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vetenskaplige sekreteraren har ordet

Bästa Gastrokollegor!

N

u har mörkret definitivt tagit överhanden och det börjar bli
dags att ta fram adventsljusstakarna. Hösten är ofta en tid för
intensivt arbete och så har det också varit inom Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse. Vi har arbetat intensivt med att planera
för Gastrodagarna 2011, som kommer att gå av stapeln i Folkets Hus i
Umeå den 17–20 maj. Den lokala organisationskommittén leds av Åke
Danielsson och nästa års Gastrodagar kommer att bjuda på ett brett och
intressant program. Jag vill redan nu flagga för att fyra mycket meriterade
och namnkunniga personer har accepterat att komma som hedersföreläsare
för Gastrodagarna, nämligen Michael Manns, Fernando Azpiroz, Jelle
Haringsma och John Burns. Vi är mycket glada och stolta över att kunna
locka hit dem till vårt nationella möte.
I år har vi också satsat lite extra på det endoskopiska programmet och vi

kommer att erbjuda en hel dag (torsdagen) med symposier blandat med
vetenskap i ämnet endoskopi. Endoskopiutskottets ordförande Ervin Toth
har tagit en mycket aktiv del i planeringen i programmet och jag riktar
ett särskilt tack till honom för detta. En lärdom från tidigare Gastrodagar har också varit att ett relativt lågt antal ST-läkare är aktiva deltagare
på Gastrodagarna. Vi i SGFs styrelse tycker att det är olyckligt eftersom
Gastrodagarna erbjuder ett brett gastroenterologiskt utbildningsprogram
blandat med vetenskap på en bra nivå. Vi vill därför i år satsa lite extra
på ST-läkarna och kommer att erbjuda ett särskilt utbildningstillfälle i
samband med Gastrodagarna, en ST-läkarlunch, där ST-läkare kan komma
samman, skapa nätverk och diskutera fall. Vi vill stimulera kontakter
mellan prekliniska och kliniska forskare på Gastrodagarna. Som ett led i
detta arbete år har vi en särskild programpunkt tillsammans med den gastroenterologiska forskarskolan som leds av Johan Söderholm. Vi kommer
att erbjuda ett prekliniskt symposium för alla. Ett sätt att öka den vetenskapliga aktiviteten är att vi får många abstrakt inskickade till mötet och
doktorander, prekliniska forskare och ST-läkare som skickar abstrakt till
Gastrodagarna erbjuds en gratis registrering. Detta kan man ansöka om
redan när man lämnar in sitt abstrakt på hemsidan. Så sammanfattningsvis, mina vänner, är arbetet inför Gastrodagarna i full gång och jag vill
stimulera och uppmana er alla att själva börja arbeta med vilket abstrakt
just du skall skicka till Gastrodagarna. Det är ju ni, som deltar på Gastrodagarna, som faktiskt bidrar i högsta grad att göra mötet till det det är.
Det är också mycket glädjande att också i år via SGF kunna erbjuda ett

antal stipendier. Både annons för Mag-tarmfondens stipendier och information om Bengt Ihre-stipendiet hittar ni i det här numret av Gastrokuriren. Ni kan också läsa om dessa stipendier på SGFs hemsida och sista
dag för ansökan är den 25 februari.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt god advent.

Tänd många ljus, ät några pepparkakor för att
säkra er snälla sida och ta en eller annan mugg
glögg!
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Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare
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ANNONS

redaktören har ordet

Bästa läsare!

V

älkommen till årets sista nummer
av Gastrokuriren. Jag har goda förhoppningar om att ni kommer att
hitta artiklar som ni finner intressanta att
koppla av med mellan julbestyren och julklappshandlingen.
Temat för detta nummer är ”Nya terapier vid tarmsjukdom” och de tarmsjukdomar som berörs är IBD och IBS. Mycket
händer ju på dessa båda områden. Det är
spännande att följa utvecklingen och trösterikt för våra patienter där det ju inom båda
områdena finns grupper som vi idag varken

kan erbjuda läkning eller optimal symtomlindring utan oacceptabla biverkningar.
Jag hoppas också ni kommer att tycka
det är intressant att läsa om hur våra kollegor arbetar runt om i landet och serien
”Landet runt” startar nu med en presentation av Magtarmmottagningen i Falun.
Jag tar framöver gärna emot tips på andra
ställen i Sverige som skulle vilja presentera
sin verksamhet.
I detta nummer får ni också läsa om
den nystartade sjuksköterskeföreningen
FSGS som framöver kommer att få både

en stående sida i Gastrokuriren såväl som
en adjungerad plats i SGFs styrelse. Ett särskilt välkommen vill jag passa på att säga till
FSGSs medlemmar.
Slutligen har vi två
nyblivna medicine dok
torer som presenterar
sina avhandlingar i detta
nummer.
Trevlig läsning!

Charlotte Höög

Nationella IBD-registret

D

et nya nationella IBD-registret,
SWIBREG, har sedan 2010 en ny
plattform och utseende. Registret administreras av företaget Health Solution som också har hand om det svenska
HIV-registret (INFCare). SWIBREG valde
Health Solution som leverantör då bolaget
uppfyllde de kriterier som ställts upp av
registrets styrgrupp och dessutom hade ett
konkurrenskraftigt anbud.
SWIBREG har en styrgrupp som består
av representanter från svensk gastroenterologisk förening (6 st), svensk förening för
kolorektalkirurgi(3 st), samt från barnläkarföreningens gastro-sektion. Registerhållare
är Pär Myrelid, kolorektalkirurg verksam i
Linköping
Fram till 1 Juli 2010 hade sammanlagt
11421 patienter registrerats varav 202 (1,7%)
barn (<18 år). På vuxensidan har Sahlgren-

Swibreg – % med viss IBD-diagnos

Diagnos

K50 Mb Crohn     K51 Ulcerös Kolit    K52.8-9 Annan kolit

ska, Linköping, Malmö, Lund, och Borås
flest registrerade patienter. Idag sköts de
flesta IBD-patienter utan att läggas in på
sjukhus. Socialstyrelsens öppna databas visar
dock att antalet patienter som sjukhusvårdas
inneliggande med diagnoserna Mb Crohn

eller Ulcerös kolit är ca 4000 per år (år 2008:
3916, år 2005: 3963; år 2002: 3978).
Mb Crohn-diagnosen K50 var registrerad hos 3625 patienter (31,7%), och
Ulcerös kolit K51 hos 4826 patienter
(42,2%). Övriga hade diagnosen K52.8–9.
I SWIBREG finns även möjligheter att
registrera uppgifter om kirurgi, rökning,
sjukhusvård, sjukfrånvaro och läkemedel.
Strax över 2000 patienter har någon kirurgi
registrerad, vilket motsvarar 17,5%.
För IBD-styrgruppen
Jonas Ludvigsson, Örebro
Hans Strid, Göteborg
Pär Myrelid, Linköping

PS. Att registrera patienter i IBD-registret är
gratis. Kontakta Pär Myrelid, gastrokliniken
i Linköping för att få användarnamn och
lösenord: Par.Myrelid@lio.se

Bengt Ihre-stipendium 2011
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 och delas ut i samband
med Svenska Gastrodagarna i Umeå i maj.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, skall skickas via e-post till Annika Bergquist och skall vara henne tillhanda
senast den 25 februari 2011.
Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF.
Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och
curriculum vitae.
För ytterligare information kontakta Annika Bergquist, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening.
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 144 86 Stockholm. e-post: annika.bergquist@ki.se
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uegw 2010 i barcelona

Rapport från UEGW 2010 i Barcelona
Mer än 14 000 deltagare kom till världens
näst största gastroenterologiska kongress – United European Gastroenterology Week.
Årets möte hölls i Barcelona, och nästa
år är det i Stockholm som konferensen
kommer att gå av stapeln.

G

astrointestinala sjukdomar, som
ofta är kroniska och som flera miljoner människor i Europa drabbas
av, representerar ett stort socioekonomiskt
problem.
Behandlingen av dessa patienter är ofta
tidsödande, och står för ungefär tio procent
av de totala kostnaderna för vård på sjukhus
i Europa.
Dessutom ger de kroniska krämporna
andra effekter – som t.ex. arbetslöshet – och
därmed utgör de även en börda för socialförsäkringssystemen.
Detta påpekade professor Lars Agréus vid
UEGW i Barcelona.
15 procent lider av IBS

Så kallade funktionella störningar, där
man inte kan finna organiska orsaker och
som manifesterar sig som återkommande
matsmältningsstörningar – t.ex. IBS – är
väldigt vanligt förekommande och utgör
ett stort folkhälsoproblem, fortsatte Lars.
Han uppskattade att så många som en av
tre vuxna i Europa drabbas vid något stadium i livet.
– Livskvaliteten för dessa patienter är
försämrad i samma utsträckning som för
patienter med andra allvarliga sjukdomar,
som t.ex. svår hjärtsvikt, konstaterade Lars.
Femton procent av den vuxna befolkningen lider av IBS-symptom. Detta kan
yttra sig som krampartade smärtor i magen,
illamående, diarré eller förstoppning. Läkemedelsbehandling ger oftast inte något
resultat för dessa patienter.
– Men avslappningsteknik, hypnosterapi
och akupunktur kan användas för att ge
lindring av smärta, och även åstadkomma
ett förbättrat välmående generellt. Behandlingen måste bli bättre, så att patienterna
kan delta i det vardagliga livet igen. Något
som idag kan vara omöjligt för dem på
grund av deras sjukdom.
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Ett av de viktigaste folkhälsoproblemen

Detsamma gäller för de 2,5 miljoner IBDpatienter som finns i Europa. Deras antal är
i stigande, och de för ofta en socialt tillbakadragen tillvaro, påpekade Lars.
– Mellan 30 och 40% förlorar sitt arbete
pga. sjukdomen och dess konsekvenser. De
som drabbas vid unga år får ofta avbryta sina
studier.
Trots att det idag är möjligt att lindra
symptomen för IBD med hjälp av de nya
antiinflammatoriska läkemedlen, går det
ofta för lång tid fram till dess att de sätts in.
– Kunskapen om kroniska inflammationssjukdomar är ofta begränsad hos befolkningen, men dessvärre också hos läkare. För
sent ställda diagnoser, resulterar i en ickeoptimal terapi, sa Lars.
Han tillade också att en försening av effektiv terapi kan åstadkomma irreparabel skada
hos patienten, och som en konsekvens därav
nödvändiggöra långtgående operationer.
– Höga indirekta kostnader blir därför
resultatet, och dessa kostnader är vanligtvis
signifikant högre än de direkta kostnader
som sjukdomen orsakar.
10 procent var den siffra som Lars nämnde
inledningsvis, och han menade att den summerade mycket av problematiken.

Lars Agréus

– 10% av alla de läkemedel vi förbrukar i
Europa är för gastrointestinala sjukdomar.
Dessa sjukdomar står även för 10% av alla
inläggningar på sjukhus.
Här ligger den framtida utmaningen.
– Gastrointestinala sjukdomar utgör
alltså ett av de viktigaste allmänna hälsoproblemen i Europa. Därför måste vi intensifiera vår forskning, och förbättra vården för
dessa patienter. Vi måste dessutom bli bättre
på att informera allmänheten, ansåg Lars.
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Guido Costamagna

Liten risk för perforation

Professor Guido Costamagna talade om
risken för perforation vid endoskopisk
undersökning.
– Det händer väldigt sällan, men det
händer, sa han inledningsvis.
Risk för perforation vid diagnostisk
endoskopi av övre GI är mycket liten, 0,6%.
Den ökar dock när man ska göra ett ingrepp
– studier pekar på ungefär 6%.
– Akut perforation av esofagus kan vara
livshotande och måste därför handläggas
aggressivt för att reducera mortalitet och
förebygga komplikationer, fortsatte Guido.
Han tryckte på vikten av multidisciplinära team, där kirurg, endoskopist, röntgenolog och IVA-specialist ingår, för att ta
hand om patienten om en perforation sker.
– Vi har fått bra verktyg – här i Barcelona
har ett clip som endoskopiskt kan sluta ett
hål på mellan 1–1,5 cm, presenterats.
Guido hoppades också att vi inom en
snar framtid även ska kunna utföra suturer
endoskopiskt.
Kalla alltid på kirurgen

En stor studie som inkluderade mer än
25 000 diagnostiska koloskopier, pekar på
att risken för perforation av kolon i samband med dessa är ännu lägre – 0,2%.
I samma studie genomfördes polypektomier på över 6 000 patienter och frekvensen
för perforationer vid dessa var så låg som
0,32%.
Kirurgen bör alltid kallas när en perforation av kolon sker, även om det ibland går
att handlägga dessa patienter utan kirurgi,
fortsatte Guido.
– Att undvika perforation måste vara
grundläggande för alla som utför endoskopier. Därför är det viktigt att man inför varje

8

Marina Berenguer

Helena Cortez-Pinto

skopi noga överväger dess risker mot de fördelar som proceduren ger. Vikten av träning
kan inte överskattas, och det är också synnerligen viktigt att man innan informerar
patienten – och dennes familj – noga om de
risker endoskopin innebär, avslutade han.

terapeutiskt värde. Det är alltså fortfarande
denna teknik som är golden standard för
tunntarmsenteroskopi, konstaterade Andrea.

Dubbelballong
fortfarande golden standard

Mera endoskopi: Introduktionen av dubbelballongenteroskopi var ett genombrott
som möjliggjorde att både kunna se, och
även utföra vissa ingrepp, inne i tunntarmen. Professor Andrea May kunde berätta
om en ny teknik – enkelballongenteroskopi
– och presenterade även den första randomiserade studien där man jämfört de båda
teknikerna.
– Det allra första genombrottet för tunntarmsendoskopi var kapselendoskopin. Med
hjälp av kapseln kunde vi diagnostisera, men
däremot inte ta några biopsier, sa Andrea.
Dubbelballongenteroskopin däremot ger
både diagnostiska och terapeutiska möjligheter.
– Nästa steg var alltså enkelballongenteroskopi. Idén bakom tekniken är att den ska
vara snabbare och enklare att genomföra.
Därför bestämde man sig för att genomföra en studie på 100 patienter – 50 randomiserades till varje grupp – som genomgick
enteroskopi. De som utförde undersökningen hade minst erfarenhet av 50 tidigare
dubbelballongundersökningar.
Alla undersökningarna utfördes framgångsrikt, och utan några allvarliga komplikationer. Man fann att visserligen att
tidsåtgången för enkelballongundersökningarna var lägre, men inte särskilt mycket.
– Vi fann också att dubbelballongundersökningarna gav ett högre diagnostiskt och

Lyckad kombination

En kombination av laparoskopisk kirurgi
och Fast-track (ERAS) är det effektivaste
sättet att få bästa möjliga utfall av kolorektal
kirurgi.
Det hävdade Professor Abe Fingerhut,
och han uppmanade därför kolorektalkirurger att anamma denna kombination av
terapier.
Han presenterade kort flera studier som
bekräftat de båda teknikernas effektivitet
var för sig, och fortsatte med att beskriva en
färsk prospektiv studie från 2010 där man
granskat vad som sker om man kombinerar
dem.
Studien omfattade totalt 117 patienter,
där man jämförde ERAS-protokollet med
traditionell postoperativ vård på patienter
som genomgått öppen alternativt laparaskopisk kolorektal resektion.
– I denna studie klargjordes tydligt fördelarna med Fast-track och laparoskopisk
kirurgi kombinerat, sa Abe.
Mellan tre och fyra
miljoner nya smittade varje år

Nya antivirala läkemedel – STAT-C –
kommer att förbättra prognosen för flera av
de mest terapiresistenta Hepatit C-patienterna. Akronymen står för Specifically Targeted Antiviral Therapy for Hepatitis C.
– De ger sig på enzymer som behövs för
reproduktionen av HC-virus (HCV), berättade Professor Marina Berenguer.
Man uppskattar att minst 20% av patienter med kronisk HCV utvecklar cirrhos –
men processen kan ta mellan 10 och 20
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Det enda som avgör är mängden alkohol
man dricker, svarade Helena.
Nätverkande

European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) genomförde ett extra möte med sin
generalförsamling i Barcelona. Orsaken var att besluta om viktiga förändringar i ECCOs
struktur. Daan Hommes (t.v) är President i ECCO, här med Leif Törkvist som är Sveriges
nationella representant i organisationen.

år. Därefter utvecklar en liten del av dessa
patienter levercancer.
– Tidig upptäckt och en effektiv eliminering av HCV är viktigt om vi ska skydda
levern och förebygga dessa potentiellt dödliga sjukdomar, fortsatte Marina.
Man uppskattar att det idag finns 170
miljoner människor som är smittade med
Hepatit C i världen idag. Varje år smittas
ytterligare mellan tre och fyra miljoner individer. Marina påpekade att man med dessa
nya läkemedel – till skillnad från Hepatit
B – kan eradikera viruset.
– Allt som behövs för att påvisa HCV är
ett enkelt blodprov. Vi hoppas att STATC-behandling kommer att bli inkluderat i
rekommendationer och guidelines för professionella organisationer nationellt och
internationellt, summerade hon.

liteten sjönk med 50% efter ett år, och med
mer än 80% efter fem år!
Information och utbildning har inte
visat sig effektivt. Därför ansåg Helena att
det gäller att reducera själva tillgången på
alkohol.
– Vi vet också att det finns en stark korrelation mellan pris och konsumtion. Ökad
taxering av alkohol leder till minskad konsumtion.
Därför ansåg hon att det är dags att bruka
samma strategier mot alkohol som man idag
tillämpar mot rökning.
Från publiken kom en fråga om det
spelade någon roll vilken sorts alkohol man
drack.
– Det finns inga studier som visar på det.

Även sjuksköterskor var på plats i Barcelona.
I vimlet träffade Gastrokuriren FSGS ordförande Susanna Jäghult. Vi frågade henne
vad hennes intryck var efter tre dagar.
– Framför allt att mötet är så stort, svarar
Susanna.
Hon anser generellt att en del av det som
presenterades var nytt, men även att en del
annat inte var det.
– Jag har koncentrerat mig på IBD-programmet, eftersom det är det som intresserar mig mest, förklarar hon.
Hon nämner ett symposium som handlade om Immunsupprimerande terapi för
Crohns sjukdom – när, var hur?
– Det var väldigt bra. Flera föreläsare
belyste frågeställningen om behandlingen
av CD från olika synvinklar. Det gav en bra
översikt, tycker Susanna.
Programmet i Barcelona löpte i upp till
15 olika, parallella spår, vilket på ett sätt
är positivt, men det innebär också att det
ibland blir svårt att välja vad man skall gå
på, tillägger hon.
Möjligheten att skapa nätverk när så
många träffas är också goda.
– En dansk sjuksköterska som forskar
– Palle Bager – har skapat ett nätverk för
sjuksköterskor som bedriver egen forskning
i Sverige, Norge och Danmark. Vi var åtta
sjuksköterskor som träffades här i Barcelona, och vi beskrev våra projekt för varandra. Redan då hittade vi samarbetsformer
– och vi kommer att fortsätta att ha kontakt,
avslutar Susanna.
Per Lundblad

Samma strategi
mot alkohol som mot rökning

Levern stod också i fokus för Professor
Helena Cortez-Pintos föredrag om alkohol.
– Alkohol står för en tredjedel av de fall
av cirrhos som leder till levertransplantation
i Europa, berättade hon.
Det finns en stark korrelation mellan
alkohol och cirrhos. Flera historiska exempel
illustrerar att en förändring i tillgängligheten
för alkohol också leder till en korresponderande förändring i incidensen för cirrhos.
– Ett sådant exempel är Paris under andra
världskriget, då konsumtionen av alkohol
sjönk med 80%. Effekten det hade på dödligheten i cirrhos var spektakulär – morta-
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Ny behandling vid ibs

Behandling vid IBS – vad väntar i framtiden?
Irritable bowel syndrome (IBS) är en av de
vanligaste diagnoserna inom gastroenterologin. Sjukdomen är relaterad till stora
kostnader för samhället och stort utnyttjande av sjukvårdsresurser.

P

revalensen i samhället ligger mellan
12–15%. Många har så lindriga
symtom att man inte söker sjukvård
för sina besvär. De som söker sjukvård har
oftast mer uttalade symtom och negativ
inverkan på livskvaliteten. Omhändertagandet av IBS-patienter idag bygger till
stor del på en bra konsultation. Kunskap
om sjukdomen samt livsstilsfaktorer som
kosthållning och fysisk aktivitet är viktiga
hörnstenar i behandlingen. Betydelsen av
patientutbildning (”IBS-skola”) har nyligen
styrkts med såväl kvantitativa som kvalitativa data.
I Sverige har det så här långt inte etablerats någon regulatoriskt godkänd läkemedelsbehandling för IBS. Behandlingen
har inriktats på att lindra delsymtom som
diarré, förstoppning, smärta och uppblåsthet. Traditionellt används bulkmedel och
makrogoler (Movicol®, Forlax®) vid förstoppning. Vid buksmärta ges kramplösande läkemedel (Papaverin®, Egazil®). Vid
diarré används loperamid och gallsaltsbindare (Questran®, Lestid®). Uppblåsthet är ett
svårbehandlat symtom där ofta behandling
med dimetikon provas. Gemensamt för
dessa preparat är att de inte har någon aktuell dokumentation för behandling av IBS.
Läkemedelsgrupper som tricykliska antidepressiva (TCA) och selektiva sertoninåterupptagshämmare (SSRI) kan ofta ge en god
symtomlindring. Metaanalyser på studier
av dessa läkemedelsgrupper har visat god
effekt vid behandling av IBS (NNT 3-5).
Att på detta sätt ge en symtommodifierande
läkemedelsbehandling kan många gånger
vara till stor hjälp för patienten.
Även psykologisk behandling som hypnoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT)
har visat sig ha en plats vid IBS-behandling.
Psykologisk behandling har dock ej fått
någon stor spridning, detta framförallt på
grund av brist på terapeuter.
Det finns och har funnits ett stort intresse
från läkemedelsindustrin att hitta läkeme-
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del för behandling av IBS. Ett stort problem vid framtagandet av nya läkemedel
är att etiologin för IBS ej är helt klarlagd
och att det inom IBS-gruppen sannolikt
döljer sig olika etiologier hos olika undergrupper. Då sjukdomen i sig är ”ofarlig” har
också den regulatoriska myndigheten stora
krav på säkerhet och effekt när det gäller
registrering av nya IBS-läkemedel. För ca
10 år sedan lanserades två nya läkemedel
inriktade på tarmens serotoninreceptorer.
Alosetron – en selektiv 5-HT 3 receptor
antagonist med indikationen diarré dominerad IBS (IBS-D) hos kvinnor som fick
stor spridning i USA. Det visade sig så
småningom att sådan behandling i sällsynta
fall orsakade ischemisk kolit med allvarliga
konsekvenser. Läkemedlet kan fortfarande
förskrivas i USA under stora restriktioner
men kan ej förskrivas inom EU. Vid samma
tid lanserades också Tegaserod (Zelmac®) –
en selektiv 5-HT 4 receptor agonist med
indikationen förstoppningsdominerad IBS
(IBS-C). Efter lanseringen visade det sig att
patienter med pågående hjärt-kärlsjukdom
kunde försämras av behandlingen. Detta
ledde till att läkemedlet belades med starka
restriktioner för förskrivning i USA och ej
blev aktuellt för fri förskrivning inom EU.
Läkemedlet kan förskrivas på licens i Sverige
till kvinnor med IBS-C mellan 18–55 år där
etablerad hjärt-kärlsjukdom eller riskfaktorer för sådan sjukdom ej föreligger.
Var står vi då idag? Det finns många nya
intressanta läkemedelsgrupper i ”pipeline”.
Detta gäller framförallt för IBS-C. Jag
kommer att beskriva några av de läkemedel
som i dagsläget ser mest lovande ut.
Att optimera användandet av psykologisk
behandling vid IBS kan öka tillgängligheten
för behandlingsformen. Jag har därför bett
Brjánn Ljótsson, legitimerad psykolog och
doktorand att delge resultat från de studier
som nyligen presenterats gällande Internetförmedlad KBT som behandling vid IBS.
Dessa resultat beskrivs i en annan artikel i
denna tidning.
Sekretionsstimulerande läkemedel

Linaclotide (1) – en guanylat cyklas-C (GCC)
receptor agonist, en stabil peptidanalog till
guanylin och uroguanylin. Läkemedlet sti-

mulerar GCC-receptorn och ökar halten
intracellulärt och extracellulärt C-GMP.
Detta leder till hämning av afferenta smärtsignaler samt aktivering av kloridkanaler
som ger ökad sekretionen i tarmen. Således
har läkemedlet potential att minska såväl
smärta som förstoppning. Både behandling
av kronisk förstoppning (CC) och IBS-C har
undersökts i Fas 3-studier. Vid kronisk CC
ses goda resultat med signifikant ökning av
spontana tarmtömningar jämfört med placebo (p<.0001). Vid IBS-C ses signifikant
effekt på såväl förstoppning, uppblåsthet och
buksmärta vid jämförelse mot placebo. Läkemedlet har i studierna tolererats väl. Diarré
är den vanligaste biverkan och drabbar cirka
15%. I studierna har 4% av deltagarna avbrutit behandlingen på grund av denna biverkan.
Lubiprostone (2) – en kloridkanals (CIC2) aktivator. Läkemedlet ökar vätskesekretionen i tunntarmen via aktivering av
kloridkanaler. Tunntarms- och colontransit
påskyndas av läkemedlet men ingen ökad
motorisk aktivitet kan uppmätas varför
effekten tros bero på enbart ökad sekretion.
I placebokontrollerade studier har läkemedlet en signifikant effekt på såväl antal
spontana tarmtömningar som buksmärta
och uppblåsthet. Läkemedlet är godkänt i
USA under varunamnet Amitiza®. Indikationerna är CC (24 mikrogram x 2) och
IBS-C hos kvinnor över 18 år (8 mikrogram x 2). Läkemedlet är ännu ej godkänt
av regulatoriska myndigheter inom EU och
således ej tillgängligt för förskrivning i Sverige. Illamående och diarré är de vanligaste
biverkningarna.
Serotoninerga läkemedel

Prucalopride (3) – en starkt selektiv 5-HT
4 receptor agonist. Stimulering av receptorn leder till effektiviserad tarmmotorik.
Läkemedlet stimulerar receptorn mycket
selektivt och man har inte (till skillnad
mot Tegaserod och Cisaprid) sett någon
ökad risk för kardiovaskulära biverkningar.
Läkemedlet saluförs under namnet Resolor®. I placebokontrollerade studier har
läkemedlet en signifikant effekt på antalet spontana tarmtömningar. Primär endpoint i dessa fas 3-studier har varit minst
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tre kompletta, spontana tarmtömningar/
vecka i genomsnitt under en 12-veckors
behandlingsperiod. Poolade data från 3
studier (n=1284) visar att detta uppnås av
nästan 25% i behandlingsgruppen jämfört
med cirka 10% i placebogruppen (p<0.001).
Man noterade också att 75% av patienterna
i behandlingsgruppen ökade antalet spontana tarmtömningar med minst 1/vecka.
Preparatet har i studier tolererats väl, de
mest frekvent rapporterade biverkningarna
är diarré, buksmärta, huvudvärk och illamående. Dessa biverkningar var mest framträdande vid behandlingsstart för att sedan
minska betydligt i frekvens. Läkemedlet är
godkänt inom EU för kvinnor med CC där
annan behandling ej är tillräcklig (2 mg
1x1). Prucalopride kan förskrivas i Sverige.
Läkemedlet är ännu ej studerat för IBS-C
men man kan förmoda att en indikationsglidning mot denna diagnos är att förvänta.
Ramosetron (4) – en selektiv 5 HT-3 receptor antagonist. Genom blockering av 5 HT
3 receptorer i tarmen minskar smärtkänslighet, sekretion och motilitet. Indikationen
är IBS-D (5 mikrogram x 1). I två dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studier på sammanlagt knappt 1000
patienter med IBS-D rapporteras god effekt
på såväl diarré som buksmärta. Preparatet
tolererades generellt väl. Effekten var likvärdig för män och kvinnor. Biverkning i
form av förstoppning var mycket mindre
frekvent (ca 5%) jämfört med Alosetron
där förstoppningsfrekvensen låg på nästan
30%. Detta kan indikera att risken för
ischemisk kolit som allvarlig komplikation
till Ramosetron är lägre än för Alosetron.
Större studier behövs dock för att studera
detta då komplikationen även vid Alosetronbehandling är ovanlig.
Gallsaltsmodulerande läkemedel

Ileal bile acid transporter (IBAT) antagonist
– A3309. Minskar återupptaget av gallsalter
i den distala delen av ileum vilket leder till
inducerad gallsaltsmalabsorption och ökat
utflöde av gallsalter i colon. Detta leder sin
tur till minskad reabsorption av vätska i
colon och en positiv effekt på förstoppning.
Tidiga studier har visat snabbare colontransit, förbättrad avföringskonsistens
samt ökat antal spontana tarmtömningar.
I en nyligen presenterad randomiserad,
dubbelblind, placebokontrollerad studie
(Simrén et al abstract UEGW 2010), med
30 patienter med CC designad för att

G a s t r okuriren 5 • 2010

Tabell. Nya läkemedel vid IBS.

CC=kronisk förstoppning,
IBS-C = förstoppningsdominerad IBS,
IBD-D= diarré dominerad IBS,
non IBS-C = icke förstoppningsdominerad IBS

undersöka säkerheten, tolerabiliteten och
de famakodynamiska/farmakokinetiska
egenskaperna hos läkemedlet, konstaterades att läkemedlet var säkert, väl tolererat
och hade en dosberoende inhibering av
IBAT. Trots ett relativt litet antal deltagare
sågs en signifikant ökning av antalet spontana tarmtömningar i behandlingsgruppen
där ökningen i medeltal var 3,3 spontana
tarmtömningar/vecka . I placebogruppen
var ökningen endast var 0,6 spontana tarmtömningar/vecka (p< 0.05). Läkemedlet
utvärderas i första hand för behandling
av CC men kan också vara ett potentiellt
läkemedel vid IBS-C.
Chenodeoxycholate (CDC) – Ett gallsalt som
ökar sekretionen och har motorikstimulerande egenskaper på colon. I Randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade
studier av kvinnor med IBS-C har peroral behandling med CDC i doserna 500
och 1000 mg visats att colontransittiden
förkortades och att förstoppningssymtom
signifikant minskar i behandlingsgrup-

pen. Fortsatta större studier av CDC som
behandling vid CC och IBS-C planeras.
Colsevelam – en gallsaltsbindare som verkar
tolereras bättre av patienterna än traditionella gallsaltsbindare som cholestyramin.
I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av patienter med
IBS-D sågs en förlängning av colontransit
samt en positiv effekt på tarmtömning och
avföringskonsistens i behandlingsgruppen.
Fortsatta större studier av Colsevelam vid
IBS-D planeras.
Anibiotika

Rifaximin® (5) – ett semisyntetiskt rifamycinderivat som absorberas i tarmen i mycket
liten utsträckning (< 0,4%). Läkemedlet
finns registrerat i USA för ”turistdiarré”
orsakad av E-coli samt för leverencefalopati. Läkemedlet har uppvisat få biverkningar och studier har visat liten risk för
antibiotikaresistens. Läkemedlet undersöks nu för Icke förstoppningsdominerad
IBS (non IBS-C). Verkningsmekanismen
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tänks vara en normalisering av en ofördelaktig tarmflora som kan ligga till grund för
IBS-symtomen. Nyligen presenterades fas
3-studier med nästan 1300 deltagare. Här
rapporteras efter 2 veckors behandling med
Rifaximin 550 mg 1x3 vs placebo ”adequate
relief ” av IBS-symtom av 40,7% resp.
31,7% av patienterna (p=.0008) . När det
gäller uppblåsthet ses också en signifikant
skillnad mellan behandlings- och placebogrupp. Det finns också indikationer på att
behandlingseffekten kan kvarstå under lång
tid efter avslutad aktiv behandling.
Nya data för ”gamla” läkemedel

Laxantia av stimulerande typ har länge
används som behandling av kronisk förstoppning (CC). Högkvalitativ vetenskaplig dokumentation för sådan behandling
har dock till stor del saknats. En väldesignad dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad studie på peroral behandling
med Bisacodyl (Dulcolax®) 10 mg 1X1 har
nyligen presenterats (Kamm et al abstract
UEGW 2010). Här medverkade 368 patienter med CC. (247 i behandlingsgruppen,
121 i placebogruppen). Primär endpoint
var medelökningen av antalet kompletta
spontana tarmtömningar/vecka. I behand-

lingsgruppen ökade antalet kompletta spontana tarmtömningar från 1,1 till 5,2/vecka
och i placebogruppen från 1,1 till 1,9/vecka
(p< 0.0001). Även livskvalitetsparametrar
och en rad andra förstoppningsrelaterade
sekundära endpoints förbättrades signifikant i behandlingsgruppen. Behandlingen
tolererades generellt väl. Studien pågick
under 4 veckor och effekten var likvärdig
under hela behandlingsperioden.

Referenser:

Sammanfattning

4. Matsueda et al: A randomized, dubbelblind, placebo-controlled clinical trial of the
effectiveness of the novel serotonin type 3
receptor antagonist ramosetron in both male
and female Japanese patients with diarrheapredominant irritable
bowel syndrome. Scand
J Gastroenterol, 2008,
43:1202-1211

Vi kan således konstatera att det finns ett
flertal nya, lovande preparat på väg in på
marknaden för behandling av IBS. Då nya
behandlingsmöjligheter med dyra läkemedel till denna stora patientgrupp kommer
att innebära stora kostnader för samhället
är det viktigt att vi använder dessa med
förstånd och ej glömmer bort våra ”gamla
preparat” som ju i många fall ger en tillfredställande effekt för IBS-patienterna.
Läkemedelsbehandling är en del i behandlingen/omhändertagandet av patienter med
IBS, men vi får aldrig glömma de andra
”pusselbitarna” dvs. vikten av en bra konsultation, patientens kunskap om sjukdomen
samt livsstilsråd och i en del fall psykologisk
behandling.

1. Lembo et al: Efficacy of linaclotide for patients
with chronic constipation. Gastroenterology
2010, 138: 886-895
2. Johanson et al: Clinical trial: phase 2 study
of lubiprostone for irritable bowel syndrome
with constipation. Aliment Pharmacol Ther
2008, 27:685-696
3. Camilleri et al: A placebo-controlled trial of
prucalopride for severe constipation. N Engl
J MED 2008, 358:2344-2354

5. Pimentel et al. Target 1
& 2 Gastroenterology,
2010, 138 (5S1):S64

Perjohan Lindfors
Gastroenterolog, Sektionschef
Mag-tarmmottagningen
Aleris, Sabbatsberg
Perjohan.lindfors@aleris.se

Behandling av IBS
med kognitiv beteendeterapi
Vid Karolinska Institutet har det sedan
2005 bedrivits ett forskningsprojekt som
syftar till att ta fram en evidensbaserad
psykologisk behandling för IBS som är
lättillgänglig för patienterna.

E

n mängd internationella studier har
gjorts av olika typer av psykologiska
interventioner för IBS, bl.a. psykodynamisk behandling, hypnos, kognitiv
terapi, kognitiv beteendeterapi och stresshantering. Behandlingsresultaten har varit
blandade, i vissa studier har samtliga patienter närmast botats och i andra har patienternas symtom varit oförändrade medan de har
rapporterat ökad livskvalitet. Gemensamt
för de flesta behandlingar har varit avsaknad
av en modell som förklarar de symtom som
patienterna uppvisar utöver att de är ”stress-
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relaterade”. En konsekvens av detta har varit
att de prövade behandlingarna ofta innehållit en mängd olika komponenter, vilket
gjort det svårt att avgöra vad som faktiskt
ger effekt. I den behandling som har prövats vid Karolinska Institutet har tonvikten
legat på att lära patienterna att bli mindre
rädda för sina symtom. I flera studier har
rädsla för magtarmsymtom visat sig vara
den faktor som bidrar till störst lidande hos
IBS-patienter genom förvärrade symtom,
psykiska besvär och nedsatt livskvalitet. I
behandlingen likställs patienternas rädsla för
symtomen med en hundfobikers rädsla för
hundar. En person som genomgår kognitiv
beteendeterapi (KBT) för hundfobi lär sig
att stegvis närma sig hundar och på samma
sätt lär sig IBS-patienterna att närma sig
sina symtom. Detta görs genom att patien-

ten t.ex. äter mat som den vet framkallar
magsmärta eller diarré och sedan utsätter
sig för en situation där dessa symtom är
plågsamma – t.ex. ett möte på jobbet eller
en middagstillställning. En mer detaljerad
beskrivning av behandlingen kan läsas i tidningen Distriktsläkaren nr 4, 2010 (http://
www.mediahuset.se/Distrikstlakaren/2010/
DL_4_10.pdf ).
Förutom att behandlingen bör vara effektiv så ska den också vara lättillgänglig för
patienterna. Ett sätt att göra psykologisk
behandling mer tillgänglig är att förmedla
den via internet. Denna behandlingsform
har tidigare visat sig vara effektiv för depression och ångestsjukdomar men även somatiska tillstånd som tinnitus och kronisk
smärta. Vid Internetpsykiatrienheten (läs
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I flera studier har rädsla för magtarmsymtom visat sig vara den faktor som bidrar
till störst lidande hos IBS-patienter genom förvärrade symtom, psykiska besvär och
nedsatt livskvalitet.

mer om internetbehandling på www.internetpsykiatri.se) i Stockholm bedrivs idag
internetbehandling för depression och ångestsyndrom som reguljär landstingsdriven
verksamhet. Vid Internetpsykiatrienheten
bedrivs även forskning och inom ramen för
den verksamheten har KBT för IBS prövats
i fyra studier som beskrivs nedan.

domiserades till behandling eller väntelista.
Dessa resultat är inte publicerade, men preliminära dataanalyser visar att patienterna
i internetbehandlingen uppvisade förbättringar i såväl symtom som livskvalitet jämfört med väntelista.

Gruppbehandling – pilotstudie

Ett stort problem med randomiserade studier av psykologisk behandling vid IBS är
att man ofta använder väntelista som jämförelsegrupp. Placeboeffekten vid IBS anses
vara hög och en studie med väntelista kan
inte kontrollera för ospecifika effekter såsom
uppmärksamhet och förväntan om förbättring. Flera studier har också misslyckats med
att visa att KBT skulle ha specifika effekter.
För att se om den aktuella behandlingen
skulle röna samma öde genomfördes en
studie med 195 självanmälda IBS-patienter
som randomiserades till KBT baserad på
exponering eller stresshantering [4], båda
behandlingarna via internet. Stresshanteringen inkluderade interventioner som vanligen ingår i så kallade ”IBS-skolor” såsom
avslappning, dietrådgivning och problemlösning. Behandlingarna uppfattades som
likvärdiga av patienterna vad gällde trovärdighet men skilde sig åt vad gäller effektivitet. 70% av patienterna som fick KBT och
49% av patienterna som fick stresshantering
rapporterade att de fått tillräcklig behandlingseffekt (Adequate Relief ) och på livskvalitetmåttet IBS-QOL gick KBT-gruppen
från 58% till 75% medan stresshanteringsgruppen gick från 56% till 66%.

I den första studien [1] rekryterades 34
kvinnliga patienter genom remittering
från gastroenterologiska mottagningar i
Stockholm. I denna pilotstudie genomgick
patienterna inte behandlingen via internet
utan i grupper om 4–6 personer. Efter att
den 10 veckor långa behandlingen hade
avslutats rapporterade patienterna minskade
IBS-symtom med i snitt 41% (mätt med
The GI Symptom Diary) och uppvisade
stora förbättringar i livskvalitet (IBS-QOL
från 52% till 79%). Dessa förbättringar höll
i sig till 6-månadersuppföljning.
Internetbehandlingsstudie
med självrekryterade patienter

I denna studie [2] inkluderades 85 självanmälda patienter som hade hört talas
om studien huvudsakligen via media. De
randomiserades till 10 veckors behandling
via internet eller väntelista. Efter behandlingsavslut rapporterades patienterna som
genomgått internetbehandling stora förbättringar – de hade minskat sina symtom
med i snitt 42% och livskvaliteten ökade
från 52% till 73% medan väntelistan var
oförbättrad. Ett och ett halvt år efter avslutad behandling följdes behandlingsgruppen
upp och de förbättringar som hade gjorts
under behandlingen höll fortfarande i sig
[3].
Internetbehandlingsstudie
med konsekutivt rekryterade patienter

För att se hur behandlingen passar en klinisk
population genomfördes även en studie där
61 patienter rekryterades konsekutivt från
en gastroenterologisk mottagning. De ran-
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Internetbehandlingsstudie
med aktiv jämförelsegrupp

Sammanfattning

Våra studier visar att KBT inriktad mot att
minska patienternas rädsla och oro inför
magtarmsymtom har goda effekter förmedlad både i grupp och via internet. Våra data
tyder dessutom på att det är effektivare att
genomgå denna typ av psykologisk behandling än att lära sig de symtomhanteringsfärdigheter som ofta ingår i IBS-skolor.
Behandlingen förefaller också vara effektiv

både för självanmälda patienter och patienter vid gastroenterologiska öppenvårdsmottagningar.
Denna behandling bedrivs idag i individuell form och gruppbehandling vid Aleris
Gastrocentrum Sabbatsberg i Stockholm
och klinisk internetbehandling för IBS
planeras starta under 2011.

Brjánn Ljótsson
leg psykolog, doktorand
Internetpsykiatrienheten, Psykiatri Sydväst,
Stockholms läns sjukvårdsområde
Centrum för psykiatriforskning,
Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Karolinska Institutet
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nya läkemedels terapier vid ibd

Nya läkemedelsterapier
mot inflammatorisk tarmsjukdom
Ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD)
är de två huvudtyperna av inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD) och har historiskt sett
behandlats med ospecifik immunosuppression. Forskningen kring tillståndens
patogenes har dock gjort stora framsteg
och man har identifierat en rad specifika och potentiellt sjukdomsorsakande
inflammatoriska faktorer. Denna kartläggning har möjliggjort utvecklingen av nya
målinriktade terapier i försök att behålla
eller till och med öka den terapeutiska
effekten och samtidigt minimera behandlingens skadeverkningar.
Sammanfattning av
gängse behandlingsstrategier

Den traditionella medicinska behandlingen
av IBD kan delas in i induktionsbehandling
och underhållsbehandling. Läkemedelsvalen
vid UC och CD rymmer både stora likheter som skillnader. För UC utgörs induktionsbehandlingen av aminosalicylater och
glukokortikosteroider, samt i svårare fall
anti-TNFa-behandling. Hos patienter som
får upprepade skov trots behandling med
aminosalicylater lägger man till thiopurinbehandling som underhållsbehandling. Purinanalogernas verkningsmekanismer är inte
fullständigt kända men de fungerar immunosuppressivt genom att interferera med
DNA-syntesen och att facilitera apoptos
av aktiverade lymfocyter, och har använts
inom transplantationskirurgin sedan 1960talet. Vid CD har aminosalicylater ingen
bevisad effekt förutom sulfasalazin som kan
vara effektivt vid mild koloninflammation.
Crohnskov behandlas med glukokortikosteroider och vid svårare sjukdom anti-TNFapreparat. Budesonid är en framförallt lokalt
verkande glukokortikosteroid med en relativt
liten men dosberoende systemisk påverkan,
och är effektiv vid lätt till måttlig inflammation i terminala ileum/cekum. Antibiotika (metronidazol, ciprofloxacin) ges vid
fistelsjukdom eller abscessmisstanke. Som
underhållsbehandling vid CD används framförallt thiopuriner, men även sulfasalazin vid
mildare sjukdom och anti-TNFa-preparat i
svårare fall.
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På 50-talet var dödligheten vid ett allvarligt skov av UC 31–61% [1], medan personer
med UC nuförtiden har normal förväntad
livslängd eller till och med ökad dito jämfört
med en normalpopulation [2]. De medicinska och kirurgiska framgångarna har således
varit enorma inom IBD-området, men det
finns fortfarande stora delar som kan förbättras. Trots att immunomodulatorer som
azatioprin har använts i över 25 år har frekvensen av kirurgiska ingrepp eller intestinala
komplikationer inte minskat signifikant [3].
Anti-TNFa antikroppar har varit godkända
på indikationen CD sedan 1999 i Europa
och dessa har inneburit en markant förbättring i omhändertagandet av både CD och
UC patienter, med minskat antal kirurgiska
ingrepp och inläggningar, samt förbättrad
hälsorelaterad livskvalitet, som resultat [4].
Med detta sagt är fortfarande ungefär 1/3 av
patienterna som inte svarar på anti-TNFabehandling, och av dem som svarat initialt
är det många som förlorar behandlingseffekt eller blir intoleranta mot ett eller flera
av anti-TNFa-preparaten. Vidare är antiTNFa-behandlingen ur immunologisk
synvinkel väldigt grov och öppnar därför
upp för allvarliga infektioner och neoplasier
som potentiella biverkningar, även om den
samlade erfarenheten idag visar mindre
risker med preparaten än vad som initialt
befarades.
Patogeneshypotes som karta för
att kunna navigera bland nya terapier

En aktuell och brett förankrad hypotes
beträffande patogenesen bakom IBD är
att det uppstår ett inadekvat och aggressivt immunsvar riktat mot den normala
tarmfloran hos genetiskt predisponerade
personer som exponeras för icke klarlagda
miljöfaktorer [5, 6]. Tidigare hypoteser har
varit huvudsakligen inriktade på det adaptiva immunsystemet, där T-celler betraktats
som den drivande kraften bakom utveckling
av patologi. På senare år har genetikstudier
(identifiering av genpolymorfier associerade
med utveckling av IBD) pekat ut mucosabarriären och det ospecifika immunsystemet
som potentiellt viktiga komponenter i etio-

login till IBD. Det ospecifika immunförsvaret (epitelceller, makrofager, dendritiska
celler) använder sig av så kallade pattern
recognition receptors (toll like receptors,
TLR; nucleotide binding oligomerisation
domain, NOD) som ett sorts larmsystem
för att identifiera vanliga strukturer från
bakterier och virus. Larmsignalerna aktiverar effektormekanismer samt det adaptiva
immunförsvaret (B-celler och T-celler) i
syfte att eliminera de invaderande patogenerna. TLR och NOD aktivering leder
till intracellulära signaler som bland annat
aktiverar transkriptionsfaktorn NF-kB
som styr bildningen av en rad proinflammatoriska cytokiner. Vid utveckling av IBD
bidrar sannolikt olika genetiska defekter i
tarmepitelet och intilliggande antigenpresenterande dendritiska celler (t.ex. defekta
NOD-molekyler, onormalt högt uttryck
av TLR-molekyler och ineffektiv autofagi)
till att starta en inadekvat inflammatorisk reaktion mot normalt sett icke patogena antigen från födan och den normala
tarmfloran. Denna initiala feltolkning av
lumenantigen leder till cytokinbildning
och uppreglering av adhesionsmolekyler
på endotelceller och inflöde av neutrofiler
och makrofager, som bildar stora mängder
TNFa. Samtidigt innebär de genetiska
defekterna att den inflammatoriska reaktionen inte bara är inadekvat utan även ineffektiv vilket möjliggör för tarmfloran att
kolonisera epitelet och lamina propria, som
normalt är fria från bakterier. Defekterna i
det ospecifika försvaret samt den abnormala
närvaron av antigen och mikrober djupare
i mucosan innebär en ökad stimulering
av det adaptiva immunsystemet där framförallt T-celler blir aktiverade (i Peyerska
plack och mesenteriska lymfkörtlar) och
rekryteras från blodbanan till tarmmucosan med hjälp av integriner (tex a4b7 som
binder till integrinreceptorn MAdCAM-1)
och kemokiner (tex CCL25 som binder
till sin receptor CCR9 på lymfocyterna).
Normalt leder antigenpresentation via tarmmucosans dendritiska celler till utdifferentiering av regulatoriska T-celler (Treg, Th3,
Tr1 som bildar immundämpande cytoki-
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ner som IL-10 och TGFb) och tolerans för
antigenet (oral tolerans). Men de genetiska
defekterna och den inflammatoriska miljön
(IFNg, IL-2, IL-4, IL-12, IL-23) medför att
T-celler som möter antigen utdifferentieras
till aggressiva T-celler (Th1, Th2, Th17) som
bildar proinflammatoriska cytokiner (IL-1,
IL-6, IL-13, IL-17, IFNg, TNFa) vilket
ytterligare driver på den inflammatoriska
processen som efterhand blir självunderhållande [Figur 1]. Tidigare betraktade man
CD som Th1-driven och UC som Th2driven sjukdom. Efterhand har man upptäckt rikligt med överlappningar i denna
förklaringsmodell och man har identifierat
en tredje viktig T hjälpar-population, nämligen Th17, som inte respekterar gränserna
mellan CD och UC, varför man gått ifrån
att tala om Th1 respektive Th2 tillstånd
[7]. Det finns uppenbara skillnader mellan
CD och UC (t.ex. sjukdomarnas longitudinella utbredning i mag-tarmkanalen, det
segmentella engagemanget vid CD, den i
huvudsak ytliga inflammationen vid UC
och relationen till rökning) som vi inte har
några cellulära eller molekylära förklaringar
till. Samtidigt är det iögonfallande hur lika
effekterna av nya målinriktade terapier ofta
är på de två sjukdomstillstånden.
De nya terapierna som nu är kliniska
prövningar är i stor utsträckning riktade
mot det adaptiva immunsystemet. Med
fördjupad kunskap kring bakterieflorans,
mucosabarriärens, det ospecifika immunsystemets och genetikens roller i sjukdomsutvecklingen kan man föreställa sig
en framtida generation av terapeutiska verktyg som istället är riktad mot dessa faktorer.
Med denna bakgrund är det också logiskt
att vissa av terapierna som nu är i kliniska
prövningar inte har den breda terapeutiska
effekt som man initialt hoppats på. Med
kunskapen att olika patogenetiska vägar
kan existera hos olika patienter är det också
logiskt att inte förvänta sig att de nya smala
målinriktade terapierna har effekt på hela
IBD-populationen. Denna insikt komplicerar bedömningen av vad som är ett godtagbart respektive bra utfall av en klinisk
prövning då vi jämför nya resultat mot äldre
preparat som har väldigt bred farmakologisk
verkan och biverkan. Vissa subpopulationer av IBD-patienter kan således tänkas ha
utmärkt nytta av en viss smal behandling
som är overksam i resten av populationen.
Bedömningen av prövningarnas utfall
kompliceras också av den höga placeboeffekten som finns hos IBD-populationen.
Ett sätt att komma runt detta är att frångå
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subjektiva symtombaserade parametrar som
golden standard i inklusionskriterierna respektive i utvärderingskriterierna och mer
renodlat använda objektiva mått på sjukdomsaktivitet.
Biologiska läkemedel respektive small
molecules under utveckling

Anti-TNFa-antikropparna är exempel på så
kallade biologiska läkemedel, som definieras
utifrån att de är skapade genom en biologisk
process till skillnad från en kemisk [8]. Biologiska läkemedel kan isoleras från naturliga
källor (människa, djur, eller mikroorganism) alternativt framställas med hjälp av
bioteknologiska metoder. Andra exempel på
biologiska läkemedel är rekombinanta proteiner (t.ex. erythropoetin), blodprodukter,
vacciner, genterapi och cellbaserade terapier.
Vissa nya målinriktade läkemedel är dock
inte biologiska utan kallas small molecules
och är per definition icke polymerer med
en molekylär vikt < 800 Dalton. De flesta
läkemedel som används idag är just small
molecules, och även t.ex. aminosyror, små
peptider och dinukleotider ingår i gruppen.
Den lilla molekylstorleken är nödvändig
(men inte tillräcklig) för oral biotillgänglighet samt underlättar diffusion över cellmembran för intracellulär verkan. De flesta
biologiska läkemedel är stora molekyler
och de flesta small molecules tillverkas på
kemisk väg, varför man i praktiken ofta talar
om biologiska läkemedel och small molecules som två separata grupper.

Det finns närmare 50 stycken nya läkemedel i fas I–III prövningar för behandling av IBD, och grovt räknat är ungefär
1/3 small molecules och resten biologiska
läkemedel [9]. Trots att en substans uppvisat
lovande resultat i fas I- och till och med fas
II-prövningar är det inte ovanligt att utvecklingsprogrammet måste läggas ner på grund
av otillräcklig effekt eller oväntade biverkningar som framkommer först då prövningarna skalats upp ytterligare. Nedan följer ett
axplock av intressanta terapier som är under
utveckling. Flera av dessa har haft mycket
god effekt mot reumatoid artrit (RA) och
psoriasis, men tyvärr har det senaste året
presenterats flera prövningar där samma
läkemedel inte uppvisar effekt vid IBD.
T-cellsaktivering, differentiering av
T-hjälparceller, B-celler samt intracellulär
signalering som behandlingsmål

Abatacept är ett fusionsprotein bestående av
CTLA-4 och immunoglobulin, och verkningsmekanismen tros bestå i att de costimulatoriska molekylerna CD80/CD86 på
den antigenpresenterande cellen blockeras
och därmed förhindras costimuleringen/
aktiveringen av T-cellen, som normalt sker
dels genom MHC:TCR-interaktion och
dels genom CD80/CD86:CD28-interaktion. Abatacept har visat sig ha bra terapeuktisk effekt vid reumatoid artrit (RA), men
förra året publicerades en negativ studie
med abatacept mot UC och nyligen redovisades negativa data för abatacept mot CD
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(måttlig-svår CD som ej svarat på annan
behandling inklusive TNF-antagonister;
451 patienter) [10]. En möjlig förklaring
till diskrepansen i terapeutisk effekt mellan
IBD och RA i detta fallet är att vid IBD
har vi att göra med nästan uteslutande minnesceller i tarmmucosan och dessa är inte
beroende av costimulering för att utöva sina
effektorfunktioner, medan lymfocyterna
vid RA är nyligen aktiverade och därmed
beroende av costimulering. Man kan spekulera i att abatacept skulle kunna komma
till användning som underhållsbehandling
för att förhindra att nya aggressiva T-celler
bildas, efter att man uppnått remission med
andra läkemedel som kommer åt de sittande
minnescellerna i slemhinnan.
IL-2 produceras bl.a. av Th1-celler och
behövs för att aktivera och expandera cytotoxiska T-celler, men är även en betydelsefull
cytokin för utvecklingen och överlevnaden
av regulatoriska T-celler. Daclizumab och
basiliximab är två monoclonala antikroppar
riktade mot IL-2 receptorn (CD25) och har
genomgått fas II-prövningar mot UC med
negativa utfall [11, 12].
IFNg är en annan central Th1 cytokin
med flera olika proinflammatoriska effekter, som aktivering av makrofager, endotelceller och lymfocyter, samt uppreglering
av MHC-II på dendritiska celler. IFNg är
kraftigt uppreglerad i tarmslemhinnan vid
CD och sjunker efter behandling med azatioprin eller infliximab. Fas II-prövningar
med fontalizumab (monoklonal antikropp
mot IFNg) mot CD visade en signifikant
sänkning i CRP, men endast en svag klinisk effekt jämfört med placebo och utfallet
betraktas som negativt [13, 14].
IL-6 tillhör också de klassiska proinflammatoriska cytokinerna tillsammans med
TNFa, IFNg och IL-2. En fas II studie
med toclizumab (monoklonal antikropp
mot IL-6 receptorn) mot aktiv CD har
visat bra resultat och toclizumab står således
relativt ensam som lovande substans inom
gruppen som är riktade mot breda centrala
proinflammatoriska cytokiner, anti-TNFapreparat undantaget [15].
Rituximab är en monoklonal antikropp
mot CD20, ett ytprotein på B-celler (dock
ej under tidig B-cellsutveckling och ej på
plasmaceller) med oklar funktion. Behandling med rituximab leder till eliminering av
B-cellspopulationen och har visat sig vara
framgångsrik vid reumatoid artrit och SLE.
En fas II-prövning med rituximab mot ulcerös kolit (24 patienter) visade tydligt negativa resultat nyligen och slutsatsen var att
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fortsatta studier med rituximab mot ulcerös
kolit inte är motiverade [16]. Frågan huruvida en riktad behandling mot plasmaceller, kanske i kombination med B-celler, kan
vara effektiv vid IBD kvarstår. Plasmaceller
är nämligen långlivade och utgör kroppens
antikroppsfabrik samtidigt som de teoretiskt sett inte påverkas nämnvärt av en
antikropp mot CD20. Samtidigt ska man
komma ihåg att B-celler och plasmaceller
utifrån det aktuella kunskapsläget tros ha
en underordnad roll vid utveckling av IBD,
jämfört med t.ex. SLE.
Ustekinumab och briakinumab har man
haft stora förhoppningar på vad gäller effekt
mot CD efter att de haft mycket god effekt
vid psoriasis och eftersom verkningsmekanismen teoretiskt sett passar bra med de
patogenetiska modellerna för IBD. Båda
preparaten är monoklonala antikroppar som
inhiberar subenheten p40 som ingår i både
IL-12 och IL-23. Dessa cytokiner produceras av antigenpresenterande celler som
aktiverar T-hjälparceller. IL-12 driver differentieringen till Th1 medan IL-23 driver
differentieringen till Th17 som i sin tur
producerar den proinflammatoriska cytokinen IL-17. I initiala studier mot CD visade
briakinumab lovande resultat medan prövningen ustekinumab gav en mycket tveksam signal utan signifikanta utfall. Nyligen
redovisades subgruppsanalyser ustekinumab
prövningen med lovande resultat och tolkningen är att det finns gott hopp om goda
utfall när detta preparat går in i större prövningar, men detta återstår att se [17, 18].
Nyligen offentliggjordes en fas II-prövning
med briakinumab mot måttlig-svår CD där
resultaten var nedslående med endast svaga
signaler utan signifikans och tolkningen är
att briakinumab inte är effektiv för varken
induktion eller underhållsbehandling [19].
Dessa cytokinnätverk som preparaten är
riktade mot är mycket intrikata och Th17
cellerna har förutom proinflammatoriska
effekter också uppvisat vissa immunoregulatoriska egenskaper vilket möjligen kan förklara prövningarnas resultat [6]. Blockering
av IL-17A, som kan betraktas som ett mer
distalt ingrepp i samma cytokinsystem som
IL-23 ingår i, har visat positiva tendenser i
djurmodeller för IBD och kliniska prövningar pågår nu mot RA, psoriasis och CD,
men inga resultat är ännu offentliggjorda.
Visilizumab är en monoklonal antikropp
mot CD3e kedjan i T-cellsreceptorn och
den stipulerade verkningsmekanismen är
apoptosinduktion i aktiverade T-celler, samt
produktion av IL-10. Efter lovande fas I och

II resultat fick fas III prövningen avbrytas
pga. utebliven effekt [8]. Resultaten för abatacept, briakinumab och rituximab har som
nämnts ovan också varit oväntat nedslående
i IBD-prövningar. Orsaken till denna diskrepans mellan IBD kontra RA/SLE/psoriasis är oklar, men man kan spekulera i att
patogenesen vid IBD är mer komplex med
viktiga komponenter i tarmfloran, mucosabarriären och det ospecifika immunsystemet. Vidare kan man tänka sig att IBD
i större utsträckning involverar långlivade
minnesceller som är viktiga att eliminera
genom induktion av apoptos först för att
bryta den inflammatoriska drivkraften
innan man kan bygga upp en ny och mindre
aggressiv cytokinmiljö i slemhinnan.
HMPL-004 (andrographis paniculata
extract) utvinns ur en kinesisk örtblandning
och inhiberar TNFa, IL-1b samt proteiner i
NFkB systemet. I en prövning mot UC med
8 veckors behandling visade HMPL-004
övertygande resultat vad gäller både respons,
remission och mucosal healing [18].
JAK3 är ett intracellulärt signalprotein som binder till common g chain vid
cellmembranet och medierar därigenom
den intracellulära signaleringen för en rad
cytokiner (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 och
IL-21) vars receptorer har det gemensamt att
de innefattar en gemensam subenhet, nämligen common g chain. En small molecule
mot JAK3, som således blockerar 6 olika
cytokiner har i fas II-studier mot RA gett
mycket övertygande resultat som är i paritet
med TNFa-hämmare. Fas II-studier mot
CD och UC är pågående och man väntar
sig resultat i början av 2011 [18].
Homingmolekyler som behandlingsmål

En aktiverad lymfocyt tenderar att extravasera till den vävnad som dränerats av
den lymfkörtel där lymfocyten aktiverats
– en process som benämns homing och de
molekyler som styr denna process kallas för
homingmolekyler [20]. När en lymfocyt ska
extravasera ut till en vävnad sker detta via
ett antal definierade steg som alla behöver
passeras för att förflyttningen ska kunna
fullbordas. Varje steg medieras av specifika
adhesionsmolekyler och kemokiner och
tillsammans utgör kombinationen av dessa
molekylinteraktioner en sorts portkod till
just den vävnaden eller lokalisationen. Processen börjar med svaga interaktioner via
framförallt selektiner som gör att lymfocytens framfart i kärlet saktas ner och cellen
börjar rulla längs endotelet. Om endotelet
nu uttrycker den kemokin som lymfocyten
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har receptorer för, aktiveras cellens integriner som får ökade adhesiva egenskaper.
Om nu endotelet uttrycker rätt integrinreceptorer kan lymfocyten stanna upp i sin
rörelse längs kärlet, och påbörja diapedesen
genom kärlväggen, förutsatt att matchande
kemokiner och adhesionsmolekyler uttrycks
i vävnaden och guidar lymfocyten till måldestinationen via en koncentrationgradient.
Om något av ovanstående steg inhiberas
genom t.ex. ett blockerande läkemedel kan
lymfocyten inte extravasera och fortsätter
sin färd i blodbanan [Figur 2].
Integrin a4b7 uttrycks specifikt på lymfocyter som extravaserar till tarmen genom att
interagera med MAdCAM-1 på endotelet.
Vedolizumab (monoklonal antikropp mot
a4b7) kan betraktas som en vidareutveckling av natalizumab (Tysabri). Natalizumab blockerar både a4b7 och a4b1 genom
att vara riktad mot a4 subenheten, vilket
innebär att lymfocytextravaseringen till flera
andra organ, inklusive CNS, påverkas. I
prövningarna med natalizumab drabbades
patienter (1 av 5–10000 som behandlats,
per april 2009) av en dödlig CNS-virusinfektion (progressiv multifokal leukoencefalopati), varför natalizumab inte har
indikationen CD i Europa, men används
mot MS. Då vedolizumab har en tarmspecifik verkningsmekanism hoppas man
att CNS-komplikationer inte ska tillstöta,
vilket än så länge är fallet. En fas II-studie
med två olika doser av vedolizumab mot
UC visade med signifikanta p-värden att
53–66% svarade kliniskt (placebo 33%),
32–33% gick i klinisk remission (placebo
14%), 35–48% uppvisade endoskopisk
förbättring (placebo 16%) och 12–28%
endoskopisk remission (placebo 8%) [21].
En annan fas II-studie med två olika doser
vedolizumab mot CD visade att 49–53%
svarade kliniskt (placebo 41%) och 30–37%
gick i klinisk remission (placebo 21%) [22].
Inga allvarliga biverkningar har framkommit och fas III-studier pågår.
Subenheten b7 ingår förutom i a4b7 även
i integrin aEb7, som uttrycks av ungefär hälften av lamina propria lymfocyterna och 90%
av de intraepiteliala lymfocyterna. Blockering av b7-subenheten (rhuMAb Beta7)
påverkar förutom lymfocytpopulationen i
tarmmucosan sannolikt även lymfocytpopulationerna i lungans slemhinnor och huden.
MAdCAM-1 är receptorn för a4b7, uttrycks
selektivt i tarmmucosans kärl och är uppreglerad vid tarminflammation. Blockering av
MAdCAM-1 (PF-00547659) kan förväntas ha liknande effekter som blockering av
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a4b7. Resultaten från fas I–II-prövningar för
både UC och CD där man inhiberar integrin
a4b7, integrin b7 eller integrinreceptorn
MAdCAM-1 ser lovande ut [18].
CCX282-B är en small molecule, administreras per oralt i tablettform och blockerar
CCR9 (en kemokinreceptor som uttrycks
huvudsakligen på intestinala lymfocyter och
dendritiska celler). Verkningsmekanismen
tros vara att CCX282-B blockerar extravaseringen av lymfocyter från blodbanan till
tarmmucosan, alternativt att generationen
av tarmlymfocyter inhiberas genom påverkan på de dendritiska cellerna i lymfkörtlar.
Något som varken diskuterats i litteraturen eller av Chemocentryx (företaget som
utvecklat CCX282-EN) är att effekten teoretiskt sett också skulle kunna medieras via
inhibering av CD14+ makrofager som också
uttrycker CCR9 [23] och/eller påverkan på
T-cellsutvecklingen i thymus där CCR9
uttrycks i stora mängder. Ursprungligen
trodde man att effekten endast medieras
genom att lymfocyter hindras från att ta sig
till tarmslemhinnan, men är det så att även
monocyter inhiberas intervenerar preparatet både i det ospecifika/medfödda och det
specifika/förvärvade immunsystemet, vilket
är principiellt mycket intressant med tanke
på de senaste årens patogenesmodeller för
IBD. Kemokinen CCL25, som är den enda
kända liganden för CCR9, uttrycks specifikt
i tunntarmen och thymus, men huruvida
den uttrycks i colon eller uppregleras vid
inflammation finns det motsägelsefulla data
på. En multinationell fas II-studie med 436
patienter med måttlig-svår CD visade att
drygt 60% svarade (CDAI minskning >70),
vilket var signifikant högre än placebosvaret
på drygt 45% [24]. Endoskopisk utvärdering
av patienterna visade ett dos-responsförhållande där den högsta dosen gav en förbättring i CDEIS på 7 poäng (att jämföras med
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infliximab som i en induktionsstudie gav en
förbättring på 6–9 CDEIS-poäng beroende
på dos) medan placebo gav en förbättring på
1 poäng. Studien lider genomgående av höga
placebosvar som genererats huvudsakligen
i de östeuropeiska deltagarländerna (drygt
60% svarade på placebo) medan patienterna
i Västeuropa och USA uppvisade placebosvarsfrekvens på omkring 35%. Induktionsdata visar också att effekten är relativt
långsamt insättande, där skillnaden mellan
placebo och aktiv behandling blir successivt
tydligare mot slutet av 3-månadersperioden.
Underhållsbehandlingsdata lyckades inte
visa någon signifikant skillnad mot placebo
beträffande ”sustained response” (dvs. utebliven ökning i CDAI på >70 poäng eller
överskridande av CDAI 250 poäng). Däremot visade data att antalet patienter som
bibehölls i remission definierat som CDAI
<150 var konstant omkring 50% med aktiv
substans under hela underhållsbehandlingsperioden på 8 månader, medan andelen
patienter med CDAI <150 i den placebobehandlade gruppen sjönk successivt från 50%
till omkring 30% efter 8 månader (p=0,01).
En viktig aspekt vid utprövning av nya terapier är säkerhetsdata, som i denna studie inte
visade några allvarliga biverkningar. Sammanfattningsvis är studien behäftad med
höga placebosvar som grumlar bilden och
man uppnådde i underhållsbehandlingsfasen
inte primary endpoint i form av ”sustained
response”, men däremot uppnåddes secondary endpoint definierat som antal patienter
i remission (CDAI <150) efter 8 månaders
underhållsbehandling. Tillsammans med
data från induktionsfasen utgör blockering
av CCR9 ett lovande och till synes komplikationsfritt framtida terapeutiskt alternativ
vid Crohns sjukdom. En fas III-studie är
planerad att påbörjas i slutet av 2010. Med
tanke på den något långsamt insättande
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effekten kan man spekulera att blockering
av CCR9 i första hand kommer användas
som underhållsbehandling efter att man
inducerat remission med annat läkemedel.
Ett annat nytt läkemedel som ingriper i
kemokinsystemet är MDX-1100, en intravenöst administrerad monoklonal antikropp mot kemokinen IP-10 (även kallad
CXCL10 och ska skiljas från IL-10 som inte
är en kemokin). IP-10 är närvarande i höga
nivåer i tarmen både vid UC och CD. I detta
fallet blockeras själva kemokinen till skillnad
från CCX282-B som blockerar en kemokinreceptor. En annan skillnad mot CCX282-B
är att IP-10 inte uttrycks specifikt i tarmen
utan uppregleras vid inflammation i princip oberoende av anatomisk lokal, och att
blockera detta kemokin/receptorpar, som
man tror i huvudsak medierar extravasering av T-celler, är därför under utprövning
som terapi mot flera andra inflammatoriska sjukdomar utöver IBD. I en fas IIstudie (109 patienter) med MDX-1100 mot
måttlig-svår refraktär UC svarade 53% av
patienterna på behandlingen (minskning
i Mayo score med ≥3 poäng) mot 35% i
placebogruppen men skillnaden var inte
signifikant (p=0,08) [25]. Inte heller för
remission eller mucosal healing fann man
signifikanta skillnader. Däremot fann man
ett tydligt dos-respons förhållande efter att
man stratifierat patienterna efter dalvärden
i läkemedelskoncentrationer i serum, där de
med högre koncentrationer visade clinical
response, remission och mucosal healing i
ökad utsträckning. 13% av patienterna drabbades av infektioner (placebo 6%) och 5%
av allvarliga infektioner (placebo 2%). Man
planerar att undersöka huruvida högre doser
av MDX-1100 ger bättre clinical response,
samt att eventuellt anpassa doseringen utifrån serumkoncentrationerna av läkemedlet.

via Lactococcus lactis i en musmodell för
kolit fungerade sjukdomsreducerande [26].
I en fas I-prövning med 10 patienter med
CD såg man minskad sjukdomsaktivitet
[27] . Den nu presenterade fas II-studien
med 60 patienter med UC visade dock
ingen skillnad mellan aktiv substans och
placebo, snarare var det så att de som fick
IL-10-producerande bakterier uppvisade en
försämring i sin kolit [28]. Man spekulerar
i att antalet levande bakterier i tarmen var
för litet och att adekvata IL-10-nivåer därför
inte uppnåddes. Resultaten överensstämmer
dock med tidigare försök att behandla CD
och UC med intravenöst och subcutant
administrerat rekombinant IL-10 (rHuIL10) som inte gav effekt i kliniska prövningar.
Svårigheterna att utnyttja IL-10 för antiinflammatorisk behandling är något av en gåta
då denna cytokin är så entydigt immunosuppressiv i prekliniska studier. Möjligen krävs
det att IL-10 levereras i sitt ordinarie biologiska sammanhang, dvs. via regulatoriska
T-celler. Typ 1-regulatoriska T-celler (Tr1)
är FoxP3– IL-10 producerande T-celler som
inhiberar kolit i musmodeller. I en fas I-studie har man från patienter med svår refraktär
CD tagit blod och renat fram Tr1-celler som
odlats, expanderats och återförts till patienten. Resultaten visar att metoden är säker,
att det finns en positiv behandlingssignal
med ett dos-respons förhållande och man
kommer att gå vidare med fas II-studier.
En annan innovativ metod i mycket
tidigt stadium är så kallade mikro- och
nanopartiklar som efter oral tillförsel specifikt ansamlas i inflammatoriska områden
genom en inte helt klarlagd mekanism.
Tanken är att koppla terapeutiska substanser till dessa partiklar för att uppnå en hög
läkemedelskoncentration lokalt vid inflammationen [29].

IL-10 och att leverera målinriktade substanser lokalt till inflammationshärden

Appendektomi som terapeutisk åtgärd

Nyligen presenterades en fas II-studie med
preparatet AG011 mot måttlig UC. AG011
representerar ett nytt och spännande sätt
att administrera läkemedel, nämligen via en
genmodifierad bakterie som överuttrycker
ett givet protein, i detta fallet humant IL-10.
IL-10 dämpar aktiviteten hos aggressiva lymfocyter genom att hämma cytokinproduktionen och IL-10 driver differentieringen
av regulatoriska T-celler. IL-10 knock-out
möss utvecklar spontant kolit om de inte
förvaras i germ-free förhållanden. Vidare har
man funnit polymorfism i IL-10 genen som
predisponerar för UC. Tillförsel av IL-10
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Ett antal studier har sedan 90-talet klarlagt
en inverterad relation mellan appendektomi
och UC, där den sammantagna tolkningen
är att genomgången appendektomi minskar risken för att utveckla UC [30]. I stora
cohortstudier i Sverige och Danmark har
man visat att appendektomi utan underliggande appendicit inte påverkar risken att
utveckla UC, medan appendektomi pga.
appendicit halverar risken [31]. Relationen
till CD är mindre tydlig och bl.a. visade
en studie att appendektomi i åldern <10 år
fungerar skyddande mot CD, medan appendektomi i vuxen ålder tvärtom ökar risken
[32]. De immunologiska mekanismerna

bakom appendektomins relation till IBD är
oklara, men kan vara relaterade till att appendix immuncellscompartment domineras av
B-celler jämfört med T-celler [33]. I djurförsök leder neonatal appendektomi till minskade mucosala immunoglobulinnivåer [34]
och UC mucosa uppvisar ökad plasmacellsaktivitet och ökade immunoglobulinnivåer
[35]. CD har associerats med en Th1/Th17
cytokinprofil, medan UC uppvisar en modifierad Th2-profil (den typiska Th2-cytokinen
Il-4 är inte uppreglerad) med inslag av Th17
[36, 37]. Utifrån denna patogenesmodell
verkar närvaron av appendix understödja
inflammationstillstånd med Th2-karaktär.
Nyligen rapporterades att appendektomi
som utförts efter debut av ulcerös proktit
i 85% av 60 patienter lett till signifikant
klinisk förbättring [38]. Man redovisade
de 50 första patienterna som studerats med
en uppföljningstid på 3 år (resultaten för
de 30 första patienterna publicerades 2009
[39]) och i 40 av dessa har medianen i ett
kliniskt aktivitetsindex sjunkit från 9 till 2
(p<0,0005), medan indexet förblivit oförändrat hos 10 patienter. Inga patienter har
försämrats eller behövt kolektomeras. Elektiv appendektomi efter sjukdomsdebut kan
således visa sig utgöra ytterligare ett alternativ i behandlingsarsenalen för UC, medan
elektiv appendektomi hos frisk person med
hög familjär risk för UC snarare är kontraindicerat utifrån resonemanget ovan.
Manipulering av
tarmfloran som IBD-terapi

Utifrån den rådande patogenetiska modellen för IBD ter det sig attraktivt att manipulera tarmfloran i försök att minska den
intestinala inflammationen. Ur teoretiskt
perspektiv är det därför intressant att gå
tillbaka till de studier som gjorts på antibiotika som IBD-behandling. Metronidazol
har inte visat sig vara bättre än placebo som
induktionsbehandling, men ger en sänkning
med 67–97 poäng i CDAI jämfört med 1
poäng med placebo (p=0,002) [40]. En
annan studie visade samma svar på metronidazol som sulfasalazin [41]. Ciprofloxacin
har visat liknande effekt som mesalazin vid
aktiv CD med responssiffror på 40–50%
[42]. Kombinationen av ciprofloxacin och
metronidazol har jämförts med steroider,
vilket visade remissionssiffror på 46% respektive 63% (skillnaden ej signifikant) [43].
Med denna bakgrund var det intressant att
ta del av resultaten från en multinationell
fas II dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie med Rifaximin-EIR
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(Extended Intestinal Release) med 464
CD patienter [44]. Behandlingen pågick
under 12 veckor och då hade 62% med
aktiv behandling uppnått remission (CDAI
<150) vs 42% i placebogruppen. Ytterligare 12 veckor senare utan behandling var
siffrorna 45% respektive 25%. Behandlingssvaret bekräftades med signifikanta
CRP-sänkningar, men inga endoskopiska
utvärderingar gjordes.
En mängd prövningar har genomförts
med probiotika mot både UC och CD, där
beredningarna E. Coli Nissle 1917 och VSL#3
visat bra resultat, men det har också publicerats en rad negativa studier med samma
preparat varför man sammantaget inte kan
konstatera att detta är en användbar metod
i nuläget, annat än kanske för pouchit [45].
Framåtblick

De senaste åren har en rad nya målinriktade
terapier som man hoppats mycket på fallerat
i kliniska prövningar mot IBD, till skillnad
från prövningar mot RA, SLE och psoriasis, vilket signalerar att patogenesen bakom
IBD är mer komplex och multifaktoriell.
Dessa substanser har i huvudsak hört till
gruppen som varit riktade mot mekanismer som varit relativt generella för stora
delar av B- respektive T-cellspopulationen.

Inom gruppen av substanser som är riktade
mot mekanismer inom extravasering och
homing av lymfocyter finns det däremot
en rad lovande substanser i utvecklingsfas,
som kommer att vara mycket intressanta att
följa. Vidare finns det ytterligare en handfull
lovande substanser med andra principiella
verkningsmekanismer.
Med ökad detaljerad förståelse av de olika
patogenetiska vägarna som leder fram till
de gemensamma kliniska presentationerna
av IBD, kan man föreställa sig ett framtida
scenario där vi kommer ha möjlighet att
genom genetiska, mikrobiella och immunologiska analyser kunna förutsäga vilken
målinriktad behandling eller kombination
av behandlingar som är bäst lämpad hos
individuella patienter. Samtidigt kan man
undvika annan dyr och kanske skadlig
behandling utan större utsikter att lyckas
hos samma patient. Forskningen kring de
patogenetiska mekanismerna är av betydelse
för att kunna identifiera nya mer specifika
terapeutiska möjligheter och bär således stor
potential att förbättra omhändertagandet av
patienter som lider av IBD.
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Artikeln med fullständig referenslista och
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http://www.svenskgastroenterologi.se/
diverse/nya_terapier.pdf.
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Anti-TNFα-behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
– så som den diskuterades vid DDW 2010
Pick Your Battles

Under en av de mer välbesökta sessionerna
föreläste Remo Panaccione (Kanada), Brian
Feagan (Kanada) och William Sandborn
(USA) om anti-TNFa-behandling och
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med
Maria Abreu (USA) som moderator.
Panaccione talade om att vi gått från att i
början av decenniet inrikta våra insatser på
att inducera behandlingssvar och symtomremission och sedan bibehålla dessa, eliminera
steroider, läka fistlar, minska sjukhusvistelser
och kirurgiska åtgärder, samt normalisera
patienternas Quality-of-Life, till att under
senare år även sträva efter sjukdomskontroll
genom att uppnå Mucosal Healing, strukturell normalitet och eventuellt histologisk
remission. Han betonade vikten av att tidigt
identifiera patienter med ett mer komplicerat sjukdomsförlopp och att behandla dessa

20

tidigt och aggressivt i försök att ändra det
långsiktiga sjukdomsförloppet. Det arbetas på att ta fram serologiska och genetiska
profiler som predikterar svår sjukdom, och
lovande resultat har visats men metoderna
är ännu inte mogna för klinisk praxis.
Panaccione listade absoluta kontraindikationer mot anti-TNFa-behandling som dock
inte är många (pågående infektion, uttalad
hjärtsvikt och pågående malignitet, samt i
infliximabs fall överkänslighet mot musproteiner vilket är ovanligt), respektive relativa
kontraindikationer (KOL, demyeliniserande
sjukdom och tidigare malignitet). Före ordination rekommenderar man att gå igenom
patientens vaccinationer (patienten ska ha
fått vaccin mot säsongsinfluensa, hepatit A
och B, pneumokocker, meningokocker och
eventuellt HPV) och att man tar prover för
hepatit B serologi, latent Tb-infektion och

avskriver abscess, samt tar rutinlabstatus.
Följande faktorer hos en patient med CD
indicerar starkt anti-TNFa-behandling: steroidrefraktär sjukdom, steroidberoende och
komplex perianal sjukdom. Faktorer som
stärker indikationen för tidig insättning är
rektal sjukdom, utbredd tunntarmssjukdom,
allvarlig övre GI-engagemang, ung debutålder, tidig fibros/striktur, perianal sjukdom
och djupa ulcerationer. Panacciones komihåg-lista före insättning av anti-TNFa: 1)
Sitt ner och prata med patienten, 2) Säkerställ att symtomen är relaterade till inflammation, 3) Identifiera patienter med dålig
prognos, 4) Ha en terapeutisk plan med förutbestämda utvärderingstidpunkter inkluderande utvärdering av induktionsbehandling
samt av löpande underhållsbehandling, 5)
Avbryt inte en framgångsrik behandling om
patienten har en dålig prognos.
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Ju mer desto bättre
som man säger i Amerika

Brian Feagan började med att beskriva de
tre anti-TNFa-antikropparnas (infliximab,
adalimumab och certolizumab) grundkarakteristika. Infliximabs variabla regioner
består av musprotein medan resten är en
human IgG1-antikropp. Adalimumab är en
humaniserad IgG1-antikropp vilket innebär
att den är mindre immunogen jämfört med
infliximab. Certolizumab skiljer sig principiellt genom att sakna Fc-region (konstant
region) och vara monovalent (har en igenkänningsyta istället för två), vilket har funktionella konsekvenser i form av att den inte
aktiverar komplementsystemet eller stimulerar till immunsystemets cytotoxiska effektorfunktioner respektive cross-linkar inte
membranbundet TNFa (vilket innebär att
apoptosaktiverande signaler inte genereras i
samma utsträckning som när cross-linkning
sker). Det finns således strukturella skillnader preparaten emellan som teoretiskt sett
kan förklara vissa skillnader man ser i studieresultaten, som till exempel att infliximab
leder till ökad kroppsegen antikroppsbildning mot preparatet och att certolizumab
i vissa analyser visat något mindre effekt.
Han sammanfattade jämförelsen preparaten
emellan genom att bedöma dem som lika
säkra och lika effektiva alla tre.
Feagan blickade tillbaka över det gångna
decenniet för att beskriva hur synen på hur
anti-TNFa-antikroppar bör användas har
varierat. Initialt, kring år 2000, rekommenderades monoterapi och intermittent
användning utifrån behov, vilket dock visade
sig orsaka sensitisering och antikroppsbildning i ökad utsträckning. Av denna anledning rekommenderades år 2003–2005
kombinationsterapi med azatioprin för att
motverka antikroppsbildning. 2006 kom
så rapporterna om unga manliga patienter
på kombinationsbehandling som utvecklat
letalt hepatospleniskt T-cellslymfom (den
exakta frekvensen eller risken vid kombinationsbehandling är ej känd, men 2009 hade
18 patienter drabbats och antalet patienter
som behandlats med anti-TNFa-antikroppar var över 1 000 000) och man avrådde
starkt från kombinationsbehandling. Denna
inställning befästes av nya studier och subgruppsanalyser från ACCENT-1, CHARM
och PRECISE-2 som visade att man inte
hade någon vinst av kombinationsbehandling jämfört med monoterapi (4-6). April
2010 publicerades SONIC studien (resultaten har varit kända sedan ca 2 år tillbaka)
och med bl.a. denna studie som stöd rekom-
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menderar man nu med kraft tidig kombinationsbehandling. SONIC-studien visade
att vecka 26 var 57% av patienterna med
kombinationsbehandling i steroidfri klinisk
remission jämfört med 44% av patienterna
på endast anti-TNFa-behandling. Som
argument för denna linje använder man
också SUTD-studien (step-up vs top-down)
(60% på kombinationsbehandling vs 36%
på traditionell step-up-terapi, vecka 26)
(5) och GETAID (57% på kombinationsbehandling vs 29% på endast azatioprin,
vecka 24) (7). Beträffande säkerhetsprofilen argumenterade Feagan, precis som flera
andra föreläsare under DDW-mötet, att den
ökade risken för allvarliga infektioner infinner sig huvudsakligen när patienten står på
steroider men att den inte är associerad till
anti-TNFa- eller azatioprinbehandling
(8-10). Feagans take-home message var att
1) Använd Top-Down strategi och 2) Kombinationsbehandling medför inte ökade
risker, och som frågetecken satte han valet
av induktionsterapi.
När anti-TNFα-preparat
slutar att fungera

Både Brian Feagan och William Sandborn talade om patienter där anti-TNFabehandlingen upphör att fungera. Man
skiljer på en primär respektive sekundär
non-responder, där primär non-responder
är patienten som redan från början inte får
effekt av antikroppen medan sekundär nonresponder är patienten som till en början
har god effekt men förlorar den efter ett tag.
40–50% av patienterna drabbas av sekundär effektförlust. Möjliga förklaringar till
fenomenet är följande: 1) Patienten drabbats
av annan sjukdom som C. difficile, CMV,
striktur, abscess, bakteriell överväxt, gallsaltsorsakad diarré, depression, funktionell
sjukdom, 2) Utvecklat antikroppar mot
preparatet, 3) Ökad icke-immunmedierad
clearance av preparatet, respektive 4) Mekanistisk ”override”.
Patienter kan också vara intoleranta och
dessa kan delas in i 1) de med fördröjd
hypersensitivitet, 2) akuta infusionsreaktioner och 3) intolerans efter reintroduktion
av preparatet. Vid sekundärt non-response
rekommenderas att a) utvärdera immunogenicitet genom att mäta HACA (human
anti-chimeric antibodies) som finns i 17%
respektive subterapeutiska preparatkoncentrationer vilket är förklaringen i 45%
av fallen, b) sök/uteslut att patienten fått
pålagring med annan sjukdom/orsak (se
ovan), c) doseskalera, d) byt till annan anti-

TNF-antikropp. Om pat är HACA-positiv
byt anti-TNFa-preparat (92% svarar medan
vid doseskalering av samma preparat svarar
endast 17%).
Vid subterapeutiska preparatkoncentrationer öka dosen/minska intervallet (86%
svarar medan vid preparatbyte svarar endast
33%). Som en generell siffra nämndes att
25–40% av patienter på adalimumab behöver 40 mg varje vecka istället för varannan
vecka och det analoga (doseskalering till
10 mg/kg) gäller patienter på infliximab.
Observera dock att all doseskalering inte
behöver vara permanent utan ofta kan
man efter en period gå ner i dos igen.
Vid adekvata preparatkoncentrationer
rekommenderas att välja annan terapi än
anti-TNFa-behandling. Vid intolerans
rekommenderas byte av anti-TNFa-preparat och om fortsatt intolerans, välj annan
terapi än anti-TNFa-behandling.
Generellt vid antingen sekundärt nonresponse eller vid intolerans svarar ungefär
hälften av patienterna om man byter till
ett andra anti-TNFa-preparat och nästan
samma siffror gäller för byte till ett tredje
anti-TNFa-preparat (11, 12). Hos primära
non-responders däremot lönar det sig sannolikt inte att byta till ett andra eller tredje
anti-TNFa-preparat. Att avsluta antiTNFa-behandling och byta terapigrupp
rekommenderas då 1) Inflammatorisk
orsak till symtom konfirmerad och adekvata preparatkoncentrationer uppmätta, 2)
Utveckling av kontraindicerande tillstånd
som demyeliniserande sjukdom eller hjärtsvikt, 3) Utveckling av komplikationer som
läkemedelsinducerad/faciliterad lupus, psoriasis, vaskulit eller tuberkulos.
Jan Marsal
ST-läkare, Med Dr
Gastroenterologi och Nutrition SUS Lund
Lunds Universitet

Artikeln i sin helhet finns på webbadressen:
http://www.svenskgastroenterologi.se/
diverse/ddw2010.pdf.
Där finner ni även referenserna.
Ämnen som avhandlas är:
• Objektiva mått på sjukdomsaktivitet
kontra vår kliniska bedömning.
• Alternativ tolkning av hur SONIC-studien
ska appliceras på verkligheten.
• Definition av mucosal healing och dess
betydelse.
• Vad händer med behandlingseffekten vid
byte av anti-TNFa-preparat.
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kolorektal cancerscreening

Rapport från nationell konferens 2010-10-08:

“What attitude shall Sweden have towards the new EU-Guidelines
for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening”
Sammanfattning

Stockholms Läns Landsting driver sedan
2008 ett försök med kolorektal cancerscreening bland alla invånare 60–69 år. En
inbjudan innehållande FOBT (Hemoccult)
skickas ut från Onkologiskt centrum och
de som lämnat in ett positivt test erbjuds
en koloskopi vid ett av sju Stockholmssjukhus. Ett nytt prov skickas ut vartannat år så
länge individen är 60–69 år och fortsätter i
screeningprogrammet.
Vid konferensen föreläste ansvariga för
screeningprogrammen i Storbritannien, Finland och Stockholm. Fördelar och nackdelar med gFOBT (guaiac) respektive iFOBT
(immunokemisk) diskuterades.
Endoskopi som primärundersökning vid
screening kan också göras med antingen
sigmoideoskopi eller koloskopi. I Storbritannien har man nyligen beslutat att införa
screening med sigmoideoskopi vid 55 års
ålder. En alternativ strategi med koloskopi
”once in a lifetime” beskrevs.
Bakgrund

Med snart tre års erfarenhet av CRCscreening i Stockholms Läns Landsting
bjöd Onkologiskt centrum vid Karolinska
Universitetssjukhuset in till en nationell
konferens som ägde rum på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. ”European guidelines for quality assurance in colorectal cancer
screening and diagnosis” har nyligen släppts
och konferensen ägnades bland annat åt hur
ett screeningprogram skall vara utformat för
att bli framgångsrikt. Ett stort antal deltagare från hela Sverige fanns på plats, liksom
föreläsare från Sverige, Finland och England.
År 2008 registrerades 6017 fall av kolorektal och anal cancer i Sverige, vilket kan
jämföras med 7 346 fall av bröstcancer.
Det ger en incidens av 130,6 fall/100 000
invånare för CRC. Koloncancer är ungefär
lika vanligt hos män som hos kvinnor. Vid
rektalcancer utgör män närmare 60% av
fallen. Åldern vid diagnos börjar vid 40 år,
ökar och når en topp vid ca 80 år.
Syftet med CRC-screening är att upptäcka cancer i ett stadium när tumören är
lokaliserad (Dukes’ A & B) och därmed
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kurabel. Enligt WHO’s screeningkriterier
skall det röra sig om en vanlig sjukdom, som
är ett allvarligt hälsoproblem. Sjukdomen
skall ha en preklinisk fas och det skall finnas
ett test som upptäcker den prekliniska sjukdomen. Det skall finnas en behandling,
screeningen skall accepteras av målgruppen
och screeningen skall vara kostnadseffektiv.
Det finns fyra randomiserade studier från
Minnesota, Nottingham, Fyn och Göteborg, där metaanalys har visat en mortalitetsreduktion på 16%.
Erfarenheter från Finland

Nea Malila från Helsingfors redogjorde för
det finska screeningprogrammet som inleddes 2004. Till skillnad från i Stockholm
randomiserar man i Finland till antingen
screening eller en kontrollgrupp i proportionerna 50/50. Man anser att finländarna
accepterar detta upplägg och deltagandet
har varit 68–76% (första-tredje erbjudandet) och koloskopideltagandet 85%. Kvinnor har deltagit i större utsträckning än män
(78,1% jmf. 68,3%). I Finland vänder man
sig till samma åldersgrupp som i Stockholm, dvs. 60–69 år. Andelen pos F-Hb
har ökat från 2,9% till 3,9%, vilket man
tror beror på att patienternas ålder har ökat,
samt selektion. Fynden av cancer hos de
F-Hb-positiva var 6,8% hos män och 6,1%
hos kvinnor vid första och 5,2% respektive 3,8% vid det andra testtillfället. Det
motsvarar 0,21% respektive 0,10% av alla
testade vid första testtillfället.
FOBT som primärt screeningtest

Stephen Halloran är Director vid NHS
Cancer Screening Southern Programme
Hub i England och föreläste om vilka
test som kan användas. Han har också
varit huvudförfattare av EU-dokumentet.
Souhern Hub ansvarar för en befolkning
på 14,2 miljoner och skickar årligen ut 1,1
miljoner tester till åldersgruppen 60–74 år,
som skickar in i 59%. 1,7% var positiva och
resulterade i 10 700 koloskopier, 1 200 fall
av cancer och 3 400 avancerade adenom.
I England har man av kvalitetsskäl centraliserat avläsningen av FOBT till några få

enheter, men trots det har man konstaterat
stor interindividuell variation bland dem
som läser av. Han betonade vikten av hur
testbrickan är utformad, för att därmed
underlätta för patienten. För framtiden
önskar man att kunna använda tumörspecifika markörer som K-RAS, p53, APCgener, M2-PK, calprotectin, CD44. FOBT
detekterar enbart förekomst av blödning,
där immunokemiska tester har fördelen att
bara reagera på humant blod. FOBT får
inte vara alltför känsliga och när det gäller
iFOBT måste man bestämma vilken cut-off
level man vill ha. En färsk upptäckt är att
andelen positiva fynd minskar med 17%
under sommarperioden och cancerfynden
minskar med 13%.
Endoskopi som primärt screeningstest

Anders Ekbom är epidemiolog och föreläste
om screening med hjälp av sigmoideoskopi.
Wendy S Atkin et al har i Lancet 2010,
375:1624-33 publicerat en randomiserad,
kontrollerad multicenterstudie utförd i England, Skottland och Wales 1994–1999. Man
randomiserade 170 432 personer mellan 55
och 64 år, med en tredjedel i interventionsgruppen och resten i kontrollgruppen. 40 674 sigmoideoskopier gjordes och
patienterna följdes i 2–11 år. Incidensen av
CRC minskade med 23% och mortaliteten
med 31% (intention to treat). Resultaten
per protokoll var 33% minskad incidens
av CRC och 43% reduktion av mortalitet.
Incidensen av distal CRC minskade med
50%. ”Numbers needed to be screened” för
att förebygga ett fall av CRC var 191, samt
förebygga ett dödsfall 489. Som ett resultat
av studien har man nu beslutat att införa
sigmoideoskopi som allmän screening i
Storbritannien.
Koloskopi som primärundersökning
har fördelen att hela kolon blir undersökt,
men nackdelarna är kostnaden, komplikationerna och logistiken. Denna strategi
rekommenderas i USA och finns tillgänglig
i Tyskland, Italien och Polen.
Anders Ekbom betonade att “It’s a crime
to start a screening program without means
and ways to evalute it!”.
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kolorektal cancerscreening

Tabell 1.
Lokalisation
Rektum
Sigmoideum
Descendens
Transversum
Acendens
Caekum

Tabell 2.
Screeningprogram
27,1 %
38,3 %
5,6 %
5,6 %
11,2 %
12,1 %

Dukes’ stadium

5-årsöverlevnad

Symptomatisk

Screening

A

83 %

11 %

36 %

B

64 %

35 %

40 %

C

38 %

26 %

20 %

D

3%

Tidiga (A-B)

Rolf Hultcrantz och Sven Törnberg

Erfarenheter från Stockholm

Erfarenheter från England

Sven Törnberg från Onkologiskt centrum,
Karolinska Universitetssjukhuset, redogjorde för projektet i Stockholm, som
också innefattar Gotland. Törnberg betonade screening-kedjan, dvs. helheten och att
man inte fastnar i detaljerna. I SLL skickas
Hemoccult II ut vartannat år till alla invånare mellan 60–69 år. Två årgångar tas in
per år och först 2013 är hela kohorten med.
Det förväntade antalet koloskopier per år
beräknas uppgå till 1 450 stycken år 2013.
Kostnaden beräknas då till 15 miljoner/år.
Denna modell tillåter evaluering och att
man också kan avbryta om effekterna inte
blir de förväntade. Man hoppas att Stockholm skall kunna fungera som en referens
för resten av Sverige. Man hoppas också att
upplägget skall minska risken för ”vild” eller
opportunistisk screening. De uppskattade
effekterna av denna screening beräknas bli
större än effekterna av bröstcancer- och cervixcancerscreening. För närvarande överväger man att byta från gFOBT (Hemoccult
II) till iFOBT (FIT) i enlighet med de nya
EU-riktlinjerna.
Bland resultaten så här långt kan nämnas
att män födda 1949 har lägst deltagande.
Kvinnor har generellt högre deltagande.
Mellan 37 och 50% har skickat in prover
först efter att ha fått påminnelsebrev. Invånare i städerna har sämre deltagande än
landsbygdsbefolkningen. Däremot var deltagandet i invandrartäta områden samma
som i övrigt.

Julietta Patnik ansvarar för den engelska
screeningen. Storbritannien hade 38 608 fall
av CRC 2007. Incidensen var 63,3/100 000
invånare. 2000 beslutade att inleda ett screeningprogram med en pilotstudie bestående
av 500 000 invånare i åldersgruppen 50–69
år. Metodiken var FOBT och om positivt
följt av koloskopi. Efter piloten startades
det nationella screeningprogrammet, men
då med åldersgruppen 60–69 år. Man fann
11,9% CRC, 46,4% adenom (lågrisk 18,7%,
intermediär risk18,3%, högrisk 9,4%) och
11,2% blandade diagnoser. 30,6% var normala.
Fynden av CRC vid koloskopi i det
nationella screeningprogrammet visade att
ca två tredjedelar av tumörerna är lokaliserade till rektum och sigmoideum (Tabell 1):
Tabell 2 visar att screeningupptäckt
cancer i större utsträckning än symptomatisk cancer tillhör Dukes’ A och B, dvs.
tidigare stadier (Tabell 2):
Under perioden 2010–2014 kommer
man att utöka programmet till åldersgruppen 60–74 år. I och med beslutet att starta
med flexibel sigmoideoskopi vid 55 års
ålder kommer man att försöka kombinera
de båda programmen. Man överväger också
att gå över från gFOBT till iFOBT.
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Paneldiskussion

Samtliga föreläsare, kompletterade med
Anna Martling (kolorektalkirurg på Karolinska), Rolf Hultcrantz (professor, verksam-

29 %

4%

46 %

76 %

hetschef på Karolinska) och Lars-Erik Holm
(Socialstyrelsens generaldirektör), deltog i
en avslutande paneldiskussion. De frågor
som diskuterades var:
• Hur skall CRC-screening organiseras och
finns det några evidens för vad som är bra
eller dåligt sätt att organisera?
• Hur skall man uppnå och behålla hög
compliance?
• Om FIT (iFOBT) är det test som skall
användas primärt: Hur många prover
behövs och vilken cut-off-nivå är lämplig
för att ha god sensitivitet, utan att förlora
alltför mycket specificitet?
• Om endoskopisk screening används:
Är den ett komplement till FOBT,
eller primär undersökning? Flexibel sigmoideoskopi? Once-in-a-lifetime eller
upprepade och i så fall hur ofta? Vilka
åldersgrupper eller vid vilken ålder? Skall
vi invänta en RCT med koloskopi som
primär undersökning?
• Hur organiserar man ett program, som
tillåter både utvärdering av effekt på mortalitet och kostnadseffektivitet?
• Är det möjligt att bestämma acceptabla ledtider för undersökning och/eller
kirurgi?
• Hur kommunicerar man fördelar och
risker med screening? Både avseende
individen och gruppen?

Michael Wedén
Överläkare
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
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landet runt falun

Från vänster:  Per Lindberg, Eva Forsell och Henrik Ferling.

Mag-Tarmmottagningen i Falun
För tre år sedan flyttade Mag-Tarmmottagningen vid Falu lasarett in i nya lokaler.
Den omsorgsfulla planering som föregick
flytten, där personalen själva var med och
påverkade utformningen av de nya lokalerna, har resulterat i en arbetsplats där
trivseln och arbetsglädjen är påtagbar.

V

i träffar Per Lindberg som är vårdenhetschef här sedan åtta år.
Per har totalansvaret för budget,
arbetsmiljön och personalen. Men eftersom
han själv inte är medicinare, så har Henrik
Ferling – som är överläkare och medicinsk
gastroenterolog på mottagningen – det
medicinska ledningsansvaret.
Sektionsledare Eva Forsell, sjuksköterska,
har ansvar för planeringen av den dagliga
medicinska verksamheten.
Det är denna trio som tar emot och visar
oss runt på den nya mottagningen.
Mottagningen i siffror

Totalt arbetar fem läkare (varav tre överläkare, en specialist i gastroenterologi samt en
ST-läkare), sex sjuksköterskor, fyra undersköterskor, två läkarsekreterare och en receptionist på mottagningen.
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De ansvarar för drygt 160 000 invånare.
– Endoskopi görs också i Avesta och
Mora, Men Falun är den största enheten
för endoskopi i Dalarna, säger Per.
Det innebär att man på ett år utför 2 400
gastroskopier, 1 200 koloskopier och sigmoidoskopier, samt mellan 150 och 200 ERCP.
– Dessutom utför vi på mottagningen
tunntarmsundersökningar med kapselendoskopi – det är nytt för i år – , manometrier,
pH-mätningar samt infusionsbehandling
med infliximab och uppstart av injektionsbehandling med adalimumab, berättar Eva.
Studerade patientflöden

Vi frågar Henrik vad det konkret innebär att
ha det medicinska ledningsansvaret.
– Jag har ansvar för den medicinska delen
av verksamheten, bedömer alla remisser och
avgör vilka som ska komma hit och vilka som
ska handläggas på vårdcentral. Jag arbetar tätt
tillsammans med Eva och Per, svarar han.
Henrik har varit på mottagningen sedan
1994, då han som ST-läkare i internmedicin började med gastroenterologi och ”blev
sedan fast”. Han berättar att mottagningen
år 1974 flyttade in i de lokaler man lämnade
för tre år sedan.

– Då beskrevs de lokalerna som ett tillfälligt provisorium – som alltså kom att bestå
under 33 år, berättar han.
Det var år 2007 som man flyttade in i de
nuvarande lokalerna. Henrik påpekar att
Eva varit mycket aktiv i planeringen av hur
dessa skulle utformas.
– Vi funderade mycket på patientflöden,
och gjorde studiebesök tillsammans med
arkitekten, berättar Per.
Eva påpekar att det varit en lång process
för att få lokalerna så som de ville ha dem.
– Jag arbetade med ritningar och skisser
för att kunna tänka igenom hur patienterna
skulle röra sig i dem, minns hon.
Per förklarar att de på sina studiebesök
såg både bra och mindre bra enheter.
– De som var mindre bra gav oss också en
bra kunskap – framför allt ledde de till att vi
fick en ökad förståelse för våra synpunkter
hos arkitekten!
Henrik berättar att det nu är Faluns tur
att ta emot studiebesök. Ett drygt tiotal
sådana har de haft sedan de flyttade in.
– Det är många som har hört att vi har
en ny enhet, varit här och sedan kommit
med positiv feedback.
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Positivt moment 22

Sedan två år har man en sjuksköterskemottagning för IBD-patienter. Patienterna
kallas inte dit för uppföljning med regelbunden automatik.
– Istället ringer regelbundet en av sköterskorna upp och frågar hur de mår. Vid
behov – när patienten har ett skov eller mår
dåligt – kan de snabbt på egen begäran få
en tid istället, fortsätter Eva.
Hon förklarar att innan de får sitt telefonsamtal, har patienten fått ett QoL-formulär
sig tillskickat, och att patienten även lämnat
prover på sin vårdcentral. Provsvaren har
redan nått IBD-sköterskan, som har resultaten tillhands när hon tar kontakt.
– Det är för närvarande 275 patienter
som ingår i det här projektet. Vi har inte
utvärderat det ännu, men vi har en känsla av
att det är uppskattat. Det handlar ofta om
långa avstånd för många patienter, därför
tycker de att det är onödigt att åka hit på
ett rutinbesök när de mår bra, förklarar Eva.
– Dessutom avlastar det läkarna, som
istället kan skopera och ägna sig åt de
patienter som befinner sig i ett skov, eller
har någon annan sjukdom. Det skapar ett
”positivt moment 22”, påpekar Per.
Tog med endoskop till byggstugan

Utformningen kom att centreras kring
endoskopin, som kan beskrivas som själva
navet i mottagningens verksamhet.
– Det var därför vi ritade upp alltihop på
papper i förväg – så att vi kunde avgöra var
allt skulle placeras. Det handlade om allting
– från eluttag och uppåt. Det är mycket viktigt var ett uttag finns, man ska inte behöva
snubbla på en el-sladd, säger Per.
Det var inledningsvis lite ovant för byggarbetarna att personalen var med och hade
synpunkter. De vande sig dock efter ett tag.
Eva minns att en diskussion uppstod runt
behovet av att ha ljudisolerade (och därmed
tjockare) väggar.
– Jag tog med mig ett endoskop till ett
möte i byggstugan och visade dem det, samt
berättade hur en undersökning går till. Efter
det gick det bra, berättar hon.
Startade tidigt med endoskopi

Mag-Tarmmottagningen i Falun är en fullständig gastroenterologisk mottagning, som
är helt integrerad med endoskopin, säger
Henrik.
– Tyngdpunkten i verksamheten ligger
på IBD och leversjukdomar. Uppstår ett
akut behov, kan man alltså snabbt göra en
endoskopi, konstaterar han vidare.
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Undersköterska Ragnhild Andersson och sjuksköterska Katarina Sylvén analyserar en manometri.

Endoskopin hamnade på medicinska
mottagningen redan från första början.
Orsaken till det var att kirurgerna på den
tiden inte var intresserade av att ha verksamheten förlagd till sig.
– Kjell Furugård började göra de första
endoskopierna här redan 1969. Mikulas
Hradsky kom sedan hit 1974, och tillsammans med Kjell utvecklade de sedan endoskopin, fortsätter Henrik.
Per påpekar att det faktiskt kan finnas ett
problem med att endoskopin är fullständigt
integrerad i mottagningen.
– Det uppstår när man ska äska resurser. Det är enkelt att mäta antalet utförda
skopier, och då jämför man gärna oss med
andra enheter där man kanske kan se ett
högre antal. Men då glömmer de bort att vi
gör så mycket annat – vi är ju en fullständig
gastroenterologisk mottagning!
Henrik uppskattar att det i upptagningsområdet finns ungefär 700 IBD-patienter,
och drygt 100 patienter med leversjukdomar.
– Vi har 23 levertransplanterade patienter
som regelbundet går här för kontroll och
provtagning. De kommer från hela länet.
– När det gäller övre GI, har vi ett antal
patienter där vi sätter in terapeutiska åtgärder, men vi har inte många återbesök. Bland
esofagiterna är det bara de grava – C och
D – som vi följer upp, säger Henrik.
Teamarbete rekryterande

Traditionellt har bemanningen i Falun varit
god, men på mitten 2000-talet hade man

pensionsavgångar och tappade ST-läkare,
vilket gav en svacka.
– Men nu är det på väg åt rätt håll igen:
Vi har en ny ST-läkare, och en tysk specialist
med 20 års erfarenhet börjar här i december.
Det kommer att innebära att vi blir fem
specialister, säger Henrik.
Den tyska specialisten tog på eget initiativ kontakt med mottagningen, och har
redan varit där och känt sig för under några
veckor. Eva berättar att han då poängterade
att man i Falun arbetade i team – något han
saknat i den tyska verksamheten.
– Det upplevde vi som en bekräftelse på
att vi lyckats när vi skapade vår nya mottagning, säger Per.
Undersköterskor med speciell kompetens

Motorn i teamarbetet är själva endoskopiundersökningen.
– Det ger en grund som sedan spiller över
i hela verksamheten, anser Per.
Däremot har man inga endoskoperande
sjuksköterskor i Falun, åtminstone inte ännu.
– Delvis beror det på att vi inte haft några
sjuksköterskor som anser att de är mogna
för att ta tag i det. De är mer intresserade
av att utveckla själva omvårdnaden – som
IBD-verksamheten t.ex. Vi har också två
sjuksköterskor som arbetar med de levertransplanterade patienterna.
Per påpekar att man haft en god läkarbemanning – och under en period faktiskt en
viss brist på endoskopiassistenter.
– Därför kunde vi inte rubba balansen
mellan yrkesgrupperna.
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Men båda ställer sig positiva till själva
tanken i framtiden, när läget är det rätta.
Per berättar att man även har två undersköterskor med speciell kompetens som bara
kanske 4–5 undersköterskor till i länet har.
– Det handlar om PEG, sätta knapp och
kapselendoskopi med mera, förklarar han.
Spännande utveckling

Av dem som vi träffar, är det Eva som har
den allra längsta erfarenheten av att arbeta
med gastroenterologi. Hon började som
undersköterska på gastromottagningen
redan 1987.
– Sedan läste jag upp mig till sjuksköterska, och nu har jag varit sektionsledare
i sex år.
Hon förklarar att hon ser sitt ledarskap
som en naturlig del i denna utveckling.
– Jag tycker gastroenterologin är spännande: Det har varit en kraftig utveckling –
både inom diagnostiken och inom terapin.
Orsaken till att jag varit kvar inom samma
specialitet hela tiden är antagligen att man
får arbeta så tätt ihop med läkarna– man
lär sig så mycket!
Hon berättar att hon började som endoskopiassistent när det bara fanns okulära
endoskop.
– Jag satt i ett mörkt rum och förde
slangen åt doktorn. Jag hade alltså ingen
TV-skärm. Men man ”fick det i fingrarna”
ganska snart, minns hon.

Samarbete åt olika håll

Prestigelös samverkan präglar verksamheten
i Falun, enligt Eva, Per och Henrik.
– När vi har olika utvecklingsprojekt är
alla med, och driver utifrån sin verksamhet
arbetet framåt. Alla bidrar med sin roll och
kompetens. Det ger en bredare förankring
i besluten. Naturligtvis är det också en personfråga – vi har helt enkelt rätt personer
här, hävdar Per.
Eva instämmer.
– Vi har väldigt bra läkare. Jag tror att
det är därför som jag har varit kvar under
alla år. Det finns en glädje i själva arbetet,
anser hon.
Trots att Per inte har en medicinsk bakgrund, upplever han inte några problem i
samarbetet med läkarna.
– Det finns inga revir – vi har olika kompetenser och ansvarsområden!
Man samarbetar även med kirurgerna.
De kommer till mottagningen för att utföra
ERCP.
– Vi undersöker också akuta blödningar
på IVA och Central operation på dagtid. På
jourtid är det operationssjuksköterskorna
som assisterar, dock med vår utrustning som
de hämtar här, berättar Eva.
Anestesipersonalen kommer till mottagningen varje onsdag. Då utför man undersökningar – gastroskopier och koloskopier
– på barn och vuxna i behov av narkos. Man
har också haft ett projekt som gått ut på att

sjuksköterskor ska kunna ge propofol vid
undersökningarna.
– Det bromsades upp av resursskäl under
en period, men är nu på gång igen, säger Per.
Referensklinik

På mottagningen pågår vid tidpunkten
för vårt besök två läkemedelsstudier, och
Henrik berättar att han har kollegor som
forskar.
– Det är ett IBD-projekt som utgår från
Uppsala. Daniel Sjöberg, som arbetar här
och just är färdig specialist i gastroenterologi, deltar och har sökt en doktorandtjänst.
Företaget Olympus har utsett mottagningen till en av sina tre referenskliniker
i Sverige, vilket man i Falun naturligtvis är
väldigt stolt över.
– De tyckte att vi utgör ett bra exempel
på hur en mottagning/endoskopienhet ska
arbeta, och det är naturligtvis roligt att få en
sådan bekräftelse, säger Per.
Vi avslutar vårt besök med att fråga Eva
– som har längst erfarenhet – om vad hon
anser är det mest spännande hon har fått
vara med om under alla hennes år inom
gastroenterologin.
– Att vi fick flytta in i de här lokalerna!
Det är den händelse som har påverkat oss
mest positivt, svarar hon.
Per Lundblad

Mag-Tarmfonden utlyser stipendier
till gastroenterologisk forskning 2011
Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska
gastroenterologiska forskningen.
Vem kan söka?
Forskningsaktiva läkare som är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening. Doktorander i slutsfasen av sitt avhandlingsarbete
och nydisputerade forskare som håller på att etablera självständig forskning prioriteras.
Ansökningsförfarande
Skriftlig ansökan på max två A4-sidor skall innehålla projektbeskrivning med målsättning, metod, preliminära resultat, klinisk
relevans och plan för genomförande, samt kostnadskalkyl. Till ansökan bifogas också CV på max en A4-sida och en publikationslista.
Utdelning
Stipendiater ska hämta sitt stipendium onsdagen den 18 maj på Svenska Gastrodagarna i Umeå och i samband med detta vara
beredd att presentera sin forskning.
Ansökan skall skickas med e-post och vara Mag-Tarmfonden tillhanda senast den 25 februari 2011 och skickas till:
Annika.Bergquist@ki.se
Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som ämne i e-postmeddelandet.
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Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin;
Huddinge.
Bihandledare: med. dr. Elisabet Welin-Henriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för
neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
Huddinge.
Fakultetsopponent: professor Per Farup,
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge.
Disputationsdatum: 2009-09-04.

Bakgrund: Kronisk intestinal pseudoobstruktion (CIP) och enteral dysmotilitet (ED) är två ovanliga sjukdomar som
påverkar rörelseförmågan i hela eller delar
av mag- tarmkanalen. Diagnosen kan vara
mycket svår att ställa och kräver en kombination av noggrant upptagen sjukhistoria och
avancerade röntgenologiska, fysiologiska och
morfologiska metoder. Både CIP och ED
karaktäriseras kliniskt av svåra, ofta ileusliknande buksmärtor, illamående, kräkningar,
uppdriven buk och störd tarmfunktion.
En viktig diagnostisk skillnad mellan CIP
och ED är att röntgenologiska tecken på
obstruktion, dvs. dilatation av tarm och gasvätskenivåer saknas hos patienter med ED.
Sjukdomssyndromet är livslångt och någon
botande behandling finns inte i dagsläget. De
två tillstånden CIP och ED kan uppvisa liknande sjukdomsbild men det är inte klarlagt
huruvida de två representerar olika stadier av
dysmotilitet eller om de faktiskt är separata
diagnosgrupper. Några studier som beskriver
och utvärderar olika vårdformers betydelse
samt belyser dessa patienters livssituation
finns inte.
Övergripandet syftet med avhandlingsarbetet var att studera patienter med svåra
motorikrubbningar i mag-tarmkanalen
(CIP och ED) med avseende på kliniska
karaktäristika, sjukvårdskonsumtion och
vårdbehov före och efter införande av specialist dagvård samt sjukdomens påverkan
på livssituationen.
Metoder som användes var journalgranskning för inhämtande av data avseende
kliniska karaktäristika, sjukvårdskonsumtion och vårdbehov. Vidare användes fyra
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Figur 1.  Flödesschema över inkluderade samt exkluderade patienter i respektive delarbete I-IV.

frågeformulär för att jämföra de båda
patientgrupperna skattning av funktion och
aktivitetsförmåga; Sickness Impact Profile
(SIP), hälsorelaterad livskvalitet; Swedish
Health-Related Questionnarie (SWEDQUAL), känsla av sammanhang; Sense of
Coherence (SOC) samt skattning av symtomförekomst; Gastrointestinal Symptoms
Rating Scale (GSRS).
Studierna (I-IV) i avhandlingen utgick
från samtliga kända vuxna patienter, 18 år
eller äldre, med CIP respektive ED och som
hade diagnostiserats och var uppföljda vid
Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge (Figur 1). Samtliga
diagnoser var baserade på anamnes, radiologi, histopatologi och tunntarmsmanometri. Patienter med sekundär CIP eller ED
(sekundär till systemsjukdomar såsom diabetes mellitus, systemisk skleros, SLE eller
familjär amyloidos) exkluderades.
Delarbete I: Clinical features and longterm survival in chronic intestinal pseudoobstruction and enteric dysmotility.
Syftet vara att jämföra demografiska data,
förekomst av symtom och behov av nutritionsstöd samt överlevnad hos patienter med
CIP respektive ED. Resultatet visade att
buksmärta var det vanligast förekommande

symtomet hos patienter med såväl CIP som
ED. Signifikant (p<0.05) fler patienter med
CIP besvärades av kräkningar jämfört med
ED (56% mot 37%). Även viktnedgång var
mer vanligt förekommande hos patienter
med CIP än hos dem med ED (78% mot
54%, p<0.01). Tunntarmsmanometrin visade
på signifikant avvikande konfiguration av
MMC fas-III, perioder av ihållande okoordinerad fasisk aktivitet, avsaknad av motoriskt
svar på födointag och uttalad hypomotilitet
hos patienter med CIP (figur 2).
Tioårsöverlevnaden var signifikant bättre
(p<0.05) för patienter med ED än för patienter med CIP (Figur 3). De två vanligaste
orsakerna till för tidig död hos patienter
med CIP och ED var komplikationer till
parenteral nutrition och suicid.
Delarbete II: Health care use in patients
with chronic intestinal dysmotility before
and after introducing a specialized day-care
unit.
Syftet var att undersöka om sjukvårdsbehov
och vårdbehov förändras om patienter med
CIP och ED erbjuds vård och behandling
vid en specialiserad dagvårdsenhet. Resultatet visade att behovet av inläggning i slutenvård minskade påfallande. Från period I
(traditionell vård) till period III (specialist-
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Delarbete III: Functional status, healthrelated quality of life and symptom severity
in patients with chronic intestinal pseudoobstruction and enteric dysmotility.
Syftet var att jämföra funktions- och aktivitetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet
(HRQL) och symtomens svårighetsgrad hos
patienter med CIP och ED. Patienter med
CIP rapporterade signifikant sämre generell
hälsa (p<0.01), sämre funktions- och aktivitetsförmåga och då främst inom fysiskt
status; personlig skötsel (p<0.05), rörlighet
(p<0.05) samt delskalorna sömn och vila
(p<0.05) jämfört med patienter med ED.
Ingen signifikant skillnad hittades mellan
patientgruppernas självskattning av magoch tarmsymtom. Vidare visade fynden i
studien på ett antal samband mellan svårighetsgrad av symtom och funktions- och
aktivitetsförmåga samt HRQL hos patienter med CIP. Motsvarande samband fanns
i betydligt mindre omfattning hos patienter
med ED. Multipel linjär regressionsanalys
visade att buksmärta förklarade 21–67% av
variationen inom SWED-QUALs delskalor
hos patienter med CIP. Liknande resultat
sågs för uppdriven buk som förklarade
20–24% av variationen i psykisk balans
och förmågan till arbete (SIP) hos samma
patienter.
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Figur 2.  Prevalens av avvikande fynd vid tunntarmsmanometri.
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Figur 3. Långtidsprognos hos 55 patienter med kronisk intestinal pseudoobstruktion och 70 patienter med enteral dysmotilitet.
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dagvård) minskade andelen patienter som
behövde slutenvård från 100% till 35%, skillnaden var signifikant mellan period II–III
(p<0.02) samt period I–III (p<0.02). Även
det totala antalet vårddagar samt medelvårdtid per patientår och period (33,9 till 3,3
vårddagar) minskade för patientgruppen.
Främsta anledningen till att patienterna
lades in på sjukhus för vård var försämring
av buksmärta (71%). Antalet öppenvårdseller akutvårdsbesök var i medeltal 15,9
per patientår under period I, 12,6 under
period II samt 11,1 under period III. Inga
signifikanta skillnader hittades mellan de
tre perioderna. Oavsett vårdform var behovet av analgetika oförändrat och 66–77%
av patienterna under period I–III behövde
kontinuerlig smärtbehandling. Även nutritionsbehovet var oförändrat över tiden
och 81–83% av patienterna behövde nutritionsstöd i någon form. Kostnaderna för
slutenvård reducerades kraftigt när specialistdagvården öppnades vid början av period
III. Medelvårdskostnaden per patientår och
period minskade från 317 171 kronor under
period I ”Traditionell vård” till 93 906
kronor under period III ”Specialistdagvård”
(p<0.002) (Figur 4).
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Figur 4. Medelvårdskostnader per patientår och per period I-III.

Delarbete IV: Sense of Coherence (SOC)
in patients with chronic intestinal pseudoobstruction and enteric dysmotility.
Syftet var att jämföra självskattad känsla av
sammanhang hos patienter med CIP och
ED samt att undersöka eventuella samband
mellan funktions- och aktivitetsförmåga,
HRQL, symtomförekomst och känsla av
sammanhang. Patienter med CIP och ED

skattade låga värden för SOC (132,4 SD 37,3
och 139,2 SD 26,5). Skillnaden mellan de
två grupperna var inte signifikant. Fynden
i studien visade på ett antal signifikanta
samband mellan SOC och funktions- och
aktivitetsförmåga samt hälsorelaterad livskvalitet. Multipel linjär regressionsanalys
visade att förklaringsvärdet ökade med 17%
när SOC tillkom som oberoende variabel
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till psykisk dimension (SIP) och positiv
affekt (SWED-QUAL) för patienter med
CIP, vilket inte kunde påvisas hos patienter med ED. SOC befanns dock vara den
oberoende variabel som ensam hade störst
inverkan på skattningen av HRQL och psykosocial dimensionen (SIP) hos patienter
med ED.
Slutsatserna av denna avhandling är att
kronisk intestinal pseudo-obstruktion och
enteral dysmotilitet är två olika sjukdomstillstånd som behöver olika handläggning av
vård och behandling. De skiljer sig åt med
hänsyn till graden av motorisk dysfunktion i
tarmen, behov av nutritionsstöd samt långsiktig prognos. Patienter med CIP skattade
sämre funktions- och aktivitetsförmåga samt
reducerat allmänt hälsotillstånd jämfört med

patienter med ED, medan de två grupperna
skattade sina symtom i liknande omfattning.
Båda patientgrupperna skattade en låg känsla
av sammanhang, som är förenligt med en
nedsatt förmåga att bemästra stressfyllda
situationer. SOC tillsammans med symtomsvårighet och en lång tids sjukdom tycks ha
en hög påverkan på psykosocial dimension
(SIP) och positiv affekt (SWED-QUAL)
hos patienten med CIP. Hos patienter med
ED sågs däremot endast SOC ha en hög
påverkan på psykosocial dimension (SIP)
och HRQL. Fynden visar också att det är
möjligt att minska slutenvårdsbehovet och
reducera kostnaden genom att patienterna
erbjuds vård av ett tvärprofessionellt team
vid specialistdagvård med fokus på individanpassad vård och behandling samt god
kontinuitet och tillgänglighet.

Lindberg G, Iwarzon M, Törnblom H. Clinical features and long-term survival in chronic
intestinal pseudo-obstruction and enteric dysmotility Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2009; 44(6): 692-9.
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use in patients with chronic intestinal dysmotility before and after introducing a specialized day-care unit. Clinical Gastroenterology
and Hepatology. 2008; 6(8): 893-898.
Iwarzon M, Gardulf A, Lindberg G. Functional status, health-related quality of life and
symptom severity in patients with chronic
intestinal pseudo-obstruction and enteric
dysmotility. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2009; 44(6): 700-7.
Iwarzon M, Lindberg G. Coping capacity of
patients with chronic intestinal pseudoobstruction and enteric dysmotility (submitted).

Genetic and Environmental
Aspects of Symptomatic Gallstone Disease
stenar vilka utgör ca 90% av alla gallstenar.
Skillnaden i gallstensförekomst hos olika
etniska grupper och ökad förekomst inom
vissa familjer antyder att det finns genetiska
faktorer som styr benägenheten att bilda
gallstenar.
Klassiska studier från Sverige som utfördes

Despina S. Katsika
Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
och Gastrocentrum Medicin,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
Despina.Katsika@ki.se
Disputationsdatum: 12 juni 2009
Huvudhandledare: Professor Hanns-Ulrich
Marschall
Bihandledare: Professor Curt Einarsson
Opponent: Professor Gustav Paumgartner,
University of Munich

G

allstenssjukdom (GD) är vanligt
förekommande i Sverige och utgör
ett stort hälsoproblem. Ålder, kön,
etniskt ursprung, övervikt, antal barn hos
kvinnor m.m. är kända riskfaktorer. Det
är sannolikt ett komplext samspel mellan
miljöfaktorer och flera oidentifierade gener
som bidrar till bildning av kolesterol-gall-
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under 1960-talet kunde visa att förstagradssläktingar till gallstenssjuka patienter har en
högre förekomst av gallstenssjukdom (> 2: 1)
jämfört med kontrollindivider. En ny studie
från USA visar att genetiska faktorer kan
ligga bakom upp mot 30% av symtomatisk
gallstenssjukdom.
Tvillingstudier ger viktig information
om genetiska faktorer vid sjukdom och
kan belysa interaktionen mellan genotyp
och kön, livsstil, ålder och dess betydelse för
sjukdomsuppkomst. De få tvillingstudier
som har gjorts i bl.a. Danmark och Finland
med över 40% konkordans för gallstenssjukdom hos monozygota tvillingpar stödjer hypotesen att genetiska faktorer ligger
bakom en stor del av sjukdomen.
Ett antal olika kandidatgener för gallstenssjukdom har karakteriserats hos inavlade
möss (F Lammert et al, Gastroenterology
2001; 120:221–238). Dessa gener kodar för
proteiner som styr omsättning och cellulär
transport av kolesterol och andra gallprodukter som har betydelse för bildning av koleste-

rolgallstenar. Det är inte känt om dessa gener
visar karakteristiska förändringar vid gallstenssjukdom även hos människor. Karakterisering av dessa gener hos människor med
och utan gallsten borde kunna ge mycket
viktig information om hur gallstenar bildas
och hur man vid genetisk benägenhet till
gallstenssjukdom kan undvika sjukdomen.
Forskningsplanen inleddes med att
identifiera tvillingpar i Stockholmsområdet där en tvilling har känd gallstenssjukdom (samkörning av Tvillingregistret och
Slutenvårdsregistret för gallstensoperation
och andra gallstensdiagnoser enl. ICD-8,
9 och 10).
För att kartlägga den relativa betydelsen

av genetik vs. miljö har vi i den första studien utfört en kvantitativ genetisk analys. Vi
har samkört Svenska Tvillingregistret (STR)
med Slutenvårdsregistret och Dödsorsaksregistret för gallstensrelaterade diagnoser
enligt ICD-8, 9 och 10 (43,141 tvillingpar
inkluderade). Våra resultat visar att konkordansen är högre för monozygota (MZ)
tvillingar jämfört med dizygota (DZ), vilket
talar för genetiska faktorer. Vi har använt
statistiska modeller för att kvantifiera varje
enskild faktors betydelse. Denna studie visar
att genetiska effekter svarade för 25% (95%
Confidence Intervall, CI, 9%–40%), delade
miljöeffekter för 13% (95% CI, 1%–25%)
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och unik miljöpåverkan för 62% (95% CI,
56%–68%) av den fenotypiska variabiliteten
bland tvillingar.

Tabell 1. Variabilitet för GD hos svenska tvillingar.

I den andra studien använde vi oss av de

diskordanta tvillingar som identifierats ur
kohorten i studie 1 för att identifiera miljöriskfaktorer och undersöka en enskild
riskfaktors betydelse för sjukdom när man
har kontrollerat för genetisk och barndomsmiljöeffekt. Vi har med hjälp av Tvillingregistret samlat in data på BMI (Body Mass
Index) samt alkohol- och rökningsvanor på
dessa tvillingar. Fetma är en stark riskfaktor
för gallstenssjukdom och genom att titta på
BMI i denna grupp kan man studera om
fetma har ett kausalt samband med gallstenssjukdom eller är en sammanblandning
av effekter p.g.a. till exempel faktorer som
verkar under barnaåren och genetiska faktorer. Genom att studera de MZ-diskordanta
tvillingarna kan man kontrollera för eventuell sammanblandning från genetiska faktorer då båda tvillingarna har samma gener.
Man jämför sedan med DZ-tvillingarna för
att särskilja eventuell sammanblandning av
effekter från tidiga miljöfaktorer. Övervikt
och fetma var associerad med signifikant
ökad risk för GD i hela studiepopulationen
(Odds Ratio, OR 1,86 och OR 3,38, CI:
1,52–2,28 och 2,28–5,02 respektive). Hög
alkoholkonsumtion var associerad med en
lägre risk för GD i hela populationen (OR
0,62, CI: 0,51–0,74) men det var ingen
skillnad mellan de diskordanta MZ- och
DZ-tvillingarna (OR 1,08 och OR 0,96,
CI: 0,82–1,42 och 0,79–1,16 ). Rökning eller
rökfri tobak var inte korrelerad med GD.
Risken för GD ökar således med stigande
BMI och hög alkoholkonsumtion skyddar
mot GD men dessa associationer beror på
gemensamma miljöfaktorer och inte på
genetiska faktorer.
För att kartlägga den genetiska bakgrun-

den i en komplex sjukdom som gallstenssjukdom vill man identifiera en så stor
mängd konkordanta syskonpar som möjligt
(tvillingar är optimala i detta avseende då
de har samma ålder). De konkordanta MZtvillingarna är ideala för att kartlägga kandidatgenernas betydelse och loci-interaktioner
där man undersöker om en ”highly loaded”
genotyp ger utslag hos båda tvillingarna.
Grundat på tidigare erfarenheter och epidemiologiska studier, prevalensen av gallstenssjukdom (15–20%), miljöfaktorer, genetiska
studier på modeller av möss samt en nyligen
genomförd ”genome wide” associations-
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Genetiska effekter

25% (95% CI 0.09-0.40)

Delade miljöeffekter

13% (95% CI 0.01-0.25)

Unik miljöpåverkan

62% (95% CI 0.56-0.68)

Tabell 2. Genomanalys för ABCGD19H hos svenska tvillingar.

N
Män
Kvinnor
Ålder (median, range)

MZ
Ingen GD

GD

DZ
Ingen GD

GD

109 (84.5%)
18 (16.5%)
91 (83.5%)
68 (52-80)

44 (27.3%)
8 (18.2%)
36 (81.8%)
65 (51-78)

126 (67.0%)
44 (34.9%)
82 (65.1%)
70 (50-90)

62 (33.0%)
20 (32.3%)
42 (67.7%)
70 (50-81)

99 (90.8%)
9(8.3%)
1 (0.9%)

36 (81.8%)
8 (18.2%)
0

114 (90.5%)
11 (8.7%)
1 (0.8%)

48 (77.4%)
13 (21.0%)
1 (1.6%)

allel/genotyp
GG (ej bärare)
GC (heterozygot)
CC (homozygot)

studie (Buch et al. Nat Genet 2007;39:995999) och en linkage studie hos syskonpar
(Grünhage et al. Hepatology 2007;46:793801) valde vi att testa för ABCG8 D19H
polymorfismen som en riskfaktor för GD.
I den tredje studien har vi först identifierat
levande konkordanta MZ- och DZ-tvillingar liksom diskordanta MZ-tvillingar
födda mellan 1912 och 1958 i Stockholms
län. Vi samlade DNA och gjorde ett ultraljud av buken vid oklart GD-status. För att
öka power i denna studie samlade vi ytterligare DNA från det rikstäckande TwinGeneprojektet och kunde identifiera ytterligare
20 MZ- och 54 DZ-tvillingar med GD
samt 109 MZ- och 126 DZ-kontroller. Vi
använde alla dessa tvillingar för att göra en
associationsanalys för ABCG8 D19H polymorfismen.
Denna studie visade att 24 av 32 (75%)
utvärderbara MZ-tvillingpar i Stockholms
län var konkordanta för GD. Hetero-eller
homozygota 19H-bärare hittades i 5 konkordanta MZ-tvillingpar (20,8%), men endast
hos ett diskordant par (12,5%). I materialet från hela Sverige fann vi 18,2% respektive 9,2% D19H-bärare hos MZ-tvillingar
med och utan GD samt 22,6% respektive
9,5% D19H hos DZ-tvillingar. Den totala
D19H-frekvensen var 20,8% hos tvillingar
med GD jämfört med 9,4% hos kontroller. Associationsanalysen visade att D19Hallelen medför en signifikant ökad risk för
GD (OR, 2.56; 95% CI, 1.28–5.15; p<0.01).
Sammanfattningsvis är ärftlighet en stor

riskfaktor för GD. Det finns positiva associationer mellan symtomatisk GD och BMI,
och negativa mellan GD och hög alkohol-

konsumtion, medan tobak inte har någon
effekt. ABCG8 D91H allelen är vanligare
hos tvillingar med GD än hos kontroller
och associationsanalysen visar en signifikant
ökad risk för GD hos tvillingar som bär på
ABCG8 D19H allelen.
Avhandlingen finns tillgänglig sin helhet:
http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-389-6/
Referenser:
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första året med fsgs

Första året med FSGS
Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige – FSGS – hade styrelsemöte i början av oktober och kunde
blicka tillbaka på ett händelserikt år.
Från och med nästa nummer kommer
föreningen att ha stående, egna sidor i
Gastrokuriren.
På Gastromottagningen vid Danderyds
sjukhus träffar vi Susanna Jäghult, som
är FSGS ordförande.

B

eslutet innebär även att samtliga
medlemmar i föreningen automatiskt kommer att få tidningen Gastrokuriren i framtiden.
Idag handlar det om en upplageökning på
cirka 100 exemplar, eftersom det är det antal
sjuksköterskor som är medlemmar i FSGS.
– Egentligen vet man faktiskt inte idag
totalt hur många sjuksköterskor som är
verksamma inom gastroenterologi, säger
Susanna.
Hon förklarar att det ute i landet finns
många sjuksköterskor som arbetar på allmänmedicinska mottagningar och avdelningar, men som ändå träffar patienter med
gastroenterologiska sjukdomar.
– Vi vill att dessa sjuksköterskor också
ska vända sig till oss, eftersom vi tror att
de kan ha stöd och glädje av att vara med
i föreningen.
Inte bara IBD

FSGS är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), och Susanna menar
att det är en oerhörd styrka.
– Det innebär att vi blir mycket starkare
som förening – t.ex. när det gäller specialistsjuksköterskekompetens, förklarar hon.
Den som vill bli medlem, eller veta mer,
kan läsa på föreningens hemsida som finns
på adressen www.fsgs.se eller skicka e-post
till cecilia.skold@vgregion.se.
– Det enda kravet för att bli medlem är
att man ska vara legitimerad sjuksköterska. I
våra stadgar står det att man ska arbeta med
– eller ha ett intresse av – gastroenterologi,
fortsätter Susanna.
Hon tillägger att föreningen vill arbeta
aktivt för att nå ut till alla områden inom
gastroenterologin – lever, övre GI och endoskopi m.m.
– Jag har hört att det finns de som uppfattar oss som en förening för IBD-sjuksköterskor. Så är det inte!
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Susanna förklarar att målet är att få fram
ett verktyg som mäter compliance hos
patienten. Hon inser att det kanske är lite
nytt för just sjuksköterskor med ett så reglerat och styrt stipendium – alltså ett som
innebär att man får en specifik uppgift som
man ska göra. Men hon påpekar att det
är något som läkarna haft länge, och hon
hoppas på att det blir många som vill söka.
Mer uppgifter om detta stipendium finns
på hemsidan. Det går också bra att ta kontakt direkt med Susanna, se e-postadress
längst ned.
Susanna Jäghult – FSGS ordförande

FSGS har dessutom fått förfrågan om att
– i samverkan med SEGP – hjälpa till med
programmet för sjuksköterskor för Gastrodagarna i Umeå 2011.
Stipendier, utbildning
och specialistkompetens

Så vad har då hänt under det år som gått
sedan föreningen bildades? Ganska mycket,
visar det sig.
– Vi har delat ut två stipendier. Det ena
var ett rent IBD-stipendium för sjuksköterskor som arbetar med IBD, och det andra
var ett resestipendium, berättar Susanna.
– Dessutom har vi alltså startat en hemsida.
Där kan man hitta information om stipendierna, om utbildning och konferenser, även
sådana där sjuksköterskor kan delta, men som
inte direkt vänder sig till gastroenterologi.
Där finns också länkar och ett nyhetsbrev
som vi i föreningen arbetar aktivt med – det
handlar mycket om just utbildning.
Högskoleverket har fått ett regeringsuppdrag att se över specialistsjuksköterskekompetensen. Där har SSF fått en roll.
– I och med att FSGS är en sektion
till SSF, har vi varit med och bevakat vårt
område i denna fråga. Vi har medverkat
i möten med SSF, deltagit i hearing med
Högskoleverket, samt medverkat i SSFs
skrivelser till Högskoleverket.
Ta fram verktyg för att mäta följsamhet

Susanna har mer att berätta om framtiden:
– Vi har kvar de två stipendierna att dela
ut även nästa år, men vi har också ytterligare
ett – där summan är 40 000 kronor! Det
kallas för compliance-stipendiet.

Doktorand

Susanna själv arbetar på IBD-mottagningen/Gastromottagningen vid Danderyds
sjukhus i Stockholm. IBD-mottagningen
startade hon upp här år 2003.
Hon är inskriven som doktorand vid KIDS
(Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus)
och planerar att disputera hösten 2011
– Mitt arbete är i två delar. En handlar
om HRQoL för IBD-patienter, och den
andra delen om triggerfaktorer vid skov.
Inom gastroenterologin på sjukhuset har
hon arbetat sedan 1997.
Efter avslutad sjuksköterskutbildning
1993 så arbetade Susanna först på ett par
olika avdelningar – hjärtsjukdomar och
ortopedi – på Löwenströmska sjukhuset
strax utanför Stockholm. När sjukhuset
lades ner, bestämde hon sig för Danderyd,
och ville passa på att testa något nytt. Det
blev gastroenterologi.
– Jag visste inte så mycket om specialiteten innan. Men så fort jag satte min fot här
på avdelning 92, kände jag helt enkelt att
jag hade kommit hem, minns hon.
Vi avslutar med att fråga Susanna om vad
det var som fick henne att känna just så?
– Det är så oerhört stimulerande patienter att arbeta med. Det är verkligen hela
patienten man måste beakta, och de befinner sig ofta mitt i livet!
Per Lundblad
Fotnot:
FSGS hemsida: www.fsgs.se
E-post Susanna Jäghult, ordförande:
susanna.jaghult@ds.se
E-post Cecilia Sköld, kassör
(frågor om medlemskap):
cecilia.skold@vgregion.se
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Kurs i Lund
Operativ övre
Gastrointestinal endoskopi
16–18 mars 2011
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
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.
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:
Christer.staelvonholstein@skane.se
Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare
Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Baxter Medical AB

Training the Trainers

Practicum, Universitetssjukhuset i Lund
Under perioden 11–14 april 2011 hålles två 2-dagarskurser
Kurs I: 11–12 april (max 10 deltagare)
Kurs II: 13–14 april (max 10 deltagare)
Kurserna, som är ett samarbete med Royal College of Surgeons
(Eng), leds av Mr Rodney Peyton som är ansvarig för kurserna i
London. De riktar sig till specialister inom kirurgiska specialiteter
och anestesi, som undervisar och handleder t.ex. ST-läkare eller är
instruktörer vid praktiska kurser inom sin disciplin.
Målsättningen är att förmedla både teoretisk och praktisk kunskap om hur man skapar optimal utbildningsmiljö för praktisk
undervisning och träning.
Språk:
Kursavgift:

Engelska
8000 Skr (exkl. moms). Kursmaterial, kaffe, lunch
och kursmiddag ingår.
Hotell:
Patienthotellet, Universitetssjukhuset i Lund,
rekommenderas.
Pris inkl. frukost 787 Skr per natt (enkelrum).
Tel: 046-178600.
Anmälan:
Anmälan görs till kurssekreterare Agneta Jacobsson
(agneta.jacobsson@skane.se) eller tel: 046-171494
senast den 11 mars 2011.
Eftersom utbildningsmaterial skickas ut i förväg från
London måste fullständig postadress anges.
Information: ingemar.ihse@skane.se
Kurserna hålles på Practicum, Universitetssjukhuset i Lund
(www.practicum.se)
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Bästa medlem!
Då är vi inne i december månad och ännu
ett år har gått. Tänk vad tiden går fort, satt
och funderade på hur länge jag har suttit
med i SEGPs styrelse, och kom fram till
att det är mitt 5:e år, och det har varit både
roligt och lärorikt.
Vi har under året fått nya medlemmar
till föreningen, och vi hälsar alla välkomna.
Höstens stora kongress var ju UEGW i
Barcelona. Och nästa år är det Stockholms
tur att stå som värd för UEGW. Ni kan läsa
vad Mirjam Bjurek har skrivit om det, hon
blev inbjuden till Barcelona för att invitera
till nästa års möte.
Nästa två stora möten är SADE i Köpenhamn och ECCO i Dublin, och resestipendium från vår förening har gått till:
SADE – Köpenhamn: Ann-Katrine Myhr,
undersköterska, Södersjukhuset; Emilie
Bramne, sjuksköterska, Centralsjukhuset
Kristianstad; Susanne Haggren, sjuksköterska, Centralsjukhuset Kristianstad.
ECCO – Dublin: Annika Olsson, sjuksköterska, Gastrocentrum Medicin KS, Solna.
Vi önskar att ni får några lärorika och
trevliga dagar.
Suzanne Lord har lagt fram ett förslag
på att uppdatera stipendielistan, eftersom
programmet inte är klart när man söker
till UEGW, och till SADE ska man boka
till mitten på oktober för att få den lägre
avgiften. Så här ser förslaget ut:
Sv. G-dagarna, Nordiska G-dagarna och
Olympus resestipendium som tidigare.
(Vet ej i dagsläget om nordiska mötet blir
av, med tanke på UEGW i Stockholm).
UEGW april/maj.

Boston Scientific resestipendium till
UEGW april/maj.
SADE och ECCO september.
Vi tror att det kommer att blir bättre om
vi gör så här.
Som ni ser så har vi fått ett nytt resestipendium, som är instiftat av Boston Scientific i samarbete med SEGP och ska vara
till UEGW. Stipendiet är på 10 000 kr och
kan sökas av sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar aktivt med endoskopisk
verksamhet.
Stipendiet är avsett att ge ökad kunskap
inom detta område. Du kanske har ett specifikt intresse inom endoskopin som till
exempel, ercp, hemostas, mm. Kriterier för
stipendieansökan finns på SEGPs hemsida.
Stipendiat utses av SEGP i samråd med
representant från Boston Scientific
Medlemsavgiften för 2011 är 200 kr och
betalas in på BG 5828-8945.
Glöm EJ att ange namn och adress.
Oss tillhanda senast 31 januari 2011.
Glöm nu inte att söka stipendium för kommande möten 2011!
Till sist vill vi i styrelsen
önska ER alla en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!

Stipendier 2011
Svenska Gastrodagarna
Nordiska Gastrodagarna
Olympus resestipendium
Stipendium utdelas till medlemmar i vår förening,
läs mer om kriterierna på vår hemsida.
Till Svenska Gastrodagarna utdelas 4 st stipendium à 4 000:Till Nordiska Gastrodagarna utdelas 4 st stipendium à 6 000:Olympus resestipendium 1 st à 10 000:Sista ansökningsdag 2011-01-31
Kriterier & ansökan finner du på SEGPs hemsida.
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Reseberättelse från UEGW 23–27/10 2010
Jag vill börja med att tacka SEGP för resestipendiet som gav mig möjligheten att
åka till UEGW. Kongressen hölls i år i Barcelona och sammanlagt var det cirka 14 000
deltagare.

V

i var sex stycken kollegor från min
arbetsplats på Gastrocentrum,
Karolinska Huddinge som åkte
från ett höstkallt Stockholm och anlände
till ett sensommarvarmt Barcelona.
Vi checkade in på vårt hotell som ligger
mitt i centrum av Barcelona, 5 minuters
promenad från La Rambla. Sedan letade
vi oss fram till tunnelbanan för att ta oss
till kongresscentret, CCIB, som ligger i
utkanten av stan, vid stationen El Maresme
Forum precis vid havet.
Efter att ha registrerat oss, fick vi våra
obligatoriska väskor, en tung programbok,
en ännu tyngre abstraktbok samt ett tunnelbanekort så att vi enkelt kunde ta oss
mellan kongressen och hotellet.
Första dagen, måndag, ägnade jag helt och

hållet åt att lyssna på IBD-föreläsningar
eftersom det är den patientgruppen som
jag ägnar mig mest åt och som intresserar
mig väldigt mycket.
Det första symposiet hade rubriken ”IBD
therapies: From concept to clinic”. Doktor
Chowers från Israel pratade om steroider,
då, nu och i framtiden för patienter med
ulcerös colit. En tredjedel av de patienter
som han hade följt var steroidberoende, det
gör att slemhinnan i tjocktarmen läker men
det gör ändå inte risken för relaps mindre.
Symposiets nästa föreläsning hölls av Dr.
Turner från Israel som föreläste om svår
ulcerös colit hos barn relaterat till kortisonresistens. De patienter som han berättade
om är ju de svårast sjuka som det är svårt
att hitta en behandling för, de svarar inte på
behandling, har kanske en annan bakomliggande sjukdom och då är operation den
enda åtgärden.
Sedan kom Dr. Ainsworth och hans
föreläsning handlade om behandling med
Remicade (infliximab) och fördelen att mäta
plasmakoncentration sedan det har visat sig
ha stor individuell variation. Rekommendationen är att titta på s.k. mucosal healing kontra hög eller låg koncentration, och

40

utifrån det bestämma om man ska fortsätta
med behandlingen.
Avslutningsvis talade Dr. Vermiere om
nya läkemedel på gång, nya mål för patogenes hos IBD.Framför allt så är det nya
läkemedel som påverkar immunförsvaret,
bl.a. rapamycin som behandling för morbus
Crohn, cytokinblockerare och specifika
antikroppar mot immunförsvaret. Hennes
slutsats var att man ska behandla rätt patient
och inte för sent och att om patienten är i
remission så ska man inte experimentera
utan fortsätta med samma behandling.
På eftermiddagen var det korta föredrag, s.k.

Free Paper Session, om allt från riskfaktorer
för IBD-patienter relaterat till hygien, till
en ny anti-TNF-behandling, briakinumab
för morbus Crohn patienter, till interferonbehandling för ulcerös colitpatienter med
målet att läka tarmslemhinnan.
Den sista föreläsningen för dagen handlade om anemi och IBD.
Det var Dr. Kaser från Österrike som
hade gjort en studie på 263 nydebuterade
IBD-patienter där 65% hade anemi, och
efter att man hade behandlat patienterna
för deras IBD så hade fortfarande 35% av
dem anemi. Dr. Kaser menade på att beho-

vet av järn underskattas hos dessa patienter.
Det är nödvändigt med behandlingsmål,
regelbunden provtagning, helst bör man ge
intravenöst järn då upptaget av oralt järn
är sämre och även påverkar tarmslemhinnan negativt. Enligt hans rekommendation
så bör man också alltid behandla skov och
symtom då anemi är den vanligaste komplikationen hos IBD-patienter.
Senare på eftermiddagen lyssnade vi på

ytterligare en föreläsning om anemi som
vi hade anmält oss till tidigare och som
hölls på ett närliggande hotell. Det var två
olika föreläsare, för eller emot behandling
av järnbrist hos IBD-patienter. Väldigt bra
föreläsning och mycket tankeväckande. Det
”take home message” som vi fick med oss
både från dagens och kvällens föredrag var
att man bör följa våra patienter noggrannare vad det gäller Hb-värde samt järnvärde.
Kvällen avslutades med en sen middag och
sedan återresa till vårt hotell.
Tisdagsmorgonen startade med ett sympo-

sium om Crohn’s sjukdom med bl.a. historia, hur man kan förändra sjukdomens
förlopp, hur man kan förebygga postoperativ relaps, biologisk terapi: när ska man sluta
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behandla? Sista föredraget i symposiet handlade även det om anti-TNF-behandling, när
patienten inte svarar på behandling och vad
det innebär.
Föredraget om postoperativa återfall
koncentrerades mest på riskfaktorerna, där
rökning är den största för dessa patienter.
Rökning fördubblar risken för både kirurgiskt samt kliniskt återfall efter operation.
Förmiddagen innehöll väl inte så mycket
nyheter men det var ändå väldigt bra föreläsare, bra att få lite uppdatering, speciellt vad
gäller rökning och Crohn’s sjukdom, och de
frågor som ställdes efteråt.
På eftermiddagen lyssnade vi på fyra
korta föredrag om kronisk buksmärta, det
var allt från förklaring till varför smärtan
är kronisk till nya behandlingsmetoder.
Det som lät mest spännande var att man
minskar buksmärta vid IBS med kapslar
innehållande chilipeppar. Slutsatsen av
dessa föredrag var att man måste fortsätta
utreda och sätta realistiska mål för patienten. Hitta nya behandlingsmetoder, alltså
inte behandla med opioider, då istället hyp-

notherapi, beteendeterapi och probiotika.
Efter en lång dag så avslutade vi dagen med
en ”lokal” middag, tapas, paella och sangria.
När onsdagens föreläsningar började så

kändes det att man inte riktigt kunde få
plats med så mycket till, men trots det så
ägnade vi förmiddagen åt ett symposium
om ”Modern managment of intestinal pseudoobstruktion”. Vi har ju dessa patienter
på vår mottagning så det kändes väldigt
aktuellt. Flera av föredragen var på forskningsnivå och lite svårt att hänga med i,
men den gemensamma slutsatsen var att det
behövs förbättrad diagnostik, att hitta ett
lämpligt läkemedel och en bättre förståelse
för patientgruppen.
På eftermiddagen märktes det att kongressen började lida mot sitt slut, det blev
färre besökare i lokalen och utställarna började plocka ihop sina montrar. Jag gick då
en runda bland de postrar som intresserade
mig och som kollegor och tidigare kurskamrater varit med och skrivit. Två postrar
om hur det är att leva med IBS och hur

patienterna blir bemötta från Sahlgrenska
i Göteborg, Remicadeinfusion på kortare
tid från Gastromottagningen Karolinska
Solna, en poster från Gastrolab hos oss på
Karolinska Huddinge, vatten eller luft vid
mätning av rektal känslighet och en poster
från Karolinska Institutet som handlade om
användandet av komplementär och alternativ medicin hos patienter med IBD.
För att sammanfatta så var det hela en

mycket bra ordnad konferens. Det man
tar med sig hem är att det finns saker att
förbättra och förändra för patienterna både
inom IBD och motilitet för oss sjuksköterskor som är nära patienten. Mycket positivt
är att få åka på en konferens tillsammans
med sina kollegor, trevliga minnen och
mycket skratt.
Ewa Lestander Berggren
leg. sjuksköterska
Gastrocentrum Omvårdnad B71-73
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Reseberättelse från UEGW i Barcelona 2010
En tidig morgon lämnade vi ett snötäckt
och kallt Stockholm för att flyga mot ett
varmt och soligt Barcelona, där en mycket
fin och välorganiserad konferens med bra
föreläsningar och symposier väntade.

D

et var inte så lätt att välja mellan
alla alternativ som gavs i programmet.
I en session diskuterades rengöringsprocessen av instrumenten och på vilken nivå
den hygieniska standarden bör ligga. Vi fick
lära oss vikten av att arbeta i separerade rum
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med en ren och en smutsig sida. Dessutom
poängterades vikten av att hålla dörrarna
stängda och minimera springet mellan
rummen.
En annan workshop jag deltog i visade
hur man tillverkar träningsmodeller för personalen med enkla medel. Vi använde en
rondskål, skalpell, vingummi, plastslangar
och sårtejp, frukt och grönsaker samt ett
köttstycke, minst 5 cm tjock. Det är bara
fantasin som sätter gränser för hur man kan
göra på den egna avdelningen. Viktigt att
man inte använder sina ordinarie instrument

utan särskilda träningsinstrument. I slutet av
året kommer det ut en bok som beskriver
hur man tillverkar ”dummies”, se hemsidan.
Den första dagen avslutades med en välkomstmottagning. Vi bjöds på Spaniens
specialitet, Tapas och ett gott vin till. Det
är alltid lika trevligt att möta kolleger från
andra enheter.
Session 2: L-6 till L-8

En av söndagens sessioner handlade för
min del om multiresistenta bakterier. En
stor betoning låg på hur viktig det är att
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sköta handhygienen, att tvätta händerna
före och efter alla moment som vi gör och
att använda handskar. Dagliga kontroller
enligt ett rutinschema. Det är viktigt att så
få saker som möjligt finns inne på rummet
vid undersökning av patienter med multiresistenta bakterier.
Nästa del handlade om sjuksköterskestyrd Propofolsedering och utbildning för
att kunna hantera detta läkemedel. Några
länder hade 3 veckors handledd utbildning
på ett utbildningssjukhus. Det efterlystes
internationella regler för hur dessa utbildningar ska bedrivas.
Session 7: L-27 till L-30

Denna session handlade om utbildning för
endoskoperande sjuksköterskor. Den här
delen avslutades med att Dr Chris Mulder
från Amsterdam belyste problemen med att
läkare från Sydafrika och Indien föredrog att
arbeta i Europa när de var utbildade istället
för att återvända till sina hemländer. För
sköterskor var det inte lika lätt att flytta på
sig eftersom de ofta var bundna till man

och barn, påpekade en av deltagarna. Detta
påstående höll Dr Mulder med om.
Session 9: L-34-L35

Handlade om nya tekniker och utvecklingen
inom endoskopin. Olika företag presenterade sina nya produkter. Traditionellt har
man tidigare opererat för att stoppa stora
blödningar, numera finns olika clips som
man kan använda och stoppa blödningen
via endoskopet. Ett större clips visades och
som sattes utanpå instrumentet i fronten.
Ett ökande problem i västvärden är att
BMI och diabetes typ 2 ökar, och att man
räknar med att hälften av befolkningen
har ett BMI > 30 år 2030. En del klarar att
minska vikten med diet och motion, men
för ett flertal räcker det inte utan andra
metoder behövs. Det visades några olika
metoder som används idag för viktreduktion. Det finns många problem kopplade
till dessa metoder.
Pris för bästa föreläsare delades ut och ett
tredje pris gick till Annelie Lindberg från
Södersjukhuset i Stockholm.

På måndagen öppnade utställningen
och vi gick runt och tittade på vad de olika
utställarna hade at visa upp. Några nyheter
visades: en MR-kamera som skulle följa
kapselns väg genom magtarmkanalen. Ingen
fältstyrka på magneten angavs. Utvecklingen av instrument och olika hjälpmedel
går rasande fort just nu och det känns spännande att arbeta inom detta område.
För den som vill läsa mer om det som
förelästes, kan gå in på UEGWs hemsida
och hitta abstracts och fördjupa sig
Jag vill rikta ett stort tack till SEGP
för att jag fick ett stipendium att resa till
UEGW och Barcelona 2010.
Jag hoppas att många ska söka de stipendier
som finns inom SEGP och så vill jag önska
lycka till med förberedelserna inför nästa år
när UEGW ska vara i Stockholm.
Eva Flinke Carlsson
Sjuksköterska
Ersta sjukhus Stockholm

I Barcelona för att presentera Stockholm
Med anledning av att UEGW nästa år hålls
i Stockholm var jag inviterad till Barcelona
för att presentera Stockholm. Det gjorde
jag som sista punkt i programmet.

V

år svenska ESGENA-representant,
Gunilla Strand-Nystöm och jag var
kallade till ett möte med ESGENAs styrelse. Där fick vi reda på vad den
svenska föreningen kommer att ansvara för.
Att få vara med och arrangera ett så här stort
möte är ju en stor utmaning och vi vill göra
det så bra vi bara kan.
En stor uppgift för oss är att ordna sponso-

rer, så jag vill redan här och nu uppmuntra
alla, från små till stora företag att tänka på
hur just ni kan visa er själva och hjälpa oss.
Det kan vara ett bra sätt att visa sitt företag
för hela Europa. Ta gärna kontakt med mig,
så kan vi diskutera vidare.
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Jag vill uppmana er att tipsa om föreläsare
och ämnen som ni vill lyssna till. Och sen
men inte minst tipsa om allt vi själva kan
och gör.
Vårt möte börjar lördag lunch och avslutas måndag lunch. Många har säkert därför
möjlighet att närvara. Kanske kan en hel
mottagning åka. Det kan bli ett trevligt projekt som främjar arbetsglädje och utveckling.
I Barcelona mötte jag ett gäng sjuksköterskor. De berättade att de jobbat extra och
på så sätt finansierat resan. Kanske något
att ta efter?
För mig blev det en spännande, intressant
och rolig resa. Inför detta stora möte hade jag
förberett mig genom att läsa programmet i
förväg. Det finns ju flera parallella sessioner,
så jag valde det som intresserade mig mest.
Den spanska sköterskeföreningen och
ESGENA hade arrangerat ett mycket bra
möte.

Det var också givande att möta kollegor
från när och fjärran. Att diskutera och få kunskap hur man gör i andra delar av världen,
gör att man har mycket att reflektera över.
Jag har inte varit i Barcelona tidigare
och jag tyckte det var en fantastiskt vacker
storstad med läget vid Medelhavet. Staden
blev ju väldigt upprustad och nybyggd till
Olympiaden. Gamla stan med Ramblan gav
ju också en härlig upplevelse.
Vädret var härligt, sol varje dag och +20
var inte fel i slutat av oktober.
Alla Tapasbarer med sina goda viner förhöjde stämningen ytterligare.
Nu vill jag att vi tillsammans jobbar för att

vi ska få ett bra möte i Stockholm i oktober 2011. Jag hoppas också att vi får många
deltagare.
Mirjam Bjurek
Ordförande SEGP
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