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Bästa medlemmar!
I slutet av september träffades styrelsen utanför
Stockholm för sitt årliga internat. Syftet med
detta möte är att dra upp riktlinjer för arbetet
under det kommande året. Utöver den vanliga
löpande verksamheten med att bl.a. anordna
Gastrodagarna och våra symposier på Riksstämman, så driver styrelsen tre strategiska utvecklingsfrågor som rör SGF:s viktigaste uppgifter
– att stödja vetenskap, utbildning och kvalitet
inom gastroenterologi och hepatologi.
Vetenskap

I frågan om vetenskap handlar det om hur
SGF skall kunna bidra till att stimulera svensk
gastroenterologisk forskning. Avgörande för att
kunna utveckla projekt från idé till resultat är
tillräckliga resurser. Gastroenterologisk forskning har relativt sett små medel i förhållande till
områdets sjukdomspanorama och betydelse för
folkhälsan. Det finns därför behov av en stark
nationell forskningsfond för gastroenterologisk
forskning. Arbetet med detta beskrivs nedan.
Utbildning

Den andra frågan rör utbildning och handlar
om hur SGF kan engagera sig i utbildning inom
gastroenterologi, hepatologi och endoskopi på
nationell nivå, från specialistutbildning till fortbildning för specialister. Det första arbetet gäller
att skapa en så bra ST-utbildning som möjligt
för våra blivande gastroenterologer och handlar
om revidering av målbeskrivning för att nå specialistkompetens och hur vi på nationell nivå skall
kunna bidra till ett tillräckligt utbud av kurser
för ST-läkare inom våra specialområden.
Kvalitet
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Den tredje frågan handlar om kvalitet. Fjorton arbetsgrupper är nu igång med att skapa
nationella riktlinjer som spänner över hela det
gastroenterologiska fältet. De nationella riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida efterhand som de blir klara och
kommer dessutom att presenteras vid nationella
och regionala möten. Vid Gastrodagarna i Jönköping 2008 kommer de fyra första nationella
riktlinjerna inom inflammatorisk tarmsjukdom
att presenteras. Ytterligare nationella riktlinjer
inom de andra sjukdomsområdena kommer
sedan att redovisas vid Riksstämman 2009. Jag
kommer närmre att informera om arbetet med
utbildning och kvalitet i de två kommande
numren av Gastrokuriren.

LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

Forskningsfond

Stiftelsen Nio Meter Liv bildades 1998 med
syftet att samla in pengar till gastroenterologisk
forskning. Trots ett entusiastiskt arbete och flera
reklamkampanjer lyckades inte fonden samla

Henrik Hjortswang
Ordförande i SGF

in några i detta sammanhang större summor.
Bidrag från den stora folkmassan uteblev
i stort sett helt. De pengar som kom in var
från några enskilda större donationer. Totalt
sett delades drygt en miljon kronor ut under
sex år. Fonden lades ner 2006.
I samarbete med i första hand läkemedelsindustrin och RMT kommer nu SGF att starta
en ny forskningsfond. Fonden ägs av SGF
och alla är välkomna att bidra med medel till
fonden eller komma med uppslag till projekt
som kan inbringa pengar till fonden. Fonden
kommer att bli en insamlingsfond, d.v.s. de
medel som samlas in delas efterhand ut som
forskningsstipendier. Forskningsprojekt inom
alla delar av gastroenterologin och hepatologin
kommer att kunna söka medel från fonden. Vi
räknar med att stipendier ur fonden kommer
att delas ut första gången vid Gastrodagarna
i Göteborg 2009.
Som ett första projekt för att få in pengar
till fonden har läkemedelsföretaget Abbott
tagit initiativet till en kokbok som vänder sig
speciellt till personer med mag-tarmbesvär.
Hela vinsten från projektet går oavkortat till
fonden. Boken, som heter ”Mat med magkänsla”, innehåller ett 40-tal specialrecept för
känsliga magar på alltifrån frestande frukostar
till delikata desserter. Alla rätter har anpassats
för att innehålla så lite fett och laktos som
möjligt och man får även förslag på glutenfria
alternativ. Den är skriven av den mångfaldigt
prisbelönta kocken Fredrik Eriksson, tillsammans med dietisten Pia Henfridsson och
matskribenten Lisa Förare Winbladh. Boken
lanseras den 28 november inför julhandeln
med förhoppning om en god försäljning.
Tanken är att knyta våra samarbetspartners
inom främst läkemedels- och den medicintekniska industrin som sponsorer till fonden, dels
genom direkt sponsring, men också genom
olika projekt som utöver att inbringa pengar
till gastroenterologisk forskning, även är till
glädje för personer med mag-tarmbesvär och
lyfter fram betydelsen av sjukdomar i magtarmkanalen och vikten av den forskning som
bedrivs på området.
Henrik Hjortswang
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vetenskaplige sekreteraren har ordet

Bäste läsare!

H

oppas att ni alla har det bra
därute i Gastro-Sverige i höstmörkret! När ni läser detta så har
vi just avslutat årets Riksstämma i Stockholm, där vi liksom förra året försökt att få
till stånd ett program som inte enbart attraherar gastroenterologer, utan även läkare
från andra specialiteter. I år är programmet koncentrerat till en dag (torsdagen)
och vi har tre s.k. sektionssymposier, samt
vår traditionella Bengt Ihre-föreläsning.
Sektionssymposierna handlar om hur vi
skall använda vår endoskopiresurs på ett
optimalt sätt, hur alkoholintag påverkar
levern och hur vi skall ta hand om patienter
med dyspepsi och reflux. Årets Bengt Ihreföreläsare är Professor Peter Whorwell från
Manchester, Storbritannien, som är pionjären inom hypnosbehandling av patienter
med funktionella mag-tarmsjukdomar i
allmänhet och IBS i synnerhet. Titeln på
årets Bengt Ihre-föreläsning är ”Hypnotherapy for gastrointestinal disorders”. Efter
årets riksstämma kommer vi i styrelsen att
utvärdera vårt engagemang i riksstämman
och värdera om det val vi gjort avseende
ändrad programinriktning är riktigt. För
att kunna göra denna utvärdering på ett
optimalt sätt tar vi gärna emot synpunkter
från SGF:s medlemmar.
En stor satsning som gjorts det senaste året

är ju tillsättande av arbetsgrupper inom
SGF för att få fram nationella riktlinjer
för behandling och utredning av gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar.
Fjorton arbetsgrupper har tillsatts och de
flesta har påbörjat sitt arbete. Under gastrodagarna 2008 kommer de första riktlinjerna att presenteras, då fyra arbetsgrupper
inom området IBD presenterar vad man
kommit fram till inom ett sammanhållet symposium, och härefter är det tänkt
att presentation av SGF:s arbetsgrupper
kommer att vara ett återkommande tema
på Riksstämman och Gastrodagarna. Vi
ser mycket fram emot detta och ser tillsättandet av dessa arbetsgrupper som en
viktig del av det vårt fortsatta arbete med
höjning av den redan höga standarden
inom svensk gastroenterologi!
Planeringen av nästa års Gastrodagar i

Jönköping är långt framskriden och pro-



grammet presenteras i detta nummer. I
samarbete med Christer Grännö, Axel
Ros och övriga medarbetare i Jönköping
tycker jag att vi fått fram ett omväxlande
och intressant program. Speciellt glada
är vi över att återigen ha lyckats locka hit
världsnamn inom gastroenterologin och
hepatologin som högtidsföreläsare. Ulrika
Broomé-föreläsningen hålls av Vicente
Arroyo från den mycket produktiva leverenheten i Barcelona, Spanien, och han
talar om modern behandling av ascites
och hepatorenalt syndrom, vilket ju är ett
vanligt kliniskt problem för oss alla. På
torsdagen kommer en av världens främsta
inom området gastrointestinal motilitet,
André Smout, Utrecht, Holland, som
håller årets Franz Bárány-föreläsning och
berättar för oss om vilka motilitetstest vi
bör använda oss av i den kliniska vardagen
och hur och när vi skall använda oss av
dessa. Han kommer dessutom att titta i
kristallkulan och sia om vad vi kan vänta
oss i framtiden inom detta område. ”Kristallkule-temat” återkommer med fredagens Lennart Wehlin-föreläsare då den
kanske främste företrädaren för colopscopins utveckling, Christopher Williams från London, ger oss en föreläsning
med titeln ”The future of colonscopy is
bright”, där även en del historiska tillbakablickar utlovats. För övrigt hoppas vi
precis som förra året mycket på ett rikligt inskickande av abstracts, och även i
år poängterar vi att det är inget hinder att
skicka in abstract till Gastrodagarna om

Magnus Simrén

man under det gångna året presenterat
sitt arbete på något internationellt möte,
alternativt att man planerar att presentera
det på exempelvis DDW i maj. Postern
som använts/skall användas vid det internationella mötet kan med fördel ”återanvändas” på Gastrodagarna, men vi vill att
abstractet skrivs på svenska. Vi hoppas på
detta sätt vid Gastrodagarna kunna få en
bra överblick över den gastroenterologiska
och hepatologiska forskningen i Sverige.
Nytt för i år är att det kommer att delas
ut abstractpriser till de bästa abstracten
och på detta sätt hoppas vi kunna slå det
rekordstora antalet abstract från Uppsalamötet i fjol – 55 stycken! Med andra ord
är det bara att gå hem och börja skriva! Vi
ses i Stockholm och Jönköping!
Magnus Simrén
Vetenskaplig sekreterare SGF
magnus.simren@medicine.gu.se

SADE-kurs i avancerad endoskopi
21–25 januari 2008
21–23 januari: hands-on praktik på endoskopicentra i Sverige, Norge och Danmark
24–25 januari: gemensam teoridel i Köpenhamn (Hotel Scandic, centralt nära Tivoli)
Program för gemensam teoridel
Gästföreläsare
Prof J. Haringsma, Rotterdam, New endoscopic imaging
Prof Paul Swain, London, New endoscopic technologies
Tema: Gastrointestinal blödning
Evidensbaserad diagnos och terapi
Skandinaviska föreläsare
Metoder, Utrustning, Tips & tricks
Fallbeskrivningar
Stor teknisk utställning
Festmiddag och markering av jubileet (25:e kursen!)
Detaljerat program, anmälan och övrig information på www.sade2008.dk
Välkomna till Köpenhamn
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basal gastroenterologisk immunologi

Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman
Sektionen för Gastroenterologi & Hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tarmslemhinnan är kroppens största
perifera lymfoida organ och skall
försvara kroppen mot alla potentiellt
patogena mikroorganismer som passerar tarmslemhinnans epitelceller.
Aktivering av immunsvaret måste
dock regleras eftersom effekterna är
skadliga för både invaderande patoger och kroppsegna celler. De flesta
luminella antigen som passerar slemhinnan är dock ofarliga för kroppen
och orsakar ingen aktiv respons från
det lokal immunsvaret. Detta innebär att tarmslemhinnans immunsvar
ständigt balanserar mellan tolerans
mot ofarliga antigen, såsom föda och
normal tarmflora, och inflammatorisk
aktivitet för att skydda oss mot patogena organismer.

T

armslemhinnans immunsvar är
organiserat i induktionsområden
och effektorområden. Till induktionsområden räknas aggregat av lymfoida
celler såsom peyerska plack, mesenteriska
lymfnoder och isolerade lymfoida folliklar,
medan lamina propria och epitelet räknas
till immunsvarets effektorområden. Tarmens immunologiska induktionsområden kan liknas vid knutpunkter där stora
mängder naiva lymfocyter passerar för att
leta efter sitt specifika antigen. Peyerska
plack är mer permeabla än andra delar av
tarmslemhinnans vävnad då de täcks av
genomsläppligt epitel och har dessutom få
mukusproducerande bägarceller. M (microfold) celler i epitelet på peyerska plack är
specialiserade på att ta upp och transportera partiklar och mikroorganismer till de
underliggande immuncellerna. Peyerska
plack består till stora delar av ansamlingar
av lymfocyter, men här finns också dendritiska celler som är specialiserade på att
fagocytera och presentera antigen för lymfocyter. Lymfocyter migrerar från blodbanan till peyerska plack via HEV, ”high
endothelial venules”, som kan liknas vid
ett grovmaskigt nät i blodkärlen. Eftersom
peyerska plack saknar afferenta lymfkärl
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har de antigen och mikroorganismer som
finns där samlats in från lumen. Koncentrationen av både antigen och immunceller är därmed hög i peyerska plack, vilket
leder till ökad chans att immunsystemet
snabbt finner och försvarar kroppen mot
en invaderande mikroorganism.
I tarmslemhinnans effektorområden
huserar immunceller för att utföra de
effektormekanismer som skall skydda
oss mot invaderande patogener. Utöver
lymfocyter finns här också till exempel
dendritiska celler, makrofager, NK celler,
eosinofiler och mastceller. Övervägande
delen av lamina propria T lymfocyter är
CD4+ T hjälpar lymfocyter, medan CD8+
cytotoxiska T lymfocyter utgör ungefär
en tredjedel av T lymfocyt populationen
i lamina propria men dominerar däremot
den T lymfocyt population som infiltrerar epitelet, intraepiteliala T lymfocyter.
I lamina propria finns också många antikroppsproducerande B celler, plasmaceller, som framför allt producerar IgA
antikroppar.
Tarmslemhinnans
medfödda immunsvar

Det medfödda immunsvaret utgör vår
första immunologiska försvarslinje och
består av epitelcellsbarriären samt cirkulerande immunceller och proteiner som
känner igen och reagerar på mikroorganismer och de substanser de utsöndrar.
Tarmslemhinnans enkla lager av epitelceller utgör en viktig komponent i den
barriär som skall begränsa, utan att helt
förhindra, att antigen tar sig in i tarmvävnaden. Kroppens slemhinnor försvaras
också av enzymer, lågt pH och antibakteriella peptider. Dessutom omges tarmens
slemhinna av vad som kallas normal tarmflora, alltså bakterier som inte är farliga för
kroppen, och som utgör ett skyddande
lager av bakterier som konkurrerar med
patogener om näring och plats att fästa
till epitelcellerna.
För att förhindra att mikrober får möjlighet att häfta an till tarmslemhinnan

skyddas den av mukus, ett tjockt slemlager bestående av nätverksbildande glykolipider. Mukus bildas och utsöndras av
bägarceller som ligger insprängda mellan
epitelcellerna. I tarmlumen finns också
stora mängder av sekretoriskt IgA (sIgA)
som bildas av plasmaceller i lamina propria
och transporteras genom epitelcellerna ut
i lumen. Väl i lumen har sIgA till uppgift
att binda in till och på så sätt neutralisera
toxiner och bakterier. Peptider med antibakteriell funktion, så kallade defensiner,
produceras och utsöndras av epitelceller.
Defensiner skyddar också tarmslemhinnan genom att döda mikroorganismer
eller förhindra dess replikation.
Exempel på immunceller som hör till
det medfödda immunsvaret är dendritiska
celler, makrofager samt ”natural killer”
(NK) celler. Makrofager fagocyterar och
dödar mikroorganismer, samt utsöndrar proinflammatoriska cytokiner som
rekryterar fler immunceller. NK-cellernas
uppgift är att döda mikroorganismer som
täckts av antikroppar, men dödar också
kroppsegna celler som infekterats av virus
eller intracellulära bakterier. Både makrofager och dendritiska celler benämns som
professionella antigen presenterande celler,
APC. De antigen presenterande cellernas
upptag, nedbrytning och presentation av
antigen i tarmen sker i framför allt i peyerska plack och isolerade lymfoida folliklar.
Antigen presenterande celler transporterar också fagocyterade mikroorganismer
till närmaste lymfnod, där antigen, dvs
peptider, från den processade mikroben
presenteras för T lymfocyter.
Farosignaler alarmerar
det medfödda immunsvaret

Både makrofager och dendritiska celler
har receptorer på sin cellyta som känner
igen så kallade ”farosignaler”, särskilda
mönster på bakterier och virus. När
mukosala dendritiska celler känner igen
farosignaler ökar deras mognadsgrad och
börjar uttrycka så kallade co-stimulerande
signaler. Igenkänning av farosignaler sker
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snabbt och leder lokalt till omedelbar
rekrytering av ytterligare celler från det
medfödda immunsvaret, som en följd
av ökad produktion av signalsubstanser
såsom cytokiner och kemokiner. Två
olika typer av receptorer för farosignaler
är särskilt viktiga inom slemhinneimmunologi; ”toll like receptorer” (TLR)
och ”nucleotide binding oligomerisation
domain” (NOD). Signalering via TLR
och NOD receptorer leder till aktivering
av transkriptionsfaktorer i cellkärnan.
Dessa transkriptionsfaktorer kontrollerar
produktionen av pro och anti-inflammatoriska cytokiner och kemokiner, antimikrobiella substanser samt uppreglerar
cellens uttryck av co-stimulerande molekyler. TLR och NOD-signalering leder
alltså till aktivering av effektormekanismer, som avser att eliminera patogener
och aktivera det adaptiva immunsvaret.
Signalering via olika receptorer för farosignaler i tarmslemhinnan initierar också
läkningsprocesser av skadad slemhinna
och är därför mycket viktigt i skyddet av
tarmens mukosa mot invasiva patogena
mikroorganismer.
Hitintills har tiotalet humana TLR som
känner igen olika mönster hos bakterier
och virus identifierats. Ett exempel på ett
sådant mönster är lipopolysackarid (LPS)
som ingår i cellväggen hos bakterier.
Uttrycket av TLR på tarmslemhinnans
celler varierar, de flesta TLR uttrycks konstitutivt, men uttrycket kan också ökas
som ett svar på en receptors igenkänning
av specifik ligand. Cellens aktiveringsgrad
kan också styra dess TLR uttryck.
NOD2 är en intracellulär receptor för
farosignaler som också är viktig för att
bibehålla immunologisk jämvikt i tarmslemhinnan. Liganden för NOD2 receptorn är muramyldipeptid (MDP) som är
en byggsten i bakteriellt peptidoglykan.
Ungefär 15% av patienter med Crohns
sjukdom har någon form av mutation i
genen som kodar för NOD2. Orsaken till
varför NOD2 mutationer leder till ökad
risk att utveckla Crohns sjukdom är ej helt
klarlagt. En möjlig förklaring till fenomenet kan vara att individer med NOD2
mutationer har en försämrad identifiering av bakteriellt muramyldipeptid via
NOD2 receptorn, och därmed en minskad produktion av pro-inflammatorisk



signalmolekyler. Detta förmodas leda till
försämrad eliminering av bakterier som
invaderat slemhinnan.
Tarmslemhinnans adaptiva immunsvar

Till det adaptiva immunsvaret räknas T
och B lymfocyter. Naiva T lymfocyter
känner inte igen sitt specifika antigen
”fritt”, utan antigen måste presenteras
via MHC molekyler. Det finns två klasser av MHC molekyler, MHC klass I och
MHC klass II. Alla kärnförande celler i
kroppen uttrycker och presenterar antigen
via MCH klass I på sin cellyta, medan
MHC klass II finns på cellytan hos profesionella antigen presenterande celler;
dendritiska celler, makrofager och i vissa
fall B lymfocyter. Vilken MHC molekyl
som presenterar ett antigen hos en profesionell antigen presenterande cell beror
på antigenets lokalisering i cellen. MHC
klass I molekyler presenterar peptider från
intracellulära bakterier och virus, MHC
klass II molekyler presenterar peptider
från fagocyterade extracellulära mikroorganismer. Även tarmslemhinnans epitelceller fungerar som antigen presenterande
celler, då det har demonstrerats att dessa
celler kan presentera antigen både via
MHC klass I och MHC klass II.
Det finns olika typer av T lymfocyter;
T hjälpar lymfocyter, cytotoxiska T lymfocyter samt reglerande T lymfocyter. T
hjälpar lymfocyter uttrycker receptorn
CD4 på sin cellyta och har till uppgift
att aktivera och stimulera celler i både
det medfödda och adaptiva immunsvaret. Cytotoxiska T lymfocyter uttrycker
receptorn CD8 på sin cellyta och dödar
kroppsegna celler som infekterats med
intracellulära bakterier eller virus. CD4+
T hjälpar lymfocyter känner igen antigen
som presenteras via MHC klass II molekyler och CD8+ cytotoxiska T lymfocyter
känner igen antigen som presenteras via
MHC klass I molekyler. Reglerade T lymfocyter dämpar aktiviteten hos immunceller från både det medfödda och adaptiva
immunsvaret.
En T lymfocyt som mött sitt specifika
antigen är inte längre ”naiv” utan sägs vara
”aktiverad”. För att en naiv T lymfocyt
skall aktiveras krävs, förutom interaktion
mellan T lymfocytens antigen receptor
och MHC-antigen komplex på en antigen

presenterande cell, även co-stimulerande
signaler. Dessa co-stimulerande signaler
ges av antigen presenterande celler som
känner igen farosignaler från virus eller
bakterier. Den nu aktiverade T lymfocyten differentierar och börjar producera
cytokiner och proliferera. I den klon av
T lymfocyter som bildas har alla samma
antigen specificitet som den T lymfocyt
som ursprungligen kände igen sitt antigen.
Aktiverade T lymfocyters effektorfunktioner

Naiva CD8+ cytotoxiska T lymfocyter
känner igen antigen från intracellulära
bakterier och virus som presenteras av
MHC klass I molekyler. Den aktiverade
CD8+ cytotoxiska T lymfocyten kan nu
döda alla celler som infekterats med den
aktuella mikroorganismen. Cytotoxiska T
lymfocyters effektorfunktion är emellertid
antigenspecific, för att en infekterad cell
skall kunna dödas måste den presentera
”rätt” antigen för T lymfocyten.
Naiva CD4+ hjälpar T lymfocyter aktiveras då de presenteras för komplex av
MHC klass II och antigen från extracellulära mikroorganismer som fagocyterats
av professionella antigen presenterande
celler. Aktiverade CD4+ hjälpar T lymfocyter hjälper fagocyterande celler på att bli
bättre på att döda fagocyterade mikrober
och kan också hjälpa naiva B lymfocyter
att aktiveras. Aktiverade CD4+ T hjälpar
lymfocyter differentieras till funktionellt
olika subgrupper som karakteriseras av
dess produktion av cytokiner. T hjälpar 1
(Th1) lymfocyter producerar och utsöndrar interferon-γ (IFN-γ) som ökar makrofagers, NK cellers och cytotoxiska T cellers
förmåga att fagocytera och döda mikroorganismer. T hjälpar 2 (Th2) lymfocyter
producerar och utsöndrar interleukin-4
(IL-4), IL-5 och IL-13 vilket resulterar i
nedreglering av makrofagers aktivitet och
IL-12 produktion, vilket i sin tur nedreglerar det Th1 medierade immunsvaret. Th2
cytokinerna aktiverar också mastceller och
eosinofilers aktivitet. Därutöver finns det
CD4+ T lymfocyter med uppgiften att
kontrollera och dämpa immunaktivitet,
dessa regulatoriska T lymfocyter producerar och utsöndrar ”transforming growth
factor” (TGF-β) samt IL-10.
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Naiva lymfocyter uttrycker CD62L på
sin cellyta och cirkulerar ständigt mellan
mjälte, peyerska plack och lymfnoder
eftersom dessa vävnader uttrycker PNAd,
receptorn för CD62L. Nyligen aktiverade lymfocyter nedreglerar ytreceptorn
CD62L, vilket gör att de inte längre
binder till PNAd i perifera lymfoida
vävnader. Den lymfocyt som aktiverats

Y

Homing; rekrytering av aktiverade
lymfocyter till tarmslemhinnans
effektorområden

Antigen

Y

För att en naiv B lymfocyt skall aktiveras
krävs att den binder sitt specifika antigen
via sin antigen receptor och att den får
stimulerande signaler från en aktiverad T
hjälpar lymfocyt. När ett antigen binder
till B lymfocyt receptorn, internaliseras
komplexet, antigenet processas och en
proteinsekvens visas upp på B cellens
antigen presenterande molekyl, MHC
klass II. Om en tidigare aktiverad CD4+
T lymfocyt är specifik för det antigen som
B lymfocyten presenterar via sin MHC
klass II molekyl, binder T lymfocyten
in till den naiva B lymfocyten, som då
aktiveras. B lymfocyten differentierar
och börjar proliferera. En ansamling av
prolifererande B lymfocyter i induktionsområden benämns germinal center och är
ett tydligt tecken på ett aktiverat adaptivt immunsvar. En aktiverad B lymfocyt
uttrycker fortfarande ytbundna B lymfocyt receptorer men börjar också utsöndra
fria B lymfocyt receptorer, det vi kallar
antikroppar eller immunoglobuliner (Ig).
B lymfocyten har förmåga att producera
antikroppar av olika isotyper, IgA, IgD,
IgE, IgG och IgM, vilken isotyp som produceras är en effekt av den lokala cytokinmiljön. En antikropps isotyp styr vilken
huvudsaklig effektorfunktion antikroppen kommer att utöva i ett immunsvar
mot ett specifikt antigen. En dominans
av Th1 cytokiner leder huvudsakligen till
produktion av IgG, Th2 cytokiner resulterar i framför allt i IgE, och i närvaro
av TGF-β produceras företrädesvis IgA.
IgG är den dominerande antikroppen i
serum, IgA finns framför allt i kroppens
slemhinnor och IgE är involverad i försvar
mot extracellulära parasiter och allergena
immunsvar.

Y

Aktiverade B lymfocyters effektorfunktioner

Illustration: Malin Bjursten Brailsford

Tarmslemhinnans lymfoida vävnad består av induktionsområden samt effektorområden.
Till induktionsområden räknas peyerska plack (PP), isolerade lymfoida folliklar (ILF) och mesenteriska lymfnoder (MLN). Lamina propria (LP) och epitelet utgör immunologiska effektorområden.
Peyerska plack är täckta av M celler som är specialiserade på att ta upp och transportera antigen
och mikroorganismer till dendritiska celler (DC) i det subepiteliala området (SED). Dendritiska
celler presenterar antigen för naiva T celler som i sin tur aktiverar B celler i B cells folliklar vilket
resulterar i bildandet av germinal center. Antigenpresentation och lymfocytaktivering kan också
ske i mesenteriska lymfnoder. Aktiverade lymfocyter lämnar lymfnoder via efferenta lymfan och
migrerar till tarmslemhinnans immunologiska effektor områden, via blodomloppet med hjälp av
integriner, en process som kallas ”homing”.

i tarmens induktionsområden uttrycker
istället integrin α4β7 på cellytan, vilken
binder till MAdCAM-1 på endotelceller i
lamina propria. Den aktiverade lymfocyten saknar därmed de receptorer som är
förutsättningen för att cirkulera mellan
perifera lymfnoder, istället migrerar cellen
till effektorområden i tarmslemhinnan.
Ett inflammerat område i tarmslemhinnan uttrycker mer MAdCAM-1, vilket
lokalt ökar inflödet av lymfocyter. Med
andra ord, lymfocyter som aktiverats i
tarmslemhinnans induktionsområden
uttrycker så kallade ”homingmarkörer”
på sin cellyta, vilka fungerar som adresslappar vars postlådor finns i tarmslemhinnans lamina propria.
Immunsvarets effektorfunktioner i
tarmslemhinna

Tarmslemhinnans lamina propria och
epitel benäms som effektorområden,
eftersom aktiverade lymfocyter som
utövar sina effektorfunktioner ansamlas
här. Övervägande delen av lamina propria T lymfocyter är aktiverade CD4+ T

hjälpar lymfocyter, och har därmed ett
högt uttryck av olika aktiveringsmarkörer
samt homingmarkören α4β7. T lymfocyter i lamina propria prolifererar dock
sämre vid exponering för antigen i jämförelse med blod T lymfocyter. Lamina propria CD4+ T hjälpar lymfocyter är alltså
aktiverade celler som har en hög tröskel
för reaktivering, vilket kan förhindra att
de utövar sina effektorfunktioner efter
stimulering med ofarliga födoantigen
och normal tarmflora. CD8+ cytotoxiska
T lymfocyter återfinns huvudsakligen
mellan epitelcellerna och benämns då
intraepiteliala lymfocyter. Deras huvudsakliga uppgift är att inducera apoptos
av kroppsegna celler som infekterats av
intracellulära patogener, och tros vara
viktiga för reglering av inflammatoriska
reaktioner i tarmslemhinnan. Dessutom
finns T lymfocyt populationer i tarmslemhinnan med speciella effektorfunktioner.
Exempel på sådana populationer är NK
T celler, γδ T lymfocyter och icke-konventionell autoreaktiva CD8+ cytotoxiska
T lymfocyter. NK T celler har antigen
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receptorer med begränsad diversitet, och
NK T cellerna känner bara igen antigen
i form av glykolipider som presenteras
av icke-konventionella MHC molekyler. Intraepiteliala γδ T lymfocyter kan
känna igen ”fria” antigen. Dessa atypiska
γδ T lymfocyter är cytotoxiska och aktiveras utan hjälp av profesionella antigen
presenterande celler. Icke-konventionell
intraepiteliala autoreaktiva CD8+ cytotoxiska T lymfocyter utmognar i tymus och
migrerar direkt till tarmens epitel utan
att först aktiveras i perifera lymfnoder
eller peyerska plack. Dessa populationer
av icke-konventionella T lymfocyter har
ofta specifika effektorfunktioner och är
troligen viktiga för att skydda tarmslemhinnan från infektioner och upprätthålla
tarmbarriärens integritet.
I tarmslemhinnan produceras stora
mängder av IgA av antikroppsproducerande B lymfocyter. IgA transporteras
genom epitelcellerna ut i lumen som
dimerer och utsöndras i lumen som sekretoriskt IgA (sIgA). Sekretoriskt IgA förhindrar att potentiellt skadliga substanser
fäster an till eller invaderar tarmslemhinnan. IgA neutralisering av mikrober är
en icke-inflammatorisk eliminering av
främmande organismer som inte skadar
tarmslemhinnan.
Oral tolerans, tarmens aktiva
immunologiska icke-svar

Tarmslemhinnan är en semipermeabel
barriär som ständigt utsätts för kontakt
med ”ofarliga” antigen. Till exempel kan
födoämnesproteiner detekteras i blodet
bara några timmar efter en måltid. Bakterier tillhörande den normala tarmfloran
och som saknar invasiva egenskaper kan
isoleras från mesenteriska lymfnoder, och
dendritiska celler har också visats kunna
sticka ut en dendritisk arm mellan epitelcellerna och hämta antigen från lumen.
Hur kommer det då sig att vi normalt sett
inte får immunologiska reaktioner mot
vad vi äter eller den stora mängd bakterieflora som ständigt finns närvarande
i tarmen? Det finns idag ingen entydig
förklaring till varför vi inte reagerar på
födoämnen och normalflora i tarmen,
medan en patogen bakterie orsakar ett
aktiverat immunsvar i tarmslemhinnan.
Fenomenet går under begreppet ”oral
tolerans” och kan definieras som ett
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aktivt tillstånd av immunologiskt ickesvar mot ett antigen som distribuerats
oralt, och innebär att tarmslemhinnans
immunsystem är inprogrammerat på att
vara tolerant mot närvarande antigen.
Därmed kan immunologiska reaktioner
mot luminella antigen såsom mat och
normala tarmflora förhindras. Kanske är
det bristande förmåga att inducera oral
tolerans som resulterar i födoämnesallergi (immunsvar mot födoantigen) eller
kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
(immunsvar mot tarmflora)?
Vilka mekanismer som samverkar för
att initiera oral tolerans är oklart, men
upptag och presentation av antigen anses
vara kritiska punkter för att kontrollera
induktion av tolerans. En möjlig mekanism bakom induktion av oral tolerans
kan vara att dendritiska celler i tarmslemhinnan har en låg mognadsgrad och
uttrycker få co-stimulerande signaler.
När då mukosala dendritiska celler presenterar antigen för naiva T lymfocyter så
blir dessa inte aktiverade och är därmed
oförmögna att proliferera och producera
cytokiner. En lymfocyt som presenterats
för specifikt antigen utan erforderliga
co-stimulerande signaler benämns anergisk, då ingen lymfocyt klon bildas med
den aktuella antigen specificiteten, vilket
kallas klonal anergi. Även tarmslemhinnans epitelceller i framför allt tunntarmen
kan fungera som antigen presenterande
celler, men saknar konventionella co-stimulerande signaler. Epitelcellernas antigen presentation för naiva T lymfocyter
kan då resultera i anergiska, dvs. icke-aktiverade, T lymfocyter.
Ett annat tänkbart sätt att inducera
tolerans är förekomsten av reglerade T
lymfocyter som bibehåller tarmslemhinnans tolerans genom dämpa aktiviteten
hos immunceller. Flera olika reglerande
CD4+ T lymfocyt populationer som kan
ha betydelse för att bibehålla oral tolerans
har beskrivits; T hjälpar 3 celler (Th3), T
regulatoriska 1 celler (Tr1) och CD25+ T
regulatoriska celler. Hur dessa cellpopulationer utövar sin reglerande effekt är
oklart, men direkt kontakt mellan den
reglerande T lymfocyten och dess målcell
och produktion av cytokinerna transforming growth factor-β (TGF-β) och IL-10
verkar vara viktiga för att suppression skall
uppnås.

Akut och kronisk inflammation i
tarmslemhinnan

Ett akut men övergående immunsvar är
kroppens försvar mot patogena organismers invasion av tarmslemhinnan. För
att skydda tarmslemhinnan från invasiva
patogener krävs i allmänhet att det medfödda immunsvaret aktiverar det adaptiva
immunsvaret, eftersom T hjälpar celler
ofta är centrala i immunsvarets eliminering av olika typer av mikroorganismer.
Infektioner som orsakas av extracellulära
parasiter och bakterier bekämpas framför
allt med T hjälpar 2 medierat immunsvar,
medan T hjälpar 1 dominerat immunsvar
ger i allmänhet det bästa skyddet mot
intracellulära bakterier och virus infektioner.
Kroniska inflammatoriska tillstånd i
tarmen såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit karakteriseras av ackumulering
av immunceller i tarmslemhinnan. Båda
patientgrupperna har en ökad nivå av proinflammatoriska cytokiner såsom TNF-α.
Den lokala frisättningen av cytokiner och
andra lösliga proinflammatoriska mediatorer bidrar till att rekrytera och aktivera ytterligare immunceller i tarmen. De
cytokiner som produceras av T lymfocyter
och makrofager verkar ha en central roll
vid initiering och reglering av den lokala
immunologiska aktiviteten vid kroniska
inflammatoriska tillstånd i tarmen. En
förändrad balans mellan effektor T lymfocyter och reglerande T lymfocyter i
tarmslemhinnan kan vara en möjlig förklaring till den intensiva lokala T lymfocyt
aktiviteten hos IBD patienter. Under det
senaste årtiondet har också många olika
gener och genetiska polymorfismer kopplats till en ökad risk att utveckla Crohns
sjukdom och ulcerös kolit. Flertalet av de
genetiska förändringar som associeras till
IBD har betydelse för upprätthållande av
tarmslemhinnans barriärfunktioner och
immunförsvarets identifiering av bakteriella strukturer. En förändrad barriärfunktion och försämrade antimikrobiella
mekanismer kan orsaka ökad permeabilitet över epitelet och ökad adhesion av
bakterier till tarmslemhinnan vilket i sin
tur resulterar i en högre belasting av tarmens immunsystem. ■
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Pathogenetic mechanisms in irritable
bowel syndrome
Hans Törnblom
Gastrocentrum medicin
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

I

rritabel tarm (IBS) är den vanligaste
funktionella mag-tarmsjukdomen.
Diagnostiken bygger på symtom
definierade enligt Rom-kriterierna samt en grundläggande medicinsk
utredning där utfallet skall vara normalt.
Frånvaron av objektiva sjukdomsmarkörer upplevs ofta som otillfredsställande av
framförallt patienten, men även av många
läkare. Vår dåliga förståelse för dessa sjukdomars utlösande orsaker (etiologi) och
de mekanismer som sedan resulterar i
sjukdom (patogenes) medför också att
behandlingsmetoderna ännu är dåliga.
Vi kan idag inte på ett tillförlitligt vis
hjälpa de cirka 10% av befolkningen som
i varje stund är drabbade. De fyra studier
som ingår i denna doktorsavhandling har
som gemensam nämnare att de värderar
immunsystemets patogenetiska roll vid
framförallt IBS.
Studie I och II undersöker fulltjockleksbi-

opsier från jejunum erhållna via en laparoskopiskt assisterad operationsteknik hos
patienter med svår IBS. Vi har därefter
kunnat undersöka alla tarmens vägglager
på ett unikt vis med konventionell histopatologi samt dessutom immunhistokemi.
Studie I, där 10 IBS-patienter undersöktes, indikerade att en diskret inflammatorisk reaktion i anslutning till plexus
myentericus (ganglionit) med tecken till
nervskador kunde vara en sjukdomsframkallande mekanism. Kontrollundersökning av tarmväggen från avlidna utan
känd IBS i livet påvisade inte denna typ
av fynd.
I studie II har en likadan undersökning
utförts på ytterligare 7 IBS-patienter samt
10 stycken kontrollpatienter med morbid
obesitas men utan IBS-symtom. Jejunumvävnad togs tillvara i samband med
gastric by-pass-kirurgi i kontrollgruppen
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och undersökande patolog var inte medveten om vilken patientkategori de olika
vävnadsproverna kom från. Här kunde
noteras att de fynd vi rapporterade i studie
I, framförallt ganglionit, inte var unika
för IBS och inte heller kunde kopplas till
förekomst av IBS-symtom. Ytterligare en
celltyp, den interstitiella Cajal-cellen som
kan liknas vid tarmens pace-maker, har
värderats i båda studierna. Svårigheter
föreligger att definiera normalitet, men vi
antyder att ett lågt antal Cajal-celler kan
vara ytterligare en sjukdomsframkallande
mekanism vid IBS i studie II.
I studie III har en annan immunologisk

komponent undersökts, nämligen förekomst av antikroppar riktade mot jonkanaler på nervceller. Antikroppar är en
naturlig del av vårt immunförsvar, men
under olyckliga omständigheter kan antikroppar utvecklas som är riktade mot egen
vävnad, så kallad auto-immunitet. I denna
studie undersöktes förutom patienter
med IBS även de med svårare sjukdomar,
som t.ex. intestinal pseudo-obstruktion,
enteral dysmotilitet samt slow-transit förstoppning. Den gemensamma nämnaren
hos alla var att tidigare histopatologisk
analys resulterat i ett fynd av visceral neuropati. Serum från 33 patienter analyserades och hos 2 patienter med IBS förekom
antikroppar i låg koncentration riktade
mot 2 olika typer av jonkanaler (spänningsreglerad K-jonkanal samt α3-subenheten hos atetylkolinreceptorn). Båda
dessa patienter insjuknade i vuxen ålder
och hade inslag av inflammation liknande
den i studie I och II utöver nervskadan.
Vi kan idag inte avgöra om antikroppen
orsakar IBS-symtomen eller om de endast
bildats till följd av nervskadan och bara är
ett oviktigt bifynd. Ytterligare studier som
värderar antikropparnas effekter på tarmfunktionen kommer att behöva utföras.

Figur. Lymfocytinfiltration i plexus myentericus
hos patient med IBS (CD3 immunhistokemi).

Studie IV värderar förekomsten av kvar-

stående mag-tarmbesvär 5 år efter en
genomgången tarminfektion hos tidigare
friska personer, så kallad post-infektiös
funktionell tarmsjukdom. Vi utgick från
en stor grupp patienter, 851 stycken, som
utreddes och behandlades vid infektionskliniken på dåvarande Huddinge sjukhus
under tidsperioden hösten 1996 till hösten
1997. De utreddes då extensivt avseende
mikrobiologiskt agens (bakterier, virus,
parasiter) som orsak till infektiös diarré
hos vuxna. Av de ursprungliga deltagarna
var 717 stycken fortfarande möjliga att nå
med en enkät år 2002 som 508 stycken
fyllde i och returnerade. Av dessa kunde
333 identifieras som friska innan tarminfektionen och 41 (12%) av dem angav
mag-tarmbesvär i mer än 3 månader efter
infektionen. Under de 5 år som passerat
tillfrisknade 9 av dem medan 32 fortfarande hade kvarstående mag-tarmbesvär
2002.
Vid telefonintervju ställdes symtombaserad diagnos hos de 40 patienter som
gick att nå. IBS var vanligast, men 1 av 3
hade symtom förenliga med annan funktionell tarmsjukdom. Vi kunde visa att
virusinfektioner medförde samma risk
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som bakterieinfektioner för långdragna
symtom vilket tidigare inte varit känt.
Fyndet av att även de utan påvisbar orsak
till sin diarré löpte samma risk att drabbas
av en funktionell tarmsjukdom indikerar
att andra faktorer än den infektionsorsakande organismen kan vara inblandad i
sjukdomsuppkomsten.
Här måste man ändå vara försiktig i
tolkningen då vi vet att många mikrobiologiska orsaker till diarré idag inte kan
odlas eller på annat sätt påvisas. Slutligen
fanns en mängd data som gick att analysera för att värdera faktorer som ökade
risken att drabbas av långdragna magtarmbesvär. Kvinnligt kön samt behandling med antibiotika i samband med den
akuta sjukdomsperioden visade sig vara
oberoende signifikanta riskfaktorer.
Sammantaget bidrar denna studie med
ny kunskap avseende virus som orsak till
så kallad post-infektiös funktionell tarm-
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sjukdom. Samtidigt pekar den mot att det
är den immunologiska provokationen i
sig mer är den specifika mikrobiologiska
orsaken till diarré som är av vikt vid
utvecklingen av post-infektiös funktionell
tarmsjukdom. Individspecifika riskfaktorer, där kvinnligt kön idag är mest känd,
kan vara av större vikt att utreda i kommande studier.
Sammantaget kan denna doktorsavhand-

ling inte övertygande föra hypotesen om
immunologiska mekanismer som orsak
till IBS eller annan funktionell tarmsjukdom i bevisning. Sammanfogat med
pusslet av tidigare publikationer bidrar
den med viktig ny kunskap framförallt
när det gäller tecken till diskret inflammation i de djupa delarna av tarmväggen. Definitionen av normalitet behöver
ytterligare utforskas innan dessa data till
fullo kan värderas.
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kirurgkongress på malta

Kirurgkongress på Malta

Under slutet av september hade organisationen European Society of Coloproctology – ESCP –sin andra kongress.
Den gick av stapeln på Malta.
Till den lilla ön söder om Sicilien kom
kirurger från hela Europa – varav ett
50-tal från Sverige. Det svenska inslaget under de olika sessionerna var
markant.
På programmet stod bl.a. fistelkirurgi,
bäckenreservoarens problematik och
undersökningar om livskvalitet.

O

rganisationen bildades genom
en sammanslagning av två
andra – EACP (European Association of Coloproctology) samt ECCP
(European Council of Coloproctology)
– den förste januari 2006.
Till ordförande valdes Lars Påhlman,
som till vardags är professor i kirurgi i
Uppsala. Sekreterare är Anders Mellgren,
som också är svensk, men verksam vid
universitetet i Minnesota.
Många deltagare

Invigningen av konferensen förrättades
därför av dessa båda tillsammans med
Godfrey LaFerla, kirurg och verksam på
Medicinska fakulteten vid Maltas Universitet.
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– Det är väldigt roligt att kunna hälsa så
många välkomna hit. Vi är fler än 700 –
och det är rekord, konstaterade Anders.
Godfrey LaFerla påpekade att Malta
är ett litet land, beläget mellan två stora
kontinenter och kulturer.
– Inflytandet från dessa har historiskt
satt sin prägel på vår ö, och jag hoppas att
ni under er vistelse kommer att få uppleva
något av detta, sa han och fortsatte med
att berätta att den medicinska fakulteten
på Malta har anor långt bak i tiden: Man
har just firat sitt 350-årsjubileum.
Videodemonstrationer

Efter den officiella öppningen, ägnades
förmiddagen åt en session med videopresentationer.
Inbjudna presentatörer visade en video
som i detalj beskrev en viss teknik vid ett
kirurgiskt ingrepp. De kommenterade
själva under visningen, och svarade på
frågor från åhörarna efteråt.
Greppet att använda sig av i förväg
videofilmade ingrepp var nytt, och ersatte
demonstrationen med ”livekirurgiska”
demonstrationer som direktsänds – vilket
man använde sig av under det första mötet
i Lissabon året innan.
Orsakerna till att man valt detta sätt
istället är flera: Dels är det tekniskt krång-

Lars Påhlman

ligt att göra dessa överföringar, och dels
tillåter den här tekniken att man kan inkludera fler operationer och på så sätt kan programmet spänna över fler procedurer.
Första passet ägnades åt rektalcancer,
fistelproblematik, prolapsbekymmer och
sakralnervsstimulering. En trend som gick
igen i de olika demonstrationerna som
visades, var att man använde sig av PJP
(Prone Jack knife Position).
Uppföljning från förra året

Först ut bland dessa presentatörer var Torbjörn Holm från Sverige som demonstrerade en teknik för APR som ingår i en
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Torbjörn Holm

Antoni Zawadki

studie som syftar till att minska risken för
perforation och lokalrecidiv under APR.
Det gamla sättet att operera lågt sittande
rektalcancer innebär ofta att man har
minst marginal just där tumören sitter.
Det sätt att utföra operationen som Torbjörn demonstrerade – PJP – innebär att
man har bättre kontroll, och även bättre
vävnadsmarginal ut i muskulaturen.
Under detta pass fick man dessutom en
uppföljning av förra årets livekirurgi från
Lissabon. Det var många som redan då
hade uttryckt ett önskemål om en sådan.
Det berodde på att man den gången fick
se hur operatören klöv fisteln och muskeln
och sydde ner kanterna. Många i Lissabon
tyckte att det föreföll som ett väl radikalt
sätt att angripa problemet…
Operatören var närvarande på Malta,
och kunde visa upp att patienten 12 månader efter ingreppet mådde bra – hade
kontinens för avföring, men inte för gas.
Patienten hade därmed god livskvalitet,
ansåg han.
Upptäcka Crohn med ultraljud

Antoni Zawadki från UMAS, Malmö,
berättade om ett nytt sätt att diagnostisera
Crohn’s sjukdom.1
Antoni berättade om en studie man
genomfört där de visat att de med hög
sensivitet kunde detektera Crohn’s sjukdom med hjälp av ultraljud. Man hade
undersökt 157 patienter med analfistel.
Deras studie gick ut på att försöka identifiera fistel vid Crohn och skilja ut den från
kryptoglandulär fistel (analfistel som bildas
utan relation till annan tarmsjukdom) och
transsfinkterisk abscess. Det visade sig vara
möjligt med ultraljudsteknik, och av de 157
undersökta patienterna hade man hittat 14
nya fall av Crohn – trots att dessa patienter
redan tidigare var undersökta.
Fisteln vid Crohn skiljer sig från de
andra på så sätt att den är fylld med inflammatorisk vävnad.

18

Richard Lovegrove

Bäckenreservoar

En annan studie som fick stor uppmärksamhet på Malta presenterades av Richard
Lovegrove från Storbritannien.2
Det handlade om en studie på patienter som genomgått restorativ proktokolektomi, där man jämfört ogynnsamma
händelser och det funktionella utfallet
under lång tid.
Det som imponerade var att det var
många patienter man tittat på – 2 491
individer med bäckenreservoar – samt att
man följt upp dem under lång tid: Den
längsta perioden var nästan 29 år! Slutsatsen de kunnat dra av sin omfattande
studie var att funktionaliteten för dessa
patienter var tillfredsställande.
Bäckenreservoaren stod också i centrum
för en undersökning man genomfört i
Toronto.3
Justin Davies berättade om att man
genomfört en prospektiv studie där man
undersökt patienternas egna erfarenheter
av bäckenreservoar och sexuell funktion
och livskvalitet (QoL). Han kunde visa
att framför allt de kvinnliga patienterna
upplevde en statistiskt signifikant förbättrad sexuell funktion och ökad QoL efter
att ha fått sin reservoar, jämfört med de
oopererade.
Styrkan i hans studie var att den var prospektiv. Tidigare har det mest handlat om
retrospektiva studier, och det trodde han själv
var en av förklaringarna till detta utfall.
Ny våg av forskning

Liknande slutsatser hade man även dragit
efter en studie i Storbritannien.
Julie Cornish berättade om en studie
där man retrospektivt jämfört kvinnor
som genomgått restorativ proktokolektomi med en grupp kvinnor som istället
behandlats medicinskt för sin IBD.4
Man ville undersöka dessa båda gruppers QoL, och centrerade sig särskilt på
sexuell funktion och urininkontinens.

Justin Davies

Julie Cornish

I denna studie visade det sig att de opererade kvinnorna fick en ökad sexuell aktivitet och lättare nådde både upphetsning
och orgasm, jämfört med de medicinskt
behandlade kvinnorna. Men det visade
sig också att de opererade kvinnorna upplevde mer smärta. När det gällde urinblåsans funktion fanns det ingen skillnad
mellan de båda grupperna.
Vi bad professor Tom Öresland, som
har stor erfarenhet av bäckenreservoarkirurgi och som var på plats i Malta att
kommentera dessa studier:
– Forskningsintresset kring reservoarkirurgin var som störst för 10–15 år sedan,
därefter minskade intresset och det har
varit ganska tyst de senaste 6–7 åren. Men
nu kan vi se att det kommer en ny våg av
forskning kring reservoarkirurgins problematik, konstaterade Tom.
Försumbar cancerrisk

Hur stor är då risken att man drabbas av
cancer i sin reservoar?
Mycket liten, berättade Lars Börjesson,
SU Göteborg. I sitt anförande visade han
att det finns totalt 20 fall av cancer i reservoaren rapporterade – i hela världen.5
– Vi har ingen aning om hur många
reservoarer det har gjorts totalt, men det
måste handla om fler än 10 000, fortsatte
Lars.
– Dessutom är det så att förekomsten
av låggradig dysplasi i reservoaren idag
är 1%. Så det är knappast aktuellt med
surveillance för dessa patienter heller, til�lade han.
Riskgrupper

I stället menade Lars att det är bättre att
övervaka de patienter som har vissa riskfaktorer, och han pekade ut tre sådana
grupper.
– Den största gruppen är de som haft
dysplasier/cellförändringar innan operationen. En annan sådan grupp är de som
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Lars Börjesson

Julio Leite

drabbas av kronisk reservoarinflammation. Till sist är det de patienter där man
har övergett reservoaren – vilket man gör
i ungefär 10% av fallen – och där man
lämnat kvar den bortkopplad i kroppen,
eftersom man inte vill utsätta patienten
för ytterligare ett stort operativt ingrepp,
förklarade Lars.
Reservoarinflammation – pouchit –
behandlas med antibiotika. Mark Thompson-Fawcett, Canada, kunde dock visa i en
studie att patienter med reservoarinflammation hade bakterier i sin avföring som
vanligtvis inte förekommer i faeces.6
De hade jämfört bakteriefloran mellan
patienter med reservoarinflammation och
patienter med välfungerande reservoar.
Även dessa bakterier – som de ansåg vara
patogena agenter för kronisk pouchit
– kan behandlas med antibiotika.
Infliximab och stamceller

Fistelkirurgi diskuterades intensivt under
kongressen.
Julio Leite, Portugal, redogjorde för en
studie där man prövat att kombinera kirurgi
med behandling av analfistel med immunosuppressiva läkemedel (Infliximab) på
patienter med Crohn’s sjukdom.7
Resultaten var goda, enligt Julio, och
hans slutsats var att kombinationen Infliximab och kirurgi var både säker och effektiv för patienten i ett kort perspektiv.
En spännande utveckling för patienter
med komplicerade och svårbehandlade
fistlar vid Crohn’s sjukdom är behandling
med stamceller.
Damian Garcia, Spanien, berättade om
en multicenter, randomiserad och kontrollerad Fas 2-studie som skulle utröna
effektiviteten och säkerheten vid behandling med Cx401, ett stamcellspreparat.8
Slutsatsen var att Cx401 visade sig ha
god effekt där annan behandling misslyckats, samt att det är både säkert och
effektivt.
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För och mot

Vi bad Britt Husberg, kirurg från Stockholm som vi träffade på konferensen, att
berätta om sina intryck från Malta. Vad
var det som Britt tyckte var extra spännande?
– Att olika approach vid kolorektalkirurgi ställdes mot varandra under symposierna: Olika metoder vid fistelkirurgi,
inkontinensbehandling, pelvic pouch pro
cedures diskuterades – liksom för- och
nackdelar vid laparaskopisk kirurgi, svarar
Britt.
Britt pekar även ut ett symposium där
två föreläsare ställdes mot varandra som
”advokater” som representerade var sin
metod rörande kirurgi.
– Tre områden diskuterades på detta sätt:
Haemorrhoids – där staplad anopexi ställdes
mot vanlig hemorroidektomi á la Milligan.
Rectal prolaps – laparoskopisk abdominal
rectopexi kontra perineal approach á la
Delorme, alternativt Altemeier. Slutligen
debatterades laparoskopi – ”vanlig” laparoskopioperation enbart via portar, alternativt handassisterad laparoskopi.
Inkontinensproblematik

SNS (Sacral Nerve Stimulation) fick stort
fokus som ett mycket effektivt behandlingsalternativ vid inkontinenskirurgi.
Dels under ett symposium om pelvic floor
disorders, men även senare genom ett flertal posters och fria föredrag.
Behandling kan ges till en patient som
genom ifylld ”dagbok” har en redovisad
inkontinens, men där det ändå finns en
fungerande neuromuskulär förbindelse
och en funktionsduglig sfinktermuskelatur.
– Fördelen med behandlingen är att den
är minimalinvasiv och kan vidare med en
enkel förbehandling även testas på osäkra
fall, berättar Britt och fortsätter:
– Om patienten känner förbättring
kan behandlingen fullföljas och en pace-

Britt Husberg

makerdosa appliceras. Nackdelen med
behandlingen är dock att den är dyrbar
och att batterier har en begränsad livslängd.
Paneldebatt

Britt lyfter dessutom fram sista programpunkten på kongressen – ett symposium
kallat ”Consultants Corner”.
– Välkända kolorektalkirurgiska profiler från olika delar av världen (även
inbjudna långväga Keynote lecture-föreläsare) placerades i en panel vid podiet. Där
presenterades olika ”intrikata dilemman”,
levererade av den medvetet provokative
moderatorn och ”performern” professor
Sören Laurberg från Odense.
Det blev många knepiga frågor av den
underhållande danske professorn, och han
vände sig ofta med frågor och påståenden
direkt till publiken. Det blev många skratt
åt hans syrliga kommentarer.
– Han väckte både publik och podium,
säger Britt.
Panelen fick redogöra för sin syn på
hur man skall lotsa sig fram bland olika
diagnostiska hjälpmedel samt även ge förslag på lämpliga kirurgiska behandlingar
– alternativt att inte ge sig i kast med
någon kirurgi alls vid vissa mycket svåra
sjukdomstillstånd.
– Förhoppningsvis kom deltagarna ut
från symposiet med litet mer samsyn på
diagnostik/behandling än innan. Det gavs
även lite till mans insikt i att ”cost/benefit”-perspektivet kan se olika ut i olika
delar av världen, tror Britt.
Prisbelönt

Under denna sista konferensdag delades
även The Colorectal Disease Prize ut.
Innan konferensen hade man valt ut de
sex bästa insända föredragen, och dessa
samlades till en gemensam presentation
där presentatörerna fick framträda tio
minuter var.
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1. A new diagnostic tool for perianal
Crohn’s disease. A. Zawadzki, M. Bohe & M.
Starck. Department of Surgery, Pelvic Floor
Unit, Malmö University Hospital, Malmö,
Sweden
2. Restorative proctocolectomy in the
United Kingdom: A multicentre study of
2491 patients. P.P. Tekkis, R.E. Lovegrove,
H.S. Tilney, P.M. Sagar, A.J. Shorthouse, N.J.
Mortensen & R.J. Nichols. Association of
Coloproctology of Great Britain and Ireland,
UK
3. A prospective evaluation of sexual function and quality of life (QoL) in males
and females following ileal pouch-anal
anastomosis (IPAA). J. Davies, B. O’Connor,
C. Victor, H.Macrae, Z. Cohen & R. McLeod
Department of General Surgery and Dr Zane
Cohen Digestive Diseases Clinical Research
Centre, Mount Sinai Hospital, Toronto,
Canada

Detta år gick priset till Richard Love
grove, för en studie där man tog upp
prognostiska faktorer som validerats i ett
stort patientmaterial under en lång tidsrymd.9
Tillförlitliga parametrar mot dåliga
odds, score talandes emot reservoarens
framtid var enligt multivaransanalys:
• pouchitsymptom
• ålder vid operation > 49 år
• J-pouchteknik
• reservoar > 15 år
• kvinnligt kön
• inderterminate colitis eller Crohn’s
disease
• pelvic sepsis vid en handsydd anastomos
Den pouch-modell som enligt denna
studie blev den ”vinnande”, var en Wpouch som hade bäst funktion och prognos i deras undersökta material.
Fyra ben

Under ESCP:s årsmöte valdes Andrew
Shorthouse, Storbritannien, till ny President. Han efterträder alltså Lars Påhlman
på posten.
Vi träffade Lars under en paus mellan
ett par föreläsningar, och passade på att be
honom berätta lite om organisationen.
– ESCP står på fyra ben, förklarar Lars.
– Dessa fyra ben utgörs av: Cancer
(kolorektal), Proktologi, Funktion (inkontinens och förstoppning) samt IBD.
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Lars tycker att det är viktigt med ett
gott samarbete mellan medicinare och
kirurger.
– All cancer bör behandlas multidisci
plinärt, och detsamma gäller för IBD, slår
han fast.
– När det handlar om dessa patienter måste det hela tiden finnas en dialog
mellan de båda professionerna – och det
har vi idag på de flesta sjukhus.
Glöm inte bort kirurgen

Lars har ett budskap till alla IBD-läkare.
– Man får inte glömma bort att kirurgen finns – och dessutom inte heller
glömma bort den sociala delen av patientens sjukdom. Vi har patienter som står
på medicinsk behandling och som varken
kan studera eller arbeta idag. Vi kirurger
kan bota många av dessa. Men det upplevs
som ett misslyckande av en gastroenterolog om patienten blir kolektomerad.
– Det finns många patienter som tror
att vi kirurger stympar patienter. Det gör
vi inte – t.ex. så skapar vi inga nya korttarmssyndrom idag.
När det gäller framtiden för IBDpatienter, tror Lars mycket på laparoskopi
som behandlingsmetod.
– Mycket talar för det – framför allt
för patienter med Crohn’s sjukdom som
man behöver gå in i flera gånger, avslutar
han.

4. Quality of life, sexual and urinary function in females after restorativ proctocolectomy. J. Cornish, K. Wooding, E. Tan, S.
Clark, J. Teare, T.G. Teoh, V. Kullar & P. Tekkis
Imperial College, St Marks Hosptal and St
Marys Hospital, London
5. Long-term cancer risk in the ileo-anal
pouch. L. Börjesson. Department of Surgery,
Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg,
Sweden
6. Bacteria not commonly associated with
human faeces are implemented in the
etiology of puochitis. M. Thompson-Fawcett, K. Munro, C. Lay, C. Daynes, R. Bibiloni,
L. Baladay, R. McLeod, G. Tannock. Departments of Microbiology and immunology and
Surgery, University of Otago, Dunedin, New
Zealand, Agricultural Food and Nutritional
Science, University of Alberta, Edmonton,
Canada, Department of Surgery and IBD
Research Unit, Mount Sinai Hospital, Toronto,
Canada
7. Complex Crohn’s anal fistula: results of
aggressive surgery with Infliximab and
maintenance immunosuppressive treatment. J. Leite, M. Martins & F. Castro-Sousa.
Department of Surgery III, Coimbra, Portugal
8. Expanded adipose-derived stem cells
(Cx401) for the treatment of comples
perianal fistula. A phase II clinical trial.
D. Garcia, D. Herreros, I. Pasqual, E. Del Valle,
J. Zorrilla, P. De la Quintana, M.Garcia, M.A.
Gonzalez, j. Alemany, G. Fernandez, I. Portero & M. Pasqual La Paz University Hospital,
Doce de Octubre University Hospital, Gregorio Maranon University Hospital, Cellerix S.L,
Madrid, Spain
9. Quantification of long-term ileal pouch
function following restorative proctocolectomy: a multifactorial model of 4
013 patients. R.E. Lovegrove, P.P.Tekkis, F. H
Remzi, H.S. Tilney, R.J. Nicholls & V.W. Fazio
The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland,
OH, USA, St Marks Hospital, Harrow, Middlesex, UK, Imperial College, London, UK.

Per Lundblad
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Svenska Gastrodagarna i Jönköping 2008 – Preliminärt översiktsprogram
On S daG 7 ma J

SGF

SEGP
Förmiddag

Studiebesök (föranmälan)

12.00

Lunch

12.00

Lunch

13.00 –13.10

Välkommen

13.00 –13.10

Välkommen

1310 –14.00

Ulrika Broomé-föreläsning
Vicente Arroyo, Barcelona
Modern treatment of ascites and hepatorenal syndrome

13.10 –14.00

Ulrika Broomé-föreläsning
Vicente Arroyo, Barcelona
Modern treatment of ascites and hepatorenal syndrome

14.00 –15.00

Tropiska tarmar och ärvda febrar
ABC om tbc och andra importerade sjukdomar i tarmen.
Hereditära febrar – genvägar och fallgropar i diagnostik
och behandling.

14.05 –14.45

Riktlinjer för hygienrutiner

14.45 –15.15

Kaffe, utställning och posters

15.00 –15.30

Kaffe, utställning och posters

15.15 –16.00

Allmänt om hygien – paneldebatt

15.30 –17.00

Hur ockult är egentligen den ockulta GI-blödningen?
Modern teknik för utredning av gastrointestinal blödning.
En interaktiv session med falldiskussioner och mentometer.

16.00 –17.30

SEGP årsmöte med redovisning av
Olympusstipendiaten 2007

17.05 –18.00

SGF årsmöte

18.05 –19.00

Satellitsymposium

18.05 –19.00

Satellitsymposium

19.00 –

Välkomstmingel på Elmia

19.00 –

Välkomstmingel på Elmia

TO rS daG 8 ma J

SGF

SEGP

07.30 –08.25

Satellitsymposium

07.30 –08.25

Satellitsymposium

08.30 –09.30

Franz Bárány-föreläsning
André Smout, Utrecht
GI motility tests in clinical practice

08.30 –09.30

Franz Bárány-föreläsning
André Smout, Utrecht
GI motility tests in clinical practice

09.30 –10.00

Kaffe, utställning och posters

09.30 –10.15

Sedering vid endoskopi enligt Jönköpingsmodellen

10.00 –12.00

SILK-symposium
Budd-Chiari och Portavenstrombos – Hur vanligt?
Hur farligt?

10.15 –10.45

Kaffe, utställning och posters

10.45 –11.30

Nutrition vid tarmsjukdom

12.00 –13.00

Lunch, utställning och posters

11.30 –12.00

ERAS-konceptet – så gör vi i Jönköping

13.00 –13.30

Posterutställning

12.00 –13.30

Lunch, utställning och posters

13.30 –14.30

Fria föredrag

13.30 –14.15

IBD och nyare behandlingsstrategier ur ett immunologiskt
perspektiv

14.30 –15.00

Kaffe, utställning och posters

14.15 –15.00

Immunologi – fortsättning

15.00 –17.00

SGF:s arbetsgrupper rapporterar:
• Handläggning av svårt skov av ulcerös colit
• Underhållsbehandling av Crohns sjukdom
• Coloskopiscreening av inflammatorisk tarmsjukdom
• Handläggning av perianala komplikationer till Crohns
sjukdom

15.00 –15.30

Kaffe, utställning och posters

15.30 –16.30

Långtidsuppföljning av patienter opererade
för enterocutana fistlar

Satellitsymposium

17.05 –18.00

Satellitsymposium

Bankett på Elmia

19.00 –

Bankett på Elmia

17.05 –18.00
19.00 –

F r E daG 9 ma J

SGF

SEGP

07.30 –08.25

Satellitsymposium

07.30 –08.25

Satellitsymposium

08.30 –09.30

allt som rör sig i magen är inte tarmar
Gastrointestinala sjukdomar under graviditet och
hepatologiska problem på grund av graviditet.

08.30 –09.30

Livet efter levertransplantation

09.30 –10.00

Kaffe, utställning och posters

09.30 –10.00

Kaffe, utställning och posters

10.00 –10.50

Lennart Wehlin-föreläsning
Christopher Williams, London
The future of colonoscopy is bright

10.00 –10.50

Lennart Wehlin-föreläsning
Christopher Williams, London
The future of colonoscopy is bright

11.00 –12.00

rent mjöl i påsen – hjälper det?
En celiakiuppdatering – diagnostik, behandling
och komplikationer.

11.00 –12.00

Järnmetabolism

12.00 –13.00

Kvalitetsregister – till vilken nytta?
Vi vet vad vi lägger in, men vad får vi ut? – Presentation
av några register inom GE-området och en diskussion.

12.00 –12.45

Hypnosbehandling vid IBS

13.05 –14.00

Satellitsymposium

13.05 –14.00

Satellitsymposium

14.00

Lunchbaguette

14.00

Lunchbaguette
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minimerad inflammation

Minimerad inflammation
– gastroenterologens ledstjärna
Kronisk inflammation

Akut inflammation är en i huvudsak
ändamålsenlig reaktion på olika typer av
skadliga agens. Den utgör en tidig försvarsreaktion och skall dessutom avgränsa
processen mot resten av kroppen. I normalfallet nedregleras den akuta inflammationen efter fullgjord uppgift. Kronisk
inflammation är oftast en konsekvens
av icke nedreglerad akut inflammation.
Inom gastroenterologin diagnostiseras
den inflammatoriska sjukdomen vanligen i kronisk fas. Det kan både bero på
en asymtomatisk akut fas och på att vissa
inflammatoriska processer är primärt
kroniska. Behandling av kronisk inflammation förenar många internmedicinska
subspecialiteter. Mångårig kronisk inflammation innebär också en ökad risk för en
annan till stora delar kronisk inflammatorisk process, ateroskleros, särskilt tydligt
visat vid reumatoid artrit. Följande översikt av kronisk inflammation inom det
gastroenterologiska verksamhetsområdet
är inte vetenskapligt utformad, utan skall
ses som utgångspunkt för diskussion och
fördjupning
Kronisk inflammation kan vara uttryck
för ett överreagerande immunsystem
eller en oförmåga hos immunsystemet
att eliminera olika sjukdomsetiologiska
agens. En sådan oförmåga betingas oftare
av defekter i det ospecifika (medfödda)
immunförsvaret än av bristande funktion
i det specifika (förvärvade) immunförsvaret. Tuberkulos är ett klassiskt exempel.
Senare tids forskning ger stöd för att otillräcklig funktion i det ospecifika immunförsvaret kan bidraga till överaktivering
av det specifika immunförsvaret vid
inflammatorisk tarmsjukdom. Det kan
röra sig om dysfunktionella epitelceller,
neutrofiler, makrofager och dendritceller
eller otillräckligt akut inflammationssvar.
Bakteriefloran kommunicerar fortlöpande
med tarmepitel, endotel och immunkompetenta celler, som även normalt finns i
stort antal i tarmväggen. Denna kommunikation avgör huruvida immunsystemet uppvisar tolerans, inducerar ett
akut inflammatoriskt svar, som sedan
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Fig. 2
Omgivningsfaktorer och tarmbakterier kan vid otillräcklig funktion i det ospecifika
immunsvaret samverka till att en ytlig slemhinneskada medför kontakt mellan skadliga agens och det specifika immunsvaret.

nedregleras när ett patologiskt antigen
eliminerats, eller hos en individ med
defekt ospecifikt eller specifikt immunsvar startar en kronisk inflammation. I
ett sådant perspektiv bör förstärkning av
det ospecifika immunförsvaret vara en
lika viktig terapeutisk åtgärd som att i
ett senare skede nedreglera ett överaktivt
specifikt immunförsvar. Oaktat var felet
ligger är emellertid hämning av det specifika immunförsvaret ofta en framgångsrik

terapeutisk strategi vid kronisk inflammation, något som inte minst har visats
vid inflammatorisk tarmsjukdom.
Konsekvenser i digestionskanalen

Konsekvenserna av långvarig kronisk
inflammation är kliniskt välkända. (Tabell
I) Katabola effekter som feber, viktnedgång, sjukdomskänsla, trötthet och anemi
är ofta framträdande. Den kroniska
inflammationen kan också leda till fibros
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Organ

Kronisk inflammation

Senkonsekvenser

Esofagus

Esofagit, Barrett

Striktur, Cancer

Ventrikel

Gastrit, Ulcus

Blödning, Striktur, Cancer

Tunntarm

Crohn
Celiaki

Blödning, striktur, fistel, (cancer) Malabsorption,
Lymfom

Colon

Colit

Cancer, Blödning

Lever

Hepatit/Cirrhos

Portal ht, Cancer, Leversvikt

Gallblåsa/gallvägar

Cystit, Kolangit

Striktur, Cancer,

Pancreas

Kronisk pancreatit

Pancreasinsufficiens, Cancer

Tabell I. Kronisk inflammation i GI-kanalen och dess konsekvenser

och strikturer med åtföljande konsekvenser som fistlar och abscesser samt i ett
längre tidsförlopp tumörutveckling. Man
kan hävda att den dominerande delen av
gastroenterologens arbetsuppgifter handlar om att hantera och bedöma effekter av
kronisk inflammation samt att så långt
som möjligt försöka minimera denna
process. Även utan att bota sjukdomarna
i sig kan ofta högt satta behandlingsmål
uppfyllas om den kronisk inflammationen kan bringas under kontroll. Beträffande den inom gastroenterologin stora
patientgruppen IBS pågår en intensiv
vetenskaplig debatt om huruvida, och
i så fall i vilken utsträckning, kronisk
inflammation bidrager till uppkomsten.
Det kända samspelet mellan immunsystem och nervsystem i gastrointestinalkanalen skulle till exempel kunna förklara
långdragna besvär av IBS-karaktär efter
gastroenteriter.
Prevention

Eftersom etiologin i de flesta fall är otillräckligt känd är primärprevention svår
att uppnå. Undantag utgör självfallet
alkoholinducerad leverskada samt vaccination vid hepatit B virus infektion. Det
är anmärkningsvärt att Sverige är ett av
de få länder i världen som inte lever upp
till WHOs strikta rekommendation om
generell hepatit B vaccination i populationen. Om intravenöst missbruk kunde
elimineras skulle även kronisk hepatit C
infektion bli en ovanlighet. Med effektiv
antiinflammatorisk terapi kan däremot
konsekvenserna av sjukdomsprocessen i
högsta grad begränsas. Behandlingsmålet
för gastroenterologen bör därför i större
utsträckning än tidigare vara inflammationsfrihet. I detta avseende har möjlig-
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heten att eradikera Helicobacter pylori
infektion vid ulcussjukdom inneburit ett
terapeutiskt genombrott. Det har också
visats att inflammationsremission vid
celiaki minskar risken för både immunologiska och neoplastiska komplikationer. Men även vid inflammatorisk
tarmsjukdom och kronisk hepatit bör
behandlingsmålet vara frihet från inflammation i respektive tarmslemhinna och
leverparenkym. Det är därför förvånande
att vi fortfarande utan egentlig diskussion accepterar bestående virusfrihet efter
behandling som det enda behandlingsmålet vid kronisk hepatit C infektion.
Givetvis är det optimalt om virus elimineras men även utan att detta uppnås
bör betydelsen av hämmad inflammation
genom fortsatt antiviral behandling inte
underskattas. Det finns data som talar
för att progressen av leverskadan och
även senare utveckling av hepatocellulär
cancer minskas genom fortsatt antiviral
behandling även utan uppnådd virusfrihet. Ett motsvarande synsätt är för övrigt
helt accepterat vid hepatit B virus infektion där viruselimination sällan uppnås
och även vid behandling av många andra
infektionssjukdomar som till exempel hiv.
Det är kanske lättare för oss som gastroenterologer att acceptera ett sådant synsätt än för infektionsläkare eftersom vi
som internister ju tyvärr är vana vid att vi
sällan kan bota några sjukdomar. Samma
behandlingsprinciper använder vi oss för
övrigt av när det gäller kronisk inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun
hepatit för att nämna några exempel. Det
gäller att hålla den kroniska inflammationen i schack i så hög utsträckning som
möjligt, men vi kan sällan hävda att vi
botat sjukdomen.

Inflammationsvärdering

I detta perspektiv får metoder att påvisa
och kvantifiera kronisk inflammation allt
större betydelse. Förbättrade avbildande
undersökningar vid inflammatorisk tarmsjukdom som till exempel kapselenteroskopi möjliggör bedömning av uppnådd
inflammationsfrihet på ett helt annat
sätt än tidigare. Kalprotectin är ett annat
viktigt tillskott. Esofagus och ventrikel
är sedan länge lättillgängliga för inspektion och biopsitagning. Här gäller frågan
snarare hur stora vinster vi skulle kunna
uppnå genom en fullt genomförd Helicobacter pylori-elimination i populationen genom till exempel vaccination, eller
om det förutom kostnader även innebär
risker. Vilka strategier vi skall använda för
att minska risken för cancerutveckling vid
Barretts esofagus är fortfarande oklart.
En annan viktig princip då vi ej kan
bota eller minimera inflammationen är att
minska risken för sjukdomsprogress genom
att eliminera andra skadliga effekter. Goda
exempel är den väl dokumenterade betydelsen av alkoholfrihet vid kronisk hepatit C
samt den positiva effekten av rökstopp vid
Crohns sjukdom. Ofta slarvar vi med dessa
enkla åtgärder och betonar istället okritiskt
nya sofistikerade behandlingsmetoder och
övervakningsprocedurer. Sannolikt kan
surveillance vid kronisk kolit begränsas
till de patienter där vi inte uppnår mucosaläkning, där hereditet för coloncancer
föreligger och kanske till och med till de
patienter som inte kontinuerligt intar 5ASA preparat. Surveillance vid kronisk
hepatit C cirrhos bör i första hand erbjudas
patienter som inte tål antiviral behandling.
Det är också viktigt att vaccinera patienter
med olika typer av kronisk leversjukdom
mot hepatit A virusinfektion.
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Målstyrd antiinflammatorisk terapi

Nya läkemedel utvecklas successivt, inte
minst målstyrda (biologiska) antiinflammatoriska preparat. Genom att kombinera
olika angreppssätt kan den antiinflammatoriska effekten förstärkas. Vi måste dock
samtidigt beakta att risken för både infektiösa och neoplastiska komplikationer
sannolikt samtidigt ökar. Det är därför av
intresse att parallellt med utvecklingen av
nya läkemedel även undersöka effekter av
kombinationer av kända läkemedel med
intressanta men milda effekter. Det finns
mycket att välja på. Vid de preliminära
presentationerna av ECCO-rapporten
om ulcerös colit har också effekterna av
högdos 5-ASA vid ulcerös colit lyfts fram.
Bland annat visar undersökningar att 80%
av fallen av ”terapisvikt” vid ulcerös colit
vid behandling med 5-ASA beror på dålig
compliance eller alltför låg dos. Det finns
förespråkare för att alla patienter med
kronisk kolit bör stå på 5-ASA preparat
ur cancerpreventiv synvinkel även om de

dessutom får annan behandling. Det krävs
korrekt upplagda prospektiva studier för
att visa om detta är riktigt.
Slutord

Kronisk inflammation ligger bakom flertalet av de sjukdomstillstånd som gastroenterologen möter i sin vardag. Med
ändrat perspektiv från symtomfrihet och
normalisering av laboratorieparametrar
till dokumenterad inflammationsfrihet
i vävnaden kan sannolikt sjukdomarnas
naturalförlopp långsiktigt påverkas och
riskerna för komplikationer minskas.
Frihet från inflammation bör därför vara
vår terapeutiska ledstjärna. Resultatet av
denna strävan bör sannolikt också avgöra
hur vi följer upp våra patienter och därmed
möjliggöra en begränsning av mera krävande uppföljningsinsats till mindre
grupper. Nya läkemedel förbättrar successivt våra möjligheter att uppnå inflammationsfrihet men kan också samtidigt
innebära ökade risker för biverkningar

Stockholms Levervecka
5–8 februari, 2008

Stockholms Levervecka erbjuder ett brett program inom medicinsk-, kirurgisk-,
viral-, transplantations- och omvårdnadshepatologi. Programmet i korthet:
Onsdag
Torsdag
Fredag

Metabola leversjukdomar
Early and late consequences of bile duct injuries
Hepatocellular carcinoma – therapeutic options
Vid horisonten – nya terapeutiska landvinningar
Infektion & inflammation

Under torsdagen parallella omvårdnadssymposier med barnrespektive vuxenfokus
Satellitsymposier
Tisdag
Fredag e.m.

Hepatitdagen (Schering-Plough)
1st Scandinavian Oncology Symposium (Bayer)

För detaljerat program, anmälan och övrig praktisk information se:
www.levercentrum.se

Varmt välkommen till Stockholms Levervecka 2008

och komplikationer. Därför är fortsatt
forskning med inriktning på att definiera
etiologiska agens och initiala skeenden
viktig liksom kliniskt inriktad forskning
för att på ett bättre sätt än idag tidigt
karakterisera olika sjukdomsfenotyper
inom ramen för välkända diagnoser som
till exempel inflammatorisk tarmsjukdom
och kronisk pankreatit. Vi skall inte heller
förglömma möjligheten att reducera
andra negativa konsekvenser av kronisk inflammation
som undernäring
och behandling av
kronisk inflammationsanemi.
Stefan Lindgren
Professor, överläkare
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
Medicinkliniken, Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö
Stefan.Lindgren@med.lu.se

SYGspalten
Vad händer i SYG?
Som blivande gastroenterologer har vi ju alla
en internmedicinsk grund. Inom gastroenterologin har vi ju dock en utveckling, där vi om
något, snarast ökar vår kontakt med den kirurgiska specialiteten. I och med utvecklingen
av de endoskopiska teknikerna kan man som
gastroenterolog börja handha sådant som
tidigare sköttes kirurgiskt och när det gäller
IDB är ju samarbetet sedan länge en viktig
punkt. En av styrkorna med SGF är just att det
är en förening med både kirurger och medicinare. SYG å sin sida är ju en rent internmedicinsk förening. För att bättre redan på ST-nivå
skapa gemensamma plattformer, har vi under
hösten tagit en inledande kontakt med KIRUB
(Kirurger under utbildning). Tanken är att se
om vi framöver kan ha någon form av samarbete inom de områden som berör båda
våra grupper, något vi
säkert både kan ha stor
nytta och glädje av.
Jenny Gunnarsson
Ordförande SYG
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Övervikt, alkohol och IBD
– tre tunga ämnen på UEGW i Paris
I Paris hölls, under de sista dagarna i
oktober, Europas största möte för gastroenterologi.

S

torleken har betydelse, konstaterade
Professor Anthony Axon, president
i UEGF, i sitt inledningstal.
– För vår organisation innebär det att vi
kan ha ett mer omfattande program, och
för er innebär det att ni kan presentera
era data till en större grupp av kollegor,
förklarade han.
Anthony Axon syftade på att det var
hela 11 00 registrerade deltagare på United
European Gastroenterology Week –
UEGW – i Paris 2007. Det var rekord.
Man hade även fått 2 868 abstract
insända, vilket också var rekord.
Stort möte

Kongressen ägde rum i Le Palais des Congrès de Paris, som ligger centralt ett kvarter
norr om Triumfbågen.
Under de tre dagar som ägnades åt det
vetenskapliga programmet genomfördes
drygt 30 symposier. Dessutom lika många
s.k. ”Free paper sessions”, dvs. runt tio kortare föredrag samlade under en gemensam
rubrik, baserade på insända abstract.
Dessförinnan hade två dagar ägnats åt
postgraduate-kurser.
Lägg till sju satellitsymposier och 12
frukostmöten samt 20 lunchsymposier,
så kan man få en uppfattning om vad professor Axon menade med storlek.
Gastroenterologen som preventionist

Den första talaren som inledde efter själva
välkomstceremonin, var Professor JeanFrédéric Colombel, Frankrike.
Colombel sammanfattade de senaste
rönen kring IBD, som är en sjukdom
med kraftigt stigande incidens i Europa.
Behandlingen med Anti-TNF har revolutionerat terapin för Crohn’s sjukdom
och ulcerös colit.
Traditionellt behandlas dessa patienter enligt ”step-up”-principen – dvs. man
introducerar inte de nya läkemedlen
förrän dess att de andra visar sig inte räcka
till. Just nu diskuteras om man ska vända
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Christoph Beglinger

på detta – ”top-down” – därför att konventionell terapi innebär att flera patienter
hinner ådraga sig skador som komplicerar
sjukdomen. Debatten om vilket som är
den rätta hållningen pågår för fullt.
Fortfarande känner man inte till vad
som är den direkta orsaken till IBD, men
man har identifierat gener för sjukdomen.
Miljöfaktorer måste till, och exakt vilka
dessa är vet man fortfarande inte.
I sitt anförande var Colombel inne
på att han önskade sig en utveckling där
gastroenterologen får mer preventiva
arbetsuppgifter i framtiden – att tidigt
kunna identifiera patienter med IBD, och
därmed kunna sätta in behandling i tid.

Professor Christoph Beglinger, Schweiz,
talade om de psykologiska konsekvenser
som fetma för med sig.
– Obesa personer klassar sig själva
som socialt oattraktiva, och de antar att
andra talar illa om dem. De har svårare
att få anställning, och det finns doktorer
som behandlar dem nedlåtande, hävdade
han.
Övervikt och fetma har varit fokus för
forskning de senaste åren. Det har visat
sig att CNS spelar en avgörande roll när
det handlar om energiintag.
– Neuropeptider som cholecystokin,
GLP-1, peptid YY och grelin är viktiga
biologiska markörer som transporterar
information om födointaget till hjärnan,
fortsatte Beglinger.
– Grelin är faktiskt det enda ämne vi
känner till som signalerar till hjärnan att
vi ska äta.

Centrala nervsystemet styr födointaget

Varannan europé är överviktig, och var
femte är patologiskt fet. Detta förhållande
uppmärksammades särskilt i Paris.
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Han tillade att han var övertygad om
att dessa molekylärbiologiska forskningsresultat är mycket viktiga för att kunna
förstå problematiken kring fetma.
– Systemets komplexibilitet understryker vikten av att etablera en balans
mellan genetisk disposition och sociala,
vanemässiga samt miljömässiga faktorer, som samtliga påverkar kontrollen av
födointaget.
Intensiv forskning pågår för närvarande
för att fastställa de terapeutiska konsekvenserna av dessa nya rön i behandlingen
av fetma.
Leverskador av alkohol

Många människor i Europa ådrar sig även
leversjukdomar som orsakas av för stort
alkoholintag. Studier visar att särskilt
skadliga dryckesmönster sprider sig från
de norra delarna till alla delar av Europa.
Resultaten från en studie i 14 europeiska
länder visar att risken för cirrhos eller cancer
i levern ökar för män som dricker mellan
200 och 360 gram ren etanol i veckan under
en längre tid. För kvinnor är tröskeln ännu
lägre – mellan 100 och 180 gram.
Som referens kan nämnas att en liter vin
innehåller c:a 80 g och en liter öl c:a 40 g.
– Men bortsett från själva mängden
alkohol, så har även sättet man dricker den
betydelse, sa Professor Massimo Pinanzi,
från UEGW vetenskapliga kommitté.
– Supfesten – alltså när man snabbt
dricker stora mängder alkohol – kan
också leda till leverskador, även om inte
veckokonsumtionen överstiger tröskelvärdet totalt. Det beror på att leverns metabolism sätts ur spel, därför att den inte
klarar av att ta hand om ett så massivt
alkoholintag under så kort tid.
Ändå är det så att alla som dricker för
mycket inte får leversjukdom. För både
cirrhos och cancer spelar även den genetiska dispositionen en viktig roll. Ny
forskning visar att ett fel på DNA-segmentet som kontrollerar produktionen av
det anti-inflammatoriska proteinet interleukin-10, är en viktig faktor i utvecklandet av leversjukdom.
Transplantation kan visserligen komma
ifråga för patienter med alkoholrelaterad
leversjukdom, men Pinzani påpekade att
det inte är lösningen på problemet.
Siffrorna talar för sig själva: 8 000 dödsfall relaterade till alkoholinducerad lever-
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Bukens hjärna

Spiros Ladas

sjukdom äger rum årligen i Frankrike – i
USA är det 12 000. Det har uppskattats att
endast 6% av dem som riskerar att dö av
alkoholrelaterad cirrhos, kan bli föremål
för en transplantation.
Endoskopi utan större obehag

Det finns inte längre någon anledning att
vara rädd för endoskopi, hävdade Professor Spiros Ladas, Grekland.
Ny utrustning, med ultratunn videoendoskopisk teknologi, ger detaljerade
bilder från tarmkanalen utan att åsamka
patienten något större obehag.
– Dessutom har vi kapselendoskopi
för esofagus och tunntarmen, som inte
kräver att en slang ska penetrera kroppen,
fortsatte Ladas.
Moderna endoskop har i regel en tjocklek som ligger mellan 8 och 11 mm, och
nu finns det även ultratunna gastroskop
med en diameter på 5 mm som medger
smärtfri skopering via näsan.
Hur vanligt endoskopi har blivit, illustrerades med några siffror från Frankrike:
2,5 miljoner endoskopier utförs där per år.
Av dessa är koloskopi en av de vanligaste
undersökningarna, med drygt 1,1 miljoner
utförda årligen.
Under 2005 resulterade dessa 38 300
upptäckta fall av kolorektalcancer.
– 5% av den vuxna befolkningen kommer
att utveckla denna sjukdom, och 40% av
dessa kommer att dö av den, sa Ladas.
Men det går att förebygga denna utveckling med hjälp av screeningprogram.
– Ingen annan metod är lika framgångsrik som endoskopi när det gäller
att tidigt diagnostisera och ge preventiv
behandling mot kolorektalcancer!

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en
generell term som beskriver gastrointestinala symptom som man inte har funnit
någon organisk förklaring till ännu. De
som drabbas – och det gäller var femte
vuxen i Europa – får skilda symptom som
bl.a. krampartade magsmärtor, gasbildning, diarré eller förstoppning.
IBS, liksom andra matsmältningssjukdomar av odefinierbart ursprung, beror
troligen på störningar i det ”enterala
nervsystemet”, också känt som ”bukens
hjärna”.
Hela matsmältningskanalen, från esofagus till anus, är omgärdad av ett mycket
komplicerat system som omfattar mer
än 100 miljoner nervceller. Dessa har en
struktur som påminner om nervcellerna
i den vanliga hjärnan, och deras funktion är närmast identisk. Det är samma
signalsubstanser – serotonin, dopamin,
noradrenalin, glutamat och opiater – som
reglerar kommunikationen mellan dessa
celler i ”bukhjärnan” som i vanliga hjärnan.
– Så snart en person sväljer föda efter
att ha tuggat, tar det enterala nervsystemet
över alla matsmältningsprocesser, och till
största delen sker det autonomt, förklarade Professor Bruno Bonaz, Frankrike.
– Det är en stor uppgift, om man
betänker att under en 75-årig livstid så
smälter en normalperson ungefär 30 ton
mat och 50 000 liter vätska…
Det pågår ändå en livlig kommunikation mellan huvud och mage via nervus
vagus (även kallad tionde kranialnerven),
som fungerar som kommunikationskanal.
De flesta känner till denna länk via personliga erfarenheter – ilska går ofta ner i
magen och stress kan framkalla diarré för
att ta två exempel.
Man vet dock inte ännu vilka störningar
i det enterala nervsystemet som skapar
IBS. Man har dock konstaterat förändrade
nivåer av serotonin hos IBS-patienter. Det
kan vara en förklaring till problem med
avföring och/eller magsmärtor.
Lunchbuffé och diskussion om uc

På UEGW sker flera föreläsningar parallellt. En del av dessa äger rum i mycket
stora salar, andra i något mindre. Gemensamt för dem alla är att de är omgärdade
av avancerad audiovisuell teknik.
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Men man hade dessutom ett antal
lunchsymposium. Gastrokuriren var med
på ett som handlade om hur man ska
behandla svår ulcerös colit.
Det var ett annorlunda upplägg: Kring
lite mat ledde de två ordförandena, Professor Boris Vucelic, Kroatien, och Dr
Subrata Ghosh, Storbritannien, en interaktiv diskussion med deltagarna. Helt
utan teknik – till och med overheadapparaten var bannlyst!
Det skapade en stämning som uppmuntrade till frågor och debatt. Inledningsvis ställde Vucelic frågan om vad man
ska göra med en patient som just inkommit med misstänkt svårt skov av UC.
Diskussionen hamnade snabbt i hur
svårt det är med alla index för att bedöma
graden, och dessutom om att man måste
vara vaksam på att utesluta eventuella
andra diagnoser, som t.ex. infektion.
– Det är den ”Gyllene regeln”: Tänk på
andra möjliga diagnoser, sa Dr Vucelic.
Han citerade European Crohn’s and
Colitis Organization (ECCO) och deras
consensus för UC flera gånger under det
timslånga mötet.
– Är det en akut attack eller ett skov i
en kronisk sjukdom – ta reda på vilket!
Sätt sedan in en hög dos av steroider. Om
patienten svarar på behandlingen är allt
bra – då är det bara att fortsätta, sa han.
Men vad ska man göra om inte patienten svarar på steroider?
– På den fjärde dagen ska man då trappa
upp med antingen Cyclosporin eller Infliximab. Antingen eller – inte först den ena
och sedan den andra, sa Dr Vucelic.
Efter ytterligare 4–5 dagar är det sedan
dags att bestämma sig. Om inte patienten då blivit bättre, bör man utföra kolektomi.
Vid ett annat lunchsymposium som
leddes av Iris Dotan, Israel och Tom Öresland, Norge, diskuterades just tidpunkten
för kirurgi vid IBD.
– Det var många kirurger närvarande
som ansåg att de idag får patienterna för
sent, berättade Tom Öresland efteråt.
Minimalt invasiv kirurgi

Tom Öresland hade även en föreläsning
om laparaskopisk kirurgi vid IBD.
Han började med att redogöra för historiken bakom denna teknik: Den första
laparoskopiska cholecystectomin utför-
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des redan 1987. De första rapporterna om
tarmkirurgi kom på 90-talet.
– Idag har nästan alla operationer i bukhålan genomförts med minimalt invasiv
teknik, fortsatte Tom.
Fördelen med metoden är bl.a. att den
inte ger lika stora ärr, orsakar mindre
smärta, ger en snabbare tillfriskning, och
det har också visats i rapporter, konstaterade han.
– Men i takt med att man får bättre
data att jämföra metoderna med, kan
man också konstatera att skillnaderna
faktiskt inte är så stora. Dessutom ska
man komma ihåg att de flesta studier inte
är randomiserade – för det är svårt att
göra – samt att det rör sig om ett selektivt
patienturval!
Tom ansåg att den främsta fördelen så
här långt ändå är det inflytande tekniken
haft på konventionell kirurgi.
– Det har inneburit att den blivit mer
noggrann, samt även till bättre analgetika,
sammanfattade han.
Svensk President Elect

Bakom UEGW står paraplyorganisationen United European Gastroenterology
Federation (UEGF).
Den består i sin tur av sju s.k. Founding
members – olika specialistföreningar inom
gastroenterologi på europeisk nivå som
år 1988 tog initiativet till att bilda UEGF.
Syftet var att etablera ett årligt vetenskapligt europeiskt gemensamt möte. Förebil-

den var det amerikanska Digestive Disease
Week (DDW). Det första UEGW hölls
år 1992.
Under de följande åren har åtta nya specialistföreningar tillkommit – s.k. Associated members – som t.ex. European Crohn’s
and Colitis Organization (ECCO).
Idag är UEGF en professionell medicinsk federation som består av samtliga
större europeiska föreningar med inriktning på sjukdomar i matsmältningskanalen, inklusive esofagus, mage, lever,
galla, pankreas, inälvor och tarm. Organisationen drivs inte med ett ekonomiskt
vinstintresse.
Generalförsamlingen i UEGF består
av totalt 57 personer. Det är 21 delegater
utsedda av Founding Members, 16 delegater utsedda av Associate Members samt
20 europeiska regionala representanter.
De utgör det högsta beslutande organet
inom UEGF, och de utser i sin tur UEGFs
styrelse (Council).
I Paris utsåg generalförsamlingen professor Rolf Hultcrantz, Karolinska Institutet, Stockholm till President Elect. Rolf
tillträder på posten den 1/1 2008.
Enligt stadgarna ska den person som
valts till President Elect inneha den positionen under två år, för att sedan tillträda
som President för en ny period av två år.
Från och med 2010 kommer alltså UEGF
– för första gången – att ha en svensk ordförande!
Per Lundblad
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Inflammation och kolorektal cancer
Per-Olof Nyström, professor, överläkare och Martin Janson, med.dr., specialistläkare.
Kolorektal Kirurgi, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.

K

roppens immuno-inflammatoriska funktioner deltar också i
carcinogenesen. Kunskaperna har
kommit genom observationer ur flera perspektiv. Med blodkoncentrationen av Creaktivt protein som markör för graden av
inflammation är det idag relativt klart att
övervikt driver en kronisk inflammation
som ger metabolt syndrom, hjärtsjukdom
och stimulerar cancer i flera organ som
lunga, pankreas, esofagus, magsäck och
kolon. Kunskaperna är bäst utvecklade
ifråga om kolorektal cancer där incidensen
är förhöjd hos individer med kroniskt förhöjd CRP. Hos patienter med rejält förhöjd
CRP (>10 mg/ml) preoperativt är också 5årsöverlevnaden markant sänkt. Dessutom
tycks tumören hos några patienter kunna
driva en kliniskt väl synlig SIRS (systemic
inflammatory response syndrome) med klassiska fynd av letargi, anorexi, viktförlust
och laboratorieprover som visar hög CRP,
anemi och lågt albumin (se Fig. 1).
Kronisk inflammation är en motor i
gastrointestinal cancerutveckling, vilket
är välkänt för lokalt inflammerad mucosa
som vid ulcerös kolit eller esofagit. Det
som skall uppmärksammas här är att kronisk låggradig systemisk inflammation,
uttryckt som mätbar koncentration av
C-reaktivt protein i blodet, identifierar
individer med förhöjd risk för cancer samt
att de med högre CRP preoperativt har
en sämre prognos vid cancer.
C-reaktivt protein

CRP identifierades 1930 som ett plasmaprotein hos patienter med akut inflammation. Proteinet har sitt namn av att
det reagerade med C-polysackariden hos
Streptococcus pneumoniae. CRP uppträder i plasma som en cyklisk pentamer
med en storlek av 125 kDalton. Det är ett
akutfas-protein som bildas i levern som
svar på vävnadsskada. Alla kirurgiska
patienter har därför kraftigt förhöjd CRP
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postoperativt. Cirkulerande interleukin 6
(IL-6) från vävnadsskadan är den huvudsakliga signalen till levern att producera
CRP. CRP uppfattas som en opsonin i
det normala humorala försvaret. Proteinet är stabilt i frysta serumprover under
många år vilket påskyndat kunskaperna
om kronisk inflammations konsekvenser
därför att man i epidemiologiskt insamlade material kunnat gå tillbaks och mäta
CRP för att studera det senare cancerutfallet.
Blodkoncentrationen av CRP är omätbar hos friska men olika gränsvärden
används av olika laboratorier. På Karolinska sjukhuset är normalvärdet nu <3 mg/l.
Eftersom redan den nivån kan vara uttryck
för en kronisk inflammation används
supersensitiva mätmetoder ned till 0,1
mg/l för epidemiologiska studier i kardiologi och metabola sjukdomar. Fettet är en
mycket stor vävnadsmassa hos överviktiga.
Den är metabolt aktiv och förmodas driva
kronisk inflammation.
Vid akut sjukdom eller trauma stiger
koncentrationen av CRP inom några
timmar. Efter en operation toppar nivån
på andra eller tredje dygnet för att sedan
sjunka med ca 30% per dygn. Det förutsätter förstås att inga komplikationer tillstöter, i vilket fall CRP stiger på nytt. Vid
infektioner stiger CRP på motsvarande
vis men sjunker först sedan infektionsagens eliminerats med antibiotika eller av
kroppens försvar. Den kliniskt relevanta
frågan vid akut förhöjd CRP är inte att
fundera över bakterier utan över vilken
vävnad som skadats.
Kronisk inflammation och kolorektal
cancer

Sambandet mellan kronisk inflammation
och hjärtsjukdom är väl etablerat sedan
några år. Den kroniska inflammationen är
en belastning på många organfunktioner
vars kvarvarande kapacitet krymper över

Fig.1. SIRS, systemic inflammatory response
syndrome, förslogs 1992 ersätta det som
kliniker kallat för ”sepsis”. Vid den tiden hade
kliniska studier visat att infektionsagens ofta
inte kunde bevisas liksom att ”abakteriell
sepsis” hade en klinisk bild och prognos som
är oskiljaktig från en infektion. SIRS är det
kliniska uttrycket av en vävnadsskada med
olika genes. Ringarnas överlappning med SIRS
anger ungefär hur stor andel av patienterna
med diagnosen som utvecklar SIRS.

tiden. Med en akut SIRS kan organsvikten bli omedelbart synlig, som t.ex.
förhöjt kreatinin eller förmaksflimmer.
Observationer av anestesiologer visade
att förmaksflimmer var mycket vanligare
hos preoperativa patienter med kolorektal cancer än hos dem som opererades
för benign sjukdom. Den observationen kunde utvecklas. Dels visades i flera
studier att frekvensen flimmer är parallell med koncentrationen av CRP. Dels
visade åtminstone fyra epidemiologiska
studier från olika delar av världen, publicerade 2004–2006, att kolorektal cancer
är vanligare bland individer med förhöjd
CRP. Skillnaden var tydligast för fjärdedelen av populationen med högst CRP.
Den relativa risken för kolorektal cancer
är då 2–3 gånger förhöjd. I en nyss publicerad undersökning i JAMA1 av patienter
som genomgått koronarangiografi gjordes
också en koloskopi. Tarmundersökningen
visade en förhöjd förekomst av kolorektal
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Fig. 2. De återkommande
inflammationsvågorna,
uttryckt som CRP
koncentrationen, hos en
patient med SIRS av en
stor sigmoideumcancer.
Tidigt gjordes en avlastande loop-ileostomi
för att lugna SIRS inför
planerad neo-adjuvant
behandling. På grund
av inflammationen blev
patienten aldrig i skick
att tåla en onkologisk
behandling. Sista
inflammationsvågen
är bortopererandet av
tumören varefter CRP
normaliserades.

Fig. 4. CRP koncentrationen för patienten i
fallbeskrivningen.

cancer och högriskadenom hos patienterna med bevisad koronar angioskleros
(så högt som 18%). Tolkningen av dessa
olika studier är att kroniskt förhöjd CRP
är en markör för ökad cancerrisk.
Särskilt brittiska kirurger har visat att
5-årsöverlevnaden för koloncancer med
preoperativt förhöjd CRP (>10mg/l) är
sämre än för patienter med CRP under
gränsvärdet 2-4. Skillnaden är så stor som
ca 20% sämre långtidsöverlevnad för både
stadium I–III och stadium IV. Det är
det preoperativa värdet, som uttryck för
långvarig inflammation, som har betydelse medan postoperativ CRP saknar
betydelse. Man har även beräknat ett
riskindex för prognosen baserat på preoperativt CRP.
Patienter med akut koloncancer (ca
20% av alla) har en betydligt sämre långtidsöverlevnad än elektivt opererade.
Skillnaden förklaras inte av tumörstadium
men kan antagligen ses som ett uttryck
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för mycket vanligare preoperativ inflammation hos de akuta patienterna.
Mot bakgrund av vad som nu är känt
kring sambanden mellan CRP, fetma, diabetes, hyperlipidemi, hjärtsjukdom och
förtida död återstår att klarlägga i detalj
om det är dessa saker snarare än cancern
som förklarar den sämre prognosen. Det
är också viktigt att ytterligare klarlägga
risken för cancer hos patienter med metabol sjukdom eftersom det tycks identifiera
riskgrupper som bör screenas för kolorektal cancer. Förhöjd CRP med koronar
sjukdom kan vara en sådan grupp.
Inflammatorisk cancer

Förhöjd CRP preoperativt är vanligt hos
patienter med kolorektal cancer. Hos 95
patienter med känd preoperativ CRPkoncentration, som opererades på Karolinska Huddinge (2005–2006), hade 38%
CRP >10 mg/l med medelvärde 23 mg/l
och range 11–160 mg/l. Vi har särskilt

Fig. 3. Tumören hos en patient med cancer
SIRS. Notera nekrosen i tumörvävnaden.

intresserat oss för de få patienter som
har hög CRP (kring 100 mg/l) preoperativt. Hos några finns dokumenterad
hög CRP sedan flera veckor eller månader därför att de sökt som akutpatienter.
Det är vanligt att inflammationen går i
vågor och patienterna har sökt akut vid
sådana tillfällen och fått antibiotika för
förmodad infektion. Inflammationen går
emellertid inte över och diagnosen cancer
i kolon blir ställd på lokala symtom från
tarmen med anemi (se Fig. 2). Oftast har
cancern identifierats med datortomografi
av buken följt av koloskopi. Cancern är
ofta stor lokalt men ibland utan spridning
till körtlarna. Växtsättet ger ett aggressivt
intryck (se Fig. 3).
Fallbeskrivning

En 45-årig byggnadsarbetare infördes till
akuten sedan han kollapsat på arbetet.
Han berättade att han i flera veckor känt
sig tilltagande matt och hade magrat. Nu
orkade han inte längre. Han angav lokal
värk i höger del av buken sedan en längre
tid. Han var subfebril, gravt anemisk
med lågt albumin, leukocytos och CRP
340 mg/l. Datortomografi visade en stor
tumör i höger flexur utan några tecken
på spridning.
Följande dag opererades patienten,
men på grund av en stor fixerad cancer
utfördes bara en loop-ileostomi som förväntat skulle lugna patientens SIRS och
tillåta neo-adjuvant behandling för att
krympa tumören. Han utvecklade emellertid ett nytt skov av akut SIRS (se Fig.
4). Bedömningen gjordes att patienten
antagligen inte skulle förbättras till den
grad att han kunde tåla en meningsfull
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neo-adjuvant behandling. Fjorton dagar efter intagningen opererades patienten för att avlägsna cancern, som var omgiven av
inflammerad vävnad. Det sågs inget tumörgenombrott och ingen
perforation. Patienten återhämtade sig fort med normalisering
av CRP. Han kunde skrivas hem efter 6 dygn. Patolograpporten
visade T3N0M0R0 med 16 negativa körtlar. Två år senare är
patienten tumörfri.
Hur är systemisk inflammation en risk för kolorektal cancer?

Virchow observerade att cancer oftare uppstår i kroniskt inflammerad vävnad. Cancer vid ulcerös kolit och Barret’s esofagit
är välkända exempel för gastroenterologer och tarmkirurger.
Den förhöjda risken vid metabol sjukdom är mer komplex.
I en rapport i Gut 5 mätte författarna calprotectin i feces och
fann att äldre eller fetare personer har förhöjda koncentrationer.
Calprotectin är ett protein som avsöndras från leukocyter och
monocyter i inflammerad vävnad. Hypotesen är att hos äldre
och överviktiga finns oftare en kronisk låggradig inflammation
i kolons slemhinna. Det är etablerat att övervikt är korrelerat
till koloncancer, särskilt hos män, liksom att överviktiga har
förhöjd CRP. Ett rikligt fiberintag var förenat med lägre calprotectin i feces vilket också regelbunden motion var. Det är
svårt att förstå på vilket sätt motionen släcker inflammationen
i tarmmucosan men det är känt att regelbunden fysisk aktivitet
är förenat med lågt CRP. En tänkbar händelsekedja är att en
låggradig kronisk inflammation drivs av fettväven vilket ger
förhöjd CRP och aktivering av neutrofiler och monocyter som
avsöndrar calprotectin. Förhöjda nivåer av calprotectin i feces
är då ett resultat av tarmslemhinnans storlek och den relativa
tätheten av aktiverade neutrofiler i tarmen snarare än en primär
inflammation i mucosan, d.v.s. förhöjd CRP i blodet och förhöjd
calprotectin i feces kan vara parallella fynd hos personer med
kronisk systemisk inflammation.
Exakt hur sambanden ser ut för kronisk systeminflammation
och cancer kommer säkert att klarläggas de närmaste åren. Nu
finns det tre kliniskt viktiga observationer nämligen att kronisk
låggradig inflammation är förenad med en ökad risk för gastrointestinal cancer, att preoperativt förhöjd CRP vid koloncancer är
förenat med sämre långtidsprognos och att några patienter med
kolorektal cancer har en tumör som driver en cancer SIRS.
Litteratur:
1. Chan O, Jim M, Lam K et al. Prevalence of colorectal neoplasm
among patients with newly diagnosed coronary artery disease. JAMA
2007;298:1412-9.
2. McMillan D, Canna K, McArdle C. Systemic inflammatory response
predicts survival following curative resection of colorectal cancer. Br J
Surg. 2003;90:215-9.
3. Crozier J, McKee R, McArdle C. et al. The presence of a systemic
inflammatory response predicts poorer survival in patients receiving
adjuvant 5-FU chemotherapy following potentially curative resection
for colorectal cancer. Br J Cancer. 2006;94:1833-6.
4. Wong V, Malik H, Hamady Z, et al. C-reactive protein as a predictor
of prognosis following curative resection for colorectal liver metastases. Br J Cancer. 2007;96:222-5.
5. John B, Abulafi A, Poullis A, Mendall M. Chronic subclinical bowel
inflammation may explain increased risk of colorectal cancer in obese
people. Gut 2007;56:1034-5.
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Bengt Ihre-stipendium
Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr.
Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen,
som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands
eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, skall sändas till Dr Magnus Simrén och skall vara
honom tillhanda senast den 15 januari 2008.
Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF.
Till ansökan skall bifogas curriculum vitae, beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl,
samt intyg från institutionsföreträdare eller motsvarande om möjlighet att genomföra densamma.
För ytterligare information kontakta Magnus Simrén, vetenskaplig sekreterare,
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Adress: Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
e-post: magnus.simren@medicine.gu.se

Abstracts till Svenska Gastrodagarna
i Jönköping 7–9 maj, 2008
Deadline 29 februari 2008
För mer info se www.gastrodagarna.se
Resestipendier

Svenska Gastrodagarna
i Jönköping 7–9 maj, 2008

Härmed ledigförklaras tio resestipendier à 5 000 kronor för besök vid Svenska Gastrodagarna till
företrädesvis yngre läkare och ST-läkare i kirurgi eller medicinsk gastroenterologi.
Stipendiet utdelas till läkare, vilka är medlemmar i SYG, KIRUB eller
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, insändes tillsammans med enkelt curriculum vitae
senast den 31 januari 2008 till:
Dr Magnus Simrén
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
e-post: magnus.simren@medicine.gu.se

Kurser i Lund
Operativ övre gastrointestinal endoskopi
12–13 mars eller 12–13 november 2008
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Dag 1: Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa tumörer,
achalasi, strikturer samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna för endoskopisk mucosaresektion samt endoskopisk palliation vid cancer i form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Dag 2: Hands-on träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur, argonplasmakoagulation, injektionsbehandling med adrenalin-lösning, Histoacryl och fibrinlim, clipsbehandling, endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi, endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent..
Observera Goda basala kunskaper i OGD-skopi är
en förutsättning för deltagande!
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Monica Lundin-Hansson monica.lundin-hansson@skane.se
tel: 046-171893, fax 046-139776
Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare
Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Kungshusen Medicinska AB,  Baxter Medical AB

Bästa medlem!

Kära medlemmar i SEGP!

Det är åter dags att sammanställa material
till Gastrokuriren och jag känner efter lite
vad jag vill skriva om, vad är det som pågår
inom vårt område?
Hösten stora kongress var ju UEGW
i Paris och du kan läsa Eleonor Johnsons
reseberättelse. Att få uppleva en stor kongress är något väldigt speciellt och som
bonus ägde den rum i Paris i år.
Vårt möte ligger ju två dagar innan läkarnas och det ger ju oss stora möjligheter att
ta del av mycket. Jag tycker det är riktigt
bra att vi har en europeisk förening, vilket
ger oss möjligheter att dra nytta av varandras kunskaper och utvecklas tillsammans.
Ett stort arbete har gjorts för att få fram en
”Job Profile” och du kan här bredvid läsa
vår avgående svenska representant Solvig
Ljungströms artikel.
Nästa stora möte är SADE i Köpenhamn
och resestipendium från vår förening har
gått till:
Pia Bengtsson, undersköterska från
Skövde.
Annica Oldman, sjuksköterska från
Skellefteå.
Agneta Flink, sjuksköterska från Västervik.
Jag önskar att ni får några lärorika dagar
och att ni får det roligt.
Året går mot sitt slut och i vår förening
gör vi vissa moderniseringar.
Vi tänker på vår ekonomi och att det är
så mycket lättare att nå er.
Du kommer att få ditt medlemsbrev till
din e-postadress du uppgivit och du får
inget inbetalningskort mer.
Du får själv ordna din inbetalning till
SEGP Endoskopi & Gastroent pers bankgiro 5828–8945.
Det är viktigt att du skriver ditt namn
och din adress, så vi kan hitta dig. Avgiften är 200 kr och betalas senast 31 januari
2008.
Du som ännu ej anmält din e-postadress
gör det snarast.
Du som ej har eller vill ange din e-postadress meddela vår kassör Agneta Schedin.

I höst i när ESGENA (European Society
of Gastroenterology and Endoscopy
nurses and associates) har sin kongress
i Paris kommer jag att avgå som svensk
representant. Jag har tidigare i olika
sammanhang berättat om ESGENA och
arbetsgruppen som senare bildats, men
detta blir en liten avslutande sammanfattning.

Må så gott!
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek
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ag har varit med som svensk representant sedan det första informella mötet i
Oslo 1994 när tankarna på en europeisk
endoskopiförening föddes. Min bakgrund
för att komma med på det mötet var att
jag hade varit med och startat SEP 1988 i
Uppsala, då jag blev invald i den nybildade
styrelsen. De första åren var jag både föreningens sekreterare och kassör och jag blev
sedan omvald på olika positioner, även som
ordförande, under sammanlagt 10 år.
Efter mötet i Oslo medverkade jag i en
arbetsgrupp som de närmaste åren träffades
ett flertal gånger på olika platser i Europa för
att bilda en europeisk förening för endoskopioch gastroenterologisjuksköterskor. 1995 bildades en interimsstyrelse vid UEGW-mötet
i Berlin, och namnet ESGENA godkändes
av kongressdeltagarna. Jag blev invald i den
styrelsen. Året därpå höll vi själva i mötet
i Paris och vi blev officiellt en förening.
Jag blev omvald att stanna i styrelsen och
jag satt där i tre år innan jag gick över till
EENF, senare EEWG (ESGENA Education
Working Group) en arbetsgrupp som hade
bildats med 23 stycken representanter från
de europeiska länderna.
I EEWG har vi under årens lopp arbetat
med att först sammanställa vad det fanns
för utbildningar inom endoskopi i Europa,
allt från den grundläggande sjuksköterskeutbildningen och dess innehåll, samt specialistutbildningar och enstaka kurser. Efter
en genomgång av vad som fanns gjorde vi
en omfattande sammanställning, en så
kallad ”Job Profile”. Vårt dokument ”Job
Profile” finns översatt till svenska och finns
på SEGPs hemsida. En Job Profile, som alla
specialistgrupper för sjusköterskor har, skall
innehålla det man anser en specialistsjuksköterska ska kunna inom sin specialitet.
Detta är naturligtvis inte ett krav som vi
kan sätta upp, utan det ska ligga till grund
för vad man bör ta med när man ordnar allt
från enstaka kurser till hela utbildningar.

I EEGW fortsatte vi sedan med att skriva
ett stort dokument som är inne i slutfasen,
ett ”Core Curriculum”. Där har vi i detalj
gått in på och beskriver hur en universitetsutbildning inom endoskopi på ett år bör
vara för att ge universitetspoäng och vara
på EU-nivå. Först startade vi med att ta
kontakt med de stora internationella sjuksköterskeföreningarna och noga studera ett
stort antal Core Curriculum för andra specialistutbildningar. Detta dokument är snart
färdigskrivet och här ska man sedan kunna
ha hjälp att plocka ut detaljbeskrivningar
hur kurser och utbildningar kan byggas
upp, vilket förhoppningsvis leder till bättre
och fler utbildningar.
Mitt uppdrag har varit att, som enda
svenska representant i denna arbetsgrupp,
delta och följa hur man arbetar med utveckling av utbildning inom endoskopi i Europa,
så att vi i Sverige så småningom kan dra
nytta av dessa dokument. Min förhoppning
är att vi på sikt ska få en mer regelbunden
och enhetlig utbildning inom endoskopi på
flera håll i landet och att alla sjuksköterskor
som arbetar med endoskopi har specialistkompetens.
När jag nu avgår efter alla dessa år kommer
till min glädje Gunilla Strand att efterträda
mig som svensk representant. Dessa år har
varit oerhört lärorika, stimulerande och gett
mig många trevliga kontakter i Europa som
jag haft stor glädje av i många olika sammanhang, även privat. Nu när EEWGs två
stora projekt som jag varit med om är i
det närmaste klara, känns det naturligt att
lämna över till Gunilla. Riktigt vad EEWG
ska arbeta med under de kommande åren
är jag inte helt säker på, men att det finns
många tankar, planer, och stor kompetens
i den gruppen vet jag. Jag hoppas Gunilla
ska uppleva det lika stimulerande som jag
har gjort.

Solvig Ljungström
solvig.ljungstrom@ds.se
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UEGW i Paris 27–31 Oktober 2007

Jag vill börja med att tacka styrelsen i
SEGP, numera mina kollegor, för detta
stipendium. Fick reda på tidigt i våras
att jag skulle få åka till Paris nu i oktober. Några veckor senare blev jag invald
som vice ordförande i SEGP vilket hittills
har varit en utmaning, mycket nytt att
sätta sig in i och roligt att lära känna så
trevliga människor som Ingrid, Mirjam,
Agneta, Suzanne och Mona. Tack!

M

in resa började kl. 04.45 fredagen den 26/10 då jag tog taxi till
Arlanda flygplats. Ett litet äventyr i sig då taxin fick punka på motorvägen!
Den hjältemodiga chauffören sprang ut i
mörkret och kylan och gjorde ett snabbt
däckbyte och jag kom fram i god tid i alla
fall. Resten av resan gick problemfritt och
jag anlände till Paris tillsammans med mina
kollegor Margaretha Bouleau och Gunilla
Strand från Ersta. Vi irrade runt kongresscentret med våra väskor innan vi hittade rätt
gata där hotellet låg, väldigt nära faktiskt…
ca fem minuters promenad till kongressen,
skönt! Vi använde sedan fredagen till att promenera, åka tunnelbana och orientera oss i
stan, lite shopping blev det också. Tidigt i
säng efter denna ansträngande dag!
På lördag morgon kl. 09.00 avgick buss

från kongresscentret med en guidad tur av
Paris. Vi fick se allt ifrån Eiffeltornet och
Triumfbågen till Operan och Louvren. Paris
är verkligen en storstad, med betoningen
på STOR.
Efter lunch började föreläsningarna. Jag
valde att gå på Given Imaging’s workshop
om kapselendoskopier. Vi har ju ganska
nyligen börjat med detta på Ersta och jag vet
själv väldigt lite om ämnet eftersom det är
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våra tryck- och pH-sköterskor som är ansvariga för dessa undersökningar. Sjuksköterska Erik Herdes från Amsterdam pratade
om ämnet och visade bilder. Erik tolkade
alla bilder från dessa undersökningar och
markerade de bilder som var avvikande
och det var endast dessa bilder som läkaren
granskade. Det tog Erik ca 20 minuter per
patient att göra detta. Han hade tränat ett
par år nu. Jag tror att det kommer att bli så
hos oss på Ersta också. Läkarna har så pressat schema ändå och det är både roligt och
utmanande att få en sådan specialuppgift
som sjuksköterska. Erik berättade också, att
om de hittade en polyp i tunntarmen på en
patient så såg man till att samma sjuksköterska som gjorde kapselendoskopin också
var med vid den kommande dubbelballongenteroskopin, vilket gav trygghet och
kontinuitet för patienten.
Diskussion som uppstod mellan åhörarna
och Erik var vikten av tarmrengöring innan
kapselendoskopi. De flesta som lyssnade
var ense om att ingen speciell förberedlese,
förutom fasta, behövdes. Erik däremot var
av den åsikten att två liter Laxabon® var
nödvändigt. Några enheter hade använt
Laxabon® men sedan slutat och de märkte
ingen skillnad. Vi kom inte fram till någon
slutsats i detta ämne men det var en mycket
intressant föreläsning.
På lördagskvällen var det sedan Welcome

Reception på Le Méridien Hotel mittemot
kongressen. Det serverades varm och kall
buffé. Snittar, förrätter, varmrätter, franska
ostar och desserter. Det var dock inget speciellt uppträdande, ingen levande musik och
inga stolar, ståbuffé alltså med några få barbord utställda. Det kändes också som att det
var väldigt lite folk där. Fick senare höra att

det var drygt 500 sköterskor anmälda, vilket
jag inte tycker är så många, och att alla inte
hade anlänt i tid på lördagen för att komma
till denna mingelbuffé. Air France strejkade
nämligen! Kom tillbaka till hotellet mätt
men med värk i fötterna…
Söndagens föreläsningar hade ett brett spek-

trum. Morgonen började med ESGENA’S
Core Curriculum för endoskopisköterskor
och hur detta ska implementeras internationellt. Man vill ju att det ska bli en specialistutbildning med högskolepoäng, precis som
IVA- eller narkosutbildningarna. Det finns
idag för stora variationer i hur man lär upp
endoskopisköterskor i olika länder i Europa,
så nu skall ett gemensamt dokument och
gemensamma riktlinjer fastställas. Man har
inom ESGENA arbetat med detta under
en längre tid och är nu i princip klara. Vi
får se vad det utmynnar i för Sveriges del.
Lite oro och tankar uppkommer hos mig
och andra sköterskor jag pratat med. Ska
vi som arbetat många år behöva gå en ny
utbildning för att få papper på något som vi
redan gör? Ska vi ta nya studielån och skriva
uppsatser för att bli godkända? Om man
söker nytt jobb på annan enhet kanske man
inte kan konkurrera med någon som har
”rätt” utbildning? Ja, jag vet inte, men detta
är lite funderingar som jag har i alla fall.
Vidare på söndagen berättade Arezoo
Etezadi, sjuksköterska från Cardiff, om hur
varje endoskop med tillhörande knappar
var ett unikt ”set of equipment”. På deras
endoskopienhet slängde de px-hatten efter
varje undersökning. De använde engångsborstar. Varje set med knappar, tre stycken,
var instrumentbundna. Allt för att minska
risken för smittspridning och underlätta
spårning av densamme. De lade helt enkelt
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knapparna i en uppmärkt tesil med samma
nummer som på instrumentet. Instrument
och tesil följdes alltid åt. Fiffigt tycker jag!
Kostsamt kanske att slänga ca 50 px-hattar
och engångs-borst-kit per dag, som det
skulle bli hos oss på Ersta i alla fall. Men det
kanske blir så att vi måste alla göra lika i alla
länder. Jag tror att det bara är en tidsfråga.
Eftermiddagen fortsatte med två finska
sköterskor, Elina Mattila och Teija Liimatainen, som hade gjort en pilotstudie som
omfattade 20 patienter där de hade gjort
tidigt hembesök hos opererade colorektalpatienter. Detta hembesök gjordes av PAS två
dagar efter att patienten skrevs ut från sjukhuset. Detta fick patienterna att känna sig
tryggare i sin situation och de kände också
att de kunde gå hem tidigare från sjukhuset vilket också var syftet med hembesöket.
En större studie skall genomföras med fler
patienter.
Vidare handlade eftermiddagen om
omvårdnadsjournaler i Endobase från
Olympus®, som man hade infört på Södra
Regionssjukhuset Naestved i Danmark. De
hade ingen pappersjournal för endoskopisjuksköterskan längre. Verkar jättebra tycker
jag, men då måste man ha en dator på varje
undersökningsrum vilket vi inte har i dagsläget på Ersta. Hoppas det går att ordna så
småningom.
Jo, Corrigan från Leeds berättade om hur
de växlade personal mellan fyra endoskopienheter i stan. Man hade ett roterande
schema. I början hade det varit svårt då alla
gjorde olika men nu när det var inarbetat så
trivdes de utmärkt med detta. Tänk om vi
på Ersta skulle byta med SÖS, KS och S:t
Göran?...Vilken flexibilitet!
Michael Bretthauer, läkare från Oslo,
berättade om koldioxid istället för luft vid
endoskopiska undersökningar. Luft kan i
kombination med att man bränner polyper
orsaka en explosion i tarmen med perforation som följd. Det är väldigt ovanligt men
det förkommer. Han berättade också om ett
tiotal studier som gjorts där alla visat samma
resultat. Patienterna upplever mycket mindre
smärta efter coloskopi med koldioxid. 90%
av dessa patienter hade ingen smärta alls
direkt efter undersökningen medan 50%
av de patienter som undersökts med luft
hade måttliga till svåra smärtor flera timmar
efter sin skopi. Koldioxiden absorberas 160
gånger fortare i kroppen än luften som helst
vill ut den naturliga vägen. Vid dubbelballongenteroskopi kom man också 30% längre
i tarmen med koldioxid jämfört med luft.
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Dr Bretthauer tyckte att alla borde övergå till
koldioxid förstås. En kostnadsfråga kanske
men en självklarhet, som jag ser det, om
man ska tänka på patientens bästa.
Måndagen ägnade jag mycket åt att gå

runt på utställningen och se lite nyheter från
de olika företagen. Det verkar vara något
som kommer nu från olika firmor, att göra
engångsendoskop. Det fanns olika modeller
av detta, men allt är bara prototyper ännu
och inte helt godkända. Vi får se vad det
blir. Tänk att aldrig behöva diska ett endoskop mer...
Något som fanns och som verkade bra
för patienterna är Moviprep®. Detta är
ett tarmrengöringsmedel som verkar vara
så mycket bättre än Laxabon®. Patienten
behöver dricka två liter Mopviprep®, en liter
på kvällen och en liter på morgonen ca tre
timmar innan undersökningen. Efter varje
liter Moviprep® ska ca 500 ml klar dryck
intas. Dessutom kan patienten äta som vanligt fram till en timme före första dosen av
Moviprep®. Smaken på detta läkemedel är
citron, verkar ganska okej tycker jag. Flera
kliniska tester hade gjorts och rengöringseffekten var bättre än för både Laxabon® och
Phosphoral® och patienterna hade tyckt att
både mängden vätska och smaken var klart
godkänd.
Sammanfattningsvis var detta en kongress

med bra innehåll som väcker tankar och
diskussion. Tyvärr var det lite snålt tilltaget
med mat, fika, innehåll i kongressväskan
(inte ens en penna!) m.m. Ingen frukt, inget
godis, inget fikabröd och endast EN smörgås och EN flaska vatten till lunch. Någon
riktig invigning var det ju aldrig heller. Paris
är en fantastisk stad och jag kommer med
säkerhet att komma tillbaka! Tack för mig!
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