57-68

1

Jävsituation
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Ökat uttryck av T cell’s rekryterande kemokiner i mukosan av kolonbiopsier från mikroskopisk kolit patienter
S. Günaltay 1,*, N. Nyhlin 2, A. K. Kumawat 3, J. Bohr 2, C. Tysk 2, O.
Hultgren 4, E. Hultgren Hörnquist 5

Biomedicin, Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro Universit,

1
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Gastroenterologi, Universitetssjukhuset Örebro, 3Biomedicine, Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro Universit, 4Mikrobiologi och
Immunologi, Universitetssjukhuset Örebro, 5Institutionen för Läkarutbildningen, Örebro Universitet, Örebro, Sverige
2

Bakgrund

Mikroskopisk kolit (MC) är ett samlingsnamn för två sjukdomar
bestående av kollagen kolit (CC) och lymfocytär kolit (LC) som
bägge är en vanlig orsak till bl.a. kronisk diarré.
Metod: I denna studie jämförde vi genuttryck (qRT–PCR) av kemokiner och deras receptorer i kolonbiopsier från MC patienter
med aktiv sjukdom eller histologisk remission (CC/LC-HR) mot
kontrollpersoner.
Resultat

De Th1-associerade kemokinerna CCL2/MCP-1, MIP-1β/CCL4,
MIG/CXCL9, IP10/CXCL10, I-TAC/CXCL11, Th2 -associerade kemokinen MDC/CCL22, Th17 associerade kemokinen IL-8/
CXCL8 och cytotoxiska T-cell- associerade kemokinen fractalkine/
CX3CL1 visade ökat uttryck i både aktiva CC och LC patienter
jämfört med kontrollpersoner. Den Th1/Th2-associerade kemokinen RANTES/CCL5’s uttryck var ökat endast hos LC patienter
medan den Th1-associerade MIP-1α/CCL3 kemokinens uttryck
var ökat hos bara CC patienter jämfört med kontroller. Både CC
och LC patienter hade ökat receptoruttryck (ligand (er) inom paranteser): CCR3 (CCL5, 7), CCR4 (CCL5, 22), CXCR1 - och
2 (CXCL8), medan CX3CR1 (CX3CL1) och CCR2 (CCL2, 7)
visade ökat uttryck endast hos CC patienter. CC-HR - och LCHR patienter visade ökat uttryck av CCR3, CXCR2 och CX3CR1
medan uttrycket av CCL22, CXCL9, CXCL11, CX3CL1, CCR4
och CXCR1 var ökat hos LC-HR patienter jämfört med kontroller.
I motsats till det så hade CCL2, 3, 22, CXCL8, CCR2, 4, 5, CX3CL1, CXCL9, 10, 11 och CXCR3 uttryck minskat hos CC-HR
patienter jämfört med CC patienter.

lösandet av recidiv. Det första tecknet på Crohns sjukdom är aftösa
sår över det follikelassocierade epitelet (FAE) som täcker de Peyerska placken i tunntarmen. Vi har tidigare visat ett ökat upptag av
icke patogena E. coli över FAE hos patienter med Crohns sjukdom
jämfört med kontroller (1) och nyligen kunde vi se ett ökat upptag
även av den invasiva bakterien E. coli LF82 vid Crohns sjukdom.
Syftet med denna studie är att studera betydelsen av receptorn CEACAM6 för transport av LF82 genom FAE vid Crohns sjukdom.
Metod

Vävnad från 5 patienter togs från terminala ileum under kirurgi
för Crohns sjukdom. Områden med FAE identifierades och monterades i Ussingkammare för permeabilitetsmätning. Den paracellulära proben 51Cr-EDTA och levande E. coli LF82 tillsattes
på vävnadernas mukosasida, med eller utan 20 min förinkubering
med anti-CEACAM6. Efter 2 timmar mättes bakteriepassagen i
fluorimeter och 51Cr-EDTA passage mättes i gammaräknare.
Resultat: Passagen av LF82 var signifikant minskad i vävnader från
alla 5 patienter efter förinkubering med anti-CEACAM6, p<0.05.
Medianminskningen för LF82-passage i vävnader förinkuberade
med anti-CEACAM6 var 65.3%. Passagen av 51Cr-EDTA ökade signifikant av LF82, och ökningen inhiberades av anti-CEACAM6, p=0.0556.
Slutsats

Våra fynd visar att passagen av E. coli LF82 genom FAE hos patienter med Crohns sjukdom medieras av receptorn CEACAM6. Våra
data ger insikt i patofysiologin vid Crohns sjukdom och kan bidra
till att man kan definiera nya terapeutiska targets för att förhindra
återfall innan kliniska symtom och komplikationer uppkommer.
Referenser: 1. Keita AV et al. Increased uptake of non-pathogenic
E. coli via the follicle-associated epithelium in longstanding ileal
Crohn’s disease. J Pathol. 2008 Jun;215(2):135-44.

Slutsats

Jävsituation

Denna studie visar ett liknande mukosalt uttryck av T-cell’s rekryterande kemokiner för CC och LC men förändrade uttryck i olika
sjukdomsstadier. Dessa resultat är viktiga för förståelsen av immunpatogenesen i MC och för identifieringen av potentiella terapeutiska kandidater.
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Tarmmiljön hos patienter med kollagen kolit reglerar CD4+ T cell
proliferation och IL-17A och IL-10 produktion
A. K. Kumawat 1,*, N. Nyhlin 1 2, A. Wickbom 1 2, C. Tysk 1 2, J. Bohr 1 2,
O. Hultgren 3, E. Hultgren-Hörnquist 1

Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet,
Institutionen för Gastroenterologi, Universitetssjukhuset i Örebro,
3
Institutionen för Mikrobiologi och Immunologi, Universitetssjukhuset
i Örebro, Orebro, Sverige
1

Transport av E. coli LF82 genom det follikelassocierade epitelet
hos patienter med Crohns sjukdom inhiberas vid blockering av receptorn CEACAM6

2

Å. V. Keita 1,*, O. Yakymenko 2, J. D. Söderholm 3

Bakgrund

Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Hälsouniversitetet, 2Hälsouniversitet, 3Hälsouniversitetet, Linköping, Sverige

1

27

Lösliga faktorer som frisätts av olika celler i tarmslemhinnan bidrar
till att hålla immunsystemet i balans i tarmen. Syftet med studien
var att undersöka hur lösliga faktorer från tarmslemhinnan från
patienter med kollagen kolit (CC) påverkar effektor T celler.

Bakgrund

Postoperativt recidiv vid Crohns sjukdom är fortfarande en stor klinisk utmaning, men man vet att bakterier i lumen är viktiga vid utgastrokuriren 2 · 2014

Metod

Kolonbiopsier där epitelet och de intraepiteliala lymfocyter avlägs41

annons

32
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nats (”nakna biopsier” - NB) och isolerade lamina propria mononukleära celler (LPMC) från kolonbiopsier från CC-patienter
och icke-inflammerade kontroller odlades över natt, varefter cellodlings-superantennerna (CS) samlades in. CD4+ T-lymfocyter
från periferblod från friska blodgivare samodlades med CS från
CC-patienter och kontroller. Därefter mättes T cellernas proliferation och halten av cytokiner som påverkar T cell differentiering
och funktion.
Resultat

När perifera T-lymfocyter exponerades för CS från kolonbiopsier
från CC patienter ökade T cellernas proliferation och produktion
av de inflammatoriska cytokinerna IFN-γ, IL-17A, TNF and IL1β, jämfört med T celler exponerade för CS från den icke-inflammerade kontroll tarmslemhinnan. Vi såg en trend av ökad produktion av de anti-inflammatoriska cytokinerna IL-4 och IL-10 hos de
perifera CD4+ T celler som exponerades för NB-CS från CC patienter jämfört med kontroller. Den största påverkan på LPMC-CS
från CC patienter jämfört med kontroller var den signifikant ökade
produktionen av IL-17A and IL-10. Produktionen av cytokinerna
och T cellernas proliferation påverkades av de lägre proteinkoncentrationerna som fanns i CS från NB och LPMC.
Slutsats

Dessa resultat visar att tarmmiljön i den inflammerade CC
tarmslemhinnan stimulerar T cellernas proliferation och ökar dess
produktion av både pro- och anti-inflammatoriska cytokiner, vars
roll kan vara att reglera det inflammatoriska svaret.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
PO-28

28

levde att samla avföringsprov.
Resultat

Totalt samlade 18 patienter med medianålder 43 (18-73) år, 287
avföringsprover under 35 dagar. Korrelationen, mätt med intraclass
correlation coefficient (ICC), mellan två avföringsprover tagna vid
132 olika tarmtömningar var 0,79 (95% CI:0,48-0,90). Den individuella variationskoefficienten i prover samlade samma dag var
i genomsnitt 62,4 % (SD 36,3). Hos 6 patienter fluktuerade kalprotektin värdena under 250 µg/g och hos 3 patienter under 100
µg/g under dagen. Nivån av kalprotektin korrelerade med både
tid mellan tarmtömningarna (median r=0.5, range: -0.8 - 0.9;
p=0.013) och avföringskonsistensen (median r=0.68, range: -0.68
– 0.87; p=0.01). Vi fann ingen skillnad på nivån av kalprotektin
mellan prover förvarade i rumstemperatur under ett dygn och tre
dygn. Däremot hade koncentrationen sjunkit signifikant (p<0.01)
när proverna förvarats 7 dygn i rumstemperatur (medel 28 %; 95
% CI 0.10-0.47). Patienterna upplevde inte att provtagningen var
obehaglig eller mödosam.
Slutsats

Nivån av fekalt kalprotektin varierar avsevärt och ibland kliniskt
betydelsefullt under en och samma dag hos patienter med aktiv ulcerös colit. Fekalt kalprotektin blir högre ju längre tid det är mellan
tarmtömningarna, vilket för de flesta patienter innebär att provtagning bör ske vid första tarmtömningen på morgonen. Korrelationen mellan två prover från samma avföring var hög, dvs en liten
provmängd är tillförlitlig. Förvaring av prover i rumstemperatur
mer än 3 dygn kan inte rekommenderas. Provtagningsförfarandet
är viktigt och ytterligare studier behövs för att nå fram till en standardisering.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Koncentrationen av fekalt kalprotektin varierar i prover tagna samma dag hos patienter med aktiv ulcerös colit

PO-29

A. Lasson 1, P.-O. Stotzer 2, L. Öhman 2 3, S. Isaksson 2 3, M. Sapnara
23
, H. Strid 2 *

Kolorektal cancer hos patienter hos patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom i Uppsala regionen 1970-2010

1
Medicin- och onkologkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, 2Medicinkliniken, 3Avdelningen för biomedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

K. Björner 1,*, P. Hellström 2

Bakgrund

Nivån av kalprotektin i faeces används allt mer för diagnostik och
uppföljning av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Variabiliteten av fekalt kalprotektin över dagen och betydelsen av faktorer
relaterade till själva provtagningsförfarandet är dock ofullständigt
undersökt.
Metod

Under två dygn tog patienter med mild till måttligt svår aktiv ulcerös colit två avföringsprov i samband med varje tarmtömning.
Patienter med proktit exkluderades. Tidpunkt för defekation, avföringens konsistens samt förekomst av blod bokförde patienten
i en dagbok. Variabiliteten av fekalt kalprotektin under dagen undersöktes liksom provets hållbarhet i rumstemperatur upp till en
vecka. I en enkät fick patienterna svara på frågor om hur de uppgastrokuriren 2 · 2014

Medicinkliniken, Lasarettet i Enköping, Enköping, 2Institutionen för
medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige

1

Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är associerat med ökad risk för
kolorektal cancer. Hur hög den risken är har dock varierat i tidigare
studier. Målet för denna studie är att undersöka de fall av kolorektal
cancer associerad till IBD som behandlats på Akademiska sjukhuset 1970-2010 för att kartlägga kliniskt utfall och karaktäristik.
Metod

Från sjukhusets dataregister har de patienter som fått diagnos IBD
samt kolorektal cancer mellan 1970-2010 sållats ut. Ett förväntat
antal fall av kolorektal cancer har beräknats med hjälp av prevalenssiffror för IBD och incidenssiffror för kolorektal cancer.
Resultat: I ett sammanlagt material av 6361 IBD-patienter påvisades 49 fall av kolorektal cancer, varav 37 var män. (p <0.026).
43
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Medianåldern för insjuknande i kolorektalcancer i materialet är 46
år (95% konfidensintervall 42-53) jämfört med 72 år (95% KI 7273) för kolorektal cancer utan koppling till IBD (p <0.082; Fishers
exakta test). Av de 49 fallen var 11 inremitterade från andra landsting. Beräkning av standardiserad incidens ratio (SIR) för de kvarvarande 38 gav SIR 0.97 (95% KI 0.92-1.03), för män SIR 1.23
(KI 1.18-1.27) och för kvinnor 0.65 (KI 0.59-0.71) (p<0.003; Fishers exakta test).
Slutsats

Patienter med IBD får kolorektal cancer vid lägre ålder än befolkningen i stort. I detta material ses ingen ökning av cancerrisken
totalt men subgruppen män har fler fall kolorektalcancer medan
kvinnorna har färre cancerfall än förväntat. Manligt kön är en riskfaktor för kolorektalcancer vid IBD och män uppvisar högre incidens än normalbefolkningen, medan kvinnor har en lägre incidens
där hormonell inverkan i fertil ålder kan antas ge ett skydd mot
kolorektal cancer.
Jävsituation
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www.jagharibd.se – en evidensbaserad hemsida för patienter med
IBD och som skapats av det multidisciplinära teamet.
S. Jäghult 1,*, D. Andersson 1 and Pär Myrelid, Yodit Abebe, Linda
Holländer
Karoliska Institutet, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Internet är en av de primära källorna för patienter som söker fakta,
speciellt de som nyligen har diagnostiserats med en kronisk sjukdom. Då patienterna tvingas leva med sin sjukdom resten av sitt
liv kommer alltid nya frågor uppstå och det kommer att vara svårt
om inte omöjligt att täcka alla delar på ett kort mottagningsbesök
hos till exempel läkare eller sjuksköterska. De flesta hemsidor som
finns idag är författade av läkare och initiativet att skapa hemsidan
har kommit från läkemedelsindustrin. Dock är inte läkaren den
enda källan när det handlar om att handskas med en kronisk sjukdom. Det faktum att hemsidan är skapad av läkemedelsindustrin
kan också innebära att vissa funderingar kring om innehållet är
partiskt lyfts.
Syftet till www.jagharibd.se var att skapa en hemsida med evidensbaserad fakta om IBD från olika sjukvårdskatogoriers perspektiv
och utan läkemedelsindustrins påverkan på innehållet.
Metod

En grupp av författare bestående av en IBD-sjuksköterska, en
gastroenterolog, en kolorektalkirurg, en dietist, en kurator och en
stomi-sjuksköterska träffades. Varje person hade först skrivit sin del
av innehållet, från sin professions perspektiv. Gruppen träffades
sedan och gick igenom varje del tillsammans och försäkrade sig
om att alla var överens om innehållet. Gruppen använde ECCO
guidelines alternativt nationella riktlinjer för de mer medicinska
delarna. Den slutliga textmassan utvärderades genom att använda
två standardiserade instrument med syfte att mäta informations44

kvalitet; DISCERN och EQUIP
Resultat

Resultatet blev hemsidan www.jagharibd.se som erbjuder användbar information inom de flesta områden och situationer för patienter som lever med IBD. Författarna representerar alla kategorier
av sjukvårdspersonal som träffar IBD-patienter och genom att använda ovan beskrivna metoder blev hemsidan en trovärdig källa av
information till IBD-patienterna
Slutsats: www.jagharibd.se innehåller användbar information inom
de flesta områden och situationer som en patient med IBD kan
råka ut för. Hemsidan har en personcentrerad och multidisciplinär
approach och skapades genom att använda standardiserade instrument för att mäta kvaliteten på informationen. Sjuksköterskeföreningen FSGS (Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi
i Sverige) förvaltar nu hemsidan och ansvarar för dess uppdatering.
Jävsituation
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Behandling med antimetaboliter vid Crohns sjukdom i Uppsalaregionen 2005-2009, erfarenheter från ICURE-studien
M. Sirén 1,*, D. Sjöberg 1

Medicinkliniken , Falu lasarett, Falun, Sverige

1

Bakgrund

Antimetaboliter är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns
sjukdom (CD) för att upprätthålla remission och minska användningen av kortikosteroider. Kunskapen om toleransen och användningen av dessa läkemedel är dock begränsad. Syftet med denna
studie var att se hur antimetaboliter används i en populationsbaserad kohort (ICURE).
Metod

Patienter som diagnosticerats med CD i Uppsalaregionen mellan
2005 och 2009 studerades. 264 patienter fick diagnosen vilket gav
en genomsnittlig incidens på 9,9/100 000/år (1). En systematisk
journalgenomgång utfördes på samtliga CD-patienter avseende läkemedelsanvändning.
Resultat

148 patienter (56 %) som någon gång behandlades med antimetaboliter identifierades. 51 % var kvinnor. Medelåldern var 31±18
år, jämf med 40±20 år bland de icke-behandlade (p<0,0001). Genomsnittstiden innan behandlingen inleddes var 0,8±1,2 år och
observationstiden 5,4±1,2 år. 142 (96 %) patienter fick AZA som
förstahandspreparat. 69/148 (47 %) patienter avbröt första behandlingsförsöket, 48/148 (32 %) p g a biverkningar, 8/148 (5
%) p g a utebliven effekt och 13/148 (9 %) av andra anledningar.
Vanligaste orsaken till avbrott var GI-biverkningar (15/69). Tid
från insatt till avbruten behandling var 0,9±1,4 år. Av de som fortsatte behandling med antimetabolit var medelbehandlingstiden vid
uppföljning 4,4±1,4 år. Av de som avbröt första behandlingsförsöket erhöll 29/69 (42 %) annan antimetabolit. 15/29 (52 %) avbröt
även denna behandling. Av hela gruppen som behandlades med
gastrokuriren 2 · 2014
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antimetaboliter kunde totalt 93 (63 %) patienter fortsätta med sin
medicinering. Yngre patienter (<30 år) tolererade behandling bättre än äldre (30 % avbröt vs 46 %, p<0,05).

er i relation till bakterier i tarmfloran hos vildtyp möss jämfört med
en musmodell för kolit (Gαi-/-) som befinner sig i olika stadier av
inflammationen.
Metod

Slutsats

Av 148 patienter som fick antimetaboliter hade 63 % fortsatt med
detta vid uppföljning. 32 % av hela gruppen som behandlades avbröt
första försöket p g a intolerans mot läkemedlet, huvudsakligen p
g a gastrointestinala biverkningar. Behandlingsavbrotten i denna
patientkohort var något vanligare än vad som brukar rapporteras,
sannolikt beroende på att denna studie är populationsbaserad.
Patienter <30 år tolererade behandlingen bättre än äldre. Endast 43
% av dem som tvingades avbryta första behandlingsförsöket gick
vidare med behandling med annan antimetabolit, varav knappt
hälften kunde fortsätta behandlingen. Detta kan tala för att man
borde vara mer aktiv och välja annan antimetabolit om patienten
tvingas avbryta behandling med det första preparatet.
Referenser

(1) Sjöberg et al. J Crohns Colitis. 2013 Sep 11. Epub ahead of
print.
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Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Förändring i tarmfloran och genuttrycket för cytokiner hos en
musmodell av kolit vid olika inflammationsnivåer
I. Rangel , J.-P. Ganda Mall ,*, F. Sjöberg , R. Willén , E. Hultgren-Hörnquist 4
1

1

2

3

DNA extraherades från tunntarmen, caecum, kolon och faeces från
vildtyp (n=21) - och Gαi-/- möss (n=15). Detta användes sedan
för Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism (TRFLP) - och qPCR analys för de specifika bakterierna Bacteroides,
Lactobacillus, Clostridium leptum group och Segmented Filamentous Bacteria (SFB). RNA extraherades från kolon och caecum för
analys av cytokiner via qRT-PCR. Vävnad från kolon och caecum
infärgades med Hematoxylin & Eosin och analyserades blindat
av en erfaren patolog för kolitgradering (histoscore). Graderingen gick från 1-5 och mössen grupperades 1-2 (låg), 3 (medel) och
4-5 (hög) för både tarmflora – och cytokinanalysen. TRFLP och
histoscore undersöktes med constrained correspondence analysis
(CCA). Mann-Whitney U Test användes för att detektera skillnader i qPCR- analysen av bakterier och qRT-PCR analysen för cytokiner. Pearsons korrelationskoefficient användes för att analysera
korrelationer mellan bakterier och cytokiner.
Resultat

Signifikanta skillnader kunde ses för IL-17, INF-γ, IL-27 och IL10 i kolon och caecum men inget för TGF-β. Qpcr-datan för bakterierna visade störst skillnader för Bacteroides (kolon och faeces),
Lactobacillus (caecum, kolon och faeces), C. leptum group (faeces)
och SFB (caecum och faeces) mellan vildtyp – och Gαi-/- mössen.
Vid histoscore-grupperingen av mössen visade TRFLP analysen
med CCA att tarmfloran skiljer sig mellan de olika grupperingarna. Korrelationer mellan bakterier och cytokiner var starkast mellan Il-10 och Lactobacillus i kolon och i caecum mellan Bacteroides-IFN-γ, Lactobacillus-IFN-γ samt negativ korrelation mellan
C.leptum group-IL10.
Slutsats

Både kolon och caecum visar på förändring i tarmfloran i samband
med ökad inflammation. Caecum är ett organ som oftast förbises
vid liknande studier men vi har visat att det finns en förändrad
tarmflora med ett ökat uttryck av pro-inflammatoriska - respektive minskning av anti-inflammatoriska cytokiner. Vad detta har för
betydelse för patogenesen är okänt och kräver mer forskning för
att besvaras.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro Universitet, Örebro,
Avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet, Göteborg, 3Avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Uppsala Universitetssjukhus, Uppsala, 4Institutionen för läkarutbildning, Örebro
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Bakgrund

1

1
2

Ulcerös kolit och Crohn’s sjukdom tillhör begreppet inflammatoriska tarmsjukdomar och tros bero på ett aggressivt immunsvar
mot en normal tarmflora eller en förändrad komposition av tarmfloran. Vårt mål är att undersöka genuttrycket av specifika cytokingastrokuriren 2 · 2014
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Iatrogen binjurebarksvikt hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
A. Ibrahim 1, P. Karling 1,*

Medicincentrum NUS Umeå, Umeå, Sverige

Bakgrund

Upp till 65% av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
får efter en steroidkur ett sämre svar på kortisolutsöndringen efter
45

annons

36
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ACTH belastning. Betydelsen och varaktigheten av en iatrogen binjurekbarksvikt hos patienter med IBD är inte känd. På de patienter med IBD som fått sin HPA funktion testad ville vi undersöka
andelen patienter som hade patologiska ACTH test och om ett
patologisk test har någon betydelse för sjukdomens förlopp.

de gastroenheter, allmänmedicinska enheter eller allmänkirurgiska
enheter. Både sjuksköterskor som arbetade med vuxna och barn
tillfrågades. Undersökningen genomfördes under september till
december 2013.

Metod

47 (19 %) sjuksköterskor besvarade enkäten. 126 av dessa svarade
”ja” på att de arbetade med IBD-patienter och analyserna är baserade på dessa. 41 % arbetade på gastroenhet, 44 % arbetade på
allmänmedicinsk eller allmänkirurgisk enhet och 15 % på övrigt (t
ex dialysenhet). Sjuksköterskorna hade hög kunskap om anatomi
och fysiologi, etiologi och de vanligaste symtomen vid IBD. Kunskapsnivån var också hög när det gällde medicinsk behandling vid
IBD samt extraintestinala manifestationer. Dock var kunskapen
något sämre inom kirurgiska frågor. Till exempel svarade 43 % av
respondenterna fel eller ”jag vet inte” på en fråga om vad en pouch
är för något. Även frågor om antal som drabbas av IBD per år i Sverige samt rökningens effekt vid IBD rådde det en viss kunskapsbrist
inom. På frågan om fertilitet och män som behandlas med sulfasalazin svarade 53 % rätt. Majoriteten av sjuksköterskor önskade mer
utbildning för att fördjupa sina kunskaper inom IBD. Endast 8 %
uttryckte inget behov av ytterligare kunskap.

Genom en retrospektiv journalgenomgång identifierades hos de
som genom gått ACTH test (n=95): kumulativ steroiddos, sjukdomsutbredning, sjukdomsaktivitet, behandling med hydrokortison, immunmodulerare, biologisk behandling och kirurgi samt
eventuella uppföljande ACTH test.
Resultat

55% av patienterna hade ett patologiskt ACTH test (s-kortiol max
<550nmol/L). 14/20 som gjorde om ACTH testet (mediantid 425
dagar) förblev patologiska och 7/13 med initialt normala ACTH
test blev patologiska. Det förelåg ingen skillnad i kumulativ pretest steroiddos mellan de med patologiska och de med normala
ACTH test. Ett patologiskt ACTH test var associerad till perianal
sjukdom, till högre kumulativ posttest steroiddos men till lägre mediannivåer av F-kalprotektin och CRP. Endast 37% av patienterna
med patologiskt ACTH test hade blivit insatt på substitutionsterapi (Hydrokortison).
Slutsats

Iatrogen binjurebarksvikt är vanligt, underbehandlat och i de flesta
fall bestående hos patienter med IBD. Iatrogen binjurebarksvikt
är associerat med perianal sjukdom och ökat behov av ytterligare
steroiddoser, däremot inte till den initiala steroiddosen.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Nurse Awareness Project
S. Jäghult 1,*, C. Andersson 2, E. Blackås 3, A. Nordström 4

Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet Danderyds sjukhus, 2Ersta sjukhus, Stockholm, 3Sahlgrenska sjuhuset, Göteborg, 4Danderyds sjukhus, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Patienter med en kronisk sjukdom som IBD behöver återkommande information och stöd. Det är många gånger sjuksköterskor
som ger information och rådgivning till dessa patienter. Syftet med
denna studie, ”Nurse Awareness Project” är att undersöka kunskap,
medvetenhet och erfarenhet hos sjuksköterskor som kommer i
kontakt med IBD-patienter för att se om det i förlängningen finns
behov av mer utbildning och stöd till denna yrkesgrupp.
Metod

En enkät skapades av fyra sjuksköterskor med hög kunskap inom
IBD. Enkäten innehöll 33 frågor angående sjukdom och behandling vid IBD. Enkäten besvarades digitalt och tog ca tio minuter
att besvara. Ett brev med information om syftet med studien samt
hänvisning till en länk där den digitala enkäten låg skickades ut
till 1300 sjuksköterskor. Sjuksköterskorna arbetade på specialiseragastrokuriren 2 · 2014

Resultat

Slutsats

Sjuksköterskor som arbetar med IBD har hög kunskap inom området och är väl lämpade att ha informationssamtal och rådgivning
till patienter med IBD. Dock finns en del områden där kunskapen
ligger aningen lägre och vid utbildningssatsningar kan dessa resultat underlätta så att dessa områden prioriteras. Det uttrycktes också
allmänt ett önskemål om mer utbildning hos sjuksköterskorna.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Submukös och myenterisk plexit-Prediktorer för tidigt endoskopiskt recidiv av Crohns sjukdom?
E. Boström Holm 1,*, P. Myrelid 2, J. Dabrosin Söderholm 3

IKE, Akutkliniken, Linköping, Sverige, 2Kirurgiska kliniken, Linköping, -, 3Hälsouniversitetet, Linköping, Sverige

1

Bakgrund

En stor grupp av patienter med Crohnssjukdom genomgår ileocekalresektion och ungefär hälften avdessa får kliniskt recdiciv
efter kirurgin. Det föregås avendoskopiskt recidiv och svårighetsgraden av detta har visatsig förutsäga graden av kliniskt recidiv. I
tre tidigare studierhar man kunnat koppla förekomsten av plexit i
submukösteller myenteriskt plexa till tidigt endoskopiskt eller klinisktrecidiv. Syftet med den här pilotstudien är utvärdera eventuellplexit i proximala resektiosnranden, submuköst ellermyenteriskt,
i förhållande till tidigt endoskopiskt recidiv.
Metod

Patienter med Crohns sjukdom som opererades medileokolisk
resektion mellan åren 2008-2010 vidUniversitetssjukhuset I Linköping identifierades genomdiagnosregistrering i journaldatabas.
47

annons

38
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Ytterligare ettinklusionkriterie var postoperativ endoskopi utförd
inom 15månader efter operation. Övriga patientdata inhämtades
frånjournal och från Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry (SWIBREG). I samarbete med patolog granskadesbefintliga
glas från operationspreparatet färgade medhematoxylin och eosin.
Proximala resektionsrandenundersöktes med avseende på förekomst och grad av plexitsubmuköst eller myenteriskt.
Resultat

Fyra av 14 patienter hade tidigt endoskopiskt recidiv. Myenterisk
plexit kunde utvärderas hos 13 patienter och samtliga 13 hade myenterisk plexit. Submukös plexit sågshos 12 av 14 patienter. De
2 patienter som inte hade submukösplexit hade inte heller endoskopiskt recidiv. I univariataanalysen var förekomsten av tidigt
endoskopiskt recidivsignifikant högre hos patienter med BMI 25
eller mer. Ingenannan undersökt variabel var statistiskt signifikant..
Slutsats: I denna lilla pilotstudie kunde vi inte få någon statistisk
signifikans gällande samband med myenterisk eller submukös plexit och tidigt endoskopiskt recidiv. Patientermed BMI 25 eller mer
hade endoskopiskt recidiv i signifikanthögre grad. Två av 4 patienter utan recidiv hade inte hellersubmukös plexit vilket kan vara värt
att ytterligare utforska.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Kolit orsakad av Schistosomiasis infektion - en fallrapport

Resultat

29 årig tidigare frisk man söker till akuten med en veckas anamnes
på blodig avföring och diarréer. Pga. gott allmäntillstånd följs han
upp polikliniskt med endoskopi. Gastroskopi är normalt. Koloskopi visar kolit upp till höger flexur, total koloskopi görs ej då. Han
blir inlagd och startar intravenös steroidbehandling och sätts in på
5-ASA.
Efter 6 dagar blir han utskriven med per oral Prednisolon i nedtrappning och fortsatt 5-ASA behandling. Han följs upp på mottagningen polikliniskt och mår då bra. PAD visar bild som vid
infektiös kolit utan kronisk inflammation.Pga att han mår bra får
han fortsätta med 5-ASA. 6 v efter utsatt steroidbehandling får han
åter besvär med frekvent och blodig avföring. Sätts åter in på Prednisolon samt lokalbehandling av steroider. Förbättras. Ny total koloskopi 2 år efter debut av symtom är normal. PAD visar schistosomia ägg i rektum utan tecken till IBD. Eftergranskning av initiala
PAD visar också förekomst av ett schistosoma manson. Patienten
har antikroppar mot schistosoma somatiskt antigen. 5-ASA sätts
ut. Han får praziquantel 40mg/kg som engångsdos. 3 månader efteråt mår han fortfarande bra.
Slutsats

Schistosomiasis kan vara en orsak till kolit. Påvisande av maskägg
i faeces och urin är diagnostisk förstahandsmetod men kan behöva
upprepas. PAD kan ge diagnos men negativt utfall utesluter inte
schistosomiasis. Serologi kan bekräfta diagnos.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Påverkar bärarskap av humant cytomegalvirus sjukdomsförloppet
vid Ulcerös Kolit?

Bakgrund

B. Bergström 1, C. Shi 2, P. Karling 1,*

Schistosomiasis, också känt under epitetet Billharzia, är en parasitsjukdom som drabbar 240 miljoner invånare per. Sjukdomen
sprids via vatten kontaminerat av infekterade snäckor och är endemisk i Afrika, Asien och delar av Amerika. Det finns 6 specier,
S. haematobium, S. malayi, S. intercalatum, S. mansoni, S. japonicum, and S. mekongi, som infekterar människa. Akut symtomatisk infektion med blodiga diarréer, anemi, viktförlust och protein
loosing enteropathy , symtom som kan vara svåra att skilja från
IBD. Histologiskt ses granulomatös inflammation som reaktion på
maskägg och i kroniska stadier övergående i förkalkning av äggen
och progredierande fibros.
De histologiska differentialdiagnoserna är annan infektiös kolit
respektive IBD. Förstahandsmetod för diagnostik av Schistosomiasis är mikroskopi av faeces eller urin. Även serologi kan vara till
hjälp. Behandlingen för kliniskt akut schistosoma kolit är systemisk
steroidbehandling samt anti-parasitmedel.

Medicincentrum NUS Umeå, 2Medicincentrum, Umeå, Sverige

1

Bakgrund

Cirka 60% av befolkningen är bärare av humant cytomegalvirus
(HCMV). Reaktivering av latent HCMV infektion har diskuterats
som en bidragande orsak till försämring av ulcerös kolit.
Vi frågar oss i denna studie om det finns en skillnad avseende utbredning, behov av immunmodulerare, biologisk behandling och
kirurgi mellan de patienter med ulcerös kolit som är bärare och icke
bärare av HCMV.
Metod

Patienter med ulcerös kolit 18-50 år gamla (n=308) fick erbjudandet att lämna prov för HCMV serologi. En retrospektiv journalgenomgång genomfördes på de 67 patienter (57% män) som valde
att delta i studien.

Syfte

Uppmärksamma differentialdiagnoser till kolit och i detta fall schistosomiasisrelaterad kolit.
Metod

Fallrapport
gastrokuriren 2 · 2014

Resultat

Tabell 1 visar ingen skillnad avseende bruk av immunmodulerare, biologisk behandling, kirurgi och sjukdomsutbredning mellan
HCMV positiva och HCMV negativa patienter.
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Slutsats

I denna studie ses inga skillnader avseende utbredning och sjukdomsförlopp vid ulcerös kolit mellan de patienter som bär på
HCMV och de som inte gör det.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Aferesbehandling bland patienter med svårbehandlad inflammatorisk sjukdom. -En sammanställning av aferesbehandlingar utförda
på Sankt Görans sjukhus mellan 2004-2012.
K. Edfors 1,*, L. Thofelt 2, C. Söderman 3

Medicinkliniken, 2Medicinmottagningen, 3Medicinkliniken, gastrosektionen, Capio St görans sjukhus, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Aktiverade leukocyter som infiltrerar tarmmucosan spelar en stor
roll i patogenesen av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Under
det senaste årtiondet har leukocytaferes blivit ett alltmer vanligt
behandlingsalternativ för behandlingsrefraktära IBD patienter.
Effektiviteten av leukocytaferes är dock omtvistad och olika studier har visat på varierande resultat. På Capio St Görans sjukhus
i Stockholm har aferesbehandlingar utförts sedan 2004 och syftet
med denna studie var att sammanställa och utvärdera effekten och
säkerheten av behandlingarna.
Metod

Samtliga konsekutiva patienter som genomgått leukocytaferes på
Capio St Görans Sjukhus under perioden 2004 till 2012 granskades retrospektivt.
Resultat

Sammanlagt 37 patienter inkluderades, varav 23 patienter var diagnosticerade med UC (ulcerös colit) och 14 med CD (Chron´s
sjukdom). Majoriteten av patienterna svarade positivt på behandlingen, 10 patienter gick i klinisk remission medan 14 patienter
blev delvis hjälpta av aferesbehandlingen. Vid granskning av de patienter (n=9) som genomgått upprepade aferesomgångar vid sjukdomsrecidiv, noterades att patienter som initialt gått i remission
även uppnådde remission vid upprepad aferes (4/4). Däremot ledde upprepade aferesomgångar hos patienter som endast blev delvist
hjälpta av den första aferesomgången mer sällan till remission (1/5)
(tabell 1). Biverkningar av behandlingarna var få och övergående.
Vanligaste biverkan var huvudvärk.
50

Pat=patient. SF=sjukdomsfritt. M=man. K=Kvinna. CD=Crohn´s
sjukdom UC=Ulcerös colit. DE=Delvis effekt. Rem=Remission.
IE=Ingen effekt.
Slutsats

Leukocytaferes framstår som ett säkert behandlingsalternativ och
det gav ett bra resultat hos merparten av våra patienter. Fler studier
behövs dock för att kartlägga aferesens roll i den framtida behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Sambandet mellan sjukdomsduration och behandlingsutfall med
infliximab vid IBD
S. Jäghult 1, D. Andersson 1, E. Wolff 1,*

Karolinska Institutet Danderyds sjukhus, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Införandet av TNF-alfahämmare såsom infliximab har förbättrat behandlingen av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD). Behandlingen är dock kopplad till vissa allvarliga biverkningar och höga behandlingskostnader. Det är också svårt att veta
vilka patienter som kommer att svara på behandlingen. Detta betonar vikten av att kunna förutspå vilka patienter som kommer
att ha ett positivt behandlingsutfall av infliximab-behandling. Det
primära syftet med denna studie var att undersöka ett eventuellt
samband mellan sjukdomsduration och positiv behandlingseffekt
av infliximab hos IBD-patienter, sett till om patienten fortsätter
med behandlingen eller inte. Sekundärt jämfördes också studiegrupperna med avseende på blodprovsvärden, endoskopibedömningar och förekomst av samtidig behandling med azatioprin eller
glukokortikoider.
Metod

Data samlades in från 69 patienter med pågående respektive tidigare behandling med infliximab med hjälp av patientjournaler och
SWIBREG, ett nationellt kvalitetsregister. Mann-Whitneys u-test
och chi-2-test användes för att jämföra grupperna.
Resultat

Sjukdomsduration angett i median var hos patienter som avbrutit behandlingen ett år och två år för patienter med pågående behandling. Inget samband sågs mellan sjukdomsduration och om
gastrokuriren 2 · 2014
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behandling med infliximab fortsatte (p 0.966). Ingen skillnad hittades mellan grupperna gällande kön, diagnos eller indikation till
infliximab-behandling. Inte heller fanns någon skillnad i blodprovsvärden eller endoskopibedömningar vid initiering av behandlingen. Det fanns en skillnad mellan patientgrupperna i endoskopiutvärderingen av behandlingen (p 0.04) där gruppen med pågående
behandling visade en större förbättring. I gruppen med pågående
behandling hade ett större antal patienter samtidig behandling med
azatioprin (p 0.02).
Slutsats

Sjukdomsduration verkar inte vara kopplat till positiv effekt av infliximab sett till fortsatt behandling. De behandlingsrekommendationer som finns verkar fungera i den kliniska vardagen.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Från barn till vuxen med inflammatorisk tarmsjukdom – en strukturerad överföringsmodell
V. Castro ,*, I. Janzen
1

2

Gastroenterologen, 2Pediatrisk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Sverige
1

2012. Patienternas upplevelser och synpunkter har inhämtats via
frågeformulär och deras svar har lett till kontinuerlig utvärdering
och förbättring av modellen. Patienterna upplever sig ha fått mer
information samt känner större trygghet och tillit de nya vårdgivarna.
Slutsats

Den strukturerade överföringsmodellen har lett till en ökad samsyn
mellan pediatriska- och vuxengastroenterologiska verksamheterna
samt har gett oss ett bättre verktyg för att erbjuda en kvalitetssäkrad
och personcentrerad IBD-vård för ungdomar på väg in i vuxenvärlden. Förhoppningen är att denna modell skall kunna användas av
andra enheter både regionalt och nationellt i framtiden.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Fiberintag och incident kolorektalcancer beroende på tumörstadium
A. Vulcan 1,*, J. Manjer 2, K. Jirström 3, B. Ohlsson 1, U. Ericson 4

Avdelningen för kliniska vetenskaper, divisionen för gastroenterologi,
Avdelningen för kliniska vetenskaper, divisionen för kirurgi, Lunds
universitet, Malmö, 3Avdelningen för kliniska vetenskaper, divisionen
för patologi, Lunds universitet, Lund, 4Avdelningen för kliniska vetenskaper, divisionen för genetisk epidemiologi, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar, Lunds universitet, Malmö, Sverige
1

Bakgrund

Förekomsten av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) har ökat
det senaste decenniet och beräknas nu upp mot 1 % av befolkningen, av alla som insjuknar i IBD är ca 20 % barn- och ungdomar.
Patienter med IBD-diagnos innan 18 års ålder följs via en pediatrisk gastroenterologisk enhet. När de har fyllt 18 år överflyttas de
till vuxengastroenterologisk enhet. Överföringen innebär skillnader
i omhändertagandet, som t.ex. minskad föräldramedverkan, glesare
besök och krav på utökat egenansvar. Ungdomar är i allmänhet
mer benägna att ägna sig åt ett mer riskfyllt och impulsivt beteende
än vuxna. Inom vården av ungdomar betyder det att man behöver
finna vårdprocesser som är anpassade till deras särskilda behov.
Metod

Vi har skapat en arbetsgrupp bestående av ST- läkare, sjuksköterskor och överläkare ifrån två gastroenterologiska enheter för
barn- respektive vuxna på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Möten i arbetsgruppen, litteratursökning inom adolescensmedicin och
transition samt en inventering av olika överföringsmodeller, nationellt och internationellt, för unga vuxna med IBD, har lett fram till
en egen överföringsmodell.
Resultat

Den framtagna modellen omfattar en strukturerad överföringsremiss, en checklista för vårdpersonal med viktiga dialog- och informationspunkter som bör tas upp med patienten, en ”egen remiss”
där patienten själv skall utformar sina önskemål, samt en överförings-mottagning en gång per termin för de patienter som har särskilt högt vårdbehov. Vid denna mottagning medverkar patient och
föräldrar samt läkare och sjuksköterskor från såväl barn- som vuxensjukvård.Implementering av modellen har pågått sedan hösten
gastrokuriren 2 · 2014
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Bakgrund

Kolorektalcancer (CRC) uppskattas vara en av de vanligaste cancerformerna i Europa. Resultat från studier angående samband mellan
fiberintag och CRC är inte helt överensstämmande, men mycket
pekar på att fiber kan ha en skyddande effekt. Hur fiberintag är
kopplat till tumörstadium av CRC är inte tidigare undersökt.
Vi undersökte sambandet mellan fiberintag och CRC beroende på
TNM-klassificering.
Metod

Malmö Kost Cancer är en populationsbaserad prospektiv kohortstudie och inkluderar invånare i Malmö från 1991 till 1996, födda
mellan 1923 och 1950. Information angående socioekonomiska
faktorer och livsstil samlades in via frågeformulär. Kostdata samlades in med en modifierad kosthistorisk metod, innefattande ett
frågeformulär, sju dagars registrering av lagade måltider, dryck och
kosttillskott samt en intervju. Vikt, längd och midjemått mättes.
Cancerfall hittades via cancerregister och indelning av de olika tumörstadierna gjordes efter granskning av patologutlåtande.
Resultat

Bland 16944 kvinnor och 10987 män identifierade vi 728 fall av
CRC under 428924 personårs uppföljning. Högt fiberintag var associerat med lägre risk för CRC (HR: 0.72; 95% CI: 0.55, 0.94;
P-trend=0.03), tydligast samband sågs hos kvinnor. Bland fiberrika
51
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livsmedel var högt grönsaksintag associerat med lägre risk för CRC
(HR: 0.83; 95% CI: 0.64, 1.07; P-trend=0.05). Intag av frukt och
bär och av fiberrika cerealier var inte signifikant associerat med risk
för CRC. Stadieklassificering var möjligt i 518 av de 728 cancerfallen. Fiberintag tenderade att framför allt vara kopplat till lägre risk
för T-stadie 3 och 4, samt till tumörer utan lymfkörtelmetastaser.
Slutsats: Våra fynd stärker uppfattningen om att ett högt fiberintag
är associerat med lägre risk för CRC, men indikerar inte att fiberintaget är associerat med spridningen av tumören.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Leversjukdomar
PO-42
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tienter med HFE-positiv hemokromatos jämfört med DIO, DHF
och andra kroniska leversjukdomar. Hos patienter med DHF eller
DIO korrelerade S-hepcidin till S-ferritin (r2=0,20; p<0,01) men
inte till BMI, CRP, NAS-score eller grad av steatos. Patienter med
DIO hade signifikant högre transferrinmättnad (40±8 %) jämfört
med DHF (25±10 %), p<0,05. Det var en god korrelation mellan
hepcidin mRNA och S-hepcidin (r2=0,46; p<0,01).
Slutsats

S-hepcidin korrelerar till S-ferritin hos NAFLD-patienter oberoende av om de har normala järndepåer, högt ferritin utan järninlagring i levern (DHF) eller dysmetabolt järnöverskott (DIO). Vi
fann ingen korrelation mellan hepcidin och NAS-poäng, grad av
leversteatos, eller BMI. Transferrinmättnaden är signifikant högre
hos patienter med DIO jämfört med DHF. Våra resultat indikerar
att hepcidinregleringen vid NAFLD är likartad den som ses hos
friska kontroller och hos patienter med sekundärt järnöverskott i
levern, och oberoende av fettmängden i levern.
Inga tillkännagivanden

J. Marmur 1,*, S. Beshara 2, G. Eggertsen 2, N. Albiin 3, O. Danielsson 4, R. Hultcrantz 5, P. Stål 5

PO-43

Medicinkliniken, Ersta sjukhus, 2Avd. för klinisk kemi, Karolinska
universitetssjukhuset, 3Röntgenkliniken, Ersta sjukhus, 4Avd. för patologi, 5Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm,
Sverige
1

Bakgrund

Patienter med NAFLD har en rubbad järnmetabolism, ofta med en
ökad järninlagring i levern (dysmetabolt järnöverskott - DIO) eller
stegrat serum-ferritin utan ökad järninlagring i levern (dysmetabol
hyperferritinemi – DHF). Hepcidin, det järnreglerande hormonet,
har rapporterats vara antingen ökat eller oförändrat vid NAFLD,
och korrelerat till fettmängd vid obesitas. Det saknas dock studier
av hepcidin-nivåer hos NAFLD-patienter med olika grad av DIO
eller DHF. Syftet med denna studie är att undersöka hepcidin i
serum och hepcidin-mRNA i levervävnad hos NAFLD-patienter
med DIO, DHF och normal järnbalans, och korrelera nivåerna till
järnstatus, NAS, steatos och BMI, samt jämföra med friska kontroller och patienter med andra leversjukdomar.
Metod

83 patienter med kronisk leversjukdom (varav 38 hade NAFLD)
och 39 friska kontroller inkluderades. NAFLD-patienterna delades
in i dem med normalt ferritin (NAFLD-N) (n=16), DIO (n=15),
och DHF (S-ferritin >350 μg/L men normala järndepåer i levern)
(n=7). Leverbiopsi gjordes på 75/84 patienter (37/38 NAFLD-patienter). Serum-hepcidin analyserades med ELISA och hepcidin-mRNA i levervävnad med realtids-qPCR. HFE-mutationsanalys gjordes på alla patienter.
Resultat

S-hepcidin var stegrat hos patienter med HFE-negativ hemokromatos och hos dem med DIO, hos vilka det korrelerade till järnmängden i levern. Kvoten mellan hepcidin och ferritin var högre
hos friska kontroller och NAFLD-N-patienter, och sänkt hos pa52
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Jävsituation

Hepcidinnivåer hos patienter med NAFLD och olika grad av hyperferritinemi eller dysmetabolt järnöverskott

Ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer vid långtidsuppföljning av biopsi-verifierad NAFLD
K. Önnerhag 1,*, P. M. Nilsson 2, S. Lindgren 1 2

Gastrokliniken, Skånes Universitetssjukhus, 2Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Sverige

1

Bakgrund

Naturalförloppet vid icke alkoholorsakad leversteatos (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) är inte helt klarlagt. Målsättningen
med studien var att undersöka naturalförloppet vid biopsi-verifierad NAFLD, komplikationer, kliniska och biokemiska faktorer
associerade med avancerad leversjukdom samt mortalitet med en
uppföljning på över 30 år.
Metod

Till den prospektiva kohortstudien Malmö Förebyggande Medicin
(MFM) deltog 1974-1992 sammanlagt 22 444 män (medelålder
46 år) och 10 902 kvinnor (medelålder 49 år). Samtliga lämnade
blodprover, undersöktes och fyllde i frågeformulär avseende hälsotillstånd och livsstil inklusive frågor om alkoholkonsumtion. Samtliga patienter i MFM som genomgått leverbiopsi identifierades och
kontrollerades i Patientregistret för slutenvårdsdiagnoser avseende alkoholöverkonsumtion och annan leversjukdom än NAFLD.
Patienter med biopsiverifierad NAFLD journalgranskades t.o.m.
2011 avseende metabola sjukdomar, diagnos av cirros eller hepatocellulär cancer (HCC) samt histologisk beskrivning av leverbiopsin. Från Dödsorsaksregistret kontrollerades mortalitetsdata t.o.m.
2011. Hela resterande MFM användes som kontrollgrupp.
Resultat

36 patienter diagnosticerades med biopsi-verifierad NAFLD. Uppföljningstid var i medel 27,0 år (6,3-35,3 år, totalt 973,2 personår)
och ålder vid biopsitillfället i medel 56,2 år (32,9-71,0 år). Vi fann
gastrokuriren 2 · 2014
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signifikanta skillnader i leverprover (ALAT, ASAT, GT, p=0,000),
insulinresistens mätt som HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance, p=0,001) och BMI (p=0,045) jämfört
med kontrollgruppen. Enbart steatos sågs hos 20 (55,5%) och cirros hos 5 (13,9%). Vid uppföljande journalgranskning hade totalt 9 (25%) utvecklat cirros och 5 (13,9%) diagnosticerats med
HCC, samtliga med en föregående cirros-diagnos. Vi fann högre
prevalens av diabetes mellitus respektive kardiovaskulär sjukdom,
dock ej signifikant, vid HCC (80%, p=0,065 resp. 40%, p=0,517)
och cirros (62,5%, p=0,336 resp. 33,3%, p=0,672) jämfört med
övriga patienter med NAFLD (41,7% resp. 27,8%). Mortaliteten i NAFLD-gruppen var signifikant högre, 58,3% jämfört med
32,8% (p=0,004) i kontrollgruppen. HCC orsakade 23,8% av alla
dödsfall i NAFLD-gruppen jämfört med 0,7% (p=0,000). Skillnaden i kardiovaskulär mortalitet var icke signifikant (47,6% i NAFLD-gruppen resp. 36,1%).
Slutsats

NAFLD kan progrediera till avancerad leversjukdom som cirros
och HCC, med högre mortalitet och incidens av HCC än i normalpopulationen.
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Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Behandling med sorafenib vid hepatocellulär cancer - erfarenheter
av kontaktsjuksköterskeledd mottagning
G. Grujcic ,*, P. Loqvist
1

1

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

På senare år har målinriktade läkemedel (”targeted drugs” TD) börjat användas inom cancervården. Sorafenib (Nexavar®) är ett multikinashämmare som används vid avancerad hepatocellulär cancer
(HCC). På Hepatologiska sektionen, Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge behandlas patienter med sorafenib sedan 2007. Utöver regelbundna läkarbesök varannan månad
går de behandlade patienterna på täta besök hos kontaktsjuksköterska. Under de besöken kontrolleras ev. biverkningar och sjuksköterskan gör dosjusteringar utifrån biverkningarna. Mellan 2007
och fram till dec 2013 har 121 patienter startat behandling med
sorafenib på Hepatologiska sektionen.
Frågeställning

Detta arbete syftar till att (1) ta reda på de vanligast förekommande
biverkningarna, och (2) orsakerna till att behandlingen avbryts, för
att i ett tidigt skede kunna sätta in omvårdnadsåtgärder och på så
sätt underlätta behandlingstiden för patienten.
Metod

Samtliga journaler detaljgranskades retrospektivt och behandlingstid, ålder, kön, tidigare behandling och biverkningar registrerades.
Andelen patienter som avbröt på grund av biverkningar respektive
tumörprogress noterades, liksom andelen patienter där dosjustegastrokuriren 2 · 2014

ring initierades av sjuksköterska på grund av biverkningar.
Resultat

Median behandlingstid var 23 veckor. Medelåldern var 65,8 år, 71
% var män och 28 % kvinnor. 41 % hade tidigare behandlats med
TACE, RFA och leverresektion, 2 patienter var levertransplanterade. 56 % fick sorafenib som förstahandsbehandling. De vanligaste
biverkningarna för avbrytande av behandlingen var försämrat allmäntillstånd och trötthet (17 %), aptitlöshet och illamående (13
%) samt hudbiverkningar i form av hand- fotsyndrom och utslag
(14 %). 47 % fick avbryta på grund av biverkningar medan 28 %
av patienterna avbröt behandlingen på grund av tumörprogress.
Dosjusteringar av sjuksköterska gjordes i 55 % av fallen.
Slutsats

Biverkningar är mycket vanliga vid sorafenib-behandling, och en
tät sjuksköterskekontakt med god tillgänglighet och med möjlighet till rådgivning och dosanpassning erfordras för en framgångsrik
behandling.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Alkohol som riskfaktor vid Esofagusvaricer. Uppföljning och mortalitet, i relation till alkohol, hos patienter med esofagusvaricer vid
Capio S:t Görans sjukhus AB
A. Lindfors 1,*, C. Söderman 1, K. Stokkeland 2, D. Schmidt 3, J.
Franck 4
1
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus AB, Stockholm, 2Medicinkliniken, VIsby lasarett, Visby, 3tidigare Medicinklilniken Capio S:t
Görans sjukhus, 4institutionen för klinisk neurovetenskap, Stockholm,
Sverige

Bakgrund

På Endoskopicentrum på Capio S:t Görans sjukhus genomfördes
42 endoskopiska behandlingar mot esofagusvaricer under 2011.
Syftet med studien var att ta reda på hur det gick för patienterna
upp till 1 år efter undersökning och verifiering av esofagusvaricer.
Är prognosen sämre för patienter med alkoholorsakad levercirros
än för dem med annan orsak till levercirros? Skiljer sig grupperna
åt när det kommer till dekompensatoriska manifestationer av leversjukdomen?
Metod

Vi undersökte alla patienter som hade fått diagnosen esofagusvaricer orsakade av levercirros under 2011. Data analyserades för
respektive patient 1 år framåt från första endoskopitillfället. Vi
jämförde patienter med esofagusvaricer vid alkoholorsakad levercirros och patienter med esofagusvaricer vid icke alkoholorsakad
levercirros.
Variablerna som analyserades var förekomst av ascites, encefalopati, ikterus, blödning från esofagusvaricer, hepatocellulär cancer,
sjukhusvård oberoende av diagnos någon gång under året samt
mortalitet.
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Resultat

Vi fann 34 patienter med esofagusvaricer orsakade av cirros med
alkohol som genes och 14 patienter med esofagusvaricer orsakade
av cirros med annan genes än alkohol. Av samtliga patienter avled
31% (n=15) under året efter gastroskopitillfället. I gruppen alkoholorsakad levercirros var mortaliteten 35% medan den i guppen
med annan levercirros var 21%. Totalt 25% komplicerades av varicerblödning, och hos dem var mortaliteten 50% inom 1 år. Patienter med alkoholorsakad levercirros hade högre Child Pugh. Vi fann
två fall av HCC i alkoholgruppen.
Slutsats

Dödligheten var hög hos patienter som utvecklat esofagusvaricer
vid levercirrhos. Sämst prognos såg man hos de patienter som blött
från esofagusvaricer. Patienter med alkoholberoende och levercirrhos utgjorde den största patientgruppen och hade också högre dödlighet och mer uttalade dekompensatoriska manifestationer.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Övre gastrointestinala
sjukdomar
PO-46

mulering. De med dålig effekt under den dubbelblinda perioden
erbjöds en öppen behandlingsperiod med högre stimuleringsstyrka
(max 10 mA). Effekten av permanent GES bedömdes med samma
responsdefinition där symtomregistrering innan TPGES utgjorde
jämförelse.
Resultat

Vi inkluderade 27 patienter (22 kvinnor; medianålder 47 år, range
21-70 år). Sammanlagt 19 patienter (70%) var responders på
behandling med TPGES (11 (41%) efter blindad stimulering, 8
(30%) efter öppen stimulering). Arton patienter erhöll permanent
GES där klinisk diagnos och förekomst av GP visas i tabell 1. Vid
ettårsuppföljningen var 12 (67%) fortfarande responders medan 4 (22%) var icke-responders. Hos 2 (11%) patienter var data
i frågeformulären inkompletta, men en av dem hade tydlig god
effekt av GES subjektivt. Sju (88%) av de som valdes ut via öppen TPGES var ettårsresponders vid permanent GES. Förekomst
av GP påverkade inte sannolikheten för respons (p=.16). Diagnos
och magsäckstömningsstatus visas i tabell 1. Vid ett-årsuppföljingen sågs utöver signifikant lägre WVF och WNH även signifikant
lägre symtomskattningar för tidig mättnad (p=.03) och uppblåsthet (p=.04) och en trend till minskad buksmärta and (p=.09) och
förbättrat välbefinnande (p=.11).
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Tabell 1

Diagnos , magsäcksstörningsstatus och ett-årsrespons hos patienter seleterade till
permanent GES.
Gastreoperes
Ett-årsrespons (GP)
		n

Ett-årsrespons vid gastrisk elektrisk stimulering hos patienter som
valts ut till behandling med hjälp av temporär perkutan gastrisk
elektrisk stimulering

Diabetes mellitus

5

0

4

Idopatisk gastropares

1

1

1

Post-kirurgiskt

5

5

3

Funktionell dyspepsi

5

0

3

Enteral sysmotilitet

2

1

1(0)

H. Törnblom 1,*, S. Kilincalp 2, G. Ringström 3, M. Simrén 3, H.
Abrahamssom 3
Slutsats

Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, 2Diskapi Yildirim Beyazit Education Hospital, Ankara, Turkiet,
3
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
1

Bakgrund

Gastrisk elektrisk stimulering (GES) är en godkänd behandlingsmetod vid svårt illamående och kräkning till följd av diabetisk eller
idiopatisk gastropares (GP). Vissa patienter med normal magsäckstömning upplever också lindring av behandling med GES. Denna
studie utvärderar ettårsrespons av behandling med GES hos patienter med illamående och kräkning sekundärt till andra diagnoser
än diabetisk GP utvalda med en periods temporär perkutan GES
(TPGES).
Metod

Vi använde av oss tidigare beskriven TPGES i en studie med dubbel-blind, randomiserad cross-over design där 1-2 veckors stimulering (5-7 mA) följdes av avslagen stimulering, eller omvänt. Endast
patienter där blindad stimulering var genomförbar inkluderades i
denna studie. Tillfredsställande behandlingseffekt definierades som
en symtomreduktion ≥50% avseende en eller båda parametrarna
“weekly nausea hours” (WNH) och “weekly vomiting frequency”
(WVF) under perioden med stimulering jämfört med avslagen sti54

Med TPGES som urvalsmetod till permanent GES hos patienter
utan diabetisk GP uppnår minst 70% ett positivt ett-årsrespons.
Urvalsvärdet verkar inte påverkas negativt av öppen TPGES med
högre impulsstyrka jämfört med dubbelblind stimulering med ett
lottat på-av protokoll.
Jävsituation

H. Törnblom : Advisory board/konsult: Almirall, Danone, Shire,
S. Kilincalp: None Declared, G. Ringström: None Declared, M.
Simrén: None Declared, H. Abrahamssom: None Declared
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Förändring i genuttrycket av enzymer i kynureninkatabolismen vid
tidiga stadier av ventrikelcancerutveckling
K. Thorell 1 2,*, F. Gatto 1, Y. Andersson 2, I. Nookaew 1, Å. Sjöling 2,
J. Nielsen 1, S. B. Lundin 2

Avd. för Kemi och Bioteknik, Chalmers Tekniska högskola, 2Avd. för
Mikrobiologi och Immunologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs
Universitet, Göteborg, Sverige
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Bakgrund

Den viktigaste riskfaktorn för ventrikelcancerutveckling är kronisk
infektion med bakterien Helicobacter pylori. Även om sambandet
mellan den kroniska inflammation som orsakas av H. pylori och
utvecklingen av ventrikelcancer är väletablerat så återstår fortfarande många detaljer att utreda kring skeendet.
Katabolismen av tryptofan genom kynurenin och dess metaboliter är begränsad av enzymerna IDO1 och TDO2. IDO1 uttrycks
framför allt i antigenpresenterande celler och aktivering av IDO1
under ett immunsvar leder till att tryptofannivåerna minskar lokalt.
Denna minskning har en inhiberande effekt på proliferationen av
T-lymfocyter, både direkt och indirekt genom aktivering av regulatoriska T-celler (Tregs). Denna process har visats vara inblandad
i flera kroniska inflammatoriska tillstånd såsom kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Den har också visat sig vara uppreglerad i flera
cancersammanhang som glioblastom och koloncancer.

Bakgrund

Rotavirus (RV) är den ledande orsaken till akut diarré hos barn
över hela världen. Det icke-strukturella virusproteinet 4 (NSP4),
det enda kända virala enterotoxinet, anses ha en betydande roll i
sjukdomsfysiologin av RV. Vår hypotes är att NSP4 inducerar frisättning av serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) från sensoriska enterokromaffina (EC)-celler i tunntarmen. Det har visat sig att
flera gastrointestinala besvär verkar ha en koppling mellan diarré
och en obalans i 5-HT nivåer. Serotonintransportprotein (SERT)
är ett enzym som har en viktig roll i reglering av 5-HT koncentration både i centrala nervsystemet men även i matsmältningskanalen. Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av NSP4
för eventuell frisättning av 5-HT från EC-celler.

Metod

Vi sekvenserade RNA från corpusbiopsier från patienter med olika
former av ventrikelinflammation och tidiga premaligna förändringar.
Grupperna var patienter med i) antrum predominerad inflammation, ii) pangastrit, iii) corpusatrofi utan metaplastiska förändringar samt iv) corpusatrofi med intestinal metaplasi. Vi inkluderade
även en grupp med H. pylori-negativa kontroller (n=6 per grupp).
Sekvenserna mappades till det humana genomet med OSA och differentiellt uttryck beräknades med edgeR och korrigerades därefter
för multipel analys med FDR 5%.

Metod

Resultat

Resultaten visar att siRNA motsvarande NSP4, reducerar syntesen
av NSP4 i RV infekterade celler, både i epitelceller (MA104) och i
EC celler (GOT1). EC-celler stimulerade av supernatant från RV
infekterade epitelceller, visar en signifikant reducering av 5-HT-frisättning, då NSP4 uttrycket hade tystats med siRNA. EC celler
infekterade med RV visade också på en signifikant reducering av
5-HT frisättning då NSP4 uttrycket tystades. Vi kunde även observera skillnader i uttryck av 5-HT i RV infekterade EC celler
jämfört med oinfekterade EC celler. RV infekterade celler visade på
en omorganisation av 5-HT från en diffus cytoplasmisk distribution till ett intensivt granulärt utseende. Preliminära resultat visar
även en uppreglering av SERT i RV infekterade möss jämfört med
oinfekterade möss.

Flera av enzymerna som är inblandade i nedbrytningen av tryptofan genom kynurenin var uppreglerade med ökande stadier av sjukdomsutveckling, så som IDO1, TDO2, kynurenine 3-monooxygenase (KMO) och kynureninase (KYNU). IDO1 och TDO2 visade
nästan odetekterbart uttryck i friska, oinfekterade kontroller och
var starkt uppreglerade i alla sjukdomsstadier. För IDO1 så var uttrycket högst i pangastritgruppen samt i patienterna med corpusatrofi med ett 25-faldig respective 21-faldig högre uttryck. TDO2
uttrycktes som högst i corpusatrofi, både med och utan metaplasi
med en 19,6-faldig respektive 16,7-faldig ökning jämfört med kontrollgruppen.

Uttrycket av NSP4 i infekterade celler in vitro, tystades genom
interfererande små fragment av RNA (siRNA). Immunohistokemi och Western blot användes för att analysera transfektion och
ELISA för att kvantifiera sekretion av 5-HT. Mikroskopi användes
för att analysera eventuella skillnader i 5-HT distribution från RV
infekterade celler samt oinfekterade celler. Tarmsegment från RV
infekterade- och oinfekterade möss behandlades och analyserades
med Western Blot samt real-tid PCR för uttryck av SERT.
Resultat

Slutsats

Uppregleringen av den metabola vägen innehållande kynurenin
och dess nedströms aktiva metaboliter kan spela en roll i moduleringen av immunsvaret under kronisk H. pylori-infektion och
kommer att valideras ytterligare för att försöka klargöra vilka mekanismer och celltyper som är inblandade.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
PO-48
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Tystat genuttryck av rotavirustoxinet NSP4 minskar frisättning av
5-HT från enterochromaffina celler
S. Bialowas 1 2,*, M. Hagbom 1, T. Karlsson 3, J. Nordgren 1, S. Sharma 1, O. Lundgren 4, L. Svensson 1
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Slutsats

Dessa resultat visar att NSP4 har en betydande roll för 5-HT sekretion och att NSP4 stimulerar 5-HT frisättning från EC-celler både
via intracellulärt uttryck och extracellulär stimulering. Detta tyder
på en möjlig koppling mellan RV- orsakad diarré och en obalans i
5-HT nivåer.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
PO-49
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Inverkan av cytokinmiljön på muciner under infektion med tarm
patogener
N. Navabi 1,*, J. K. Gustafsson 1, Å. Sjöling 1, S. Linden 1
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ABSTRACT GASTRODAGARNA

Department of Medical Biochemistry and Cell Biology, Institute of
Biomedicine, University of Gothenburg, Gothenburg, Sverige

1

Bakgrund

Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) och Citrobacter rodentium är patogener som koloniserar tarmen hos människor respektive möss. Tarmkanalen är täckt av ett slemlager som är en del
av försvarssystemet mot bakterier och dynamiskt förändras under
infektion. Infektion av C57BL/6 möss med C. rodentium resulterar i en initial minskning av slemlagrets tjocklek följt av en ökning i tjocklek under eradikering. Tidigare publikationer har visat
att cytokinmiljön kan påverka produktionen av muciner, vilka är
huvudkomponenter av slemlager. Syftet med denna studie var att
undersöka hur cytokinmiljön under infektion och eradikering förändras, och hur detta i sin tur påverkar produktion och omsättning
av muciner samt slemlagrets tjocklek.
Metod

Vi undersökte effekten av infektionen på förändringar i antalet gobletceller, mängden lagrad mucin inuti gobletceller, tjockleken på
vidhäftande slemlager, mRNA-nivå på olika muciner, och genuttryck av cytokiner som är involverade i Th1/Th2-svar under infektionens förlopp.
Resultat

C. rodentium infektion hos vildtyp och IFN-γ -/- C57BL/6 möss
visade att ändrad cytokinprofil dramatiskt ökar slemlagrets tjocklek. Genom att kvantifiera mRNA av en matris av cytokingener
under infektion och eradikering identifierade vi IFN-γ, TNF-α ,
IL-4 , IL-6, IL-12 och IL-13 som troliga kandidater som påverkar
slemskiktet. Den ökade slemtjockleken både hos IFN-γ-/- möss
under infektion och hos vildtypsmöss under eradikering kunde
inte förklaras av förändringar i mucin mRNA-nivåer. Med hjälp
av en in vitro-slemhinna undersökte vi därför de direkta effekterna
av dessa cytokiner, enskilt och i kombination med och utan infektion med C. rodentium och ETEC, avseende gobletcelltäthet,
mucininnehåll samt hastighet och omsättning av mucinproduktion. IFN-γ och TNF-α minskade produktion och omsättningstakt
av muciner, medan IL-4 och IL-6 ökade både antalet gobletceller
och mucinomsättningen. Både C. rodentium och ETEC-infektion
ökade mucinproduktion och omsättning med en mer uttalad effekt
i närvaro av IL-4. De kombinerade effekterna av andra cytokiner
under infektion skilde mellan dessa patogener.
Slutsats

Sammanfattningsvis, både cytokinprofil och patogener avgör produktionstakten och omsättningen av muciner.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
PO-50
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Bakgrund

Gastrointestinala ytor skyddas ytterst av ett slemlager, till mestadels
bestående av muciner. Muciners glykosylering och uttryck varierar mellan olika individer och sjukdomsstadier. Vid infektion med
Helicobacter pylori förändras glykosyleringen både under tidiga
stadier av infektion och under utveckling till cancer. Kolhydratstrukturerna Lewis B (Leb) och sialyl-Lex, som H. pylori binder
till, minskar respektive ökar under infektionens gång.
Metod

H. pylori har odlats tillsammans med framrenade och karakteriserade humana muciner för att undersöka hur bakterien påverkas av
muciner från olika individer med olika mucinglykosylering.
Resultat

Vi har visat en stor variation mellan hur de olika proverna påverkade H. pylori. Vi tror som en följd av detta att mucinglykosyleringen spelar en viss roll för hur infektionen förlöper, dvs. om symtom
utvecklas eller ej. Tillväxten av H. pylori inhiberades då bakterierna
band till mucinerna, vilket verifierades av avsaknaden av påverkan
på stammar och mutanter med låg bindningskapacitet. Tillväxten
inhiberades också av flera prover som innehöll den antimikrobiella kolhydratstrukturen α1,4-länkad N-acetylglukosamin. Ett prov
som innehöll denna struktur inhiberade dock inte tillväxten, vilket
kan bero på att täta glykosyleringen hindrar kontakt mellan bakterien och vissa kolhydrater. Även bakteriens genuttryck kunde moduleras med flera av mucinproverna. Uttrycket av virulensfaktorn
CagA ökade i samodling med flera mucinprover och korrelerade
med uttrycket av adhesinerna BabA och SabA. Genom att odla
bakterier med specifika glykokonjugat och använda adhesionsmutanter fann vi att det ökade uttrycket av CagA påverkades av bindningen till sialyl-Lex. Uttrycket av CagA är känt att kunna regleras
av regulatorn Fur, och vi såg att denna regleringsmekanism tycks
påverkad av bindningen till sialyl-Lex, då Fur-mutanter saknade
CagA-uppreglering.
Slutsats

Sammanfattningsvis visar våra studier att muciners moduleringar
kan påverka bindning, tillväxt och virulens av H. pylori. Vi har
lyckats att identifiera specifika mekanismer för hur bakteriens genuttryck kan påverkas av muciner. Variationen av mucinglykosylering mellan individer kan vara en orsak till varierande mottaglighet
för infektionen samt påverka vilka symptom som infektionen resulterar i. Genom att modulera interaktionen mellan bakterier och
muciner så att bakterien motverkas vill vi minska användandet av
antibiotika och även kunna behandla antibiotikaresistenta Helicobacter-bakterier.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Humana muciner påverkar tillväxt och genuttryck hos Helicobacter pylori beroende av bindning och genreglering via Fur
E. C. Skoog 1,*, S. K. Lindén 1

Inst. för Biomedicin, Sahlgrenska akademin, Gbg Universitet, Sverige

1
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FSGS´s STYRELSE 2014

Hej alla medlemmar!
Äntligen är våren här! Sol och värme – i
alla fall i Skåne!

En del av oss har deltagit i det stora europeiska eventet ECCO. 9th ECCO kongress,
8th N-ECCO Network Meeting som i år
gick av stapeln i Köpenhamn – nära och bra
för en IBD-intresserad svensk.
När det gäller sjuksköterskedelen av ECCO,
d v s N-ECCO så inkluderar detta N-ECCO
School, Network Meeting och det som var nytt
för i år Research Networking Forum.
N-ECCO School

N-ECCO School är en årlig återkommande
endags utbildning för sjuksköterskor som
arbetar med IBD-patienter. I år var det
Catharina Selin, Kristianstad och Therese
Anckers, Stockholm som deltog. För er som
är intresserade av att delta i N-ECCO School
så går det bra att ni anmäler ert intresse till
undertecknad. Det är 1-2 sjuksköterskor per
representerat land i ECCO som har möjlighet att delta. Det är del av mitt arbete som
nationell representant att utse dessa sjuksköterskor – så hör av er! Observera att det inte
går att anmäla ett intresse direkt till ECCO.
Nytt för i år

Det som var nytt för i år var N-ECCO Research Networking Forum. Syftet med detta
forum var att bilda nätverk för IBD sjuksköterskor som är intresserade av omvårdnadsforskning vid IBD. Läs mer om detta i
artikel här nedan.

Anne Cornett, Linda Nilsson, Kristina
Wallén och Monica Gerdin som får dela på
dessa medel. Grattis!
Många aktiviteter

Denna vår bjuder på många aktiviteter. Det
arrangeras flera utbildningar för gastrosjuksköterskor på olika platser i landet. FSGS har
bland annat utbildningsdagar tillsammans
med AbbVie AB och som går av stapeln i
Stockholm, Göteborg och Lund med tema
IBD – Back to Basics.
Svenska Gastrodagarna i Linköping

Annars är det nu full laddning inför Svenska
Gastrodagarna i Linköping, 14-16 maj. Det
kommer att bjudas på ett brett, intressant
vetenskapligt program, men Gastrodagarna
handlar även om interaktivitet. Det sociala
programmet är så viktigt! Onsdagen den 14
maj kl 16:30 har FSGS årsmöte. Hoppas att
vi ses då!
I detta nummer

I detta nummer av Gastrokuriren bjuder
vi på en rapport ifrån N-ECCO Network
Meeting samt en artikel om årets nyhet,
N-ECCO Research Networking Forum.
Mycket nöje!

Ann Tornberg

Vice ordf. i FSGS

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss.
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.

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

Agneta Aasa
(kassör)
Spec.sjuksköterska kirurgi
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se
Monica Wåhlin
(sekreterare)
Magtarmmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
monica.wahlin@lj.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

Stipendiater

FSGS har i skrivande stund utsett stipendiaterna till våra stipendier som vi har tillsammans med Ferring och Tillotts Pharma.
Det är Annika Hedlund och Sofia Forslund,

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

Cecilia Sköld
(suppleant)
Medicinmottagning 1 Gastro
SU/Östra CKÖ
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se
Marie Andersson
(suppleant)
Magtarmmottagningen
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
marie.a.andersson@vgregion.se

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Rapport från N-ECCO i
Köpenhamn 2014

The 9th Congress of ECCO, 8th N-ECCO
Network Meeting at Bella Center Copenhagen, February 19-22, 2014

A

tt åka på ECCO är något alldeles speciellt, där samlas likasinnade inte bara
ifrån Europa utan från stora delar av
världen och det är just detta som är så stimulerande – att få träffa så många IBD intresserade
sjuksköterskor och att få utbyta kunskap med
dessa. Årets kongress samlade 5 175 personer
ifrån 78 länder, varav 289 sjuksköterskor.
N-ECCO är en etablerad del av ECCO och
vars syfte är att erbjuda professionell utbildning för sjuksköterskor verksamma inom IBD.
N-ECCO har organiserat Network Meeting
sedan 2007 och N-ECCO School sedan 2010.
Nyhet på årets kongress var N-ECCO Research
Networking Forum. Läs mer om detta forum i
separat artikel.
8th N-ECCO Network Meeting startade med
AbbVie symposium, Patients’ poor understanding
of medical information: Who’s to blame? Vid detta
symposium deltog Marian O´Connor, London,
Andreas Sturm, Germany, Rocio Garcia-Retamero, Spain samt Subrata Ghosh, Canada.
Symposiet handlade om hur vi bör kommuni-
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cerar med våra patienter. För att vi skall kunna
involvera och engagera våra patienter så är det
viktigt att de förstår vad vi säger. Vi måste tala
samma språk som patienten. Det är viktigt med
en kortfattad och enkel information. På frågan
om vem som informerar patienten bäst, läkaren
eller sjuksköterskan, svarar Andreas Sturm att
informationen ifrån både är lika viktiga. Viktigt
är att vi arbetar som ett TEAM kring patienten,
att vi kompliterar varandra. Sjuksköterskan har
ofta mer tid än vad läkaren har och sjuksköterskan kan ta vid där läkarens samtal slutar och på
så sätt fånga upp patienten, förtydliga och få patienten att förstå. När det gäller sjuksköterskans
roll i vården av IBD-patienter så rekommenderar
Marianne O’Connor oss att ta del av N-ECCO
Consensus statements on the European nursing
roles in caring for patients with Crohn’s disease
or ulcerative colitis (O’Connor M, et al).

grupp, men att det finns skillnader för patienter
i skov. Patienter med IBD upplever att sjukdomen påverkar deras kroppsuppfattning negativt,
att både sjukdomsaktivitet och nedstämdhet är
klart kopplat till en minskad lust. Symtom som
trötthet, diarré och buksmärta är av betydelse.
Vidare menade Andra E van der Meulen att oro
och depression är vanliga problem hos IBD patienter och då man vet att depression är starkt
kopplat till nedsatt sexuell funktion så kan man
dra slutsatsen att depression är en stark bidragande faktor till försämrad sexualitet och som i
sin tur leder till försämrad livskvalitet. Viktigt
är att IBD-sjuksköterskan har kunskap om detta och att vi vågar prata med våra patienter om
dessa frågor. Det är önskvärt om en ökad kunskap hos vårdpersonalen i dessa frågor. Andra
E van der Meulen efterlyser även mer forskning
och fler studier i ämnet.

IBD påverkar kroppsuppfattningen
Andra E van der Meulen, Holland föreläste ”Sexual- and reproduktive issues in IBD”. Det finns få
studier gjorda på ämnet sex och IBD och resultatet är blandat. Studier har i alla fall visat att det
inte finns någon skillnad i sexualitet mellan patienter med IBD i remission och frisk kontroll-

Att välja bort barn
Janneke van der Woude, Holland föreläste sedan om ”Fertility, conception and pregnancy – An
update”. Janneke inledde med att vi skall våga
prata sex och graviditet med våra IBD-patienter
då övervägande av dem är i fertil ålder! Patienter
med IBD tenderar att välja bort att skaffa barn i
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högre grad än den normala befolkningen. Detta
trots att patienter med IBD i remission är lika
fertila som personer utan IBD. Oro för hur sjukdom och medicinering kan påverka under graviditeten är väldigt vanligt hos våra unga patienter
med IBD. Patienter med IBD är oroliga för läkemedelpåverkan på fostret. I en studie från UK
(Ban L. et al, 2014) visade att risken för större
medfödda missbildningar hos barn till kvinnor
med IBD (n=1703) var 2,7% jämfört med 2,8%
för barn till kvinnor med IBD (n=384811). Vid
UC var risken 3,7% jämfört med 1,9% vid CD.
Av kvinnor med IBD stod 32,4% på 5-ASA,
12,3% på steroider och 8,7% på tiopurin. De
analyserade läkemedlen var inte kopplade till
ökad risk för större medfödda missbildningar, varken totalt sett eller analyserat separat för
missbildningar av hjärta, extremiteter eller genitalia. 31,2% av kvinnorna satte ut behandling
under tidig graviditet. Utsättandet av läkemedel
var inte kopplat till ökad risk för skov senare i
graviditeten.
Slutsatsen var att varken IBD i sig eller medicinering under graviditet ökar risken för större
missbildningar. I dag vet vi att de flesta läkemedel är säkra att använda, men med undantag.
Janneke van der Woude påpekade att det är av
stor vikt att patienterna är i remission när graviditeten påbörjas. Det är i början av graviditeten
som moderkakan byggs och om patienten befinner sig i ett skov blir moderkakan inte tillräckligt stark och det kan då leda till för tidigt födda
barn eller i värsta fall missfall. Det är viktigt att
vi informerar våra patienter om detta.
Viktigt att planera medicinering inför graviditet! Viktigt att behandla med Folsyra, gärna 3
mån före graviditeten! Sulfaslazine, aminosalicylater och corticosteroider är säkra under graviditet. Studier visar att behandling med thiopuriner under graviditet är säkra, men att man skall
undvika 6-Thioguanine. Infliximab och Adalimumab anses idag rätt säkert, men påverkar det
nyfödda barnet.
Försiktighet med vaccinering av nyfödd om
modern fått Infliximab under senare del av graviditet. Budesonide, Metronidazole, Ciprofloxacin är osäkert. Metrotrexate är kontraindicerat!
Janneke van der Woude uppmanade oss att ta
del av ECCOS uppdaterade consensus rörande
dessa frågor.
Ökad trötthet är ofta förknippat
med ett medicinskt tillstånd
Under temat ”Addressing the patients’ priorities”
föreläste Palle Bager disputerad sjuksköterka
ifrån Aarhus, Danmark om Fatigue. Presentationen fokuserade mycket på tänkbara orsaker till
och tankar om hur man skall kunna minska på
trötthet.
Fatigue beskrivs som en fortgående, överväldigande känsla av trötthet, svaghet eller utmattning som resulterar i en minskad kapacitet för
fysiskt och/eller mentalt arbete. Trötthet kan var
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ett normalt inslag i människors liv, men en ökad
trötthet är ofta förknippad med ett medicinskt
tillstånd som t ex vid IBD. I en intervjubaserad
studie fick patienter med kronisk sjukdom berätta om skillnad av trötthet före debut av sjukdom till efter de insjuknat i kronisk sjukdom.
Den upplevda tröttheten efter insjuknandet
var annorlunda, den tröttheten var mer överväldigande, utmattande. Trötthet är ett vanligt
klagomål hos patienter med IBD. Trötthet är ett
problem som rankas högt på deras lista över problem. Trötthet ökar vid sjukdomsaktivitet.
IBD tillsammans med IBS ökar tröttheten ytterligare, men trots att sjukdomsaktiviteten är en
bidragande orsak till trötthet så är >40% av IBD
patienter i remisson fortfarande trötta. Trötthet
vid IBD kan kopplas till olika tillstånd som anemi, järnbrist och andra brister, medicinering,
stress och dålig sömn. Viktigt är att korrigerar
brister, behandla sjukdomsaktivitet, men också
att prata trötthet, som en del av behandlingen.
Skillnader mellan olika smärttillstånd
Charles N Bernstein, Canada fortsatte i ämnet
”Pain” för att belysa detta symptom, tänkbara
orsaker och med problematiken med att förskriva narkotiska läkemedel. Smärta är ett vanligt
symptom för personer med IBD och det förekommer mer vid Crohn’s sjukdom än vid ulcerös
kolit. Man skiljer smärta som på buksmärta och
ledsmärta. Faktorer som kan påverka/orsaka
buksmärta är aktiv IBD, funktionella besvär,
myofasciella besvär, stress, psykisk obalans. Vid
ledsmärta är det arthritis, arthralgia och fibromyalgia. Det finns få studier i ämnet. I en studie där 704 patienter med IBD fick rapportera
symptom var tredje månad under en ett års period rapporterade 47 % av patienter med Crohn’s
sjukdom smärta och 32 % av patienterna med
ulcerös kolit. Dock hade en tredjedel av IBD-patienter med aktiv sjukdom inte någon smärta.
Bland IBD-patienter i remission rapporterade
9 % att de hade någon typ av smärta. Smärta
förekommer alltså även hos IBD-patienter i
remission. Det är inte all smärta som IBD-patienterna upplever som är sekundära till aktiv
tarmsjukdom. Det är viktigt att vi kan urskilja
vad som är vad. Vad kan vara orsaken till den
upplevda smärtan. Är det aktiv IBD? Är smärtan funktionell av naturen? Förvärras smärtan av
stress och eller handlar det om psykisk hälsa? Är
den myofasciell i naturen?
Det gäller att finna orsak till smärta för att kunna hjälpa till att hantera smärtan. För att förstå
problematiken med förskrivning av narkotiska
preparat till patienter med IBD så säger Charles N Bernstein att studier har visat att 5 % av
patienter med IBD har blivit tunga användare
av opioider 10 år efter diagnosen med IBD och
smärta.
Dessutom var patienter med IBD betydligt
mer benägna att bli tunga opiatmissbrukare än
matchade kontroller.

Satellitsymposier
Vidare så var det MSD Satellite symposium med
titeln Ulcerös colit! Var är vi nu och var borde vi
vara? Gert Van Assche, Leuven, Belgien ställde
sig frågan om vi gör ett bra jobb för våra patienter? Symtom från magtarmkanalen behöver inte
vara en aktiv inflammation och aktiv inflammation behöver inte ge symtom. Normal mucosa är
= ingen aktiv inflammation. Budskapet var alltså
att vi skall koloskopera mera för att få veta.
Viktigt att via använder oss av de läkemedel som
vi har tillgång till. Vi kan läka mucosa med de
läkemedel som vi har. Vi kan bättre än kortison!
Patienten skall inte acceptera symtom. Om det
visar aktiv inflammation vid koloskopi skall det
behandlas!
”Patienten” Bente Buus Nielsen, Odense, Danmark berättade sin historia hur det är att vara
patient med ulcerös kolit. Hennes viktigaste
budskap var att om patienten känner sig trygg
med sin IBD-sjuksköterska så pratar patienten
mer och berättar mer om sig själv och kan på så
sätt få bättre hjälp. En erfaren IBD-sjuksköterska kan läsa mellan raderna vad patienten säger
och kan fånga det som inte sägs. Enligt Bente
Buus Nielsen är det viktigt att vi som sjukvårdspersonal är trevliga och tillmötesgående mot patienterna och detta även om tarmen inte läker!
Vi kan inte ge upp, för vad skall då patienterna
göra…
Marian O´Connor, London menade att IBDsjuksköterskans stora uppgift är att fungera som
patientens advokat. IBD-sjuksköterska skall i
samtal med sina patienter lägga fokus på hur patienten klarar livet med sin kroniska sjukdom.
Ett aktivt TEAM med och omkring IBD-patienten är och leder till framgång. Det är också
viktigt att ha kontakt med patienten även när
de mår bra.
Detta symposium är ytterligare ett bevis på att
det är viktigt med ett team kring IBD-patienten
och att vi där har olika roller, men att vi är lika
viktiga för att IBD-patienten skall få en framgångsrik behandling!
Vi hoppas att vi på ett rättvist sätt har beskrivit
en del av det vi fick med oss hem ifrån sjuksköterskemötet i Köpenhamn 2014. Vi hoppas att
vi kan inspirera någon att besöka nästa års kongress i Barcelona!
För FSGS räkning
Carina Andersson
Ersta Sjukhus, Stockholm
Eva Blackås
Sahlgrenska Sjuhuset, Göteborg
Ann Tornberg
SUS i Lund
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Fishing boat, Hunan Province, China.

Hjälp oss
rädda datorn
Din laptop behöver hjälp. De flesta bärbara datorer i världen tillverkas
kring Yangtzefloden i Kina. Men efterfrågan tär hårt på naturtillgångarna.
Tillsammans med myndigheterna har vi därför tagit fram en plan som
gör att både naturen, jättepandan och regionens 480 miljoner invånare
kan leva och utvecklas. Ta fram datorn och läs mer på wwf.se
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

N-ECCO Research Networking Forum
Nyhet på årets kongress var N-ECCO Research Networking Forum som samlade ett
50-tal forskningsintresserade IBD sjuksköterskor inte bara ifrån Europa utan
även ifrån Australien, Nya Zeeland och
Canada.

T

anken med detta forum är att stödja
omvårdnadsforskning vid IBD och
där IBD sjuksköterskor skall kunna
dela med sig av sin erfarenhet, stödja och
hjälpa varandra. Det var roligt att se så många
nyfikna sjuksköterskor som var intresserade
av att diskutera omvårdnadsforskning vid
IBD. I gruppen deltog både erfarna IBD
sjuksköterskor med egna forskningsprojekt
och IBD sjuksköterskor utan erfarenhet.
Det var i sammarbetet mellan sjuksköterskor i Europa, i arbetet med omvårdnadsfrågor i N-ECCO Consensus Statments som
har legat till grund för detta möte. N-ECCO
Consensus Statements on the European
Nursing roles in caring for patients with
Crohn’s Disease or Ulcerative Colitis (Journal of Crohn’s & Colitis (2013) 7, 744-764)
som också belyser behovet av omvårdnadsforskning.

ett nätverk för sjuksköterskor i Europa och
internationellt och där man skall kunna
delge, men också främja samarbete runt olika
forskningsprojekt.
Tanken är också att erfarna forskande IBD
sjuksköterskor skall fungera mentorer åt
sjuksköterskor som har mindre erfarenhet
eller ingen erfarenhet alls av att forska.
Då detta var det första Research Networking Forum, kom mötet främst att handla
om tanken med forumet, syfte och mål, men
det var även arbete i mindre grupper och
där vi diskuterade utifrån egna och till en
viss del även landsspecifika önskemål. Det
vi gemensamt kom fram till var ett önskemål om en styrgrupp bestående av IBD
sjuksköterskor med erfarenhet av omvårdnadsforskning. Denna styrgrupp som även
skall kunna fungera som mentorer för oss
andra, men styrgruppen skall även arbeta
fram ett program inför nästa års möte där de
skall delge oss av deras erfarenhet av omvårdnadsforskning och IBD. Det är riktigt kul
att Susanna Jäghult, Danderyd sitter med i
denna styrgrupp.
Väl mött på N-ECCO Research Networking Forum i Barcelona 2015!

Ett europeiskt forum

Syftet med N-ECCO Research Networking
Forum är att skapa ett europeiskt forum för
IBD sjuksköterskor som bedriver omvårdnadsforskning vid IBD. Målet är att bilda

Ann Tornberg

Gastrokliniken, Lund

ERCP kurs
Grundläggande kurs för 8 läkare och 8 assistenter
En intensiv 3-dagars kurs i internatform vid Balingsholm kursgård, Huddinge.Tre
dagar med blandad teori, praktiska tips och interaktiva diskussioner. Hands-on
träning och övningar med ERCP-modell.

Tid: 26-28 november 2014

Kursavgift: 5.000 SEK (läkare) 3.500 SEK (assistenter).
Deltagarna står för res- och hotellkostnad.

Kursledning
Urban Arnelo, Karolinska, Stefan Spinnell, Sunderbyn
och Fredrik Swahn, Karolinska
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Vill du ha ytterligare information så kontakta fredrik.swahn@ki.se
Välkommen med din anmälan senast 20140831 via

medinet.holmberg@telia.com
Obs! Den enhet som anmäler en läkare ochen assistent kommer att prioriteras.

Urban Arnelo, Stefan Spinnell, Fredrik Swahn
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Hej alla medlemmar i SEGP
På grund av omständigheter som ibland
händer i datavärlden var förra numret av
Gastrokuriren lite fattig på material från
oss, men ni får det i detta nummer istället.

N

är ni läser detta nummer av kuriren
hoppas jag att vintern har börjat
släppa på sitt hårda grepp om
oss, för när jag skriver detta rasar den för
fullt med snö och hård blåst, trots att det
är mitten av mars och vi nyss haft strålande
sol och 10 grader varmt i flera dagar här i
Stockholm.
Svenska Gastrodagarna

Nåväl, programmet för Svenska Gastrodagarna som hålls 14-16 maj i Linköping
ligger på vår hemsida och styrelsen har
glädjen att meddela att resebidrag till dessa
dagar har tilldelats; Margareta ”Meta” Gylin,
sjuksköterska från Södertälje, Martin Jarl,
sjuksköterska Stockholm, Ingrid Hoffman,
sjuksköterska i Trollhättan/Uddevalla, Emili
Bramne sjuksköterska i Kristianstad och
Catarina Lövgren, sjuksköterska i Uppsala.
Vi hoppas att ni får givande och trevliga
dagar. Under Svenska Gastrodagarna hålls
som vanligt SEGP`s årsmöte onsdagen den
14 maj kl: 16:30. Lokal kommer att meddelas
senare och ingen föranmälan krävs, det är
bara komma.
Kallelse och agenda till mötet ser ni här i
separat ruta. Vi i styrelsen hoppas att många
av er kommer till detta möte. Välkomna.
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I detta nummer

I detta nummer kan vi då äntligen få ta del
av två olika berättelser från våra medlemmar.
Joakim Hermansson var den 5-6 december
på den fjärde nätverksträffen för Endoskoperande sköterskor. Denna träff hölls i
Gävle denna gång, och vi får här ta del av
hans rapport från den. Mirjam Bjurek och
Jessica Fridh deltog i Sade-mötet i Köpenhamn 16-17 januari och vi kan här läsa deras
berättelse om det mötet.

på årets event, Svenska gastrodagarna i ett
vårfagert Linköping i maj.
Med vänlig hälsning

Sök resebidrag

Fyra resebidrag finns att söka nu, se separat
ruta. Sista dagen då din ansökan skall vara
oss tillhanda är 1 juni.
På vår hemsida www.segp.nu finns ansökningsblankett och kriterier för ansökan, där
finns också en mall till hjälp för din berättelse. Det var inga sökande till Olympus
resebidrag på 10 000 kr med sista ansökningsdatum 31 januari, men det blir en ny
chans och nu är 1 juni sista dagen
Kurs i rengöring och desinfektion

Getinges kurs i Rengöring och desinfektion
av flexibla endoskop till hösten är det också
dags att söka resebidrag till, där ges kursavgift och logi. Kursen hålls i Stockholm 9-10
september och i Getinge 18-19 september.
1 juni är sista datum Det var inte några
sökande till vårens kurs. Vi i styrelsen ser
framemot många ansökningar.
Vi hoppas även att få träffa många kollegor

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Resebidrag att söka nu är:
· Boston Scientific för ESGENA/UEGW
i Wien på 10 000 kr.
· COOK medical för ESGENA/UEGW
i Wien på 10 000 kr.
· Olympus 10 000 kr.
· Getinges kurs i rengöring och
desinfektion höst där ges kursavgift
och logi.

Sista ansökningsdag är 1 juni för alla fyra.
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Kallelse till SEGP:s årsmöte
Dagordning
Årsmötet hålls på

Konsert & Kongress
i Linköping
Onsdag 14 maj
2014 kl 16.30
Lokal meddelas senare
Ingen separat föranmälan krävs

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelsen
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två justeringsmän
7. Föregående mötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse
9. Kassörens rapport
10. Revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Medlemsavgiften
13. Inkomna frågor/skrivelser
14. Val av ny styrelse
15. Val av två revisorer
16. Val av valberedning
17. ESGENA
18. Övriga frågor
19. Nästa årsmöte
20. Mötet avslutas

Reseberättelse SADE-möte i
Köpenhamn 16-17 januari 2014
Ett varmt tack till vår förening SEGP för
utbildningsbidraget.

E

tt mycket välordnat möte där danskar, norrmän och svenskar strålade
samman för att utbyta erfarenheter
under festliga former.
Att få ta del av forskningsresultat inom
vårt område är givande. Liveendoskopier gav
inspiration för arbetet hemma.
Att besöka företagens representanter och
hålla i och titta närmare på materialen var
också matnyttigt. Företagsrepresentanterna
var behjälpliga och snabba på att besvara
frågor och bjöd generöst på godis och småsaker. Vi är tacksamma för deras generositet.
Det var bekvämt att ha konferensen på
hotellet som vi bodde på, i ett Köpenhamn
med januaribusväder. Ett mycket fint hotell
med utmärkta lokaler för ändamålet.
gastrokuriren 2 · 2014

Säkra undersökningar

Mötets första förmiddag ägnades åt screening av colorectalcancer. Förste föreläsare var
Morten Rasmussen. Stor vikt läggs på säkra
undersökningar för patienten. Erfarna skopister med ett stort antal årliga koloskopier
är viktigt för att minimera komplikationer.
Våren 2014 startar hela Danmark sitt screeningprogram. Han tog också upp kostnader
för detta program.
Nästa föreläsning hölls av John Brodersen,
allmänläkare i folkhälsovetenskap. Han
visade flera studier, bl.a. om hur traumatiskt
ett falskt positivt cancerbesked påverkar en
människa under lång tid.
Vi fick också klart för oss att ordet screening betyder grovsortering. Detta utgjorde en
tankeväckande tung motvikt till alla positiva
röster om screening.
Vi fick följa en liveendoskopi av Sören

Meisner, Bispebjergs sjukhus. Han utförde
en ESD i rektum med ett verktyg som både
kunde skära och blodstilla. Han tyckte det
var lätt och tidsbesparande att använda. Det
var speciellt roligt för oss att se, då vi utför
detta på vår mottagning.
Ablation

Vi har fått ny kunskap om ablation vid Barrets oesophagus, vilket verkar vara en relativt
skonsam terapi för drabbade. Behandlingen
bör centreras till ett fåtal centra för att
behålla kompetens.
Fredagen ägnades åt övre GI. Lars Åbakken
talade om dagens endoskop och dess möjligheter att upptäcka tidiga förändringar. Han
berättade om möjligheter med att använda
det konventionella vita ljuset, chromoendoskopi och optisk skopi. Han visade också
olika färgningstekniker, som lugol indigokar65

min och metylenblått samt hur förändringar
visar sig med respektive färgning.
Han påpekade vikten av noggrannhet och
därmed att det kan ta tid att göra undersökningen. Han poängterade att det är viktigt att använda koldioxid vid tidskrävande
ingrepp. Det här var en jordnära och klok
framställning som kan appliceras på varje
endoskopimottagning.

SEGP´s STYRELSE 2014

Oslo nästa

Nästa år hålls mötet i Oslo under vecka tre.
Vi vet att en sjuksköterska är med i programkommittén, vilket är väldigt glädjande för
oss sjuksköterskor. Engelska blir förhoppningsvis nästa mötes språk.
Jessica Fridh
Mirjam Bjurek

Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopi
Kirmott 1
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 12 31
Ingrid.m.karstrom@skane.se

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Tel: 026-15 40 55
Fax: 026-15 55 82
ruth.svedlund@lg.se

Sekreterare:
Åsa Jirvelius
Kirurgens Endoskopienhet
Södersjukhuset
Tel: 08-616 46 96 / 08-616 24 73
Fax: 08-616 46 64
asa.jirvelius@sodersjukhuset.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:
Helena Risvall
Sunderby sjukhus
Sjukhusvägen 10
971 80 Luleå
Tel: 0920-28 33 05
helena.risvall@nll.se

Ledamot:
Eleonor Johnson
Gastroenterologmottagningen
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 65 14
Fax: 08-714 66 80
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se
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Nätverksträff 2013 för
endoskoperande sjuksköterskor
Den fjärde nätverksträffen för endoskoperande sjuksköterskor ägde rum i Gävle.
Det var sexton stycken förväntansfulla
kollegor som dök upp på träffen som
började med att vi hälsades välkomna av
våra värdar hemmahörande på Endoskopimottagningen i Gävle.

D

agen inleddes med en presentation av laxermedlet Citrafleet CCS
Healthcare. Nästa punkt på dagordningen var den endoskoperande sjuksköterskeverksamheten i Gävle. Dr. Per
Ekström även han från Gävle framförde data
från deras verksamhet. Strax under hälften
av endoskopierna i Gävle utförs av de två
endoskoperande sjuksköterskorna som arbetar där.
Europeiska riktlinjer

Därefter presenterades de Europeiska riktlinjerna för utbildning av endoskoperande
sjuksköterskor av Gunilla Strand, Sveriges
representant i ESGENA, European Society
for Gastroenterology and Endoscopy Nurses
and Associates. Det är fler länder som börjar
visa intresse för endoskoperande sjuksköterskor och deras arbete. ESGENA arbetar för
att riktlinjerna skall gälla inom hela EU. Det
är viktigt att den svenska utbildningen av

endoskoperande sjuksköterskor fortsätter
hålla en hög europeisk standard när det gäller
innehåll såväl som längd på utbildningen.
Sedan var det dags för en mycket intressant
presentation av DT kolon-koloskopi samt
hur dessa undersökningar kompletterar varandra. Föreläsningen hölls av röntgenläkaren
Stig Wallgren.
Där framhölls vikten av väl laxerade patienter för att få adekvata bilder, men även
samarbetet mellan röntgen och endoskopienheterna är av stor vikt då båda undersökningarna visar samma organ(i detta fall kolon) i
olika dimensioner. Möjligheten att bespara
en redan medtagen patient ytterligare laxering vid senare tillfälle, t.ex. då koloskopiundersökningen har stött på hinder i form av en
striktur som ej går att passera eller en kraftigt
divertikulosomvandlad kolon. Möjligheten
till en snar DT undersökning är naturligtvis en otroligt god service både för oss men
framför allt för patienterna. Torsdagen avslutades med en demonstration av Olympus
och deras senaste endoskopiutrustning.
Antikoagulantiabehandling

Dagen därpå var det föreläsning angående
antikoagulantiabehandling av kardiolog och
överläkaren Lars Svennberg som arbetar på

hjärtenheten Gävleborg. Genomgången
syftar till att ge kunskap om koagulationssystemet samt belysa vikten av att känna till
vilken typ av antikoagulantia eller trombocythämmare som patienten använder om så
är fallet. Detta för att på ett så säkert sätt som
möjligt genomföra en adekvat endoskopisk
undersökning.
Rekommendationen blir att vid minsta
oklarhet rådgöra med AK-mottagningen på
respektive sjukhus. Detta för att på så sätt
minska risken för blödningskomplikationer
vid endoskopiska undersökningar där man
kan förvänta sig eventuell provtagning eller
annat terapeutiskt ingrepp.
Vi hann även med att diskutera vår löneutveckling, vad vi skoperar och i vilken
utsträckning det finns vidareutbildningar för
oss. Skoperande sjuksköterska Lotta Langer
informerade om en terapikurs som planeras för skoperande sjuksköterskor i Karlstad
under våren 2014.
Syftet är att de skoperande sjuksköterskor
som nu hunnit jobba ett tag ska ha möjlighet att träna olika typer av terapeutiska
åtgärder. Främst ligger fokus i träna på att
höja upp och avlägsna polyper. Förutom
praktisk träning innehåller kursen även teoretiska inslag där man bl.a går igenom olika
klassifikationer. Polypektomi liksom polypklassifikationer är högaktuella ämnen nu då
en screeningstudie i Sverige snart drar igång.
Intresset för kursen var stort och intresseanmälningarna fyllde i princip kursen direkt.
Fredagen avslutades med ett mycket uppskattat studiebesök på röntgenavdelningen i
Gävle där fick vi följa en DT kolon undersökning från start till mål.
Stockholmsträff

Nästa års nätverksträff äger rum i Stockholm
på Ersta sjukhus. Än en gång stort tack till
våra värdar i Gävle.

Vänliga hälsningar
Joakim Hermansson

Skopist Kirurgen Karlskrona
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