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Tiden går snabbt när den fylls av intressanta
och utvecklande uppgifter att lösa i gott samarbete med engagerade kollegor från olika delar
av landet. Jag har nu snart suttit två år som
ordförande och på årsmötet i Göteborg i maj
lämnar jag ordförandeklubban vidare. Tack för
förtroendet att ha fått leda föreningens arbete!
Det är tradition att ordföranden beskriver vad
som hänt i föreningen under sin mandatperiod
och här följer en kort sammanfattning.
Mag-Tarmfonden

SGF har i samarbete med Riksförbundet för
Mag-Tarmsjuka och läkemedelsföretaget Abbott
instiftat Mag-Tarmfonden. Forskningsprojekt
inom alla delar av gastroenterologin och hepatologin kan söka medel från fonden. Mag-Tarmfonden vill speciellt stödja yngre disputerade
forskare på väg mot docentur och forskningssamarbete mellan forskargrupper inom Sverige.
Vid Mag-Tarmfondens kvällsaktivitet under
Gastroveckan, onsdagen den 6 maj, kommer
300 000 kr att delas ut från fonden och stipendiaterna får tillfälle att under trevliga former
presentera sina projekt.
Utskott

Omslagsfoto: StockXpert
utgivningsplan 2009:
Manusstopp

Utgivningsdag

6 maj
7 sep
29 okt

16 juni
14 okt
8 dec
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Bästa medlemmar!

Utbildningsutskottets struktur och arbete har
formaliserats för att samla de olika uppdrag som
arbetar med utbildningsfrågor inom gastroenterologi och hepatologi på nationell och internationell nivå. För att stärka endoskopins utveckling
i Sverige har på motsvarande sätt ett endoskopiutskott skapats för att arbeta med frågor kring
kvalitet och utbildning inom endoskopin.
Utbildning för ST-läkare
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Man kan se utbildningen från specialistutbildning till fortbildning för specialister som en trestegsraket där ST-utbildningen är första steget,
vidareutbildningen för nyblivna specialister är
det andra och fortbildningen för specialister
är det tredje. Utbildningsutskottet har hittills
huvudsakligen arbetat med ST-läkarnas utbildning. Målbeskrivning och Checklista för STutbildningen i medicinsk gastroenterologi och
hepatologi har arbetats fram. SGF har skapat ett
eget kursutbud med sex kurser som harmonierar
med målen i Målbeskrivningen. Kurserna ges
på uppdrag av SGF på de olika universitetssjukhusen i landet. Tre kurser anordnas per år. Vid
antagning till kurserna kommer medlemmar i
SYG och KIRUB att ha företräde.
Nationella riktlinjer

SGF har tillsatt 18 arbetsgrupper sedan våren
2007 för att arbeta fram Nationella riktlinjer

för handläggning av olika kliniska tillstånd
inom lever- och mag-tarmområdet. Det är
glädjande att se hur väl arbetet flyter på och
att de först tillsatta grupperna nu är klara med
sina arbeten. Efterhand som arbetsgrupperna
blivit klara har nya arbetsgrupper tillsatts.
Vid Gastrodagarna i Jönköping 2008 presenterades tre Nationella riktlinjer och ytterligare åtta Nationella riktlinjer kommer att
presenteras på Gastrodagarna i Göteborg. De
nationella riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida och publiceras i Gastrokuriren.
Webb-master

Redaktören har tidigare haft ansvar för såväl
Gastrokuriren som föreningens hemsida.
Den successiva utvecklingen av Gastrokuriren vad gäller innehåll, ökat antal sidor och
ökat antal årliga utgåvor har gjort att vi valt
att inrätta en webb-master med ansvar för
föreningens hemsida. Ambitionen är att göra
en omfattande modernisering av hemsidan
för att ge möjlighet till snabb och riktad
information till medlemmarna och att även
ge medlemmarna möjlighet till dialog och
kommentarsfunktion för att öka möjligheten
till interaktivt informationsutbyte.
Gastroveckan

För att ytterligare stärka och utveckla den
svenska gastroenterologins årliga vetenskapliga möte har Gastroveckan skapats, där
utöver Gastrodagarna även andra aktiviteter
med syfte att lyfta gastroenterologin kommer
att äga rum. Detta är ett arbete som bara
påbörjats och där vi tillsammans efterhand
får finna formerna. 2010 års Gastrovecka
arrangeras i Stockholm. Eftersom UEGW
arrangeras i Stockholm 2011 har styrelsen
beslutat att inte också ha en Gastrovecka det
året. 2012 anordnas Gastroveckan/Nordiska
mötet i Malmö/Lund och 2013 arrangeras
Gastroveckan i Örebro.
Nu se vi fram emot Gastroveckan i Göteborg den 4–8 maj. Allt är riggat för att kunna
erbjuda ett intressant
vetenskapligt program
och trevliga sociala
aktiviteter. Varmt välkomna!

Henrik
Hjortswang
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välkomna till gastrodagarna!

Välkomna till Gastrodagarna i Göteborg!

Å

rets Gastrodagar är som ni säkert
redan noterat förlängda till en
Gastovecka. Vi inom SGFs styrelse
vill på detta sätt försöka både bredda och
fördjupa programmet som förhoppningsvis kan attrahera både gastomedicinare och
kirurger. Planeringen av programmet har
skett i samarbete mellan SGFs styrelse och
den lokala organisationskommittén i Göteborg och samarbetet har fungerat mycket
bra. Inom organisationskommittén känner
vi oss nöjda med programmet och är övertygade om att ni kommer att få ut mycket
under era dagar i Göteborg. Det är också
en stor glädje att för första gången kunna
presentera en postgraduatekurs i endoskopi
i anslutning till det ordinarie mötet. Vi
hoppas att många av er kommer att delta
så att detta initiativ kan upprepas och bli
en naturlig del av Gastrodagarna framöver.
I år har abstractinlämningen slagit rekord!

Detta vittnar om en hög forskningsaktivitet
inom gastroenterologin i Sverige vilket är
mycket roligt. 70 abstracts har inkommit
för bedömning. Precis som förra året så
har abstracten bedömts av 2 personer per
område (ett stort tack till dessa!) och utifrån deras bedömningar så har de 14 abstract som rankats högst tagits ut för muntlig
presentation. Vi har i år också ökat antalet
muntliga presentationer. Både på onsdag
och torsdag morgon (8.30–9.30) presenteras
fria föredrag och jag vill uppmana er alla att
komma och diskutera med forskarna under
den muntliga delen. Besök också posterhallen för diskussion med författarna där!
Posterpresentatörerna kommer åtminstone
att närvara vid sina postrar under lunchtid. Tre abstractpris-vinnare kommer att
utses av en jury bestående av Annika Bergquist, Per-Ola Park, Johan Söderholm och
Ulla Johansson. Pristagarna kommer att få
resa+hotell+kongressavgift betald till nästa
års Gastrodagar! Vinnarna presenteras i
samband med årsmötet på tisdagen.
Det är en stor glädje att även i år kunna

presentera internationellt välkända profiler som högtidsföreläsare. I år är första året
som Bengt Ihre-föreläsningen är förlagd till
Gastrodagarna i stället för till Riksstämman,
och det innebär att vi har fyra högtidsföreläsare vid årets Gastrodagar. Det är Ulrika
Broomé-föreläsaren Hannele Yki-Järvinen
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från Helsingfors, som talar om huruvida
fettlever spelar någon roll; Bengt Ihre-föreläsaren Brendan Moran från Basingstoke,
UK, som ska föreläsa om modern behandling vid rektal cancer; Franz Barany-föreläsaren Sue Beath från Birmingham, UK,
som kommer att berätta om tunntarmstransplantation idag och i framtiden; och
Paul Fockens, Amsterdam, Nederländerna,
som föreläser om kliniska nyttan av endoskopiskt ultraljud. Målsättningen är att högtidsföreläsarna ska beröra kliniskt relevanta
områden och de presenteras mer i detalj på
annat ställe i detta nummer av Gastrokuriren.
Vi är mycket tacksamma för det stöd som

vi får via våra sponsorer! Precis som ifjol
har intresset för att stödja Gastrodagarna
varit stort och vi hoppas att detta fortsätter
framöver. Utan detta stöd skulle vi inte ha
möjlighet att ordna Gastrodagarna på det
här sättet med hög vetenskaplig nivå, en
givande kommersiell utställning och trevliga
sociala evenemang. Tack!
En annan förutsättning för lyckade Gastro-

dagar är ett bra samarbete med en kongressbyrå med erfarenhet och som vet hur jobbet
skall göras. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Congrex i detta avseende och
deras hjälp för framgångsrika Gastrodagar
är ovärderlig. Ett stort tack riktas därför till

Stefan Sidén och medarbetare på Congrex
för ett fint samarbete under planeringen av
årets Gastrodagar!
Redan nu pågår planerandet inför nästa

års Gastrodagar 2010, som kommer att äga
rum i Stockholm. Tyvärr är datumen inte
fastslagna ännu då vi nyligen fått veta att de
datum som var preliminärt satta krockade
med DDW 2010 som äger rum 1–6 maj.
2010 års Gastrodagar kommer därför att
planeras något senare på våren i slutet på
maj/början på juni och datumen kommer
att presenteras på SGFs hemsida och i nästa
nummer av Gastrokuriren.
Med dessa ord vill vi hälsa er alla välkomna

till Gastrodagarna i Göteborg. Gastrodagarna är ett viktigt sätt att knyta forskningsmässiga, kliniska och sociala kontakter i
Gastrosverige, så ta chansen! Kom ihåg att
det är vi tillsammans som gör detta till ett
lyckat evenemang, både ur ett vetenskapligt
och socialt perspektiv!
Vi ses i Göteborg!
Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare SGF
Annika.Bergquist@ki.se
Magnus Simrén
Lokala Organisationskommittén
magnus.simren@medicine.gu.se

Kallelse årsmöte i SGF
Årsmöte i Svensk Gastroenterologisk Förening äger rum i samband
med Svenska Gastrodagarna i Göteborg,
tisdag 5 maj kl. 17.10–18.10.
Ingen separat föranmälan krävs för årsmötet.
1. Mötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig utlysning av
årsmötet
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och sekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
7. Genomgång av verksamhetsberättelse

8. Redogörelse av facklige sekr.
9. Rapport från endoskopiutskottet
10. Kassörens rapport
11. Revisionsberättelse
12. Beslut om ansvarsfrihet
13. Val av ny styrelse
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
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sahlgrenska värd för gastrodagarna

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– värd för Gastrodagarna i Göteborg
Gastrodagarna år 2009 går av stapeln i
Göteborg.
Det är de gastroenterologiska sektionerna på medicin- och kirurgklinikerna
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
som hälsar alla välkomna. Det är också
vid dessa enheter som den personal som
arbetat i programkommittén är verksam
till vardags.

S

ahlgrenska Universitetssjukhuset består
av flera enheter. Dels det sjukhus som
alltid har haft namnet Sahlgrenska
sjukhuset, och dessutom Östra sjukhuset
samt Mölndals sjukhus.
Huvuddelen av SU:s gastroenterologiska
verksamhet är förlagd till SU/Sahlgrenska
och SU/Östra.
Programkommittén

På SU/Sahlgrenska träffar vi den del av programkommittén som arbetar där. I gruppen med ansvar för läkarprogrammet är
det Magnus Simrén, Per-Ove Stotzer samt
Inga-Lill Friis-Liby.
De kompletteras i kommittén av Anders
Eriksson och Lars Börjesson, som arbetar på
SU/Östra, samt Per-Ola Park som just slutat
där, och nu arbetar vid sjukhuset i Borås.
Kommittén för sköterskeprogrammet
består av Annika Henningsson, Gisela Ringström och Maria Wenåker, SU/Sahlgrenska
samt Helena Lindegren från SU/Östra.
Läkargruppen har tagit fram programmet
i samråd med den vetenskaplige sekreteraren
i SGF, Annika Bergquist.
Endoskopiutskottet i SGF har varit med
och diskuterat den post graduate-kurs som
inleder mötet, samt de punkter i huvudprogrammet som omfattar endoskopi
Sjuksköterskorna har tagit fram sitt program i samråd med SEGP. Båda kommittéerna har varit med och planerat det sociala
programmet. Det är Magnus som är ordförande i den lokala organisationskommittén.
Stor enhet

Vi ber P-O Stotzer att berätta om Gastrosektionen på SU/Sahlgrenska, som han
också är sektionschef för.
– Den består av GEA, Magtarmlab, MagTarmmottagningen samt en vårdavdelning.
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Här arbetar ett 20-tal doktorer, och vi har
12 vårdplatser, säger P-O.
Han fortsätter med att beskriva en
nyorganisation när det handlar om levertransplantationer:
– Från och med sommaren 2009 medverkar
vi i en sammanhållen transplantationsutredning som en del av Transplantationscentrum.
Tidigare så har utredningarna inför levertransplantation varit delade mellan Transplantationscentrum och gastroenterologin.
Det är en positiv utveckling att verksamheten
nu samlas i en organisation, anser han.
Han tillägger att de också har en hepatologi-jourverksamhet dit man kan ringa
för att få råd från hela landet, dygnet runt.
På sektionen pågår också mycket forskning. Förutom den forskning inom neurogastroenterologi – som beskrevs i förra
numret av Gastrokuriren – pågår bl.a. ett
gallsaltprojekt, leverforskning och immunologi vid IBD, berättar P-O.
Omfattande endoskopiverksamhet

På Gastroenterologisk Endoskopisk Avdelning (GEA) vid SU/Sahlgrenska har man en
genomströmning av mer än 5 000 patienter per år. Det är både akuta och planerade
patienter – ungefär en tredjedel av verksamheten är akut.

Annika Henningsson är vårdenhetschef
på GEA sedan sex år.
– Många av de undersökningar vi gör tar
lång tid att utföra. Därför har vi narkospersonal – vi kan alltså söva patienter på
endoskopiavdelningen, berättar hon.
Man utför endoskopiska ultraljud, ballongenteroskopi, Barrett-mottagning, stentbehandling – och det senaste i arsenalen
är spyglass (optisk fiber via ERCP) som
inspekterar gallväggarna och pankreasgången och därmed medger riktad behandling och provtagning i gallväggarna.
Dessutom utför man kapselendoskopi
och inläggning av gastriska pacemakers.
Man förfogar över fyra salar, och de kan
göra alla typer av undersökningar i alla fyra
rummen.
På GEA har man 11,5 helårsanställda
sjuksköterskor/undersköterskor och två
sekreterare.
– Det finns flera läkare som gör sin
huvudsakliga arbetstid på endoskopienheten. Det är bara ett par enheter till i landet
som har det så, säger P-O.
Undersökningsrummen på GEA är
uppkopplade och utrustade för att kunna
sända två bildkällor samtidigt, samt ljud.
Det innebär att man kan ha en skopibild
och en översiktsbild eller ultraljudsbild.
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På avdelningen är man också bra på stentar och endoskopiskt ultraljud (EUS).
– Erik Jonsson, kirurg här på GEA, var
bland de första i landet med att sätta duodenalstentar och att behandla esofagusperforation med stent, berättar P-O.
– Vi har en låg personalomsättning – det
är en trogen och entusiastisk skara som arbetar här. Det är en positiv och stimulerande
arbetsplats, anser Annika.
Kolorektalkirurgi

Programkommittén på SU/Sahlgrenska: Bakre raden från vänster: Magnus Simrén, Per-Ove Stotzer och
Annika Henningsson. Främre raden från vänster: Ingalill Friis-Liby, Maria Wenåker och Gisela Ringström.

Lars Börjesson

Helena Lindegren

– Tekniken kommer att användas i post
graduate-kursen, avslöjar P-O.
Pionjärer inom dubbelballongtekniken

Man genomför också andra utbildningar.
– De tre senaste åren har vi arrangerat
kurser för endoskopipersonal på avdelningen, säger Annika. (Se reportage i GK
4/08, reds anm).
– Vi har också haft utbildningar för
läkare: Kurs i basal endoskopi och inläggning av stentar till exempel, säger P-O.
– Till hösten kommer vi att ha ett användarmöte för ballongenteroskopi, tillägger
han.
GEA var först i landet med att använda
sig av dubbelballongtekniken. Det var P-O
som startade redan 2005.
– Jag läste de första rapporterna och
tyckte det verkade intressant. Så fort som
tekniken fanns kommersiellt tillgänglig,
köpte vi utrustningen, förklarar han.
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Anders Eriksson

– Alternativen innan var PUSH-enteroskopi och intraoperativ endoskopi. PUSH
är en för patienten plågsam undersökning där man inte kom särskilt långt in i
tunntarmen. Nackdelen med intraoperativ endoskopi är att den innebär risker, är
resurskrävande och besvärlig.
– Dubbelballong ger möjlighet att endoskopiskt komma åt hela tunntarmen – även
för terapi och provtagning (till skillnad från
kapseln). Om vi behöver se hela tunntarmen
kan man gå båda vägarna.
– Vi hittar blödningskällor man kan
stoppa, polyper vi kan ta bort och vi kan
dilatera strikturer – samma saker som vi
kunnat göra med andra delar av kroppen.
GEA är en gemensam enhet för både medicinska gastroenterologer och kirurger, och
samarbetet dem emellan är gott, intygar P-O.
– Eftersom båda finns här, rådfrågar och
hjälper vi varandra. Det gynnar våra patienter och utvecklar enheten.

Lars Börjesson är kolorektalkirurg, och han
arbetar på SU/Östra. Det finns två gastroenterologiska kirurgkliniker – en på varje
sjukhus – men just kolorektalkirurgin finns
bara på SU/Östra.
– Kolorektalkirurgin i hela Göteborg
slogs ihop till en enda enhet för drygt tio
år sedan, berättar Lars.
– Sedan dess är den samlad på SU/Östra.
Idag är det den största kolorektalkirurgiska
enheten i Skandinavien!
Det man gör i Göteborg – som andra
sjukhus inte gör i regionen – är svårare
rekonstruktionskirurgi vid IBD, och bedömning och behandling av fekal inkontinens.
Dessutom arbetar man med Kocks blåsa.
– Det är få nya fall, samt reparation av
gamla – vilket är den största delen. Det görs
endast här, samt i Linköping, förklarar han.
Lars är ämnesföreträdare för kolorektalkirurgin i Göteborg.
– Det är en krånglig titel – den innebär
att jag bl.a. ansvarar för undervisningsfrågor
för kolorektalkirurgin i Göteborg.
På Östra finns två vårdavdelningar för
kolorektalkirurgi, med varsin vårdenhetsöverläkare. Det är dessa som har ansvaret för
sjukvården. Dessa är Hans Brevinge och Per
Göte Lindgren.
Chef – med ekonomiskt ansvar för hela
kirurgin – är Ulf Angerås. På Sahlgrenska
är det Hans Lönnroth.
Center för pouch-kirurgi

Totalt har kirurgikliniken på SU/Östra
74 sängplatser fördelat på fyra vårdavdelningar. En av dessa avdelningar (18 vårdplatser) fokuserar på patienter med behov
av övre GI-kirurgi, två avdelningar (36 vpl)
är avsedda för kolorektalkirurgiska patienter. En avdelning (20 vpl) är ägnad för
behandling av akut gastrointestinal kirurgi
och elektiv abdominell kirurgi.
Totalt behandlar man 5 500 inneliggande
patienter om året, och medelvärdet för vårdtiden på avdelningen är 4,7 dagar.
Åtta överläkare och ytterligare tio doktorer
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Vi har försökt att skapa ett brett program som ska attrahera så många
som möjligt – både medicinska gastroenterologer och kirurger.
Vi strävar efter det som vi har gemensamt.
arbetar på den kolorektalkirurgiska enheten.
Huvuddelen av de patienter man behandlar
lider av kolorektalcancer och IBD. Ungefär
100 patienter med rektalcancer och 200 med
koloncancer behandlas under ett år. Enheten
är också ett center för pouch-kirurgi.
– Övre GI-kirurgi finns på både SU/Östra
och Västra, förklarar Lars och fortsätter:
– Men den tyngre delen av övre GI äger
rum på SU/Sahlgrenska. Framför allt så
handläggs huvuddelen av patienter med
maligna diagnoser där. Av tradition handläggs också all leverkirurgi av transplantationskirurgerna. Men SU/Östra gör näst
mest galloperationer i Sverige!
Läkarlinjer istället
för personlig mottagning

Anders Eriksson arbetar på Avdelning medicinsk gastroenterologi på SU/Östra.
– Verksamheten här står på tre ben:
Avdelningen, mottagningen och endoskopin, säger han.
Det är den polikliniska vården som är
deras stora verksamhet och stolthet, enligt
Anders.
– Det är öppenvården som vi har satsat
på – i princip är det bara gastroenterologi
vi har där.
Han fortsätter med att förklara att man
har satsat på hög tillgänglighet.
– Vi har inga fasta telefontider för läkare.
Patienterna får service via sjuksköterskorna
– de kan kontaktas på telefon, åtta timmar
varje vardag.
Det är alltså sjuksköterskorna som i princip sköter alla primära patientkontakter
mellan besöken.
– Vi har inga personliga mottagningar
– vi skiljer oss därvidlag från många andra.
Vi har läkarlinje istället. Sektionen bemannas med läkarlinjer, och från och med 2009
disponerar vi tre polikliniska läkarlinjer.
– Gastrosjuksköterskan håller patienten
”under armarna” mellan besöken. Det har
inneburit att vi aldrig haft några köer! Vi
kan hålla full bemanning på varje mottagning 44–45 veckor om året.
Imponerande sjuksköterskeverksamhet

Sektionen förfogade under 2008 över 1,75
gastrosjukskötersketjänster.

G a s t r okuriren 2 • 2009

– Utan dem och deras verksamhet skulle
vi stå på näsan dagen efter, säger Anders.
Sjuksköterskorna har fritt fått utveckla
sitt arbete själva – ”under Anders lupp”,
som han beskriver det. Det är ganska imponerande siffror som han plockar fram och
visar: (Alla siffror gäller för 2008).
Registrerade telefonsamtal – c:a 2 000 st.
(och då är det en betydande underregistrering pga. tidsbrist för registrering).
Mottagningsbesök (som ersätter läkarbesök) – 94 st. Med dessa avser man specifik
mottagningsverksamhet där patient med
GI-diagnos endast träffar gastrosjuksköterska, vanligen på årsbasis.
Övriga sjuksköterskerelaterade besök –
med akuta bedömningar, behandling etc.
– 928 st.
De utför dessutom ett stort antal tidskrävande polikliniska åtgärder. Ett axplock: 512
registrerade intravenösa injektioner/infusioner och 94 rectoskopier – som de utförde
på eget initiativ, påpekar Anders.
SU/Östra har också egen GEA. Elva
läkare inom sektionen deltog i endoskopiverksamheten under 2008. Man registrerade
under året 1 848 undersökningar/ingrepp på
totalt 1 771 patienter.
Gott samarbetsklimat

Anders menar att det är viktigt att sortera
i remisserna.
– Vi tar fram de remisser som är meningsfulla för oss – patienter som har symptom
som föranleder att vi ska ta hand om patienten.
– De remisser vi inte tar, skickas tillbaka
med en rekommendation, t.ex. om kompletterande utredningar som i sin tur kan
innebära att de därefter kommer tillbaka
hit till oss.
En titt i siffrorna för 2008 visar att det är
en omfattande gallring: Under året registrerades 831 inkomna remisser för bedömning.
Av dessa bokades 231 för nybesök.
– Vi åtar oss gärna de patienter för utredning, uppföljning och behandling som vi
kan hjälpa, säger Anders.
Han tillägger också att det råder ett gott
samarbetsklimat mellan den medicinska
och den kirurgiska gastroenterologin på
SU/Östra.

– Det råder en god anda, och gränsdragningen är ganska tydlig. Vi är alltid
välkomna till varandras sammanträdesrum!
Strävar efter det vi har gemensamt

Enligt alla som vi talat med så har arbetet
i Programkommittén förflutit smidigt och
utan problem.
– Jag har kontaktat gästföreläsare – och
alla jag kontaktat har svarat ja direkt, berättar Anders.
Han tillägger att kommitténs ordförande,
Magnus Simrén, varit den som har sett till
att arbetet fungerat så friktionsfritt.
– Magnus ska ha all heder för det han
gjort!
Lars Börjeson instämmer.
– Det är Magnus som gjort allt det tunga
arbetet, säger han.
Det var Lars som föreslog Brendan Moran
som årets Ihre-föreläsare.
– Han accepterade, vilket gladde mig
mycket. Jag tycker det är roligt att vi fick
en sådan tungviktare som Brendan Moran
till Göteborg!
– Vi har försökt att skapa ett brett program som ska attrahera så många som möjligt – både medicinska gastroenterologer
och kirurger. Vi strävar efter det som vi har
gemensamt, förklarar P-O Stotzer.
När det gäller sköterskeprogrammet,
berättar Annika att de har tittat på tidigare
program
– Det var för att se till att vi inte återupprepar. Fokus för vårt program ligger
på endoskopi, men vi har försökt att hitta
programpunkter som attraherar även dem
som mer perifert är inblandade i endoskopi.
Till exempel de som håller på med gastroenterologi på olika mottagningar, och även
på slutenvårdsenheterna.
Så det bäddar för att det blir tre spännande och intensiva dagar i Göteborg under
början av maj.
Per Lundblad

Fotnot: Läs mer om verksamheten vid
Magtarmlab på SU/Sahlgrenska i GK 1/09.
Tidningen finns på Internet – adressen är
www.svenskgastroenterologi.se/
gastrokuriren.htm
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Dr Sue Beath graduated from St. Mary’s
Hospital Medical School in London in 1983
and via junior appointments in Infectious
Diseases and Paediatrics at St George’s Hospital joined the Liver Unit in Birmingham
in 1989. The Liver Unit was already well
known for liver transplantation and was one
of the few centres in the UK to undertake
liver transplants in children weighing less
than 10 kg. The Liver Unit at Birmingham
Children’s Hospital started the first small
bowel transplantation programme in the
UK in 1993 and Dr Beath was appointed as
the clinical lead for this programme in 1995.
Initially we assessed around 10 children per
year, but were able to transplant only 1–2
children per year because of a shortage
of size matched donors. This shortage of
small donors led to a high mortality on the
transplant waiting list from intestinal failure
associated liver disease, but did provide data

Brendan John Moran, M.Ch., FRCS, FRCSI

(Gen), is a consultant Surgeon at the North
Hampshire Hospital, Basingstoke, since 1995.
He is the director of UK Pseudomyxoma
Peritonei National Centre, since 2000 and
a honorary Senior Clinical Lecturer, University of Southampton, Cancer Sciences
Division. He is a member of Council, Association of Coloproctology of Great Britain
& Ireland as well as a lead Clinician for
Colorectal Cancer and a lead Surgeon for
the National Multidisciplinary Team TME
Development Programme.
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on risk factors and led to clearer criteria for
referral and timing for small bowel transplantation.
In 1998, the surgical team was augmented
by Prof Jean de Ville de Goyet, who brought
with him his skills in paediatric living related transplantation, and developed a new
technique for successfully reducing the size
of donor organs. This technique reduced
the waiting time and mortality on the transplant list, and also led to an increase in the
number of referrals and increased activity
for the programme in all areas.
In the 1990s, the outcome for small bowel
transplantation, which was usually combined with liver transplantation, was still
relatively poor with just 50% of recipients
surviving for 2 years or more after transplantation (compared with 90% 5 year survival
for liver transplantation). The main reason
for this is the need to use approximately
twice the amount of immune suppression
to suppress rejection in the small bowel allograft than would be needed in a liver graft
alone. This means that the risk of a septic
complications and graft rejection are much
higher in small bowel transplant recipients.
To manage these higher complication
rates we developed a rigorous and systematic monitoring protocol for out-patients in
which the results of immune suppression
levels, biochemical profiles and intestinal
graft function were reviewed every week

by a specialist nursing team, dietician and
doctor. We also set up study days to support
and educate colleagues who would be managing the child once she/he was discharged
home. This allowed the team to be more
pro-active in reducing immune suppression or being in a position to arrange earlier clinic review. Although labour intensive,
this approach, combined with the advent of
monoclonal antibodies active against interleukin-2 (Basiliximab and Daclizumab), has
improved the 2 year survival to 80% and
internationally there are now many children and young people who have survived 15
years or more. The longest survivors in the
Birmingham programme are now approaching their 12th year since transplantation and
several are preparing to move over to adult
services.
Since 1993, we have assessed over 300
children for possible small bowel transplantation and performed over 60 small
bowel transplant operations. The current
challenges for us remain a shortage of size
appropriate organs, the vulnerability of
children with chronic intestinal failure to
sudden deterioration, the task of identifying
rejection in patients once they leave hospital before they become unwell again and
the goal of launching our young patients
in productive and independent adult lives.
The learning curve remains steep but is not
perhaps as vertical as it once seemed.

He has received several international awards
including distinguished Service Award for
contributions to Continuing Surgical Education, Clinical Care and Research (American Society of Abdominal Surgeons) in
2004 and Alfano Award for Colorectal
Cancer Surgery (American Society of Abdominal Surgeons) in 2002.
He is a member of the following boards and
committees: Association of Coloproctology
of Great Britain and Ireland, Association
of Surgeons of Great Britain and Ireland,
Nutrition Society, British Association of
Enteral and Parenteral Nutrition, Section
of Surgery, The Royal Society of Medicine,
Member of the Editorial Board of Techniques in Coloproctology.

ii. Randomized trial of loop ileostomy
versus loop colostomy for defunctioning the low rectal anastomosis
iii. Randomized multicentre study of TME
– versus TME and short course preoperative radiotherapy in rectal cancer
(Dutch Rectal Cancer Study)
iv. Prospective study of adhesion division
time in colorectal surgery
v. Quality of Life Research Programme for
patients with pseudomyxoma peritonei
in conjunction with the University of
Southampton
vi. Audit of outcome and complications
following surgery for pseudomyxoma
peritonei
vii. Pre-operative staging of rectal cancer

Current reseach projects are:
i. Randomized trial of anal stent versus a
defunctioning stoma in patients having
low anterior resection for rectal cancer.

He has over 100 publications in the field and
is a regular reviewer for The British Journal
of Surgery, Techniques in Coloproctology,
Colorectal Disease, Cancer and Gut.
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Dr. Hannele Yki-Järvinen is Professor of
Medicine at the Department of Medicine,
University of Helsinki and Head of the
Division of Diabetes at the Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland.
Her main academic interests are causes and
consequences of insulin resistance in vivo in
humans. She has published over 200 original articles in English and over 50 reviews
and book chapters.

She has received several international
awards including the G. B. Morgagni Young
Investigator Award, Padova, Italy, the 28th
Minkowski Award, European Association for
the Study of Diabetes, Istanbul, Turkey, the
Anders Jahre Pris, University of Oslo, Oslo,
Norway and Novartis Award in Diabetes for
excellence in patient-oriented research in
San Diego, USA.

Professor Paul Fockens is professor of Gastrointestinal Endoscopy at the University
of Amsterdam. He is also the Director of
Endoscopy and vice-chair of the department of Gastroenterology and Hepatology
of the Academic Medical Center at the
University of Amsterdam. He is the current
secretary general of the European Society
of Gastrointestinal Endoscopy and chairman of the EURO-NOTES foudation. His
clinical and research interests are advanced
diagnostic and therapeutic endoscopy. He

focusses on Barrett’s, colorectal cancer and
pancreato-biliary imaging and therapy. The
research is clinical as well as more fundamental with very regular use of the anumal
facility for acute and survival studies. In
his capacity as chairman of the European
Postgraduate Gastro-Surgical School, he
organizes an annual EUS course since 11
years (next EUS-course June 11&12 2009)
as well as Amsterdam Live Endoscopy, an
annual course attracting 500+ participants
each year (www.amsterdamendoscopy.com).
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Måndag 4 Maj

Tisdag 5 Maj

Samling

13.00 – 13.30

Introduktion

13.30 – 16.00

Livesändningar. Stentbehandling och polypectomi.

16.00 – 17.00

Diskussion

08.30 – 10.00

Stentar
gallvägstent
Esofagus-duodenum
Colon

10.00 – 10.30

Paus

10.30 – 12.00

Polypectomi (Diatermi, slyngningsteknik, EMR)

Föreläsare: Anders Kilander, Claes Jönsson, Erik Johnsson, Per-Ola Park, Maria Bergström, Per-Ove Stotzer, Anders Edebo

SGF

SEGP
Tisdag 5 Maj

12.00 – 13.00

LunCh

13.00 – 13.05

Välkommen till Svenska Gastrodagarna

13.05 – 13.55
14.05 – 15.05

ulrika Broomé-föreläsning; The fatty liver – does it matter? Hannele Yki-Järvinen, Helsingfors. Moderator: Annika Bergquist
SGF:s arbetsgrupper inom övre GI; Presentation av nationella riktlinjer:
Pancreatit Roland Andersson, Lund
ulcus och helicobacter pylori Lars Lööf, Västerås
gastroesofageal refluxsjukdom Folke Johnsson, Lund
Moderatorer: Henrik Hjortswang, Johan Söderholm

15.05 – 15.35

Gastrisk pacemaker
Pacemakerbehandling, indikationer och metoder Hasse Abrahamsson, Göteborg
Pacemakerbehandling, uppföljning och resultat Gisela Ringström, Göteborg
Moderatorer: Gisela Ringström, Hasse Abrahamsson

KaffE, uTsTäLLning oCh PosTErs

15.35 – 17.05

Nyheter och kontroverser inom endoskopi
Endoskopisk kontrastförstärkning/optisk biopsi Anders Edebo, Göteborg
stentbehandling Erik Johnsson, Göteborg
spy glass Urban Arnelo, Stockholm; noTEs Maria Bergström, Göteborg
Moderatorer: Per-Ola Park, Anders Edebo

Patientutbildning vid IBD och IBS
Patientutbildning Catarina Wallengren Gustafsson, Borås
Patientutbildning vid iBd Lena Oxelmark, Huddinge
Patientutbildning vid iBs Gisela Ringström, Göteborg
Moderatorer: Lena Oxelmark, Gisela Ringström

17.10 – 18.10

SGF Årsmöte

sEgP årsmöte

19.00

Välkomstmottagning på Börsen

Anmäl dig på www.gastrodagarna.se

SGF

SEGP
onsdag 6 Maj

07.30 – 08.25

Satellitsymposium – Renapharma
När ska järnbrist behandlas vid IBD? Stefan Lindgren, Henrik Hjortswang, Ragnar Befrits, Ola Wikman. Moderator: Stefan Lindgren

08.30 – 09.30

Fria föredrag
Moderatorer: Annika Bergquist, Magnus Simrén

Funktionella mag-tarmsjukdomar
funktionella mag-tarmsjukdomar, vad är det? Hans Törnblom, Solna
Moderator: Gisela Ringström

09.30 – 10.00

Kaffe, utställning och posters

10.00 – 10.50

Bengt Ihre-föreläsning; Modern management of patients with rectal cancer. Brendan Moran, Basingstoke, UK. Moderator: Johan Söderholm

11.00 – 11.55

Satellitsymposium – Abbott
Meeting patient treatment goals in Crohn’s Disease – do we have the complete picture. Speaker: TBA. Moderator: Stefan Lindgren

12.00 – 13.30

LunCh, uTsTäLLning oCh PosTErs

13.30 – 15.00

Hepatologi för jouren; Presentation av nationella riktlinjer:
Kreatininstegring hos den kroniskt leversjuke patienten
Anders Gustavsson, Örebro
Varicerblödning Per Stål, Huddinge
Leverencefalopati-aspekter på diagnos och behandling Rolf Hultcrantz, Solna
Moderatorer: Per Sangfelt, Ingalill Friis-Liby

15.00 – 15.30

Kaffe, utställning och posters

15.30 – 17.00

Farmakologisk och annan behandling av IBD
underhållsbehandling av Mb Crohn-presentation av nationella riktlinjer
Sven Almer, Linköping
immunologiska principer för modern iBd-behandling Lena Öhman, Göteborg
iBd hos barn på väg till vuxenvärlden Hans Hildebrand, Stockholm
aferes vid iBd? Gunnar Järnerot, Örebro
Moderatorer: Anders Eriksson, Gunnar Järnerot

17.05 – 18.00

13.00 – 16.30
Studiebesök
på Endoskopienheterna SU/Sahlgrenska och SU/Östra
Endast föranmälda

Stipendieutdelning med föreläsning – Magtarmfonden

Torsdag 7 Maj
Satellitsymposium – TBA

07.30 – 08.25
08.30 – 09.30

Fria föredrag
Moderatorer: Annika Bergquist, Magnus Simrén

Genom linsen på ett endoskop
Vanliga och ovanliga fynd vid endoskopi Per-Ola Park, Göteborg
Moderatorer: Helena Lindegren, Ingrid Karström

09.30 – 10.00

KaffE, uTsTäLLning oCh PosTErs

10.00 – 10.50

Franz Barany-föreläsning; The role of small bowel transplantation today and tomorrow, Sue Beath, Birmingham, UK. Moderator: Johan Söderholm

11.00 – 11.55

Satellitsymposium – Schering Plough AB
How to change the course of Crohn’s Disease with anti-TNF. Gert van Assche, Leuven, Belgium. Moderator: Ingalill Friis-Liby

12.00 – 13.30

LunCh, uTsTäLLning oCh PosTErs

13.30 – 15.00

15.00 – 15.30
15.30 – 17.00

Funktionella GI sjukdomar idag och i framtiden
iBs-presentation av nationella riktlinjer Hans Törnblom, Solna
funktionell dyspepsi-presentation av nationella riktlinjer
Greger Lindberg, Huddinge
Patientutbildning vid funktionella mag-tarmsjukdomar
Gisela Ringström, Göteborg
Psykologi och funktionella gi sjukdomar-höna eller ägg? Pontus Karling, Umeå
Moderatorer: Magnus Simrén, Hans Törnblom

Ny teknik inom endoskopi
Sjuksköterskan som skopist Helena Lindegren, Göteborg, Ingrid Karström,
Kristianstad
spy glass Urban Arnelo, Stockholm
högupplösningsendoskopi Anders Edebo, Göteborg
Moderator: Anders Edebo

KaffE, uTsTäLLning oCh PosTErs
Cholestas – inte bara gallsten
Översikt över cholestasbegreppet Åke Danielsson, Umeå
Läkemedelsinducerad cholestas-fallpresentation Hanne Prytz, Lund
overlap mellan PsC och aih-diagnostik och behandling
Stefan Lindgren, Malmö
Cholestas vid systemsjukdom Sven Almer, Linköping
Moderatorer: Åke Danielsson, Stefan Lindgren

Kvalitetssäkring inom endoskopiverksamhet
Kvalitetssäkring ”körkort” Carolina Frisendahl, Stockholm
smittspridning Ann Tammelin, Stockholm
Moderator: Annika Henningsson

Satellitsymposium – TBA

17.05 – 18.00

Gastromiddagen

19.00

frEdag 8 Maj
Satellitsymposium – TBA

07.30 – 08.25
08.30 – 09.30

Kronisk diarré – behandlingsbara orsaker
diarréutredning hos vuxna Per-Ove Stotzer, Göteborg
gi transit vid diarré Riadh Sadik, Göteborg
diarréutredning hos barn Robert Saalman, Göteborg
Moderatorer: Per-Ove Stotzer, Riadh Sadik

Fekal inkontinens
fekal inkontinens – ett dolt problem
Silvana Häggqvist, Åsa Sunesson, Eva Dahmén-Janson, Göteborg
Moderatorer: Silvana Häggqvist, Åsa Sunesson, Eva Dahmén-Janson

09.30 – 10.00

KaffE, uTsTäLLning oCh PosTErs

10.00 – 10.50

Lennart Wehlin-föreläsning; Endoscopic ultrasound in clinical practice, Paul Fockens, Amsterdam, the Netherlands. Moderator: Johan Söderholm

11.00 – 11.55

Satellitsymposium – AstraZeneca
GerdQ – bidrar till strukturerat omhändertagande av GERD! Peter Bytzer, Køge Sygehus, Danmark, Arthur Jänes, Sundsvall. Moderator: Henrik Sjövall

12.00 – 13.00

13.00

Utbildning inom gastroenterologi
sPur-inspektioner inom gastroenterologi Peter Thelin Schmidt, Solna
Endoskopiutbildning Per-Ove Stotzer, Göteborg
ny målbeskrivning för specialistutbildningen inom gastroenterologi och
hepatologi Ulla Johansson, Hudiksvall
Moderatorer: Per-Ove Stotzer, Ulla Johansson

Komplementär behandling vid IBD
Vad vet vi om komplementär behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom?
Lena Oxelmark, Huddinge
Moderator: Gisela Ringström

LunCh

ANNONS

att leva med mag-tarmsjukdom

Att leva med mag-tarmsjukdom
– ett studiematerial framtaget av RMT

Ett cirkelmaterial, speciellt framtaget för
personer som lever med mag-tarmsjukdom, har tagits fram av Riksförbundet
för Mag- och Tarmsjuka (RMT).
Förutom information om diagnostik,
behandling och den hjälp man kan få,
tar detta material upp vardagskunskap
kring de olika diagnoserna.

D

enna vardagskunskap handlar t.ex.
om hur det kan kännas att få diagnosen, på vilka sätt sjukdomen
påverkar vardagen, samt hur man kan hitta
sätt att hantera situationen.
Lika mycket som det är ett faktamaterial, syftar det till att den som lever med en
kronisk mag-tarmsjukdom ska känna sig
förmögen att påverka sin egen situation.
RMT

Solveig Johansson Grip är kanslichef på
RMT. För att ge Gastrokuriren en adekvat
bakgrund till studiematerialet, börjar hon
med att förklara vad organisationens uppdrag är.
– Vi är en organisation för personer med
sjukdomar och funktionsstörningar i matsmältningskanalen – och deras närstående.
Det kan vara många diagnoser och tillstånd
det handlar om. IBD och IBS är de vanligaste bland våra medlemmar, men det kan
också vara t.ex. tarmcancer eller anal inkontinens, säger Solveig.
Hon berättar vidare att det är en stor
grupp totalt, men att det bland dem också
finns personer med mer ovanliga diagnoser
som t.ex. korttarmsyndrom.
– Det är personer i alla åldrar – från barn
som föds med störningar, till sådana som
har drabbats mitt i – eller sent i – livet.
”Att leva med”-perspektiv

Syftet med RMT är att organisationen ska
medverka till att mag-tarmsjuka personer
ska kunna leva ett bra liv, med en fungerande vardag. Att de ska få tillgång till vård
och behandling, kunna utbilda sig, arbeta
och ha ett socialt liv.
– Det är ju det som den av Riksdagen
antagna handikappsplanen utlovar, påpekar
hon.
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Solveig Johansson Grip, kanslichef på Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT).

– Man ska kunna leva som andra i samhället, och vara delaktig och jämlik!
Eftersom de flesta av sjukdomarna är
kroniska, så får man leva hela sitt liv med
sjukdomen, fortsätter Solveig.
– Vårt perspektiv är ett ”att leva med”perspektiv. Men RMT medverkar naturligtvis också till att det ska forskas så att
drömmen om bot kan gå i uppfyllelse.
– RMT står för gemenskap, kunskap och
möjlighet att vara med och påverka – dels
sitt eget liv men också för mag-tarmsjuka
som grupp, sammanfattar hon.
Verksamhet med tre ben

RMT:s medlemmar är de verkliga experterna på vad det är som krävs för att få tillvaron att fungera.
– Allt vi gör utgår från våra många tusen
medlemmars erfarenhet av hur det är att
leva med mag-tarmsjukdom. Vi samlar in
erfarenheter från medlemmarna och generaliserar samt systematiserar dessa erfarenheter.
Som nybliven sjuk känner sig många
ensamma, och då kan man ha stor nytta av
att få ta del av andras erfarenheter. Det kan
behövas en kontakt med någon som förstår,

och som även kan komma med råd om hur
man ska hantera den nya situationen.
– Det handlar om sådant som inte syns
utanpå, och som många dessutom tycker
är genant att prata om, fortsätter Solveig.
Den delen av RMT:s verksamhet kallar
Solveig för gemenskapsdelen, och den kan
ingen annan ersätta, påpekar hon.
En annan del är kunskapsdelen.
– Många vill veta mer om sin sjukdom
– olika behandlingsmöjligheter, forskning
som pågår och vad det finns för hjälp som
kan göra vardagen lättare.
Det tredje benet i RMT:s verksamhet är
påverkan.
– Att kunna påverka är viktigt – att man
känner sig förmögen att påverka sin egen situation! Det handlar om att man som enskild
har förmågan att ta ansvar för sin behandling,
att man förstår sin roll i densamma, samt
att man orkar och vågar efterfråga det stöd
man behöver för att klara allt detta. Det sistnämnda gäller också när man har kontakt
med människor som arbetar i vården.
Erfarenhetsbaserat och kvalitetssäkrat

Det leder oss fram till studiematerialet Att
leva med mag-tarmsjukdom.

17

ANNONS

att leva med mag-tarmsjukdom

ven av Gerda Christenson, en erfaren och
kompetent projektledare och skribent.
Innehållet är även medicinskt faktagranskat av välkända specialister inom svensk
gastroenterologi: Stefan Lindgren (Crohns
sjukdom), Henrik Hjortswang (ulcerös
kolit), Johan Dabrosin Söderholm (bäckenreservoar), Per Hellström (reflux) samt Curt
Tysk (mikroskopisk kolit).
– Det finns en trygghet i att gastroenterologer och andra experter har kvalitetssäkrat
materialet, förklarar Solveig.
Beroende av fungerande samspel

– Det bjuder in till en resa där allt detta
kan ingå, det är både ett kunskapsmaterial
och ett samtalsmaterial. Det är de som själva
har sjukdomen som är den primära målgruppen, fortsätter Solveig.
Studiematerialet utgörs av fem olika studiehäften, som alla har titeln Att leva med
och sedan följer Crohns sjukdom, ulcerös
kolit, mikroskopisk kolit, bäckenreservoar
och reflux. De är på drygt 70 sidor vardera.
– Det har utarbetats av oss på RMT
efter önskemål från våra medlemmar och
med stöd av Arvsfonden. Många av våra
medlemmar – drygt ett hundratal – har
varit med i arbetet. Först med allmänna
synpunkter om vad som ska tas upp, och
sedan har de i arbetsgrupper deltagit i den
slutliga sammanställningen. Texten är skri-
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Studiehäftena är avsedda att användas i
cirkelform, men de kan naturligtvis också
användas för att själv läsa om sin sjukdom
på egen hand.
– De pekar på möjligheter – vilka möjligheter man har att välja, och pröva, vägar att
hantera sin sjukdom och sin vardag. Så länge
vi inte kan göra oss av med vår sjukdom,
måste vi hitta sätt att hantera den i vår vardag.
Solveig fortsätter med att förklara att man
också måste förstå andra aktörer – och deras
roll – för att man ska kunna leva ett bra liv.
– Ju mer uttalad sjukdomen är, desto mer
beroende är man av ett fungerande samspel
med sina konsulter. Dessa konsulter kan
vara medicinska – men det kan också vara
RMT. Det beror på vem som har den kunskap man behöver.
Potential för samarbete

Människor som arbetar i vården har också
nytta av materialet, anser Solveig.
– Eftersom det bygger på vad mag-tarmsjuka personer har efterfrågat, så kan det

underlätta för dem i deras arbete. De får
reda på hur deras patienter tänker – runt
sin sjukdom, i livet.
– Och eftersom en välinformerad patient
som kan, och vill, ta ansvar för sin del i
behandlingen underlättar för dem som
arbetar i vården, är materialet också en tillgång för dem.
Det finns dessutom en samarbetspotential i studiematerialet.
– Om man t.ex. genomför träffar med
sina patienter på sin klinik, kan man göra
det i samverkan med RMT, och då använda
sig utav det, påpekar Solveig.
Till varje studiehäfte finns en informationsbroschyr. Det finns dessutom en
samlingsbroschyr som presenterar hela
materialet – alla fem studiehäftena.
– Det finns också en affisch man kan sätta
upp på väggen för att berätta att det finns,
säger Solveig.
Det är till RMT man vänder sig för att
rekvirera studiehäften, broschyrer och affischen.
– Budskapet som präglar materialet är:
Jag kan, och har förmåga att påverka mina
villkor i ett liv med en kronisk sjukdom,
sammanfattar Solveig Johansson Grip.
Per Lundblad

Fotnot: RMT nås på följande vis:
Postadress: Box 20054
104 60 Stockholm
Tel: 08-642 42 00
E-post: rmt@magotarm.se
Hemsida: www.magotarm.se
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MP-01
Samband mellan sjukdomsaktivitet i tarm och
sammansättning av immunceller i blod vid debut av ulcerös kolit
Öhman, L.; Bajor, A.; Pischel, A.; Simrén, M.; Strid, H.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Sahlgrenska, Göteborg,
Sweden
Bakgrund: Utbredningen av ulcerös kolit (UC) varierar. Kunskapen om
underliggande faktorer av betydelse för variationen av sjukdomens svårighetsgrad och utbredningen av inflammationen i slemhinnan är för
närvarande begränsad. Syftet med denna studie var att undersöka om
immunologisk aktivitet i perifert blod korrelerar till sjukdomsaktivitet i
kolon vid debuten av UC.
Metod: Blodprov från 85 obehandlade patienter (26 kvinnor, ålder
36,9±13,9) med nydebuterad UC analyserades. Sjukdomsaktivitet och
utbredning kartlades med koloskopi och anamnes bedömdes med det
Mayo score. Detta består av fyra parametrar: avföringsfrekvens, blod
i avföringen, slemhinneutseende vid endoskopi och läkarens bedömning av sjukdomsaktivitet. Varje parameter graderas från 0 till 3. Ingen
sjukdomsaktivitet ger 0 poäng och maximal sjukdomsaktivitet ger 12
poäng. Frekvensen av T celler och NK (natural killer) celler i perifert blod
analyserades med flödescytometri.
Resultat: Tre patienter hade låg sjukdomsaktivitet (0-3), 20 patienter hade
mild kolit (4-6), 47 patienter hade måttlig aktivitet (7-9) och 15 patienter
hade svår kolit (10-12). Det fanns inget samband mellan frekvensen CD4+
T celler eller CD8+ T celler i blod och sjukdomsaktivitet i tarmen, men
frekvensen av CD4+ T celler, som uttryckte ”gut homing” markören integrin
beta7+, var ökad hos patienter med måttlig sjukdomsaktivitet jämfört med
dem med mild sjukdomsaktivitet (p=0,046). Detsamma gällde för CD8+
T celler hos patienter med måttlig sjukdomsaktivitet (p=0,036). Patienter
med måttlig sjukdomsaktivitet hade dessutom en ökad frekvens av NK
celler (p=0,026) jämfört med patienter med mild sjukdom. Dessutom
uppvisade patienter med måttlig sjukdomsaktivitet en ökad frekvens NK
celler som uttryckte markören CD8 (p=0,018) i jämförelse med dem med
mild sjukdomsaktivitet. Patienter med svår sjukdomsaktivitet skiljde sig
inte från de övriga med avseende på de immunologiska parametrarna
ovan, vilket kan bero på det begränsade antalet patienter i denna grupp.
Slutsats: Resultaten indikerar att sjukdomsaktiviteten i kolon vid debut
av ulcerös kolit kan återspeglas av sammansättningen av immunologiska
celler i blod. Detta kan vara ett användbart redskap för att mäta sjukdomsaktivitet vid ulcerös kolit.
MP-02
Tarmultraljud är värdefullt vid utredning av tunntarmsförändringar
Hedenström, P.1; Sadik, R.2; Lidåker, A.2; Kalaitzakis, E.2
1
Kungälvs Sjukhus, Medicinkliniken, Kungälv, Sweden; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Enh. för Gastroenterologi, Göteborg,
Sweden
Bakgrund: Transabdominellt ultraljud med makrogolkontrast för tunntarmsundersökning (Tarmultraljud) används sedan knappt 10 år på ett
flertal indikationer ex. misstanke om Mb Crohn. Studier har visat sensitivitet och specificitet vid tarmultraljud i nivå med tunntarmsröntgen och
överlägset transabdominellt ultraljud utan kontrast. En relativt aktuell
metaanalys har visat att tarmultraljud effektivt kan utesluta/bekräfta både
Mb Crohn och komplikation till Mb Crohn i form av stenos. Tarmultraljud
används på SU/SS sedan 2005. Vi ville kartlägga samtliga tarmultraljud
utförda på SU/SS utifrån indikation, fynd i olika patientgrupper, sensitivitet
och specificitet samt påverkan på fortsatt handläggning av patienten.
Metod: Samtliga patienter som genomgick tarmultraljud under perioden januari 2005-december 2007 inkluderades retrospektivt i studien.
Från journal registrerades kön, ålder, ev. tidigare Crohndiagnos, aktuella
symptom, indikation för tarmultraljud och slutdiagnos, vilket ansågs vara
inremitterande klinikers slutgiltiga bedömning av patientens aktuella
symptom. Fynd vid tarmultraljud jämfördes mot slutdiagnos vid beräkning
av sensitivitet och specificitet. I en enkät fick klinikern även redogöra för
hur utfallet vid tarmultraljud påverkat den fortsatta handläggningen av
respektive patient.
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Resultat: 127 patienter (69% kvinnor), 50 (39%) med och 75(59%) utan
tidigare känd Mb Crohn genomgick tarmultraljud på indikation: utredning
av misstänkt sjukdom 74 (58%) respektive bedömning av sjukdomsaktivitet 35 (28%) eller strikturfrågeställning 14 (11%) hos känd Mb Crohn. Fler
Crohnpatienter vs utredningspatienter (25 (50%) vs 20 (28%), p=0,033)
hade tecken på sjukdomsaktivitet före undersökningen. Hos 32 patienter
kunde slutdiagnos ej återfinnas. Fynd vid tarmultraljud i jämförelse med
slutdiagnos (Annan=IBS, dyspepsi, coeliaki m fl):
Patientgrupp

Antal

Sant
Sant Falskt Falskt Sensi- Specipositivt negativt positivt negativt tivitet ficitet

Utredningspatient

52

2

48

2

0

100%

96%

Crohn
– aktivitet

33

10

20

0

3

77%

100%

Slutdiagnos

Påv.
handläggning

Mb Crohn 2 (4%) Ja 44/49 (90%)
Annan 50 (96%) Nej 5/49 (10%)
Aktiv 13 (39%)

Ja 27/32 (84%)

Ej aktiv 20 (61%) Nej 5/32 (16%)
Crohn
– stenos

10

5

4

0

1

83%

100%

Stenos 6 (60%)

Ja 4/7 (57%)

Ej stenos 4 (40%) Nej 3/7 (43%)

Enligt enkäten (svarsfrekvens 74%) upplevde klinikerna att tarmultraljud
påverkat fortsatt handläggning genom att de kunnat avstå andra undersökningar (69%) och optimera behandling (33%).
Slutsats: Tarmultraljud har hittills på SU/SS utförts med hög specificitet
och acceptabel sensitivitet. Metoden är kliniskt användbar och patientvänlig och borde implementeras i högre utsträckning. Undersökningen
har också varit ett gott stöd för klinikerna i den fortsatta kliniska handläggningen.
MP-03
Gallsalter ökar det bakteriella upptaget genom tarmslemhinnan hos
patienter med kollagen kolit i remission
Münch, A.1; Söderholm, J.D.2; Carlsson, A.3; Magnussson, K.E.4; Ström, M.1
1
US, EM-kliniken, Linköping, Sweden; 2US, Kirurgi, Linköping, Sweden; 3Universitet, Kirurgi, Linköping, Sweden; 4Universitet, Mikrobiologi, Linköping,
Sweden
Bakgrund: Vi har tidigare visat att patienter med kollagen kolit (KK) har
ökat upptag av E.coli K12 i colonbiopsier som tecken på en störd barriärfunktion. KK är också associerad med gallsaltmalabsorption. Det är
känt att gallsalterna påverkar barriärfunktionen och ökar det bakteriella
upptaget hos människor. Vårt syfte var att studera slemhinnans barriärfunktion i biopsier från KK patienter efter tillförsel av icke patogena bakterier och fysiologiska koncentrationer av chenodeoxycholic syra (CDCA)
och deoxycholic syra (DCA) i Ussingkammarexperiment.
Metod: Studien omfattar 37 individer, 29 med KK (14 i klinisk remission,
11 med aktiv sjukdom, 14 under behandling med 6 mg budesonid) och
8 kontrollpersoner. Patienterna registrerade sina avföringsvanor under
en vecka. Slemhinnebiopsier från colon sigmoideum tagna vid coloskopi
monterades i modifierad Ussingkammare och kortslutningsström (Isc),
transepitelial resistans (TER), och transmukosal passage av avdödade
E. coli K12 studerades efter tillägg av 100 µmol/l CDCA eller DCA. Biopsierna undersöktes dessutom med konfokal mikroskopi för att kartlägga
passagvägar genom mukosan.
Resultat: Med 100µmol/l CDCA eller DCA ökade det bakteriella upptaget
fyrfaldigt i biopsierna från KK patienter i remission; CDCA 6.5 enheter
[2.5-9.8] och DCA 6.2 enheter [2.1-22] (median [IQR]), jämförd med
biopsier utan tillägg av gallsalter 1.6 enheter [1.1-3]; (p=0.004 respektive
p=0.01). Patienter med aktiv sjukdom hade redan initialt ett ökat upptag
som dock inte förstärktes genom gallsaltexponering. Hos patienter under
budesonidbehandling påverkade gallsalterna inte heller det bakteriella
upptaget. Konfokal mikroskopi visade i första hand tecken på paracellulär epitelial passage av E.-coli K12. De elektrofysiologiska mätningarna
påverkades inte av gallsalter i 100µmol/l.
Slutsats: Fysiologiska koncentrationer av dihydroxy-gallsalter blottlägger den
underliggande barriärdysfunktionen hos KK-patienter i remission. Budesonid-behandling tycks motverka denna gallsaltinducerade barriärstörning.
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MP-04
Kolektomi tre år efter behandling med infliximab eller
placebo för akut ulcerös kolit
Gustavsson, A.1; Järnerot, G.1; Hertervig, E.2; Friis-Liby, I.3; Blomquist, L.4;
Karlén, P.5; Grännö, C.6; Vilien, M.7; Ström, M.8; Verbaan, H.9; Hellström, P.M.4;
Halfvarson, J.1; Magnuson, A.10; Tysk, C.1
1
Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Örebro, Sweden;
2
Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Lund, Sweden; 3Sahlgrenska Sjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Göteborg, Sweden;
4
Karolinska Sjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Stockholm, Sweden;
5
Södersjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Stockholm, Sweden;
6
Ryhovs sjukhus, Sektionen för Gastroenterologi, Jönköping, Sweden; 7West
Zealand Hospital, Sektionen för Gastroenterologi, Slagelse, Denmark; 8Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Linköping, Sweden;
9
Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Malmö, Sweden;
10
Universitetssjukhuset, Statistik- och Epidemiologienheten, Örebro, Sweden
Bakgrund: Kortikosteroider har en central roll i behandlingen av en svår
attack av ulcerös kolit (UC). Vid steroidresistent akut UC har cyclosporin
(CyA) och under senare år infliximab (IFX) använts som rescue behandling.
Långtidseffekten av CyA är ifrågasatt och för IFX dåligt dokumenterad. I
en tidigare placebo-kontrollerad studie av 45 patienter med steroidresistent akut UC fann man en signifikant reducerad kolektomifrekvens efter
en infusion av IFX (1). Efter 3 månader var operationsfrekvensen 7/24
(29%) jmf med 14/21 (67%) hos patienter behandlade med placebo. Vi
redovisar nu frekvensen av kolektomi efter 3 års uppföljning.
Metod: Klinisk uppföljning avseende kolektomi och mortalitet 3 år efter
behandling med IFX eller placebo pga. steroidresistent svår eller medelsvår attack av UC.
Resultat: Efter 3 år har ytterligare 7 patienter genomgått kolektomi; IFX
(n=5), placebo (n=2), och operationsfrekvensen efter 3 år är därmed
12/24 (50 %) i IFX-gruppen och 16/21 (76%) i placebogruppen (p=0,014;
log-rank test) (fig). Indikation för kolektomi var i IFX-gruppen nytt svårt skov
(n=3) resp. steroidberoende UC (n=2) och i placebogruppen steroidberoende UC (n=2).
Underhållsbehandling gavs med azatioprin hos 17 patienter (IFX=13,
placebo=4) och enbart 5-ASA hos 6 (IFX=3, placebo=3). Ytterligare antiTNF-behandling gavs till 8 patienter (”rescue-terapi”=4, underhållsbehandling=4). Av dessa opererades 3. Det fanns ingen mortalitet.
Slutsats: En signifikant lägre operationsfrekvens kvarstår 3 år efter
behandling med IFX jmf med placebo vid steroidresistent akut UC. En
viss snedfördelning avseende underhållsbehandling sågs mellan grupperna, vilket kan påverka operationsfrekvensen.
1. Järnerot G, Hertervig E, Friis-Liby I, et al. Infliximab as rescue therapy
in severe to moderately severe ulcerative colitis: a randomized, placebocontrolled study. Gastroenterology 2005;128:1805-11.

MP-05
Mucinanalys med proteomik på cystvätskeaspirat ger signifikant
högre accuracy än cytologi vid differentialdiagnostik av cystiska
pankreasförändringar
Sjöberg, K.1; Johansson, M.E.V.2; Hyltander, A.G.3; Kalaitzakis, E.1; Shafazand,
M.1; Hansen, J.4; Sjövall, H.1; Hansson, G.C.2; Sadik, R.1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi och
Hepatologi, Göteborg, Sweden; 2Göteborgs Universitet, Institutionen för Biomedicin, Göteborg, Sweden; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sektionen
för Övre Gastrokirurgi, Göteborg, Sweden; 4Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Gastrointestinal Endoskopi (GEA), Göteborg, Sweden
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Bakgrund: Cystiska pankreasförändringar (CPF) kan vara pseudocystor eller cystiska/cystlika tumörer (CT). Differentialdiagnostik av CPF
är en klinisk utmaning. Såväl mucinösa som serösa CT och duktala
adenocarcinom (pankreascancer) uttrycker muciner, vilket skiljer dem
från pseudocystor. Förekomst av MUC1 i CT har föreslagits ha negativ
prognostisk betydelse. Prospektiva studier saknas dock, liksom rapporter
om användning av proteomik, vilket, till skillnad från immunohistokemi,
kan detektera alla kända muciner oberoende av glykosylering. Vi ville
studera värdet av mucinanalys med proteomik på cystvätskeaspirat, i
den kliniska bedömningen av CPF.
Metod: Patienter som remitterats för endoskopiskt ultraljud med finnålspunktion av en CPF inkluderades prospektivt. Förutom cytologi med mucusfärgning (PAS-diastas) och CEA-kvantifiering, utfördes proteomik på aspiraten (ca 20μl). Efter att band med hög massa separerats med elfores,
skurits ut, trypsinerats och analyserats med masspektrometri användes
mjukvaran “Mascot” och en lokal mucindatabas för att identifiera relevanta peptider. Primära endpoints var: 1) Postoperativt PAD (n=8), 2)
Uppföljning med radiologi (n=12) och 3) Preliminär diagnos, baserat på
alla tillgängliga kliniska data utöver proteomikresultaten (blindade) (n=9).
Resultat: 13 kvinnor och 16 män, 36-86 år, median 64 år, inkluderades.
Enligt våra primära endpoints innehöll materialet 19 CT och 10 pseudocystor. Vi jämförde sensitivitet, specificitet och accuracy för detektion av
CT för proteomik och cytologi (se tabell). 2/3 serösa CT uttryckte MUC6
ensamt, ett mönster som ej sågs för övriga CT. För 10/29 patienter var
det diagnostiska utbytet för litet (<200μl) för CEA-analys. Med en cut-off
på 400ng/ml kunde CEA (cystvätska) identifiera CT med en sensitivitet
och specificitet på 50 respektive 89%. Vid tillgängligt postoperativt PAD
jämförde vi sensitivitet/specificitet för preoperativ detektion av manifest
malignitet för proteomik (förekomst av MUC1) och cytologi. Sensitiviteten
var 57% respektive 13% för proteomik vs cytologi, specificiteten 100%
för båda.
Slutsats: Mucinanalys med proteomik på cystvätska, har signifikant högre
accuracy än dagens standardmetoder för klinisk diagnostik av CPF. Förekomst av MUC1 är en känsligare malignitetsmarkör än cytologi. Minimala
mängder cystvätska räcker för proteomik, medan det diagnostiska utbytet
begränsade värdet av CEA.
Sensitivitet%
(95% konfidensintervall)

Specificitet%

Accuracy% p=0.03

Mucinanalys med proteomik

89 (65-98)

90 (54-99)

90 (74-96)

Cytologi med mucusfärgning

53 (29-75)

80 (44-96)

62 (44-77)

MP-06
Efter 25 års uppföljning så kan vi konstatera att patienter med NAFLD
löper en 69 % ökad risk att avlida
Söderberg, C.1; Stål, P.1; Askling, J.2; Glaumann, H.3; Lindberg, G.1; Marmur,
J.1; Hultcrantz, R.1
1
Karolinska Universitetssjukuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm,
Sweden; 2Karolinska Universitetssjukuset, Reumatologklinik, Stockholm,
Sweden; 3Karolinska Universitetssjukuset, Infektionsklinik, Stockholm,
Sweden
Bakgrund: Fettlever eller non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) är den
vanligaste orsaken till förhöjda levervärden i västvärlden. Trots detta
finns det få långtidsuppföljningar på dessa patienter. I början på 80-talet
utförde vi två studier, inklusive leverbiopsier på symptomfria patienter
med förhöjda levervärden.
Syfte: Att utvärdera frekvensen av NAFLD i en cohort av patienter som
genomgick leverbiopsi mellan 1980 och 1984 på grund av förhöjda levervärden och att bestämma mortaliteten bland NAFLD-patienter i jämförelse
med den svenska befolkningen.
Patienter och Metoder: Studien inkluderar 256 personer. Medelåldern
vid inklusion var 45±12 år, 61 % män. En blindad eftergranskning av biopsierna från inklusionen och scoring med en modern NASH (non alcoholic
steato hepatitis)-klassifikation utfördes. Totaldödlighet samt dödsorsaker
inskaffades från Dödsorsaksregistret.
Resultat: Fettlever upptäcktes i 143 av de 256 patienterna, av vilka
25st (10%) hade aklohol-fettlever och 118 (46 %) NAFLD, varav 20 %
utgjordes av NASH-patienter. Cirros upptäcktes hos 9 % vid inklusionen.
Under uppföljningstiden avled 113 personer (44 %). Av de 118 patienter
som fått diagnosen fettlever avled 47st under uppföljningstiden (40 %).
Jämfört med Sveriges normalbefolkning efter justeringar för kön, ålder
och kalenderperiod så kan vi se att patienter med fettlever har en 69 %
ökad risk att dö (SMR = 1.69, 95 % KI 1.24-2.25), NASH-patienter löper
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en 86 % ökad risk att dö (SMR = 1.86, 95 % KI 1.19-2.76). Av de 113
dödsfallen berodde 37 på kardiovaskulär sjukdom och 16 på leverrelaterade sjukdomar. De patientgrupper som hade sämre prognos i materialet
var alkohol-leverskada samt patienter med virala hepatiter.
Slutsats: Patienter med fettlever och NASH har ökad risk att dö jämfört
med den svenska normalbefolkningen och de dör i större utsträckning av
leverrelaterade sjukdomar än vad normalbefolkningen gör.
MP-07
Lever och andra maligniteter vid Autoimmun Hepatit
Werner, M.1; Almer, S.2; Prytz, H.3; Lindgren, S.4; Wallerstedt, S.5; Björnsson,
E.5; Bergquist, A.6; Sandberg-Gertzén, H.7; Hultcrantz, R.8; Sangfelt, P.9;
Weiland, O.10; Danielsson, Å.1
1
Norrlands Universitets Sjukhus, Medicinkliniken, Umeå, Sweden; 2Linköpings Universitets Sjukhus, Medicinkliniken, Linköping, Sweden; 3Lunds
Universitetssjukhus, Medicinkliniken, Lund, Sweden; 4Malmö Allmäna Sjukhus, Medicinkliniken, Malmö, Sweden; 5Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden; 6Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge, Medicinkliniken, Stockholm, Sweden; 7Örebro Universitetssjukhus, Medicinkliniken, Örebro, Sweden; 8Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Medicinkliniken, Stockholm, Sweden; 9Akademiska Sjukhuset,
Medicinkliniken, Uppsala, Sweden; 10Karolinska Universitetssjukhuset/
Huddinge, Infektionskliniken, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Autoimmun hepatit (AIH) är en kronisk autoimmun leversjukdom med risk för levercirrhosutveckling. Redan vid diagnos har det visat
sig att 30 % har cirrhos. Cirrhos är en känd riskfaktor för hepatocellulär
cancer (HCC). De nu gällande rekommendationer för uppföljning av patienter med cirrhos av olika bakgrund ( HBV, HCV, hemokromatos, alkohol och
PBC) avseende undersökning och uppföljning av HCC utveckling har ej gällt
AIH patienter i brist på relevanta studier. Autoimmuna sjukdomar i sig har
en ökad risk för lymfomutveckling, men detta har ej visats för AIH. Vidare,
har immunmodulerande droger diskuterats vara en riskfaktor för lymfom.
Mål: Aktuell studie hade som mål att studera risken för olika maligniteter
i en stor AIH kohort.
Metod: 163 patienter med AIH matchades mot Cancer registret liksom
till Dödsorsaksregistret.
Resultat: Standard incidens ratio (SIR) med konfidens intervall (CI) räknades ut för olika maligniteter. Vi fann en överrisk för maligniteter i kohorten
från diagnosdatum, liksom för hepatobiliära, non-Hodkin lymfom och colon
cancer. Fyra av fem hepatobiliära cancrar var HCC, alla hade cirrhos.
Malignitet

Observerade

Förväntade

SIR

95% CI

Alla

24

12,2

1,97

1,26-2,93

Colon

4

0,94

4,23

1,14-10,84

Hepatobiliär

5

0,21

23,28

7,50-54,34

Bröst

3

2,97

1,01

0,20-2,94

Non Hodkin lymfom

5

0,38

13,09

4,22-30,56

Slutsats: I denna SILK studie visar att det finns en överrisk för maligniteter
i en AIH kohort räknat från diagnosdatum, överrisken för lever-gallvägsmaligniteter dominerar. Men en klar överrisk för lymfom sågs. Ingen säker
korrelation sågs med avseende på immunmodulerande behandling. Den
verkliga risken för hepatocellulär cancer i en cirrhospopulation orsakad av
AIH är ännu ej undersökt. Ref: Journal of Hepatology 50 (2009) 388-393
MP-08
Probiotika återställer tarmbarriären mot E. coli hos patienter med aktiv
kronisk pouchit
Persborn, M.; Wallon, C.; Carlsson, A.; Timmerman, H.; Söderholm, J.
Universitetssjukhuset, Kirurgkliniken, Linköping, Sweden
Bakgrund: Total proktokolektomi med anläggning av bäckenreservoir är en
kirurgisk lösning för patienter med ulcerös colit. Pouchit, en icke specifik
inflammation i reservoiren är långsiktigt den vanligaste komplikationen
hos dessa patienter. C:a 15% utvecklar en grav kroniskt pouchit som
kräver långa och frekventa kurer med antibiotika och ibland kirurgiskt
avlägsnande av reservoiren. Probiotika har visat sig minska risken för
recidiv efter antibiotikabeh och fungerar även som primärprofylax mot
pouchit efter nykonstruktion av bäckenreservoir. Mekanismerna bakom
de positiva effekterna av probiotika är dåligt kända. I denna studie ville
vi studera probiotikas effekter på pouchslemhinnans barriärfunktion i
samband med pouchit och efter behandling.
Material och metod: 16 patienter (9 män/7 kvinnor) med grav kronisk
pouchit i anamnesen genomgick endoskopi med biopsi av reservoiren
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vid tre tillfällen: aktiv pouchit, efter 4 v antibiotika (ciprofloxacin 500
mg x 2 + metronidazol 500 mg x 3) till klinisk remission, samt efter 8 v
probiotika (Ecologic 825; blandning av 8 bakteriestammar). Som kontrollgrupp användes tretton patienter med bäckenreservoir sedan minst två
år, utan anamnes på inflammation i reservoiren. Biopsierna monterades
i Ussingkammare där transmukosalt upptag av fluorescensmärkta E coli
K12 och permeabilitet för CrEDTA analyserades som mått på slemhinnans
barriärfunktion. Patienterna poängsattes också i enlighet med Pouchitis
Disease Activity Index (PDAI).
Resultat: Resultaten är sammanfattade i tabellen. Aktiv pouchit var
förenad med ökad passage av E. coli över slemhinnan, men påverkade
ej permeabilitet av Cr-EDTA. Antibiotikabehandling gav klinisk remission
och normaliserade PDAI, men påverkade ej bakteriepassagen. Probiotika
normaliserade E. coli passagen över slemhinnan i pouchitgruppen.
Aktiv pouchit

Antibiotika 4 v

Probiotika 8 v

Kontrollreservoir

PDAI

6,5 +/- 0,6*

2,2 +/- 0,6

1,8 +/- 0,5

0,5 +/- 0,2

Cr-EDTA perm

3,2 +/- 0,3

3,9 +/- 0,5

2,7 +/- 0,3

3,2 +/- 0,2

E. coli passage

4,0 +/- 0,7*

5,1 +/- 1,4*

2,3 +/- 0,4

1,8 +/- 0,8

*p<0.05

Slutsats: Probiotikabehandling i 8 v återställde barriärfunktionen mot
tarmbakterier i resevoirslemhinna. Detta kan vara en viktigt faktor för probiotikas recidivförebyggande effekter hos patienter med kronisk pouchit.
MP-09
NO-relaterade gener involverade vid inflammatorisk tarmsjukdom
Gillberg, L.1; Varsanyi, M.1; Lördal, M.1; Castro, J.M.1; Lindholm, J.2; Hellström, P.M.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm,
Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Avd för Cytologi/Patologi, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Vid kroniska inflammationstillstånd i tarmen uppstår en dysreglering av immunförsvaret. I samband med detta ses en uppreglering
av inducerbart kväveoxid syntas (iNOS). Detta enzym producerar en förhöjd mängd kväveoxid (NO), som vid rektal mätning kan användas som
ett diagnostiskt verktyg för att monitorera sjukdomsaktivitet vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). För att få en vidare förståelse för hur NO
interagerar vid inflammerade tillstånd i tarmen användes en NO-specifik
signaleringsvägs-microarray-teknik för att mäta genförändringar på mRNA
nivå hos patienter med ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD). För att
styrka microarray-resultaten gjordes även immunoinfärgningar på utvalda
gener för att se om signifikanta genförändringar resulterade i en faktisk
förändring på proteinnivå.
Resultat: 46 personer inkluderades i studien (20 CD, 20 UC och 6 kontroller). Med hjälp av signifikans analys av microarrays och Mann-Whitney
test med q-värde analys återfanns 13 gener ha förändrat uttryck i CD
gruppen och 28 gener i UC gruppen (bl. a. MMP1, CXCL2, IL-1?, iNOS,
COX-2, LAMC1 samt CYP3A4). Hirarkirisk klustring användes på alla
patient proverna och på de 28 gener som var signifikanta i UC gruppen.
Detta resulterade i en klustring dels av proverna och dels av generna
efter hur lika genuttrycket var. Prediktionsanalys av microarray användes
för att undersöka om en gensignatur hos patienterna kan användas
för att särskilja de två sjukdomstyperna. Det lägsta missklassificerings
felet uppstod vid ?=0,919 och gav en gensignatur på 17 gener. Med
hjälp av denna gensignatur kan 60% av fallen diagnostiseras korrekt.
Då det är svårt att säkerställa UC/CD diagnos hos patienter användes
även prediktionsanalysskattningen av sjukdomstillhörighet för varje prov
i klustringsanalysen. Resultatet blev att proverna klustrades i tre grupper: en UC grupp, en CD grupp och en blandgrupp. Vid närmare studie av
klustringen återfanns en gensignatur av nedreglering av CXCL2 och/eller
MMP1 som vanligen förekommande i CD gruppen. Då denna användes
på hela materialet skattades 94% av CD patienterna och 83% av UC
patienterna korrekt, vilket ger en missklassificerings ratio på 12,5%.
Immuninfärgning gjordes på följande gener: iNOS, MMP1, CXCL2 samt
IL-1?. Infärgningarna styrkte microarray-resultaten.
Slutsats: Genom att titta på gener relaterade till iNOS fann vi att mRNA
expressions mätningar på ett fåtal gener kan användas för att säkerställa
sjukdomstillhörighet vid IBD.
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MP-10
Betydelsen av avvikande resultat från tunntarmsodling
eller laktulostest för symtom vid IBS
Posserud, I.; Abrahamsson, H.; Stotzer, P.O.; Simrén, M.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Avvikande laktulostest (LT) som indikerar onormal mängd
tunntarmsbakterier uppges vara vanligt hos patienter med irritable bowel
syndrome (IBS). Nyligen rapporterades att odlingsverifierad bakteriell
överväxt i tunntarmen var ovanligt vid IBS, men en del patienter hade lätt
förhöjt antal bakterier vid jämförelse med friska (Posserud, Gut 2007).
Den kliniska relevansen av avvikande antal bakterier i tunntarmen, diagnostiserat med LT eller odlingar, är dock oklar. Syfte med studien var att
utvärdera betydelsen av onormalt antal tunntarmsbakterier för symtom
vid IBS.
Metod: Tunntarmsodling genomfördes på 126 patienter (medelålder
36; 92 kvinnor). Ytterligare 80 patienter (medelålder 40; 63 kvinnor)
genomgick ett utandningstest med laktulos. Alla fyllde i frågeformulär
angående IBS symtom samt avföringsfrekvens och konsistens. Bakteriell
överväxt definierades som ≥105 kolonbakterier/ml vätska och lätt förhöjt
antal bakterier definierades som ≥5x103 kolonbakterier/ml eller >5x103
bakterier/ml (Posserud, Gut 2007). För laktulostestet bedömdes ett
resultat med två H2 toppar eller en 20ppm stegring av H2 inom 90 min
som avvikande (Pimentel, Am J G 2003).
Resultat: Bakteriell överväxt förekom hos 3%, medan ≥5x103 kolonbakterier/ml sågs hos 9% och >5x103 bakterier/ml hos 25%. Inga signifikanta skillnader i symtom sågs mellan de som hade/inte hade bakteriell
överväxt. Förekomsten av >5x103 kolonbakterier var associerat med
svårare dyspeptiska symtom (3,3±1,7 vs 2,2±1,2; p<0,05). Patienter
med >5x103 bakterier/ml hade lösare avföring (4,6±1,1 vs 4,0±1,2;
p<0,05) och tenderade att ha lindrigare buksmärtor(3,1±0,8 vs 3,5±1,1;
p=0,05) än patienter med normalt antal bakterier. LT med två H2 toppar
sågs hos 6%, medan 43% hade en stegring av H2 inom 90 min. Ett LT med
två H2 toppar var inte associerat med några specifika symtom. Patienter
med en H2 ökning inom 90 min angav svårare diarrésymtom (4,6±1,4
vs 3,2±1,6; p<0,05) och lösare avföring (5,1±0,9 vs 4,0±0,9; p<0,05)
jämfört med patienter med normalt LT.
Slutsats: Vi fann ingen klar koppling mellan symtom eller symtomsvårighet och odlingsverifierad bakteriell överväxt, lätt förhöjt antal av tunntarmsbakterier eller avvikande LT. En stegring av H2 inom 90 min var
associerat med lösare avföring och svårare diarrésymtom, vilket möjligen
kan förklaras av en snabbare transit hos dessa patienter. Därmed är det
tveksamt om förekomsten av onormala nivåer av tunntarmsbakterier är
kliniskt relevant vid IBS.
MP-11
Visceral hypersensitivitet och somatisering har betydelse för graden
av måltidsrelaterade mag-tarmsymptom vid irritable bowel syndrome
Gunnarsson, J.; Posserud, I.; Abrahamsson, H.; Störsrud, S.; Simrén, M.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Patienter med IBS anger ofta försämrade mag-tarmsymptom
efter måltider, men de bakomliggande mekanismerna är oklara. Det är rimligt att anta såväl fysiologiska förändringar som psykologiska faktorer är av
betydelse. För att studera graden av måltidsrelaterade mag-tarmsymptom
har vi på vår enhet utvecklat ett måltidstest (Posserud et al DDW 2007;
Störsrud et al DDW 2008). Syftet med studien var att utvärdera faktorer
av betydelse för måltidsrelaterade mag-tarmsymptom vid IBS.
Metod: Vi inkluderade 57 konsekutiva patienter med IBS enligt Rome IIIkriterierna (46 kvinnor, 11 män; medelålder 38 (20-67) år) från vår mottagning inriktad på funktionella mag-tarmsjukdomar. Patienterna genomgick
ett måltidstest, där de erhöll frukost (540 kcal; 36% fett, 15% protein,
49% kolhydrater; 9.2 g fiber) och fick fylla i en visuell analog skala (VAS)
för utvärdering av sex olika mag-tarmsymptom (buksmärta, uppdrivenhet,
obehag, illamående, gaser, fyllnadskänsla) var 30:e minut i fyra timmar.
En ”composite score” (CS) som räknade samman de olika symptomen vid
varje tidpunkt, skapades och den högsta CS under fyra-timmarsperioden
användes i analysen. Under en separat dag genomgick patienterna en
rektal barostatundersökning, där vi undersökte compliance, rektalt tonussvar samt känsligheten för ballongdistensioner (obehagströsklar) före och
60 min efter en fettrik, flytande måltid. Därtill undersöktes colontransittid
med röntgenmarkörer, samt grad av somatisering (PHQ-15), ångest och
depression (HAD), samt mag-tarmspecifik ångest (VSI).
Resultat: Mag-tarmsymptomen ökade efter måltid, främst fyllnadskänsla,
uppdrivenhet och obehag. Maximal symptomgrad under måltidstestet
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(CSmax) var univariat associerat med grad av somatisering (r=0.58;
p<0.0001) och rektal känslighet (obehagströskel före (r=-0.40; p<0.01)
och efter (r=-0.52; p<0.001) måltid). Däremot var CSmax ej signifikant
associerat med rektal compliance eller tonus, colontransittid, generell
ångest, depression eller mag-tarmspecifik ångest. I standard multipel
linjär regressionsanalys, sågs somatisering (p<0.05) och rektal känslighet efter måltid (p<0.05) oberoende associerade till maximala grad av
måltidsrelaterade mag-tarmsymptom, förklarande 36% av variansen av
CSmax.
Slutsats: Graden av måltidsrelaterade mag-tarmsymptom hos IBS-patienter var associerade till somatisering och visceral hypersensitivitet, talande
för att såväl centrala som perifera faktorer kan vara inblandade i postprandiell symptomförsämring vid IBS.
MP-12
Endoskopiskt ultraljud med finnålsaspiration
– erfarenheter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hedenström, P.1; Kalaitzakis, E.2; Hansen, J.2; Parhizkar, S.2; Sadik, R.2
1
Kungälvs Sjukhus, Medicinkliniken, Kungälv, Sweden; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Enh. för Gastroenterologi, Göteborg,
Sweden
Bakgrund: Endoskopiskt ultraljud med finnålsaspiration (EUS-FNA) har
blivit en allt mer etablerad teknik vid diagnostik av misstänkta tumörförändringar och ger åtminstone likvärdigt diagnostiskt utbyte jämfört
med andra metoder. Studier har visat att solida förändringar ger högre
cellutbyte än cystiska och att utbytet förbättras om cytolog närvarar vid
EUS-FNA. Vid SU utförs EUS-FNA sedan 1997 och sedan 2005 närvarar
cytologdiagnostiker om möjligt vid planerad EUS-FNA. Vi ville studera vår
inlärningskurva samt vilka faktorer som påverkat cellutbyte och cytologisk
bedömbarhet vid EUS-FNA utförda sedan 2005, särskilt med avseende
på målorgan och värde av närvarande cytologdiagnostiker.
Metod: Retrospektiv journalgranskning av EUS-FNA utförda april
2005-augusti 2008 utifrån punkterat organ, tumorstorlek, tumortyp (solid
vs cystisk), närvaro av cytologdiagnostiker, cellutbyte (rikligt vs sparsamt
vs inget) och cytologdiagnos (diagnosförslag vs ej bedömbart). Materialet
indelades kronologiskt också i en tidig och en sen grupp.
Resultat: Totalt 117 patienter genomgick EUS-FNA (medianålder 67 år,
43% kvinnor). Medianstorlek på förändringarna var 26 mm (IQR 15-40).
Organ/Grupp (antal)

Cellutbyte (%)

Cytologdiagnos (%)

Rikligt

Sparsamt Inget

Diagnosförslag

Ej
bedömbart

Pancreas (69)

43

51

6

88

12

Lymfkörtel (19)

53

37

11

84

16

Submukös (13)

15

46

38

38

62

Oklar tumor (12)

42

33

25

75

25

Binjure (4)

75

25

0

100

0

Liten <25mm (44)

43

34

23

72

28

Stor >25mm (68)

44

51

4

87

13

Tidig (59)

29

57

14

78

22

Sen (58)

57

33

10

85

15

Cytodiagnostiker (74)

46

45

9

85

15

Ej cytodiagnostiker (42) 38

48

14

76
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103/117 (88%) av förändringarna, samtliga de solida, gav cellutbyte.
Pancreas gav ofta cellutbyte vs övriga organ, 94% vs 79%, p=0,02, medan
submukös förändring sällan gav cellutbyte vs övriga organ, 62% vs 91%,
p<0,01. Binjure punkterades i få fall, men gav alltid cellutbyte, 4/4. Stora
förändringar (>25 mm) gav ofta cellutbyte vs små förändringar (<25 mm),
96% vs 77%, p<0,01. Rikligt cellutbyte sågs oftare i sen grupp vs tidig
grupp, 57% vs 29%, P<0,01. Närvaro av cytologdiagnostiker vid små
förändringar (<25mm) gav rikligt cellutbyte i 57% av fallen jämfört med
frånvaro av cytologdiagnsotiker 29%, p=NS. Vid 81% av alla EUS-FNA gav
cytolog diagnosförslag. Närvaro vs frånvaro av cytologdiagnostiker gav
fler med diagnosförslag, 85% vs 76%, p=NS.
Slutsats: Vårt resultat vid EUS-FNA har förbättrats över tid. Denna förbättring beror sannolikt på ökad erfarenhet hos endosonografist, endoskopipersonal, cytologdiagnostiker och cytolog. Punktion av solid förändring och
av pancreas ger bäst cellutbyte medan punktion av submukös förändring
ger sämst cellutbyte. Närvaro av cytologdiagnostiker verkar vara värdefullt
vid EUS-FNA ffa mot små förändringar (<25mm).
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MP-13
Kapselendoskopi av kolon: en ny endoskopisk metod
Toth, E.1; Nielsen, J.1; Nemeth, A.1; Thorlacius, H.2
1
Universitetssjukhuset MAS, Akutcentrum, Malmö, Sweden;
2
Universitetssjukhuset MAS, Kirurgiska Kliniken, Malmö, Sweden
Bakgrund: Koloskopi är standardmetod för utredning av misstänkta förändringar i kolon. Videokapselendoskopi med en trådlös teknologi har
under senare åren etablerats för undersökning av tunntarmen. Teknisk
utveckling har nu resulterat i en sväljbar videokapsel som möjliggör endoskopisk undersökning av kolon på ett smärtfritt sätt. Målsättningen med
den här studien var att undersöka kolonkapselendoskopins genomförbarhet och redovisa våra första kliniska erfarenheter i Malmö/Sverige.
Metod: Totalt inkluderades 19 patienter (medianålder 54 år, range 15-84;
män/kvinnor 5/14) med misstänk patologi i kolon. Standard kapselendoskopiutrustning (Given Imaging) med PillCamTM kolonkapsel (11x32 mm)
utrustad med två kameror och 10 timmars batterikapacitet användes.
Patienterna fick standard laxering med polyethylen glykol (2 liter dagen
före undersökningen och 1 liter på undersökningsmorgonen). Laxeringen
kompletterades med phosphosoda 45 ml x1 eller 2, tabl domperidone
(20 mg) samt supp bisacodyl vb för att påskynda kapselns passage i
tunntarmen och maximera visualiseringen av kolon.
Resultat: Indikation för undersökning var tidigare inkomplett/ej genomförbar koloskopi hos sju (37%), polypkontroll/hereditet för koloncancer
hos fem (26%), känd/misstänkt inflammation hos tre (16%), övriga fyra
(21%) patienter. 16 av 19 patienter (84%) hade en fullständig kolonundersökning (median transittid i kolon var 179 min (3-801 min). Vanligaste
fynd i kolon var divertiklar tio (53%), polyper fem (26%), IBD tre (16%) och
cancer en (5%). Normalfynd noterades hos tre (16%) patienter. Alla patienter tolererade både laxeringen och kapselendoskopin utan signifikanta
besvär. Hos två patienter med betydande patologi (ulcererad tunntarmsstriktur och koloncancer) noterades en tillfällig och icke terapikrävande
kapselretention.
Slutsats: Kapselendoskopi av kolon är en effektiv, smärtfri och enkel
undersökningsmetod. Tekniken kan komplettera och, med vissa indikationer, ersätta konventionell koloskopi.
MP-14
Kolonstent, ett fullvärdigt alternativ vid hotande
och manifest kolonobstruktion
Lindegren, H.; Angenete, E.; Bergström, M.; Park, P.O.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Kir Klin, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Stentbehandling med SEMS vid kolonobstruktion har blivit
ett alltmer accepterat alternativ till avlastande operation, framförallt i
palliativt syfte vid metastaserande kolorektalcancer.
Metod: Indikationen för SEMS var palliation eller ”bridge to surgery”.
Samtliga stentade patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra under 5-årsperioden augusti 2003 till augusti 2008 har följts
upp prospektivt under minst sex månader. Som tekniskt lyckat resultat
räknades när patienten lämnar endoskopiavdelningen med stent på
plats i strikturen. Till kliniskt lyckat resultat räknades om patienten haft
avföring inom 72 h.
Resultat: Undersökningarna har i en majoritet av fallen (92%) utförs av
två skopister. Totalt har 118 patienter med en medianålder på 73 år
(16-97) behandlats med följande diagnoser: 102 kolorektal cancer, 3
divertikulit, 2 Mb Crohn, 6 gyntumörer, 5 övrigt. Majoriteten av hindren
var belägna i vänsterkolon/sigmoideum (62% och rektum 20%). Arton
patienter behandlades som ”Bridge to surgery” och resterande i palliativt
syfte. 97% av stentningarna var tekniskt lyckade och 96% av samtliga
patienter bedömdes som kliniskt lyckade. Medianvårdtid efter stentning
var 4 dygn, 20 patienter behandlades polikliniskt. Totalt 17 patienter
fick följande komplikationer: stentmigration (4, sena), ceacalpolsperforation, blödning (1), smärta/tenesmer (3), inkontinens (1 patient,
avsiktligt lågt lagd), fistlar (3, colo-vesikal/vaginal), sen perforation vid
stentet (2 patienter, 2,5 mån, 12 mån). En patient avled i samband
med stentinläggning. En patient dog inom 1 dygn (terminalt skede)
samt 1 patient efter 6 dygn pga sepsis. Fem patienter opererades pga
utebliven förbättring. 12 patienter restenoserade efter en längre tid och
fick ny stent i stenten.
Slutsats: Kolonstent är en bra behandling vid obstruerande kolonhiner,
framförallt för patienter med metastaserande kolorektalcancer med låg
mortalitet (2,5%) och morbiditet samt kort vårdtid. Patienter med utifrån
kommande hinder lämpar sig sämre för stentbehandling och har ökad
risk för komplikationer.
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P-01
Population based register for inflammatory bowel disease
show low anaemia frequency aan low hospitalisation rates
Rejler, M.1; Tholstrup, J.1; Broda, W.1; Wielondek, M.1; Spångeus, A.2
1
Höglandssjukhuset, Medicinkliniken, Eksjö, Sweden; 2Universitetssjukhuset
i Linköping, GE-klinken, 581 85 Linköping, Sweden
Bakgrund: Anaemia in inflammatory bowel disease (IBD) is a well-known
side effect of IBD. Reviews on anaemia in IBD care have reported a frequency of 8.8-73.7% which stresses that this is a major problem within
the IBD care. The American Gastroenterological Association has urged
the development of clinical outcome quality indicators for the care of IBD.
The importance of following the anaemia frequency is also highlighted by
Kulnigg and Gasche who suggest that anaemia is not only a side effect of
intestinal inflammation but could also be seen as a risk factor for future
hospitalization. The gastroenterological unit at the medical department
of Hogland Hospital Eksjo, Sweden is a redesigned IBD clinic responsible
for all patients within the geographical catchments area 5. The he aim of
the study was to present register based haemoglobin and hospitalisation
data of an IBD population.
Metod: All patients with IBD (n=441) in the geographic area of Hogland
(115 000 inhabitants) were monitored during 2006 by a quality register
including haemoglobin (Hb, normal range >120 g/l, anaemia <120 g/l,
sever anaemia < 100 g/l) and whether the patient was admitted to
hospital or not. The dropouts in this population were 7.0% (n=31/441).
Result: The mean haemoglobin rate for Crohns disease was 141,1 +1,9 g/l and for ulcerative colitis 142,7 +-1,6 g/l, in level with a normal
population. The highest anaemia frequency, 7.0%, was found in Crohns
disease affecting the short bowel. No IBD patient had severe anaemia.
The hospitalisation ratio was 30 admitted IBD patients in the Hogland
health care area per 115 000 inhabitants (0.03%) as compared to national data were 3 951 IBD patients were admitted to Swedish hospitals
per 9 000 000 inhabitants (0.05%). Regarding our population 30 of 441
were admitted for inpatient care (i.e. 7% of our IBD population).
Slutsats: The anaemia frequencies presented are lower compared to
previous reported data. This can be explained by the full population
coverage of our registry (also including patients with low disease activity)
as well as new therapeutic possibilities. However the redesigned clinic
offering patient- and demand directed care with open acces and yearly
check-ups, might as well has influenced the result. Our figures regarding
hospitalisation ratio is low as compared to national data. The connection between these findings are to more investigated in future research.
P-02
Psykiatrisk morbiditet hos patienter med nydebuterad ulcerös kolit
Strid, H.1; Johansson, B.2; Simrén, M.1; Svedlund, J.2
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Sahlgrenska, Göteborg, Sweden; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri, Sahlgrenska,
Göteborg, Sweden
Bakgrund: Sambandet mellan psykiatriska sjukdomstillstånd och ulcerös
kolit har visat på motstridiga resultat i hittills genomförda studier. Vi har
studerat denna frågeställning med hjälp av validerade diagnostiska kriterier
för psykiska sjukdomar på patienter med nyligen debuterad ulcerös kolit.
Metod: I denna uppföljningsstudie på patienter med nydebuterad av
ulcerös kolit, inkluderades 100 konsekutiva patienter. Ett flertal parametrar registrerades inklusive prevalensen av psykiska sjukdomar. Den
psykiatriska bedömningen baserades på en standardiserad diagnostisk
intervju (SCID-P) i enlighet med DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders). En psykiater utförde intervjun tre månader efter
patientens första besök på kliniken. Majoriteten av patienterna var i
remission. Antalet patienter med egentlig depression och ångestsjukdom
jämfördes med normalvärden i den allmänna befolkningen.
Resultat: Nittiofem patienter deltog i intervjun, vilket gav en svarsfrekvens
på 95 %. Könsfördelningen var 63 män och 32 kvinnor. Medelåldern var 33
(25-44) år med ett åldersspann på 18 till 74 år. Sju procent av patienterna
hade en pågående egentlig depression och 20 % hade någon gång i livet
haft en egentlig depression. När diagnoserna dystymi och depression
UNS lades till, ökade antalet pågående och livstidsdepressioner till 15 %
respektive 24 %. Pågående ångestsjukdom diagnostiserades hos 15 % av
patienterna. Tjugoåtta procent rapporterade att de haft en ångestsjukdom
tidigare i livet. Sju procent av patienterna med en ångestsjukdom hade
samtidigt depressiva besvär. Sammanlagt fann vi pågående ångest- och/
eller depressionsjukdom hos 19 % av patienterna och att den totala
livstidsprevalensen av dessa sjukdomar var 32 %. Studier från olika västländer uppskattar prevalensen av pågående egentlig depression till 4-10 %
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och prevalensen av pågående ångestsjukdom till 12-17% i den allmänna
befolkningen. Epidemiologiska studier visar också att livstidsprevalensen
av egentlig depression och ångestsjukdom är 17-18% respektive 19-25%.
Slutsats: Genom att använda en standardiserad intervju och validerade
kriterier för psykiatriska diagnoser, fann vi att prevalensen av egentlig
depression och ångestsjukdomar hos patienter med nydebuterad ulcerös
kolit inte skiljer sig från den allmänna befolkningen.
P-03
Det inre mukuslagret i kolon fungerar som
en barriär som utestänger bakterier från slemhinnan
Johansson, M.E.V.; Hansson, G.C.
Göteborgs Universitet, Medicinsk Kemi, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Vi lever i symbios med 1013 bakterier i kolon vilket kräver
ett skyddande system för att undvika infektion. Ett av de evolutionärt
äldsta och bevarade är mukus som ett skyddande gellager på epitelytan. I kolon består detta mukus av två lager, ett inre fastsittande och
ett yttre löst lager. Båda lagren har samma proteinsammansättning och
en volyförändring följer med transitionen från det inre till det yttre lagret.
Mukuslagren får sin struktur av det gelformande mucinet MUC2. Denna
bildar ett nätverk som har en mycket stor andel O-glykaner bundna vilka
ger de gelformande egenskaperna.
Metoder: Vildtyps möss och genetiskt manipulerade möss som saknar
Muc2 med C57/Bl6 bakgrund användes. De två mukuslagren analyserades för bakterieinnehåll med PCR. På fixerad vävnad gjordes in-siu hybridisering med en probe som binder till en för bakterier generell sekvens
och som är fluoresecnt märkt. Färgning av bakterier kompletterades med
immunofärgning av Muc2 samt färgning av DNA.
Resultat: De två lagren i kolon har olika funktioner. Det yttre lagret innehåller mycket bakterier visat med PCR medan det inre bara innehåller små
mängder. Detta visas klart vid inmärkning av bakterier i fixerade snitt där
bakerier finns i det yttre, löst sittande lagret medan det inre helt saknar
bakerier. Det inre lagret fungerar som en barriär som skyddar epitelet mot
normalfloran. Defekter i detta skydd skulle leda till ökad kontakt mellan
bakterier och slemhinna och kunna leda till inflammation. Genetiskt modifierade möss med avsaknad av Muc2 användes för att illustrera defekt
mukus. Dessa möss producerar inga mukuslager och har tidigare visats
spontant utveckla kolit och cancer. Infärgningar visar en massiv kontakt
mellan epitel och bakterier där bakterier trängt ner i de annars sterila
kryptorna och även penetrerat epitelceller och finns i det intracellulära
rummet. Detta är ytterst sannolikt orsaken till inflammationen.
Slutsats: Det inre mucuslagret utgör en barriär som skyddar mot normalflorans bakterier. Det yttre lagret är hemvist för bakterier där de kan
binda och använda mukus som energikälla. Avsaknad av mucuslagret ger
bakterierna kontakt med slemhinnan och orskar inflammation. Mukusdefekter är därför en potentiell orsak till inflammation i tarmen hos patienter
med Ulcerös kolit.
P-04
Användning av biologiska läkemedel hos
patienter med IBD som insjuknat 2007-2008 i Uppsalaregionen
Rönnblom, A.1; Thörn, M.1; Ekbom, A.2; Holmquist, L.3; Holmström, T.4; Larsson, M.5; Nielsen, A.5; Sjöberg, D.6
1
Akademiska Sjukhuset, Magtarmmottagningen, Uppsala, Sweden; 2KI,
Epidemiologi, Stockholm, Sweden; 3Akademiska Barnsjukhuset, Barnmottagningen, Uppsala, Sweden; 4Centrallasarettet, Medicinmottagningen,
Mariehamn, Finland; 5Mälarsjukhuset, Medicinmottagningen, Eskilstuna,
Sweden; 6Falu Lasarett, Medicinmottagningen, Falun, Sweden
Bakgrund: Trots en mängd rapporter gällande användning av biologiska
läkemedel vid IBD, är det sällsynt med redogörelser för hur dessa läkemedel används populationsmässigt.
Metod: I Uppsalaregionen pågår en prospektiv populationsbaserad epidemiologisk IBDstudie som startade den 1 januari 2007. De deltagande
klinikerna tillfrågades om att göra en preliminär sammanställning rörande
användningen av biologiska läkemedel. Följande variabler studerades;
diagnos, tidpunkt mellan diagnos och användning av biologiska preparat,
vilka läkemedel som nyttjats innan, utfallet av behandlingen, komplikationer och operationsbehov. Data för regionala fall 2007-2008 jämfördes
med motsvarande patientgrupp i Uppsala län med diagnos 1981-2006
som fått biologisk behandling 2005-2008.
Resultat: Under den studerade 2-årsperioden blev 12 patienter med ulcerös colit och 8 med Mb Crohn bland nyinsjuknade IBDpatienter behandlade med antiTNF-terapi. Av 8 UC med total utbredning hade behandlingen
för 6 god effekt, men för 2 följde snabb colektomi.
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Diagnos 2007-08, Regionen

God effekt

UC E3

6

Viss effekt

Dålig effekt

Oklar effekt

UC E1+E2

2

2

Mb Crohn

4

1

2

1

Totalt

12

3

4

1

2

Bland tidigare insjuknade IBDfall (diagnos 1981-2006) identifierades 40
patienter som fått biologisk behandling i Uppsala län under tidsperioden
2005-2008.
Diagnos 1981-2006,
Uppsala län

God effekt

Viss effekt

Dålig effekt

Underhållsbehandling

UC E3

5

4

3

3

UC E1+E2

2

1

1

2

Mb Crohn

3

3

5

8

Totalt

10

8

9

13

Slutsats: Av 20 nyinjuknade IBDpatienter som behandlades med biologiska läkemedel, uppfattade behandlande doktor att 12 hade en positiv
effekt, vilket motsvarar en ofta rapporterad siffra på 2/3 av de behandlade. Det var vanligare att UCpatienter behandlades än Crohnpatienter.
Beräknat på befolkningsunderlaget för de kommuner som sorterar under
respektive sjukhus, motsvarar dessa siffror att 6,1-40 personer per miljon
innevånare och år, får biologisk behandling för nydiagnosticerad IBD under
de första 1-2 åren.
Bland patienter med IBD diagnos före 2007 i Uppsala län hade något fler
med Crohndiagnos än med UCdiagnos fått biologisk behandling. Av patienter med diagnos före 2007 har cirka 1/3 fått behandling mer än 1 år.
P-05
Ulcerös colit i Uppsala län 1945-2007
Rönnblom, A.1; Samuelsson, S.-.M.2; Ekbom, A.3
1
Akademiska Sjukhuset, Magtarmmottagningen, Uppsala, Sweden;
2
Akademiska Sjukhuset, Socialmedicin, Uppsala-Malmö, Sweden;
3
KI, Epidemiologi, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Ulcerös colit i Uppsala län har studerats ur epidemiologisk
synpunkt inom ramen för två tidigare doktorsavhandlingar (Samuelsson
1945-1964 och Ekbom 1965-1983). Dessa data har nu jämförts med
situationen 2005-2007.
Metod: Data i de tidigare avhandlingarna klassificerades enligt Montrealmetoden och jämfördes med nyinsjuknade fall.
Resultat: Incidensen av UC har kontinuerligt ökat sedan 1945, från 2/100
000 till cirka 19/100 000. Könsfördelning och genomsnittsålder har varit
påfallande stabil under den studerade perioden (Män/kvinnor 1,1-1,3/1
och genomsnittsålder 36-38 år). Utbredningen av sjukdomen vid diagnos
visar endast mindre förändringar (andelen proctiter har sjunkit från 50% till
33%). Fördröjningen mellan rimlig symptomdebut och diagnos har minskat
från 70% diagnos inom 1 år till 92% inom 1 år. Andelen svåra skov vid
diagnos har sjunkit från 7,3 till 3,1%. Under den första 10-årsperioden
utfördes inga colectomier i det primära omhändertagandet och mortaliteten var då 4,1% vid den första attacken. Under perioden 1954-1965
gjordes colectomi hos 5,5% utan att detta sänkte mortaliteten (4,8%).
Under perioden 2005-07 gjordes 3 colectomier på 163 nyinsjuknade
patienter på indikationen akut skov (1,8%) utan mortalitet.
Slutsats: Den kraftiga ökningen i incidensen av UC kan bara delvis förklaras av att den sista studieperioden genomfördes prospektivt till skillnad
från de båda tidigare. Många epidemiologiska grunddata som köns- och
åldersfördelning har varit påfallande stabila, liksom sjukdomarnas utbredning i tarmen. Såväl medicinsk som kirurgisk behandling har genomgått
betydande förbättringar under denna dryga 60-årsperiod.
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P-06
Behandling av akut svårt skov vid ulcerös colit hos
nydiagnosticerade patienter som insjuknat i Uppsala län 2005-2008
Rönnblom, A.1; Lucas, S.2
1
Akademiska Sjukhuset, Magtarmmottagningen, Uppsala, Sweden;
2
Akademiska Barnsjukhuset, Barnmottagningen, Uppsala, Sweden
Bakgrund: Cirka 15% av patienter med UC riskerar att drabbas av ett svårt
skov i sin sjukdom. Intravenösa steroider har sedan 70-talet varit basen i
behandlingen, och på senare år har purinantagonister kommit att användas
i efterförloppet, liksom biologiska läkemedel vid tidig behandlingssvikt.
Då SGF’s arbetsgrupp nyligen redovisat sina rekommendationer gällande
detta, vill vi rapportera utfallet i vårt eget län under de senaste 4 åren.
Metod: Under de aktuella åren har 227 nya fall med UC diagnostiserats, vilket motsvarar en incidens på mellan 15,3 och 18,7/100 000.
Journalerna på dessa patienter studerades och kriterier för svårt skov
enligt Montrealklassifikationen tillämpades, liksom i möjligaste mån
3-dagarsvärdering efter insatt terapi, baserat på CRP och antal tarmtömningar.
Resultat: 23 patienter behandlades som svårt skov och 22 (9,7%) fyllde
Montrealkriterierna för detta. För 2 patienter inträffade en remission efter
insjuknandet och det svåra skovet kom 9 respektive 20 månader efter
diagnosen. För övriga gick en mycket kort tid mellan diagnos och svårt
skov. Den vanligaste behandlingen var Betapred iv 8 mgx2, 5 patienter
fick steroider enbart i peroral form. 8 individer fick biologisk behandling
och 7 av dessa behandlades även med azathioprin. 4 patienter blev
colectomerade pga svårt skov, och en av dem, en 86-årig kvinna avled
2 veckor efter operationen. Av de fyra colectomerade patienterna hade
bara 1 fått intravenösa steroider, och 2 hade fått biologisk behandling.
Slutsats: Cirka 10% av de 227 patienter som diagnosticerats med UC i
Uppsala län 2005-2008 drabbades av ett svårt skov, och som regel inträffade detta vid själva primärinsjuknandet. Totalt blev 4 patienter (1,8%)
colectomerade pga aktiv sjukdom under observationstiden. En knapp
1/3 fick biologisk behandling och de allra flesta av dem behandlades
även med azathoprin. En patient fick Adacolumnbehandling, vilket dock
inte hindrade colectomi.
P-07
F-kalprotektin korrelerar med ålder, polyfarmaci och IBS symtom
Karling, P.; Lundgren, D.; Danielsson, Å.
Norrlands Universitetssjukhus, Medicin kliniken, Umeå, Sweden
Bakgrund: Kalprotektin i faeces (F-Kalprotektin) har blivit en tillgång i
det kliniska arbetet genom att spegla inflammatoriska tillstånd i tarmen
men F-kalprotektin är även stegrat vid andra tillstånd som blödningar,
maligniteter och vid NSAID intag. Om ytterligare faktorer kan påverka
F-Kalprotektin är mindre studerat.
Metod: Vi undersökte F-kalprotektin (ELISA-teknik) på 179 patienter med
normala koloskopifynd (inklusive divertiklar, hemoroijder och enstaka
hyperplastiska polyper). Medelåldern på patienterna var 61 år (min 20 år
max 89 år) och hälften (51% ) var kvinnor. De lämnade F-Kalprotektin innan
förberedelserna. 84% av koloskopierna var fullständiga till åtminstone
cekum, biopsier togs i 35% av undersökningarna och blödningsfrågeställning var aktuell i 46% av fallen. Enkät avseende IBS-symtom (GSRS-IBS)
fylldes i innan undersökningen.
Resultat: 68 patienter (38%) hade F-kalprotektin över 50 mg/kg. Vi
fann en signifikant korrelation mellan ålder och F-kalprotektin (rs 0.28;
p<0.001) samt mellan intagna antal läkemedel och F-kalprotektin (rs
0.31; p<0.001). Efter biniär logistisk regression med beroende variabeln F-kalprotektin över 50 mg/kg, och oberoende binära variabler kön,
ålder>65 år, > fyra läkemedel per dag, NSAID intag, förekomst av divertiklar, blödningsfrågeställning som indikation för koloskopi samt hög GSRSIBS poäng (övre median (>18 p)) kvarstod ålder (justerat OR 3.02; 95%
CI 1.33-6.84) och polyfarmaci (justerat OR 2.14; 95% CI 1.00-4.57) som
faktorer som påverkar F-kalprotektin. Vi fann att även NSAID intag (justerat
OR 4.42; 95% CI 1.26-15.4) samt GSRS-IBS poäng (justerat OR 2.48;
95% CI 1.11-5.51) var associerade till förhöjt F-kalprotektin däremot så
var varken kön, förekomst av divertiklar samt blödningsfrågeställning vid
koloskopin associerade till F-kalprotektin. I en subgruppsanalys testade
vi olika läkemedelsgrupper påverkan på F-kalprotektin och fann att ACE
hämmare (n=19; Justerat OR 6.4; 95% CI 1.7-23) och NSAID (n=19;
Justerat OR 4.9; 95% CI 1.2-18) var associerade till förhöjt F-kalprotektin.
Slutsats: Ålder, polyfarmaci och förekomst av IBS symtom är oberoende
faktorer som påverkar F-kalprotektin hos patienter med negativ koloskopi.
Förutom NSAID intag så var användning av ACE hämmare associerat med
F-kalprotektin stegring.
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P-08
F-kalprotektin och Koloskopifynd
Karling, P.; Lundgren, D.; Danielsson, Å.
Norrlands Universitetssjukhus, Medicin Kliniken, Umeå, Sweden
Bakgrund: Kalprotektin i faeces (F-kalprotektin) är en känslig markör för
inflammation i tarmen. F-kalprotektin är även stegrat vid andra tillstånd
som blödningar och maligniteter.
Metod: För att utvärdera vår F-kalprotektin metod (ELISA-teknik) vid
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå så erbjöds alla att innan de förberedde sig för koloskopi att lämna in ett F-kalprotektin. I nuläget har vi
data på 258 patienter med medelålder 60.7 år (min 18 år och max 89
år) och hälften är kvinnor (51%). 84% av koloskopierna var fullständiga
till åtminstone cekum och vid 51% av undersökningarna togs biopsier.
Blödningsfrågeställning var aktuell i 45% av skopierna. Medianvärden av
F-kalprotektin, samt andelen med F-kalprotektin över 50 mg/kg respektive
200 mg/kg redovisas i nedan tabell.
F-kalprotektin
medianvärde mg/kg

F-kalprotektin
> 50 mg/kg

F-kalprotektin
> 200 mg/kg

Normala fynd

36.5

28/92 (30%)

9/92 (10%)

Normala fynd inklusive
Divertiklar och Hemoroijder

38.5

59/156 (38%)

16/156 (10%)

Hyperplastiska polyper

41.5

11/24 (46%)

3/24 (12%)

Adenom

29

7/21 (33%)

0/21 (0%)

Cancer

164

10/12 (83%)

4/12 (33%)

IBD i remission

38

6/17 (35%)

5/17 (29%)

IBD med aktivitet

745

13/15 (87%)

10/15 (67%)

Resultat: Hos 41 patienter som var under 50 år och hade ett F-kalprotektin under 50 mg/kg var alla koloskopier normala förutom att vi fann hos
2 patienter hyperplastiska polyper i rektum, samt hos en patient fynd av
ulcerös proktit. Patienten med ulcerös proktit var remitterad på grund av
ett högt F-kalprotektin tagit tidigare.
Slutsats: Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom med aktivitet eller
med cancer uppvisar höga F-kalprotektin värden medan patienter med
polyper, adenom samt IBD patienter som är i remission har liknande
värden som de med normala fynd. Mycket talar för att individer under
50 år med ett lågt F-kalprotektin och utan alarmsymtom inte behöver
genomgå koloskopi.
P-09
Koppling mellan Crohns sjukdom och eosinofila granulaproteiner
med avseende på genotyp och cellinnehåll
Blom, K.1; Eriksson, J.1; Törkvist, L.2; Halfvarson, J.3; Rönnblom, A.4; Sangfelt, P.4; Lördal, M.5; Sjöqvist, U.5; Håkansson, L.D.1; Venge, P.1; Carlson, M.4
1
Akademiska Sjukhuset, Klinisk Kemi, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala, Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum
Kirurgi, Stockholm, Sweden; 3Örebro Universitetssjukhus, Sektionen för
Gastroenterologi, Örebro, Sweden; 4Akademiska Sjukhuset, Gastrosektionen, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala, Sweden; 5Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Den eosinofila granulocytens roll vid IBD är ännu oklar. Vi har
i tidigare arbeten visat att cellen är aktiverad vid skov av Crohns sjukdom
(CD) och ulcerös colit (UC), men än mer aktiverad vid UC i remission, mätt
som CD44 och frisättning av eosinofilt protein X (EPX) och eosinofilt kationiskt protein (ECP). Det är känt att polymorfier i ECP-genen kan påverka
cytotoxiciteten av ECP samt även påverka cellinnehållet av proteinet.
Syftet är att studera om det föreligger någon koppling mellan genetisk
variation i EPX- och/eller ECP-genen och patienter med IBD. Vi vill även
undersöka om det intracellulära innehållet är kopplat till den genetiska
variationen och i sin tur till IBD.
Metod: I studien inkluderades 199 patienter med IBD (varav 97 med
CD och 102 med UC) från Uppsalaregionen, 1000 patienter från Stockholms- och Örebroregionen (500 med CD och 500 med UC) samt 300
friska blodgivare. EDTA- blod analyserades med avseende på genotyp
för ECP434 (G>C, rs2073342), ECP562 (G>C, rs2233860) och EPX405
(G>C, rs2013109) polymorfierna med hjälp av realtids-PCR och alleldiskriminering. Intracellulär koncentration av EPX och ECP analyserades i
helblodsextrakt med hjälp av UniCAP® respektive ELISA.
Resultat: En signifikant högre frekvens av C-allelen i alla tre polymorfierna
(p<0.05) påvisades hos män yngre än 35 år med CD jämfört med UC
och friska kontroller i hela materialet. Därtill sågs en högre frekvens
av EPX405 CC-genotypen och en högre frekvens av EPX405 C-allel hos
patienter med CD i Uppsala-materialet (n=199). Skillnaden var signifikant
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både i jämförelse med patienter med UC och friska kontroller (p<0.05).
Patienter med CD och EPX405 C-allel visade ett signifikant högre innehåll
av EPX, och ett lägre innehåll av ECP, jämfört med patienter med G-allel.
Slutsats: Våra data visar en tydlig association mellan de eosinofila granulaproteinerna EPX respektive ECP och IBD, med avseende på både
genetisk variation och intracellulära nivåer av proteinerna. Det intracellulära innehållet av EPX och ECP uppvisar ett omvänt förhållande som
är mest tydligt vid CD.
P-10
Genetisk association mellan Crohns sjukdom
och en markör för Claudin 2 i en svensk population
Slånemyr, E.1; Taipalensuu, J.1; Christiansson, M.1; Andreasson, H.1; Thiébaut,
R.2; Hugot, J.P.3; Tysk, C.4; O’Morain, C.5; Gassull, M.6; Finkel, Y.7; Colombel,
J.F.8; Lémann, M.9; Almer, S.H.C.10
1
Länssjukhuset Ryhov, Laboratoriemedicin, Jönköping, Sweden; 2Hôpital
Robert Debré, INSERM, U843, Paris, France; 3Hôpital Robert Debré, Service de Gastroentérologie Pediatrique, Paris, France; 4Universitetssjukhuset Örebro, Sektionen för Gastroenterologi, Örebro, Sweden; 5Adelaide &
Meath Hospital, Department of Gastroenterology, Dublin, Ireland; 6Germans
Trias i Pujol Foundation, Health Sciences Research Institute, Badalona,
Spain; 7Akademiska Sjukhuset, Pediatrisk Gastroenterologi och Nutrition,
Uppsala, Sweden; 8Hôpital Calmette, Service d’Epidémiologie et de Santé
Publique, Lille, France; 9Hôpital Saint-Louis, Service de Gastroentérologie,
Paris, France; 10Universitetssjukhuset i Linköping, Avdelningen för Gastroenterologi och Hepatologi, Linköping, Sweden
Bakgrund och syfte: Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
uppvisar en förhöjd intestinal permeabilitet. Olika uppfattningar föreligger
om detta är en primär eller en till inflammationen sekundär förändring.
Det är dock oklart i vilken utsträckning en förhöjd permeabilitet utgör
en genetisk predisponerande faktor vad gäller sjukdomsutveckling av
IBD. Tight junction-strukturer binder samman angränsande epitelceller i
tarmslemhinnan och reglerar paracellulär permeabilitet. Claudin-proteiner
verkar vara av central betydelse för denna reglering. Vi har studerat i vilken
utsträckning genetiska variationer för tre claudin-gener (CLDN1, CLDN2
och CLDN4) predisponerar för IBD.
Material och metod: Genetisk association studerades både genom fallkontroll-upplägg i en svensk population (slumpvist utvalda fall - en individ
per familj och sjukdomsgrupp från 191 svenska IBD-familjer samt minst
259 kontroller) som familjebaserat upplägg i en europeisk DNA-bank
omfattande 655 IBD familjer. Baserat på initiala studier av multipla SNP
markörer (lokaliserade i genernas kopplingsblock och i närliggande kopplingsblock) valdes en SNP per gen för den utvidgade studien.
Resultat: En signifikant association identifierades mellan Crohn’s sjukdom
(CD) och en SNP-markör belägen i den genetiska regionen för CLDN2 (fallkontroll allelisk OR = 1.82, 95% CI 1.09-3.05; familjebaserad allelisk OR
= 1.53, 95% CI 1.05-2.25). Tidigare studier har visat att NOD2-varianter
är av relativt liten betydelse som riskfaktor för CD i Nordeuropa. Därför
stratifierade vi det europeiska materialet i två grupper - svensk och ickesvensk population - för att i ett familjebaserat upplägg undersöka associationen till CLDN2-markören. Vi kunde påvisa en association mellan den
svenska CD populationen och CLDN2-markören som gränsar till statistisk
signifikans (allelisk OR = 2.95, 95% CI 0.99-8.83), men inte till den ickesvenska populationen. Ingen association påvisades mellan CLDN1 eller
CLDN4 och sjukdomsfenotyp (IBD, CD eller ulcerös kolit).
Slutsats: Dessa fynd tyder på att barriärfunktionen utgör en genetisk
predisponerande faktor för uppkomst av IBD.
P-11
Minskad eosinofil aktivering men ökad T-cellsaktivitet
i tarmslemhinnan vid budesonidbehandlad kollagen kolit
Wagner, M.; Lampinen, M.; Sangfelt, M.; Carlson, M.
Akademiska Sjukhuset, Inst för Medicinska Vetenskaper, Gastrosektionen,
Uppsala, Sweden
Bakgrund: Patogenesen vid kollagen kolit (KK) är okänd. Studier på
kolonperfusat från aktiv KK har visat en låggradig eosinofil aktivering
och immunohistokemiska studier av tarmslemhinnan har påvisat CD8+
T-celler i epitelet och CD4+ T-celler i lamina propria. Vi vill nu på cellnivå
undersöka eosinofilers, neutrofilers och CD4+ respektive CD8+ T-cellers
fördelning och aktivitet i tarmslemhinnan hos patienter med aktiv KK före
och efter åtta veckors budesonidbehandling.
Metod: Elva patienter med aktiv KK (> fyra diarréer/dag) studerades
före (inklusion) och efter åtta veckors behandling med budesonid 9 mg
x 1. Vid respektive besök registrerades kliniska data samt utfördes ileo-
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koloskopi med biopsier från sju stationer; terminala ileum (I), cekum
(C), höger flexur (Hö), vänster flexur (Vä), descendens (D), sigmoideum
(S) och rectum (R). Celler i suspension från biopsier analyserades med
flödescytometri. CD44 användes som markör för aktiverade eosinofiler,
CD66b för aktiverade neutrofiler och CD69 användes som markör för
aktiverade T-celler.
Resultat: Tio av elva patienter uppnådde remissionskriteria och en förbättrades utan att nå remission. Under studien noterades oförändrat
antal eosinofiler men aktivitetsgraden minskade (p<0,05 i D, S och R).
För neutrofilerna noterades ett oförändrat antal och viss nedreglering av
aktiviteten (p<0,05 i Hö och D). CD4+ T-celler minskade i antal efter åtta
veckors behandling (p< 0,05 i C, D och R) och uppvisade högre aktivitet
jmf med aktiv KK (p<0,05 i I, C, Hö, D, S, och R). CD8+ T-celler minskade
i antal (p<0,05 i Hö, Vä, D) och en viss uppreglering av aktiviteten noterades efter åtta veckors behandling (p<0,05 i I och S).
Slutsats: Vid aktiv KK är eosinofiler aktiverade i tarmslemhinnan och
denna aktivitet nedregleras under budesonid-inducerad remission. T-celler
uppvisar däremot en uppreglering av aktiviteten, i synnerhet CD4+ T-celler.
P-12
En subgrupp av patienter med aktiv Ulcerös kolit
har en förändrad MUC2 O-glykosylering i kolon sigmoideum
Holmén Larsson, J.M.1; Karlsson, H.1; Gråberg Crespo, J.1; Johansson,
M.E.V.1; Eklund, L.2; Sjövall, H.2; Hansson, G.C.1
1
Sahlgrenska Akademin, Avd. för Medicinsk Kemi och Cellbiologi, Göteborg,
Sweden; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd. för Invärtesmedicin, Göteborg, Sweden
Bakgrund: De två mukuslagren i kolon spelar en viktig roll i barriärfunktionen och kan hindra bakterier från att nå det underliggande epitelcellslagret. Glykosylerade muciner utgör en stor del av det skyddande
mukuset och i kolon dominerar mucinet MUC2. En möjlig mekanism för
den sviktande barriärfunktionen vid Ulcerös kolit kan vara ett avvikande
glykosyleringsmönster på MUC2. Syftet med studien var att testa denna
hypotes.
Metod: Nyutvecklade metoder för proteomik och glykoproteomik användes för att studera biopsier från kolon sigmoideum. Biopsierna togs vid
koloskopi på patienter med Ulcerös kolit (aktiv och inaktiv sjukdom) och
på kontrollpatienter (n=50). De muciner som är olösliga i guanidiniumklorid extraherades från endast en biopsi och analyserades med SDSpolyakrylamid/agaros kompositgelelektrofores. De O-bundna glykanerna
frisattes med reduktiv β-eliminering och analyserades med nanoLC/
masspektrometri.
Resultat: De tre dominerande banden som erhölls vid kompositgelelektrofores digererades med trypsin och identifierades som MUC2, vilket visar
att det finns olika oligomera former av MUC2. Den monomera formen av
MUC2 semikvantifierades och detta visade att de individuella skillnaderna
i MUC2-mängder var stora (5-10 gånger). Vid frisättning av O-glykaner
från MUC2-monomeren kunde mer än 100 komplexa O-bundna glykaner
identifieras med nanoLC/masspektrometri. De flesta av strukturerna
baseras på core 3 och vissa strukturer är ej tidigare kända. En hög grad
av sialylering kunde observeras och substrukturen Galβ1-3/4-GlcNAcβ13(NeuAc-6) fanns i de flesta komponenter. Sialinsyran i position C-6 på
GalNAcol var mycket karakteristisk för glykanerna i kolon sigmoideum. De
glykaner som fanns i fler än 10 patienter (26 komponenter) semikvantifierades. Detta visade att O-glykanmönstret på MUC2, och även mängderna,
är relativt konstanta i normala individer. Semikvantifieringen visade även
att en subgrupp av patienterna med aktiv Ulcerös kolit har en förändrad
MUC2 O-glykosylering med en ackumulering av prekursorglykaner och
en minskning av mer komplexa glykaner. Detta avvikande glykanmönster
kunde ses i enstaka fall hos patienterna i remission och hos kontrollerna.
Slutsats: Det observerade glykanmönstret hos en andel av patienterna
med aktiv kolit skulle kunna vara en bidragande orsak till den sviktande
barriärfunktionen hos dessa patienter.
P-13
Buksmärta är vanligt hos patienter med mikroskopisk kolit
i remission; långtidsuppföljning av 203 patienter
Nyhlin, N.1; Bohr, J.1; Montgomery, S.M.2; Brummer, R.1; Wickbom, A.1; Tysk, C.1
1
Universitetssjukhuset i Örebro, Medicinkliniken, Sektionen för Gastroenterologi, Örebro, Sweden; 2Universitetssjukhuset i Örebro, Enheten för Statistik
och Epidemiologi, Örebro, Sweden
Bakgrund: Mikroskopisk Kolit (MC) inbegriper de båda sjukdomarna
Kollagen Kolit (CC) och Lymfocytär Kolit (LC). Det är en vanlig orsak till
vattnig diarré framförallt hos äldre kvinnor, men symtombördan på längre
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sikt är inte klarlagd. Vi rapporterar här långtidsdata för patienter boende
inom Örebro Universitetssjukhus upptagningsområde.
Metod: Av 340 identifierade patienter tillhörande vårt primära upptagningsområde var 83 döda och tre hade emigrerat. Återstående 254 patienter ombads fylla i en enkät med frågor om aktuella gastrointestinala och
extraintestinala symtom. 203 (80 %) av patienterna besvarade enkäten
varav 99 hade CC och 89 LC. 15 exkluderades i sammanställningen p.g.a.
förändrad diagnos under sjukdomsförloppet eller oklarheter vad gäller
histopatologin. Aktiv sjukdom definierades som ≥3 lösa eller vattentunna
avföringar dagligen i genomsnitt den senaste veckan.
Resultat: Ungefär en fjärdedel av patienterna hade kliniskt aktiv sjukdom
med pågående diarrébesvär. Tabellen visar förekomst av övriga symtom
i respektive grupp under den vecka enkäten fylldes i. Inga signifikanta
skillnader sågs vad gäller könsfördelning, ålder eller uppföljningstid.
Signifikant fler patienter med aktiv sjukdom jf med inaktiv sjukdom, både
i CC och LC gruppen, besvärades av buksmärtor, men prevalensen var
hög även hos dem med inaktiv sjukdom. Trötthet rapporterades i hög
frekvens hos LC patienter med aktiv sjukdom. En eller flera samtidiga
autoimmuna sjukdomar fanns hos 42 % av patienterna. Vanligast var
reumatisk sjukdom (23 %) följt av tyroideasjukdom (20 %), celiaki (15
%) och diabetes (8 %).
Aktiv CC
(n=23)

Inaktiv CC
(n=74)

Aktiv LC
(n=23)

Inaktiv LC
(n=62)

Kvinna/man ratio

6.7:1

4.8:1

22:1

2.6:1

Ålder (median, spridning)

70 (27-90)

66 (36-88)

60 (35-84)

69 (33-94)

Uppföljningstid
(år; median, spridning)

9.8 (1.5-18.3)

5.6 (0.8-27)

6.2 (1.3-12.1)

7.1 (0.6-17)

Buksmärta

70 %

45 %

74 %

41 %

Trötthet

62 %

55 %

85 %

61 %

Ledvärk

60 %

61 %

52 %

50 %

Muskelvärk

50 %

51 %

56 %

42 %

Slutsats: Trots att flertalet patienter med mikroskopisk kolit var i remission
besvärades många av buksmärtor och andra extraintestinala symtom. Den
höga prevalensen av buksmärta var oväntad och inte tidigare rapporterad.
Resultaten talar för att dessa patienter besväras av symtom många år
efter insjuknandet och är i behov av långtids uppföljning och behandling.
P-14
Variation i inosinmonofosfatdehydrogenas aktivitet förklarar inte
en skev metabolitprofil hos tiopurinbehandlade patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom
Haglund, S.1; Vikingsson, S.2; Taipalensuu, J.1; Coulthard, S.3; Hindorf,
U.4; Danelius, M.5; Peterson, C.2; Almer, S.6
1
Länssjukhuset Ryhov, Laboratoriemedicin, Jönköping, Sweden; 2Universitetssjukhuset i Linköping, Avdelningen för Klinisk Farmakologi, Linköping,
Sweden; 3Newcastle university, Northern Institute for Cancer Research,
Newcastle upon Tyne, United Kingdom; 4Universitetssjukhuset i Lund, Avdelningen för Gastroenterologi, Lund, Sweden; 5Ersta Sjukhus, Mag-tarmcentrum, Stockholm, Sweden; 6Universitetssjukhuset i Linköping, Avdelningen
för Gastroenterologi och Hepatologi, Linköping, Sweden
Bakgrund: Bland ca 25% av svenska patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD), som behandlas med tiopuriner föreligger en sk skev
metabolism, karaktäriserad av en hög metyltioinosinmonofosfat (meTIMP)
och låg 6-tioguaninnukleotid (6TGN) koncentration. Detta har kopplats
till sämre behandlingseffekt och en ökad risk för biverkningar. Inosinmonofosfatdehydrogenas (IMPDH) är ett strategiskt lokaliserat enzym i
tiopurinmetabolismen till 6TGN. Vi har tidigare funnit ett negativt samband
mellan IMPDH och meTIMP hos slumpmässigt valda IBD-patienter men
ingen korrelation till 6TGN (Haglund S, et al. 2008). Det är dock möjligt
att IMPDH är ett hastighetsbegränsande enzym i omvandlingen till 6TGN
under särskilda förhållanden som tex skev metabolism eller låg tiopurinmetyltransferas (TPMT) aktivitet. De tidigare resultaten kan möjligen
förklaras av att IMPDH aktiviteten bestäms i mononukleära celler (MNC)
medan tiopurinmetaboliterna mäts i röda blodkroppar (RBC). Syftet med
denna studie var att undersöka 1) IMPDH och metabolitkoncentrationer
bland patienter med olika distinkta metabolitmönster och 2) undersöka
effekten på metabolitkoncentrationerna då IMPDH-aktiviteten nedregleras
mätt i en enda celltyp.
Metod: 60 IBD-patienter med olika metabolitprofiler inkluderades. IMPDHaktivitet mättes i MNC. TPMT-aktivitet, meTIMP och 6TGN mättes i RBC,
enligt klinisk praxis. Humana embryonala njurceller (HEK-293) som tidigare transfekterats med en inducerbar vektor för TPMT, transfekterades
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med siRNA mot IMPDH2. Cellerna inkuberades med 6-merkatopurin (6MP)
eller med en kombination av 6MP och mykofenolat i kombination med
IMPDH2 siRNA +/- induktion av TPMT.
Resultat och slutsats: Inte heller då patienter med distinkta metabolitprofiler inkluderades kunde en korrelation till 6TGN noteras, medan den
negativa korrelationen till meTIMP kvarstod. Nedreglering av IMPDH aktiviteten in vitro till ca 33% var associerat med en ökning i 6TGN (p<0.01)
oavsett TPMT status. Avsaknaden av korrelation mellan MNC IMPDH
och RBC 6TGN var sannolikt inte beroende av mätningar i olika celltyper
utan snarare att IMPDH inte är den enda metabola vägen som reglerar
bildningen av 6TGN. Sammantaget illustrerar våra resultat komplexiteten
i tiopurinmetabolismen och att andra förklaringar än IMPDH behöver
undersökas för att förklara en skev metabolitprofil vid tiopurinbehandling.
P-15
Eosinofil aktivering hos tvillingar, en avgörande patofysiologisk mekanism vid inflammatorisk tarmsjukdom?
Halfvarson, J.1; Peterson, C.2; Gustavsson, A.1; Stolt, I.2; Bohr, J.1; Tysk, C.1;
Bodin, L.3; Carlson, M.4
1
Universitetssjukhuset Örebro, Med Klin, Sekt för Gastroenterologi, Örebro,
Sweden; 2Akademiska Sjukhuset, Inst. för Medicinska Vetenskaper, Gastrosektionen, Uppsala, Sweden; 3Universitetssjukhuset Örebro, Avd för Statistik och Epidemiologi, Örebro, Sweden; 4Akademiska Sjukhuset, Sekt. för
Gastroenterologi och Hepatologi, Uppsala, Sweden
Bakgrund: Fekalt calprotectin (FC) är en markör för neutrofil och monocyt
aktivitet och är liksom eosinofilmarkörerna fekalt ”eosinophil protein X”
(EPX) och fekalt ”eosinophil cationic protein” ECP förhöjda vid inflammatorisk tarmsjukdom. Förhöjt FC har även rapporterats hos friska förstagradssläktingar till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Förhöjd
NfκB aktivitet har även konstaterats hos friska tvillingsyskon till tvillingar
med inflammatorisk tarmsjukdom. Tillsammans talar dessa data för en
låggradig inflammatorisk aktivitet hos förstagrads släktingar. Huruvida
eosinofiler är involverade i denna subkliniska inflammation är okänt.
Material and Metod: Tvillingar födda 1936-1986 tillhörandes en tidigare
beskriven kohort av tvillingar erbjöds att delta i studien. EPX och ECP
bestämdes med hjälp av tidigare beskrivna metoder, med ≤1,72 respektive ≤6,41 som normalvärden. (Peterson C et al. Am J Gastro 2002)
Logistisk regression användes och odds kvot med 95 % konfidensintervall
(95 % KI) beräknades.
Resultat: 109 tvillingar som ej hade genomgått extensiv kirurgi på grund
av Crohns sjukdom (CD) eller ulcerös kolit (UC) deltog. 33 tvillingpar med
CD (konkordanta enäggspar n=6, diskordanta enäggspar n=13, konkordanta tvåäggspar n=1, diskordanta tvåäggspar n=13), 16 tvillingpar med
UC (konkordanta enäggspar n=1, diskordanta enäggspar n=10, diskordanta tvåäggspar n=5) liksom 11 enskilda tvillingar (CD n=3, UC n=3,
friska tvillingsyskon till tvillingar med CD n=3 och friska tvillingsyskon till
tvillingar med UC n=2) deltog. En tidigare beskriven kontroll grupp (n=44)
användes som referens population. (Peterson C et al. Am J Gastro 2002)
Förhöjda värden av EPX och ECP återfanns hos tvillingar med CD och tvillingar med UC men ej hos deras friska tvillingsyskon (tabell 1 och 2 – se
överst på nästa sida).
Slutsats: Eosinofiler är till skillnad från neutrofiler (icke publicerade data)
ej aktiverade hos friska tvillingsyskon till tvillingar med inflammatorisk
tarmsjukdom. Resultaten talar för att eosinofil aktivering torde kunna
vara av vikt för utvecklandet av manifest inflammation vid inflammatorisk
tarmsjukdom.
P-16
F-calprotectin hos patienter med ulcerös colit - en observationsstudie
Lasson, A.; Lindgren, A.; Rydström, B.; Strid, H.
Södra Älvsborgs Sjukhus, Medicinkliniken, Borås, Sweden
Bakgrund: Faeces-calprotectin är ett cytoplasma protein med ursprung
från fr a neutrofila granulocyter. Det har visat sig korrelera mycket väl
med fekal utsöndring av 111Indium-märkta leukocyter, ansedd som gyllene standard vid värdering av intestinal inflammation. I flera studier har
man visat att bestämning av F-calprotectin kan användas för att differentiera mellan inflammatoriska och icke-inflammatoriska tillstånd i tarmen,
exempelvis funktionell tarmsjukdom. Det är också visat att F-calprotectin
korrelerar med den endoskopiska såväl som den histologiska bilden vid
kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Trots detta finns det alltjämt
svårigheter att tolka calprotectinvärdena, särskilt hos patienter med IBD.
Metod: Patienter med ulcerös colit i klinisk remission, Mayo-score ≤ 2,
inkluderades. De lämnade faecesprov för analys av calprotectin varannan
vecka under 4 månader. Vid varje provtagning besvarades frågor om avfö-
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P-15 Tabell 1.
Friska individer (n=44)

Tvillingar med CD (n=43)

Tvillingar med UC (n=20)

Friska tvillingsyskon till
tvillingar med CD (n=29)

Friska tvillingsyskon till
tvillingar med UC (n=17)

Normalt EPX <2.15

41

19

14

26

12

Förhöjt EPX >2.15

3

24

6

3

5

1.0
(referens)

16.6
(4.3 – 96.9)

5.7
(1.0-39.7)

1.6
(0.2 – 12.6)

5.5
(0.9 – 40.7)

Friska individer (n=44)

Tvillingar med CD (n=43)

Tvillingar med UC (n=20)

Friska tvillingsyskon till
tvillingar med CD (n=29)

Friska tvillingsyskon till
tvillingar med UC (n=17)

Normalt ECP <5.81

41

31

15

27

15

Förhöjt ECP >5.81

3

12

5

2

2

1.0
(referens)

5.2
(1.3 – 31.1)

4.4
(0.8 – 32.1)

1.0
(0.1 – 9.5)

1.8
(0.1 – 17.4)

Odds kvot
(95% KI)

P-15 Tabell 2.
ECP

Odds kvot
(95% KI)

ringsfrekvens och ev blod i avföringen. Patienterna uppmanades att notera
första dag med symptom talande för skov och kontakta mottagningen
för undersökning. Faecesproverna analyserades med en snabbtestmetod
samt ELISA-metod.
Resultat: 24 patienter inkluderades, varav 7 (29,2 %) drabbades av
skov under studietiden. Alla skov verifierades med rektoskopi. Samtliga
patienter i remission förnekade ökad avföringsfrekvens samt blod i avföringen under hela studieperioden. För patienterna med skov var medeltalet (ELISA) för maxvärdet av calprotectin under studieperioden 863,9
μg/g, median 575(103;2160). I remissionsgruppen var motsvarande
värde 655,4 μg/g, median 435(41;1656). Korrigerat (med vägledning
av snabbtestet) för tekniska problem med ELISA i remissionsgruppen
var medelvärdet 353,5 μg/g, median 250(41;1225).
Slutsats: I denna studie varierar calprotectinvärdet betydligt för patienter
med ulcerös colit i klinisk remission. Även för de patienter som drabbats
av ett skov varierar maxvärdena och överlappar med värden från remissionsgruppen. Det behövs ytterligare kliniska studier för att utvärdera
F-calprotectin vid IBD och vid planering av dessa är såväl endoskopisk
som histologisk värdering önskvärt vid både inklusion och skov.
P-17
Biomarkörer för uppföljning av infliximab-behandling av Crohns sjukdom
under 5 år, särskilt avseende nitrit i plasma
Lönnkvist, M.1; Befrits, R.1; Hjortswang, H.2; Hellström, P.M.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm,
Sweden; 2Universitetssjukhuset, Kliniken för Medicin/Gastro, Linköping,
Sweden
Bakgrund: Infliximab har använts för behandling av Crohns sjukdom sedan
1999. Vi har i ett långtidsuppföljningprogram kunnat följa behandlingseffekten av infliximab under fem år. Resultatet av uppföljningen redovisas.
Målsättning: Att med hjälp av olika biomarkörer utvärdera långtidseffekten
av behandling med infliximab på sjukdomsaktivitet och livskvalitet. Patientpopulationen var definierad med histopatologi och klinisk bedömning.
Sjukdomsaktiviteten bedömdes med hjälp av Harvey-Bradshaw index (HBi),
hemoglobin, C-Reaktivt protein (CRP), S-Albumin, trombocyter och P-Nitrit
(mått på NO-produktion) före och en vecka efter varje behandlingsomgång
under det första året; därefter en gång årligen. ”Short health scale” (SHS)
användes för att mäta livskvalitet. Biverkningar under behandlingen följdes
genom spontan rapportering.
Resultat: 1061 infusioner gavs till 103 patienter (median 6, range
1-46) under perioden 1999-2008. Bland dessa klassificerades 11%
som ”non-responders”, 10% förlorade sitt ”respons”, 16% drog sig ur
studien, 31% hade biverkningar, varav 1/3 bedömdes som svåra. Vid
utvärdering av resultaten före och en vecka efter behandling under det
första året sjönk HBi från 7.9±1.0 to 5.8±0.8 (p<0.001), hemoglobin
ökade från 129.3±3.8 till 131.0±4.1 g/L (p<0.005), CRP minskade från
22.5±5.7 till 12.7±5.1 mg/L (p<0.005), albumin ökade från 35.4±1.1
till 37.4±1.0 g/L (p<0.001) och trombocyter ökade från 326.8±25.3
till 344.3±22.4 x10(9)/L (p<0.001). SHS speglade samtidigt en ökad
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livskvalitet (p<0.001). Den positiva effekten av infliximab kvarstod under
hela 5-årsperioden. P-Nitrit ökade efter infliximab från 75.7±11.7 to
133.0±47.6 nmol/L (p<0.005). S-Kreatinin och vita blodkroppar visade
inga signifikanta förändringar under behandlingen.
Slutsats: Infliximab är effektivt med symtomatisk förbättring, samtidigt
med förbättring av biomarkörer som visar på en minskad inflammatorisk
aktivitet hos de patienter med Crohns sjukdom som fått infliximab. SHS
visade på ökad livskvalitet parallellt med symtomatisk förbättring. Nitrit i
plasma ökade efter varje infusion vilket tyder på en ökad NO-produktion. I
den behandlade gruppen fick 52% infliximab fortsatt kontinuerligt, medan
48% avbröt behandlingen pga biverkningar. Bland de som initialt svarat
på behandling med infliximab kvarstod effekten över en 5-årsperiod med
upprepad behandling.
P-18
Responsiveness hos SF-36 och faktorer som förbättrar livskvaliteten
hos en populationsbaserad kohort som undergått kolecystektomi
Pålsson, S.H.1; Sandblom, G.1; Rasmussen, I.2; Lundström, P.3; Österberg, J.3
1
Lunds Universitetssjukhus, Kirurgi, Lund, Sweden; 2Uppsala Universitetssjukhus, Kirurgi, Lund, Sweden; 3Mora Sjukhus, Kirurgi, Mora, Sweden
Bakgrund: Gallstenskirurgi är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i
Sverige. För att kunna utvärdera gallstenskirurgins inverkan på livskvaliteten behöver man ett tillförlitligt instrument med god validitet och möjlighet
att relatera utfallet till normalbefolkningen.
Metod: Det svenska kvalitetsregistret för gallstenskirurgi och ERCP, GallRiks, grundades i maj 2005 och har som mål att registrera indikationer,
komplikationer, resultat och livskvalitetsförändringar av gallstenskirurgi. I
slutet av 2007 registrerade 56 sjukhus i landet sina gallstensrelaterade
ingrepp i GallRiks. Totalt registrerades 8804 kolecystektomier och 5042
ERCP. SF-36, som är ett skattningsformulär för livskvalitet, användes i
ett pilotprojekt där man ombad patienter att fylla i formuläret före och
6-9 månader efter operation. Undersökningen utfördes vid fyra utvalda
sjukhus från GallRiks databas. Förväntade SF-36-värden med justering
för köns och ålder från normalbefolkningen togs fram från tidigare undersökningar. Linjär multivariat regressionsanalys utfördes sedan för att
bestämma vilka faktorer som hade störst inverkan på ökningen av summaindex för fysisk hälsa.
Resultat: Av totalt 206 opererade patienter, besvarade 148 stycken SF36-formuläret före och 6-9 månader efter operation, vilket ger en svarsfrekvens på 72% (=148/206). Standardised response means varierade
från 0.20 till 0.82 för SF-36 subskalor. Den parameter som uppvisade
högst responsiveness var somatisk smärta. Före gallstenskirurgi var alla
subskalor i SF-36 signifikant lägre än hos den allmänna befolkningen
(p<0.05 för alla). Sex månader efter ingreppet var alla subskalor ekvivalenta eller högre än förväntat förutom för allmän hälsa (p<0.05). Låg
ålder, laparoskopisk kirurgi och cholecystit, pankreatit eller ikterus som
operationsindikation visade sig vara associerad med signifikant högre
förbättring av summaindex för fysisk hälsa i multivariat regressionsanalys
(alla p<0.05).
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Slutsats: SF-36 är ett användbart instrument för att mäta gallstenskirurgins effekter på livskvaliteten. God kvalitet är beroende av såväl
noggranna överväganden av operationsindikation som användandet av
adekvat operationsteknik.
P-19
Levertransplantation vid kryptogen levercirrhos
– kliniska karakteristika och resultat
Marmur, J.1; Bergquist, A.2; Stål, P.2
1
Ersta Sjukhus, Mag-tarmcentrum, Stockholm, Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Kryptogen orsak har beskrivits hos upp till 30 % av alla cirrhospatienter, men ses endast hos 5-7 % av dem som levertransplanteras.
Icke-alkoholorsakad fettlever (NAFLD) har föreslagits ligga bakom många
fall av kryptogen levercirrhos. Vi har studerat förekomsten av NAFLD i en
patientkohort som utreddes för levertransplantation på grund av kryptogen
cirrhos, och jämfört kliniska karakteristika och överlevnad med patienter
som transplantationsutretts på grund av levercirrhos av annan orsak.
Metod: 478 vuxna patienter med dekompenserad levercirrhos som
transplantationsutreddes på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, mellan 1990 och 2004 inkluderades i studien. Patienter med
akut leversvikt, hepatocellulär cancer, metabola leversjukdomar samt
re-transplantationer exkluderades. 39 patienter hade kryptogen cirrhos
och 439 hade cirrhos av annan etiologi. Kliniska och histologiska data
samt laboratorieparametrar registrerades retrospektivt.
Resultat: 41% av patienter med kryptogen cirrhos hade NAFLD i en
tidigare leverbiopsi eller minst två kliniska tecken på metabolt syndrom.
De med kryptogen cirrhos hade signifikant högre frekvens av diabetes
jämfört med övriga cirrhotiker. Viktminskning innan utredningstillfället
sågs signifikant oftare hos dem med kryptogen cirrhos, liksom ascites
och hyponatremi. Överlevnaden efter levertransplantation skiljde sig inte
signifikant mellan grupperna.
Slutsats: Tidigare NAFLD eller metabolt syndrom ses hos cirka 40 % av
patienter med dekompenserad kryptogen cirrhos som utreds för levertransplantation. Patienter med kryptogen cirrhos har en mer avancerad
leversjukdom än andra cirrhotiker när de evalueras för transplantation,
vilket indikerar att de transplanteras i ett mer avancerat stadium. Trots
en mer uttalad leversvikt är överlevnaden efter transplantation jämförbar
med andra cirrhotiker. Viktminskning kan vara ett tecken på sviktande
leverfunktion som signalerar behov av snar transplantationsutredning i
denna patientgrupp.
P-20
En nyupptäckt mutation i biliverdin-reduktas A genen i kombination
med levercirrhos leder till hyperbiliverdinemi (grön ikterus)
Gåfvels, M.1; Holmström, P.1; Svensson, J.O.1; Somell, A.2; Ståhle, L.1; Stål, P.3
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Avd för Klinisk Kemi, Stockholm, Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Anestesikliniken,
Stockholm, Sweden; 3Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Hyperbiliverdinemi är ett sällsynt tillstånd som rapporterats
vid levercirrhos eller hepatocellulärt karcinom, och som indikerar en
dålig prognos. Vi rapporterar här om ett fall med hyperbiliverdinemi där
patogenesen studerats i detalj.
Metod: En 64-årig man med alkoholcirrhos remitterades till Karolinska
Universitetssjukhuset på grund av blödning från esofagusvaricer. Abdominell ultraljudsundersökning visade ascites men ingen gallvägsdilatation.
Hud, sklerae, plasma, urin och ascites hade en grönaktig färg. Bilirubinvärdet var normalt, och det fanns inga tecken till hemolys. Biliverdin
i plasma och urin analyserades med vätskekromatografi kopplad till
masspektrofotometri på patienten, dennes barn, friska kontroller och
patienter med dekompenserad levercirrhos. Den 7 exon långa regionen av biliverdin-reduktas A-genen (BVR-A) amplifierades med PCR och
sekvenserades.
Resultat: Patienten hade höga nivåer av biliverdin i plasma och urin. I
nukleotid 52 i exon 2 i DNA isolerat från patienten upptäcktes en ny heterozygot C→T nonsens-mutation som ledde till konvertering av arginin (CGA)
i position 18 till ett stopkodon (TGA) (R18Stop), som förutsägs trunkera
proteinet N-terminalt till den aktiva enzym-sitet Tyr97 i BVR-A proteinet.
Två barn till patienten var också heterozygota för samma mutation i BVR-A
genen, men hade inga kliniska eller laboratoriemässiga tecken till leversjukdom, och de hade normala nivåer av biliverdin i plasma. Mutationen
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i BVR-A genen kunde inte återfinnas hos 200 friska kontroller eller hos
9 andra patienter med dekompenserad levercirrhos.
Slutsats: Hyperbiliverdinemi (grön ikterus) som leder till grönaktig plasma
och urin kan orsakas av en genetisk defekt i genen för biliverdin-reduktas
A i kombination med en dekompenserad levercirrhos.
P-21
Gallblåsetömning hos patienter
med primär scleroserande kolangit (PSC)
Said, K.1; Edsborg, N.2; Albiin, N.2; Bergquist, A.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Radiologi,
Clintek, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Orsaken till buksmärta hos patienter med PSC är inte fullständigt kartlagd. Målet för nuvarande studien var att studera gallblåsetömning och dess association till förekomst av tecken på kolecystit och
buksmärta hos patienter med PSC.
Metod: 20 patienter med PSC och 10 friska kontrollpersoner inkluderades
i studien. Fastande gallblåsevolym, ejektion fraktion och postprandial
volym efter intag av en fettrik måltid jämfördes mellan patienter med
PSC och friska kontrollpersoner genom undersökning med Magnetic
resonance imaging (MRI). Symptom, tjocklek och kontrastuppladdning
av gallblåseväggen bedömdes.
Resultat: Median fastande gallblåsevolymen hos patienter med PSC
[67ml(19-348 ml)] var drygt dubbel så stor jämfört med de friska kontrollpersonerna [32 ml (16-55 ml)] (p<0.05). Median postprandial galblåsevolymen hos patienter med PSC var signifikant större än hos kontrollpersonerna (p<0.05). Det fanns ingen signifikant skillnad i gallblåsetömningsvolymen, ejektion fraktionen eller i tjockleken av gallblåseväggen
mellan patienter med PSC och kontrollpersoner. Kontrastuppladdning
av gallblåseväggen var högre hos PSC patienter än kontrollpersonerna;
[69% (± 32%)] and [42% (± 21%)] (p<0.05). Ingen signifikant association
konstaterades mellan gallblåsevolymer och förekomst av buksmärta hos
patienter och kontrollpersoner.
Slutsats: Patienter med PSC har ökad fastande och postprandial gallblåsevolym. Dysfunktion i gallblåseslemhinnan sekundär till kronisk kolecystit
kan vara en tänkbar mekanism bakom dessa fynd. Gallblåsestorleken och
tömningsprocessen verkar inte orsaka buksmärta hos patienter med PSC.
P-22
Behandling med Anti-TNFα vid primär skleroserande cholangit
Lindström, L.; Hultcrantz, R.; Bergquist, A.
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Det saknas medicinsk behandling som förhindrar cirrosutveckling hos patienter med primär skleroserande cholangit (PSC). Prekliniska
studier har visat att TNFα har en betydelse för inflammationen vid PSC.
Målet med vår studie var att utvärdera säkerhet och möjlig positiv effekt
av anti-TNFα behandling hos patienter med PSC.
Metod: Vi studerade retrospektivt samtliga patienter med PSC som
behandlats med anti-TNFα under åren 2003-2008 på Karolinska Universitetssjukhuset. Nio patienter inkluderades, där alla hade inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD). Indikationen för behandling med TNFα hämmare
var 7 IBD, 2 reumathoid artrit (RA). Vi registrerade nivåer av ALP, ALAT,
bilirubin samt PSC-symtom (buksmärta, klåda), läkemedelsbiverkningar,
förändringar på MRCP före och efter behandling och övriga läkemedel.
Resultat: Sex patienter behandlades med infliximab, två med etanercept
och en med adalimumab. Fyra patienter förbättrade eller normaliserade
sina ALP värden under behandlingen, fyra patienter hade normala ALP
nivåer under hela studieperioden. Inga signifikanta förändringar i ALAT
eller bilirubin noterades. Sex patienter hade inga PSC-symtom före, under
eller efter behandling. En patient med PSC-associerad buksmärta rapporterade att smärtan försvann under behandlingen. En patient har visat
progression på MRCP trots normala ALP värden under hela studien. En
patient med tidigare känd dominant striktur insjuknade med en bakteriell
cholangit efter första dosen infliximab. Tre patienter med IBD och de två
patienterna med RA svarade på behandlingen i tarm respektive leder.
Slutsats: Trots att majoriteten av våra patienter förbättrades eller hade
stabila ALP nivåer och PSC-symtom under behandling med TNFα hämmare
är effekten svårvärderad, bättre markörer för att bedöma sjukdomsaktivitet behövs. Inga allvarliga komplikationer observerades, anti-TNFα
behandling förefaller säker hos patienter med PSC.
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P-22 Tabell.
Patient Nr

Ålder

Kön

Anti-TNFα

1

52

Kvinna

2

33

Man

3

66

4

PSC
utbredning

Indikation

Dominant
striktur

Klåda

Buksmärta

UDCA

Steroider

Effekt på
PSC*

Infliximab

Small

Proktit

0

o

0

0

+

Nej

Infliximab

Intra + Extra

Proktit

+

o

0

+

+

Nej

Kvinna

Infliximab

Intra + Extra

UC

0

o

0

0

+

Nej

38

Kvinna

Etanercept

Intra + Extra

RA

0

o

0

+

+

Nej

5

41

Kvinna

Infliximab

Intra + Extra

IC

0

+

+

+

+

Ja

6

28

Kvinna

Etanercept

Intra

RA

0

o

0

+

+

Nej

7

25

Kvinna

Infliximab

Intra

UC

0

o

0

0

+

Ja

8

56

Kvinna

Infliximab

Intra

IC

0

o

0

0

+

Ja

9

26

Kvinna

Adalimumab

Intra + Extra

CD

0

+

0

+

0

Ja

* Effekt på PSC definierades som reduktion av ALP >25% och eller en regress av PSC-symtom UC=Ulcerös kolit, RA= Reumathoid artrit, CD= Crohns sjukdom.

P-23
Stimulation of hepatobiliary detoxification and transport systems in
humans by combined treatment with rifampicin and ursodeoxycholic
acid
Marschall, H.U.1; Wagner, M.2; Zollner, G.2; Fickert, P.2; Lundåsen, T.3;
Gustafsson, U.4; Sahlin, S.4; Trauner, M.2
1
Karolinska University Hospital Huddinge, Dept. of Gastroenterology and
Hepatology, Stockholm, Sweden; 2Karl-Franzens University, Dept. of Medicine, Graz, Austria; 3Karolinska University Hospital Huddinge, Dept. of Clinical Chemistry, Stockholm, Sweden; 4Danderyd Hospital, Dept. of Surgery,
Stockholm, Sweden
Background: Recently we described that rifampicin (RIFA) and ursodeoxycholic acid (UDCA) by predominantly acting on nuclear receptors PXR and
FXR, respectively, stimulate different bile acid and bilirubin detoxification
(phase I), conjugation (phase II) and elimination (phase III) systems (Gastroenterology 2005). We now aimed to study whether these effects are
enhanced by a combination of both drugs and whether RIFA and UDCA as
single medications or in combination affect circulating fibroblast growth
factor 19 (FGF-19) which has recently been identified as master regulator
of bile acid biosynthesis and gallbladder filling in mice.
Methods: Twenty patients scheduled for laparoscopic cholecystectomy
were randomized to a combination of UDCA (one g/day during three weeks
before surgery) and RIFA (600 mg/day during one week before surgery),
or no treatment. Routine biochemistry, lipids, and surrogate markers for
P450 activity (4β-hydroxy cholesterol, 4 β -OH-C) and bile acid synthesis
(7α-hydroxy-4-cholesten-3-one, C-4) as well as FGF-19 were measured in
serum. Bile acids were analyzed in serum, urine and bile. A wedge liver
biopsy was taken for determination of expression of hepatobiliary ABC
transporters on mRNA and protein levels and of enzymes and regulatory
transcription factors involved in the metabolism of biliary compounds on
mRNA levels. Serum from our previous study RIFA vs. UDCA was analyzed
for FGF-19 as well.
Results: Treatment with RIFA and UDCA in combination significantly stimulated bile acid and bilirubin detoxification (CYP3A4, p<0.001)), conjugation
(UGT1A1, p<0.001) and elimination (MRP2, p<0.05), as well as bile acid
synthesis (p<0.05). FGF-19 levels in patients treated with RIFA, UDCA or
the combination of both drugs did not differ from controls.
Conclusion: Combined treatment with RIFA and UDCA has at least the
same beneficial effects that we previously observed for both single drugs,
including stimulation of bile acid synthesis. Most notably, the latter effect
in humans is not mediated by FGF-19.
P-24
Hepatotoxicitet av bosentan vid portopulmonell hypertension
Eriksson, C.; Gustavsson, A.; Tysk, C.
Universitetssjukhuset i Örebro, Medicinkliniken, Örebro, Sweden
Bakgrund: Portopulmonell hypertension är ett ovanligt tillstånd med
pulmonell hypertension till följd av portal hypertension oavsett orsak.
Bosentan är en endotelinreceptorantagonist använd vid behandling av
pulmonell hypertension. Milda leverbiverkningar förekommer i form av
förhöjda transaminaser hos cirka 10% av patienterna och regelbunden
kontroll av leverprover rekommenderas därför. Endast några få fall av
svår hepatotoxicitet har tidigare rapporterats, varför vi här aktualiserar
en sådan leverreaktion.
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Patientfall: Patienten är en 29 årig kvinna, som på grund av ITP genomgick splenektomi 2001. Vid utredning 2007 pga. tilltagande trötthet,
svår dyspné och högersidig pleuravätska diagnostiserades en uttalad
pulmonell hypertension (PA-tryck: 107/40 mm Hg, medel 65 mm Hg)
med kraftigt nedsatt systolisk funktion av höger kammare. Vidare diagnostiserades en gammal, sannolik postoperativ portatrombos med förekomst av esofagusvaricer och rikligt med kollateraler. Leverutredning
visade normala leverfunktionsprover frånsett PK 1,3, och i leverbiopsi
sågs endast steatos. Ingen underliggande koagulationsrubbning påvisades. Behandling insattes med diuretika och bosentan i stigande dos
till 125mgx2. Patienten förbättrades och regelbunden monitorering av
leverprover var normal.
Efter 18 månaders behandling med bosentan insjuknade patienten med
trötthet, matleda och ikterus. Laboratorieprover visade blandbild av hepatocellulär och kolestatisk leverskada med bilirubin 170 μmol/l, ASAT 14
μkat/l, ALAT 10 μkat/l, ALP 8 μkat/l, PK 1,5. Serologi avseende viral
och autoimmun leversjukdom var normal och leverskadan bedömdes
vara utlöst av bosentan, som utsattes. Den följande veckan försämrades
patienten ytterligare både kliniskt och avseende leverprover. Bilirubin steg
till 316 μmol/l och PK till 1,8 (Figur). Prednisolon 40 mg/dag insattes
i nedtrappande dos och därefter vände sjukdomsförloppet. Patienten
förbättrades och kunde utskrivas efter ytterligare en veckas vård. Leverproverna normaliserades under de följande veckorna.
Slutsats: Bosentan kan orsaka svår leverskada, som i detta fall debuterade efter lång tids okomplicerad terapi. Kortisonbehandling kan ha haft
gynnsam effekt på det kliniska förloppet.

P-25
Familjär colorectal cancer - en studie baserad på familjeanamnes
Forsberg, B.A.M.1; Lindblom, A.E.2
1
Ersta Sjukhus, Medicinkliniken, Stockholm, Sweden; 2Karolinska Sjukhuset,
Avdelningen Klinisk Genetik, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Colorectal cancer är den tredje i världen mest förekommande
cancerformen. Colorectal cancer (CRC) kan vid coloskopiundersökning
effektivt förebyggas genom detektion och borttagande av premaligna
lesioner, adenomatösa polyper. Screening för colorectal cancer reducerar
mortalitet, såväl för normalbefolkningen och som i hög-riskgrupperna.
Screeningundersökning med coloskopi av totalbefolkningen är inte resursmässigt möjlig. En positiv familjehistoria för CRC har rent emiriskt visat en
ökad risk för insjuknande i CRC. Det optimala vore att kunna identifiera
dessa familjer och erbjuda dem skräddarsydda övervakningsprogram
med coloskopi.
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Metod: I studien ingår 1728 konsekutiva fall med CRC opererade åren
2003-2006 vid 14 mellansvenska sjukhus. Alla CRC-diagnoser är konfirmerade. Samtliga patienter har intervjuats angående hereditet för cancer
och för colorectal cancer i synnerhet, och släktträd har konstruerats.
Resultat: 1341 av fallen bedömdes som sporadisk cancer, dvs indexpatienten var den första i familjen som drabbades av CRC. I 76 familjer
fanns mer än två nära släktingar med CRC och 301 av fallen hade två nära
släktingar med CRC. De två senare grupperna definierades som hereditära. Den hereditära och sporadiska gruppen jämfördes vad gäller ålder
vid insjuknande, cancerläge och association med andra cancerformer. Den
hereditära gruppen var signifikant yngre än den sporadiska. I den hereditära fanns ingen dominans av högersidig cancer. I den hereditära gruppen
fanns en association med cancer i magsäck. Urinblåsa och prostata.
Slutsats: Hereditär colorectal cancer skiljer sig från sporadisk vad gäller
insjuknandeålder och association till andra tumörformer.
P-26
Transarteriell kemoembolisering av hepatocellulär cancer
– erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset
Wahlin, S.1; Isaksson, B.2; Ivanics, H.3; Davidsdottir, L.4; Lundell, L.2; Stål, P.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum
Kirurgi, Stockholm, Sweden; 3Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Röntgenkliniken, Stockholm, Sweden; 4Karolinska Universitetssjukhuset
Solna, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Trots en ökad surveillance av cirrhospatienter med ultraljud
så upptäcks hepatocellulär cancer (HCC) ofta i ett avancerat stadium där
kurativ behandling inte är möjlig. Den palliativa behandlingsarsenalen
utgörs till dags dato av transarteriell kemoembolisering (TACE) och sorafenib. Effekten av TACE är väl dokumenterad i internationella studier, och
en metaanalys har visat förlängd överlevnad i en subgrupp av patienter
med inoperabel HCC. Av de patienter med HCC som handläggs på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, har de senaste åren cirka
15 % behandlats med TACE.
Metod: Data från alla patienter med HCC som under tidsperioden oktober 2004 - december 2007 behandlades med TACE har sammanställts
retrospektivt. Demografiska data, tumörkarakteristika, bakomliggande
leversjukdom, behandlingsrespons och överlevnad registrerades.
Resultat: 69 patienter behandlades i genomsnitt 2 (1-6) gånger med TACE
(sammanlagt 137 behandlingar). Genomsnittsåldern var 67 år (22-86) och
andelen män 78 %. De två vanligaste bakomliggande leversjukdomarna
var levercirrhos sekundärt till hepatit C (32 %) och alkoholcirrhos (23 %).
11 patienter behandlades i väntan på levertransplantation, 2 i kombination med lokalablativ behandling och en patient inför resektionskirurgi. För
hela gruppen var 1-årsöverlevnaden 80 % och 2-årsöverlevnaden 46 %.
Slutsats: Behandlingsresultaten i denna retrospektiva studie är jämförbara med dem som tidigare dokumenterats internationellt. Resultaten är
beroende av tumörstadium och den underliggande leversjukdomens svårighetsgrad (Child-Pugh). TACE är ett värdefullt inslag i den palliativa terapiarsenalen vid HCC. Rollen för TACE som adjuvans inför levertransplantation eller resektionskirurgi är ännu ofullständigt dokumenterad.
P-27
Sorafenib hämmar regenerationen efter leverresektion på råtta
Mollbrink, A.1; Torndal, U.B.2; Eriksson, L.2; Stål, P.3
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin &
Avd för Patologi, Stockholm, Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, Avd för Patologi, Stockholm, Sweden; 3Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Sorafenib är en ny multikinashämmare som bromsar tumörcellers proliferation och angiogenes och leder till förlängd överlevnad hos
patienter med avancerad hepatocellulär cancer (HCC). Sorafenib kan ha
en potentiell roll som adjuvans i samband med resektion av HCC. Sorafenibs effekt på normal regenererande levervävnad är dock ofullständigt
känd. I denna studie bestämdes levervikt och andelen S-fas cellkärnor
(labelling index) efter 2/3 hepatektomi på råtta som behandlats med
sorafenib.
Metod: Fischer-344 hanråttor exponerades för sorafenib i intragastriska
injektioner på 5 mg/kg/dag 1 vecka före samt 0, 1, och 2 veckor efter
partiell hepatektomi. Kontrolldjur behandlades med intragastriska injektioner med samma lösning utan aktiv substans. Djuren injicerades med
5-bromodeoxyuridin (BrdU) innan de avlivades. Kroppsvikt, levervikt, relativ levervikt mättes samt levervävnad analyserades avseende andelen
celler i S-fas.
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Resultat: Djuren tolererade sorafenib väl i denna dos. Sårläkning efter
partiell hepatektomi påverkades inte av sorafenib. Den relativa levervikten var signifikant lägre hos djur som exponerades för sorafenib efter
resektionen, medan behandling med sorafenib enbart före resektionen
inte ledde till minskad relativ levervikt. BrdU-data vid olika tidpunkter efter
resektion är under sammanställande.
Slutsats: I denna djurmodell hämmar sorafenib regeneration av normal
levervävnad efter partiell hepatektomi om det ges under den kritiska perioden då levern regenererar. Sorafenib givet endast före kirurgi, fram till dagen
för resektion, hämmar däremot inte leverns tillväxt efter hepatektomi.
P-28
Föreligger von Willebrands sjukdom eller annan koagulationsrubbning
hos patienter med blödning från angiodysplasier i magtarmkanalen?
Höög, C.M.1; Broström, O.1; Lärfars, G.2; Lindahl, T.3; Sjöqvist, U.4
1
Södersjukhuset, Internmedicin, Gastrosektionen, Stockholm, Sweden;
2
Södersjukhuset, Internmedicin, Hematologsektionen, Stockholm, Sweden;
3
Universitetssjukhuset Linköping, Klinisk Kemi, Linköping, Sweden; 4Karolinska Huddinge, Gastrocentrum, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Angiodysplasier (AD) i gastrointestinalkanalen förekommer hos
upp till 3% i en normalpopulation och är oftast asymtomatiska. Blödningar
från AD har satts i samband med förekomst av aortastenos och länken
har föreslagits vara förvärvad von Willebrands sjukdom typ 2a (vW2a).
VW2a innebär en förlust av de största av de molekylkomplex som utgör
von Willebrands faktor (vWF) vilken aktiverar trombocyterna i händelse av
blödning. Förlusten kan uppkomma genom att vWF skadas i blodströmmen
genom den trånga klaffen. Kirurgisk korrektion av aortaklaffen har visats
minska blödning från AD vilket stärker teorin. I en studie på nio patienter
med blödning från AD hade åtta patienter vW2a och hos sju av dessa
fann man förändringar på aortaklaffen. Avsikten med denna studie var
att studera ifall vW2a eller annan koagulationsrubbning kunde påvisas
i även ett större patientmaterial med blödning från AD och om dessa
skiljde sig ifrån en kontrollgrupp.
Metod: Tjugofem patienter med anemi pga AD diagnostiserade med
gastro-, kolo- eller kapselenteroskopi jämfördes med 24 kontroller som
genomgått endoskopi utan fynd av angiodysplasier. Blodstatus, kreatinin,
CRP, PK-INR, APT-tid, fibrinogen, FVIII, blödningstid (Ivy) och vW-antigen,
-aktivitet och multimerer testades.
Resultat: Medianåldern i studie- och kontrollgruppen var 72 (35-86) resp
73 (60-86) år och 65% var kvinnor i båda grupperna. Två patienter från
studiegruppen exkluderades senare pga malignitet. Patientgruppen hade
signifikant lägre Hb än kontrollgruppen (129 vs 139, p=0,0294). Hos
två patienter i studiegruppen uppmättes andelen stora vW-multimerer
straxt under gränsen för normalvärdesnivån och dessa hade båda sedan
tidigare känd aortastenos. Hos två andra patienter fann vi en icke mätbar
blödningstid (>900s) men i övrigt ingen påverkan på andra blödningsparametrar. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan studiegruppen och kontrollgruppen för någon av de testade blödningsparametrarna.
Slutsats: Trots enstaka patienter med blödningsrubbningar i patientgruppen fann vi ingen statistiskt säkerställd skillnad i nivåerna på blödningsparametrar mellan patient- och kontrollgrupp. Denna studie talar emot
rutinmässig testning för förekomst av vW2a eller annan koagulationsrubbning hos patienter med blödning från AD. Hos patient med känd
aortastenos bör provtagning övervägas.
P-29
Resistin förhöjt vid autoimmun hepatit
Boström, E.A.1; Bokarewa, M.1; Almer, S.H.2; Almer, S.H.2
1
Sahlgrenska, Avd. för Reumatologi & Inflammationsforskning, Göteborg,
Sweden; 2Linköping, Gastroenterologi & Hepatologi, Linköping, Sweden
Bakgrund: Resistin, även kallat FIZZ3 (found in inflammatory zone) och
ADSF (adipocyte-specific secretory factor), är en 12,5 kDa cysteinrik
peptid. Resistin studerades först i mus där den beskrevs som en möjlig
länk mellan obesitas och insulinresistens. Humant resistin är ännu inte till
fullo studerat men har visat sig ha starkt proinflammatoriska egenskaper
genom aktivering av cytokinfrisättning i frånvaro av TNF-alfa. Således är
resistin en intressant målmolekyl för framtida antiinflammatorisk terapi.
Syftet med studien var att studera rollen av resistin vid autoimmun hepatit
(AIH).
Metod: Blodprover insamlades från 41 patienter (varav 29 kvinnor) med
AIH (median ålder 62 år, åldersspann 21-80, sjukdomsduration 9.8 ± 1
år) och 40 friska köns- och åldersmatchade kontroller. Resistin i plasma
detekterades med ELISA, och jämfördes med resultat av en cytokinpanel
samt standard biokemiska och kliniska patientkaraktäristika.
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Resultat: Resistinnivåerna i plasma var signifikant högre i patienter med
AIH än i friska kontroller, medel 13.4 ng/mL vs 7.3 ng/ml. Resistin korrelerade med nivåerna av IL-6 och TNF-alfa och till antalet leukocyter och
neutrofiler (Pearson r=0.28, p = 0.08 vs. 0.30, p=0.06). Ingen korrelation
till IgG nivåer eller leverfunktionella tester var funnen.
Slutsats: Vi visar att resistin är förhöjt i plasma hos patienter med AIH.
Resistin korrelerar till inflammatoriska markörer såsom IL-6 och TNF-alfa
samt till traditionella biomarkörer för autoimmun leversjukdom. Fler studier
krävs för att till fullo redogöra för rollen av resistin vid autoimmun hepatit.
P-30
Magtarmsymtom förändras obetydligt
hos IBS-patienter efter ett års uppföljning
Jerndal, P.; Ringström, G.; Agerforz, P.; Simrén, M.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd för Internmedicin, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Det är känt att gastrointestinala (GI) symtom fluktuerar hos
patienter med IBS. Om svårighetsgraden av GI-symtom förändras under en
längre tidsperiod är till stora delar okänt. Vårt syfte var att mäta förändring
av GI-symtom hos patienter med IBS och faktorer relaterade till förändring.
Metod: Vi inkluderade 275 patienter som uppfyllde Rom II-kriterierna för
IBS och som evaluerades vid första besöket med fem olika frågeformulär:
en kombination av Gastrointestinal Symptom Rating Scale och GSRS-IBS,
Visceral Sensitivity Index, Hospital Anxiety and Depression Scale, Short
Form-36 och Sense of Coherence. Ett år senare ombads patienterna att
fylla i samma formulär. Etthundraåttio patienter (122 kvinnor; medelålder
42 år) hade korrekt ifyllda GSRS-formulär både vid första besöket och ett
år senare och bildade underlag för analyserna (66 %).
Resultat: I vår patientpopulation hade 80 % haft sina IBS-symptom i
mer än fem år, 74 hade IBS-D (diarré) (41 %), 36 IBS-C (förstoppning)
(20 %) och 70 IBS-A (alternerande typ) (39 %). I medeltal var den totala
svårighetsgraden av GI-symtom mild till måttlig vid första besöket med
uppkördhet, gasbildning och magsvullnad som de svåraste symtomen. En
förändring av GSRS totalpoäng från första besöket till ettårsuppföljningen
med mer än 25 % definierades som en kliniskt signifikant symtomförbättring/försämring. Med denna definition hade 69 % av patienterna oförändrade GI-symtom, medan 19 % var förbättrade och 12 % var försämrade.
När vi jämförde data från första besöket mellan de tre grupperna av
patienter (oförändrad/förbättrad/försämrad) var bara svårighetsgraden av
GI-symtom associerad med utfallet. Patienter med svårare GI-symtom vid
första besöket återfanns med större sannolikhet i gruppen som förbättrats
efter ett år (p<0.0001), medan de med mindre svåra GI-symtom oftare
förvärrats (p<0.0001). Ångest, depression, GI-specifik ångest, coping eller
livskvalitet skiljde sig inte åt mellan de tre grupperna vid första besöket.
Inget samband mellan förändring i svårighetsgraden av GI-symtom vid
ettårsuppföljningen och duration av IBS-symptom, IBS subgrupp, kön eller
sexuella övergrepp återfanns.
Slutsats: När patienterna med IBS utvärderades efter ett år hade majoriteten oförändrad svårighetsgrad av GI-symtom. Förutom svårighetsgrad
av GI-symtom vid första besöket, kunde vi inte finna några faktorer som
kunde förutsäga utfallet. Ytterligare studier behövs för att bättre förstå
den långsiktiga naturalhistorien av IBS.
P-31
TLR uttryck och ökad mognadsgrad hos monocyter;
möjliga markörer för IBS patienter med låggradig inflammation
Öhman, L.; Lindmark, A.C.; Isaksson, S.; Posserud, I.; Strid, H.; Sjövall, H.;
Simrén, M.
Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Institutionen för Medicin, Göteborg,
Sweden
Bakgrund & syfte: Under senare år har flertalet studier visat på att
IBS kan associeras med en ökad immunrespons. Kunskapen om vilka
mekanismer som driver den låggradiga inflammationen vid IBS är dock
begränsad. Vi har därför isolerat monocyter ifrån blod och studerat dessa
cellers fenotyp och cytokinproduktion men också undersökt monocyternas
svar på stimulering med olika bakteriella substanser.
Metoder: Blodprov togs på 74 IBS patienter och 30 friska kontroller.
Perifera mononukleära celler i blod (PBMCs) stimulerades med LPS eller
UV inaktiverade gram positiva bakterier. Nyligen isolerade samt odlade
CD11c+CD14+ monocyters fenotyp undersöktes med flödescytometri.
Förekomsten av cytokiner i serum mättes med ELISA och i PBMC kulturer
med LUMINEX. IBS symptom uppskattades med IBS-SSS, Bristol Stool
Form Scale, Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) och SF-36.
Resultat: Monocyter från IBS patienter uppvisade ett högre uttryck
av Toll like receptor (TLR)2, en receptor för lipoprotein hos gram posi-
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tiva bakterier, i jämförelse med kontroller (2661±873 vs 2037±417
p=0,0007). En del av IBS patienterna (15%) hade ett högre uttryck av
TLR2 tillsammans med högre uttryck av TLR4, en receptor för LPS hos
gram negativa bakterier, jämfört med friska kontroller. Monocyterna från
patienter med högt TLR uttryck hade också en ökat uttryck av HLA-DR
(TLRhi 4877±1436, TLRnor 3349±1922, CTRL 2714±1048 p=0,004)
och den costimulerande molekylen CD86 (TLRhi 3946±1452, TLRnor
2542±1284, CTRL 2277±756 p=0,004) i jämförelse med patienter med
normal TLR uttryck samt friska kontroller. Trots att patienter med högt
och normalt TLR uttryck hade jämförbara avföringsmönster, rapporterade
patienter med högt TLR uttryck lägre smärtfrekvens (TLRhi 33,6±34,4 vs
TLRnor 58,7±35,4 p=0.04) och mindre uppblåsthet (TLRhi 40,2±21,0
vs TLRnor 55,5±27,4 p=0,05) och påverkan på det dagliga livet (TLRhi
47,9±23,9 vs TLRnor 60,4±25,7 p=0,05). 73 % av patienterna med högt
TLR uttryck hade genomgått en bukoperation, vilket kan jämföras med
18 % av patienterna med normalt TLR uttryck. Slutligen, patienterna med
högt TLR uttryck utsöndrade mindre IL-12 i PBMC kulturer efter stimulering
med bakteriella komponenter (TLRhi 730±539, TLRnor 1103±768, CTRL
1589±931 p=0,002).
Slutsats: Högre TLR uttryck och ökad mognadsgrad hos monocyter kan
vara markörer för en undergrupp av IBS patienter med en låggradig inflammation. Våra data antyder att dessa patienter kan utgöra en undergrupp
med lindigare mag-tarmsymtom.
P-32
Effekter av mjölkprodukter, med eller utan probiotika, på T cellers
aktivitet hos IBS patienter
Öhman, L.1; Lindmark, A.C.1; Isaksson, S.1; Posserud, I.1; Strid, H.1;
Svensson, U.2; Simrén, M.1
1
Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Institutionen för Medicin, Göteborg,
Sweden; 2Arla Foods, Avd. för Mikrobiologi, Köpenhamn, Danmark
Bakgrund & Syfte: IBS patienter har en ökad aktivitet hos T celler och
probiotika kan ha en dämpande effekt på inflammatoriska mekanismer i
mag-tarm kanalen. Som del av en klinisk studie, med avsikten att studera
effekterna av probiotika vid IBS, studerade vi om en surgjord mölkprodukt
med probiotika hade positiv effekt på immunologisk aktivitet hos denna
patientgrupp.
Metod: IBS patienter, som definierats med Rom II kriterierna (n=52, 36
kvinnor, 41±16 år), åt 0,5 l mjölkprodukt dagligen under 8 veckor. 28 IBS
patienter fick fermenterad mjölkprodukt (Cultura®, Arla Foods, Danmark)
som innehöll probiotika stammarna L. paracasei ssp F19, L. acidophilus
La 5, B. lactis Bb12. De övriga 24 IBS patienterna fick en surgjord mjölkprodukt utan probiotika (placebo). Blodprov togs före och efter perioden
med intag av mjölkprodukt. Ostimulerade samt stimulerade blod T cellers
fenotyp bestämdes med FACS och stimulerade T cellers proliferationsförmåga bestämdes med hjälp av thymidin inmärkning.
Resultat: Frekvensen av CD4+ T celler som uttryckte CD69, en markör
för nyligen aktiverade celler, var minskad i både den patientgrupp som
fick probiotika (8,6±9,4 vs 5,0±4,0 p=0,12) och i den grupp som fick
placebo (9,3±11,3 vs 4,2±2,9 p=0,003). Detsamma gällde för CD8+ T
cellers uttryck av CD69 (probiotika 29,0±23,3 vs 17,8±13,5 p=0,12;
placebo 38,6±25,2 vs 21,1±16,1 p=0,01). Frekvensen av CD4+ och
CD8+ T celler som uttryckte både integrin β 7 och HLA-DR, vilket tyder
på T cells aktivering i tarmnära lymfnod, var minskad i gruppen som
åt probiotika (CD4 6,5±4,6 vs 4,7±1,8 p=0,12; CD8 25,0±13,2 vs
18,2±6,8 p=0,002) och i gruppen som åt placebo (CD4 7,2±3,5 vs
5,9±6,4 p=0,004; CD8 30,0±11,1 vs 19,2±9,0 p=0,0005). Slutligen,
anti-CD3/CD28 stimulerade T celler från gruppen som fick placebo
(103875±38842 vs 132068±38047 cpm p=0,03), men inte gruppen
som fick probiotika (106304±38678 vs 114529±41450 cpm p=0,5),
hade en minskad proliferation. Ingen av förändringarna i T cellernas
aktivitet efter intag av probiotika eller placebo produkt i jämförelse med
baseline skilde mellan grupperna.
Slutsats: Den ökade basala aktiviteten hos T celler hos patienter med IBS
minskade efter 8 veckors intag av surgjord mjölkprodukt, oavsett närvaro
av probiotika eller inte. Detta kan vara en effekt av mjölkprodukten i sig,
fördelen av kontakter med vårdapparaten eller helt enkelt en effekt av tid.
P-33
IBS patienter har normalt och onormalt avföringsmönster:
Betydelse för subgruppering?
Simrén, M.; Posserud, I.; Gunnarsson, J.; Strid, H.; Midenfjord, I.; Ringström,
G.; Jerlstad, P.; Lindh, A.; Abrahamsson, H.
SU/Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden
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Bakgrund: Avvikande avföringsmönster anses vara ett av huvuddragen
hos patienter med IBS. I Rom III kriterierna föreslås att IBS patienter
subgrupperas baserat på andelen avföringar med avvikande avföringskonsistens (Bristol Stool Form Scale (BSF). Tillgängliga studier av avföringsmönstret hos IBS patienter begränsas av retrospektiv datainsamling
och/eller små patientmaterial.
Metod: Vi inkluderade 415 patienter med IBS (medelålder 41 (18-79) år;
300 kvinnor). Patienterna fyllde i en-veckas dagbokskort, där avföringsfrekvens och -konsistens (BSF) registrerades. En andel av patienterna
(n=68) värderade också retrospektivt avföringskonsistensen (senaste
tre månaderna) genom att fylla i ”Rome Modular Questionnaire” (RMQ).
Subgruppering av IBS patienter gjordes enligt Rom III (”cut-off”: BSF: ≥
25 % hårda/klumpiga avföringar och/eller lösa/vattniga avföringar; RMQ:
≥ ibland hårda/klumpiga avföringar och/eller lösa/vattniga avföringar).
Resultat: Avföringsfrekvensen var 2,2±1,3 (medel±SD) avföringar/dag
och medelkonsistensen enligt BSF 4,2±1,3. Huvuddelen av avföringarna
hade normal konsistens (BSF 3-5) (49 %), medan hård/klumpig avföring
(BSF 1-2; 21 %) och lös/vattning avföring (BSF 6-7; 30 %) var mindre
vanligt. 30/316 patienter (7 %) hade inga dagar med avvikande avföringskonsistens. Ökad avföringsfrekvens (> 3 tarmtömningar/dag) minst
en dag sågs hos 168 patienter (41 %), men av dessa hade huvuddelen
(n=95) normal avföringsfrekvens 5-6 dagar/vecka. Avföringskonsistensen under dagar med ökad avföringsfrekvens varierade mycket – hård/
klumpig: 16 %; normal: 40 %; lös/vattnig: 43 %. Bara 7 patienter hade
färre än tre tarmtömningar/vecka (2 %). När man använde dagbokskort
för subgruppering hade 120 IBS-C (förstoppning), 171 IBS-D (diarré),
27 IBS-M (mixed) och 97 IBS-U (icke klassificerbar). Genom att minska
”cut-off” till 10 % hård/klumpig avföring och/eller lös/vattning avföring,
hade fler patienter IBS-M (n=93) och färre IBS-U (n=39). Överensstämmelsen mellan subgruppering baserad på dagbokskort och retrospektiv
värdering (RMQ) var dålig, med 25/68 patienter (37 %) som tillhörde
samma subgrupp (kappa 0,20).
Slutsats: Hos IBS patienter är avvikande avföringsfrekvens och/eller
-konsistens vanligt, men en betydande andel visar sig ha normalt avföringsmönster när man använder dagbokskort. Den nyligen föreslagna
subgrupperingen av IBS patienter förefaller bristfällig och prospektiv
jämfört med retrospektiv värdering av avföringsmönstret gav olika resultat.
P-34
Subgruppering av IBS patienter enligt Rom III-kriterier
är associerat med avvikande motorik och sekretion,
men inte med visceral hypersensitivitet eller psykosociala faktorer
Simrén, M.1; Posserud, I.1; Abrahamsson, H.1; Thomas, E.2; Bornstein, J.C.2;
Sjövall, H.1
1
SU/Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden; 2University of Melbourne, Dept of Physiology, Melbourne, Australia
Bakgrund: Visceral hypersensitivitet, avvikande gastrointestinal (GI) motorik och sekretion, samt psykosociala faktorer anses vara av betydelse för
symtommönstret vid irritable bowel syndrome (IBS). I Rom III kriterierna
föreslås subgruppering av IBS patienter baserat på avföringskonsistensen
(Longstreth et al Gastroenterology 2006), men om detta är kopplat till
den underliggande patofysiologin är okänt.
Metod: Vi inkluderade 129 patienter med IBS (96 kvinnor, 33 män;
medelålder 37 (19-67) år). Patienterna subgrupperades enligt Rom III
kriterierna baserat på en-veckas dagbokskort, där avföringskonsistensen rapporterades (Bristol Stool Form scale). Patienterna genomgick
undersökningar för att värdera colonmotorik (colon transit), tunntarmsmotilitet och -sekretion (antroduodenojejunal manometri med jejunal
transmural potential differens (PD) mätning) och rektal sensorisk och
motorisk funktion (ballongdistensioner före och efter måltid). De fyllde
också i frågeformulär för att värdera svårighetsgraden av psykologiska,
GI och extraintestinala symtom.
Resultat: 55 patienter hade IBS-D (diarré), 29 IBS-C (förstoppning), 11
IBS-M (mixed) och 34 IBS-U (icke klassificerbar). För analyserna kombinerades M+U i en grupp (”NonCNonD”). Colon transit skilde sig åt
mellan grupperna (p<0,0001) med långsammare transit i IBS-C (1,8±2,9
(medel±SD) dagar), snabbare i IBS-D (1,0±1,4 dagar) och intermediär
i NonCNonD (1,4±2,0 dagar). Gruppskillnader sågs också i tunntarmsmotilitet, med högre kontraktionsfrekvens i fasta (p<0,05), längre fas
III (p<0,01) och snabbare propagationshastighet av fas III (p<0,01) hos
IBS-D. Tunntarmssekretionen under fas III (medel PD x längden på det
secernerande segmentet, beräknat med hjälp av duration och propagationshastighet) skilde sig också åt mellan grupperna, med ökad sekretion
i IBS-D (p<0,001). Även medel PD i fasta tenderade att vara högre i IBS-D
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(p<0,05). Rektal känslighet, compliance och tonus, liksom svårighetsgrad
av psykologiska och extraintestinala symtom, var jämförbara i grupperna.
Svårighetsgraden av förstoppning (p<0,01) och diarré (p<0,01), men inte
andra GI symtom, skilde sig mellan grupperna.
Slutsats: Subgruppering av IBS patienter baserat på avföringskonsistensen är associerad med avvikelser i motorik i tunn- och tjocktarm, liksom
med sekretion i tunntarmen. Däremot förefaller inte andra patofysiologiska faktorer eller svårighetsgrad av andra GI symtom än förstoppning
och diarré vara kopplat till Rom III subgrupper.
P-35
Ett provokationstest med laktulos
för att utlösa milda gastrointestinala symtom hos IBS patienter
Posserud, I.1; Böhn, L.1; Mattsson, F.1; Guyonnet, D.2; Tillisch, K.3; Naliboff,
B.3; Mayer, E.A.3; Simrén, M.1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden;
2
Gut Health, Danone Research, Paris, France; 3Center for Neurovisceral
Sciences, UCLA, Los Angeles, United States
Bakgrund: Mekanismerna bakom irritable bowel syndrome (IBS) är delvis
okända och lämpliga experimentella modeller saknas. Det finns evidens för att tarmfloran är involverad och patienter klagar ofta på ökade
symtom efter födointag. Syftet med studien var att utvärdera effekten
av en laktulosprovokation på gastrointestinala (GI) symtom hos friska
och IBS patienter.
Metod: Vi inkluderade 37 IBS patienter (medelålder 45; 29 kvinnor) och
15 friska kontroller (medelålder 29; 8 kvinnor). De kom fastande till vårt
lab tre olika mornar, minst 1v emellan, och fick en flytande frukost (400ml
Nutridrink®, 1,5kcal/ml) med placebo eller laktulos (15g eller 25g) enligt
ett dubbelblint randomiserat protokoll. Utandad H2 mättes varje kvart
under 4 tim. Samtidigt mättes graden av 7 GI symtom (gaser, uppkördhet,
buksvullnad, obehag, illamående, kurrande mage, trängningar till avföring)
mha 20-gradig skalor (”0” inga symtom - ”20” värsta tänkbara symtom).
Ett 4 tim medel räknades ut för varje enskilt symtom och alla tillsammans
(totalsymtom medel). Försökspersonerna angav också sitt övergripande
GI välbefinnande (”0” bästa tänkbara - ”20” värsta tänkbara) och ett 4
tim medelvärde beräknades.
Resultat: Patienterna angav högre graderingar för alla symtom efter
både 15g och 25g laktulos (totalsymtom medel: 3,8±2,9 vs 0,6±0,5;
p<0,001 och 4,6±3,4 vs 1,1±1,1; p<0,001), och för det flesta symtom
också efter bara Nutridrink® (totalsymtom medel: 3,9±3,3 vs 1,0±1,2;
p<0,001). De högsta symtom medelvärdena för patienter noterades
för uppkördhet (5,6±4,6), obehag (5,9±4,7) och buksvullnad (6,3±5,0)
efter 25g laktulos. Jämfört med placebo orsakade 25g laktulos mer GI
symtom, inklusive ett högre totalsymtom medel hos patienterna (3,9±3,3
vs 4,6±3,4; p<0,05) men inte de friska (1,0±1,2 vs 1,1±1,1; NS). Likaså
försämrades det övergripande GI välbefinnandet efter 25g laktulos hos
IBS patienterna (11,2±5,0 vs 12,8±4,4; p<0,01) men inte kontrollerna
(16,3±2,9 vs 16,6±2,9; NS). Det fanns inga tydliga korrelationer mellan
dessa resultat och medelnivåer av utandad H2. Den lägre dosen av laktulos gav inte några signifikanta förändringar i totalsymtom medel eller
övergripande GI välbefinnande i någon av grupperna.
Slutsats: Baserat på dessa preliminära resultat kan en flytande måltid
med 25g laktulos vara ett lovande redskap för att studera patofysiologin
kring IBS symtom, och ev för att utvärdera effekten av framtida behandlingar. Ytterligare utvärdering och utveckling av denna metod är motiverat.
P-36
Colon transit påverkar avföringsrelaterade symtom vid IBS
men inte andra gastrointestinala symtom
Sadik, R.1; Posserud, I.2; Strid, H.1; Ringström, G.1; Agerforz, P.1;
Abrahamsson, H.1; Simrén, M.1
1
Sahlgrenska Sjukhuset, Sektion för Gastroenterologi och Hepatologi, Göteborg, Sweden; 2SÄS, Medicin, Borås, Sweden
Bakgrund: Ny data visar att patologisk colon transit är den vanligaste
motorikrubbning vid irritable bowel syndrome (IBS) (Camilleri et al CGH
2008). Betydelsen av patologisk colon transit för symtommönster och
livskvalitet vid IBS har ej undersökts. Syftet är att mäta colon transit
(CT) hos en stor grupp IBS patienter och undersöka hur den påverkar
symtom och livskvalitet.
Metod: CT mättes med röntgentäta markörer hos 270 patienter med IBS
(202 kvinnor, 68 män; medelålder 39 (19-69) år). Resultaten jämfördes
med referensvärden för friska män och kvinnor utan mag-tarm symptom.
Patienterna registrerade avföringsfrekvens och konsistens enligt Bristol
Stool Form (BSF) skala under mätningsveckan. Patienterna besvarade
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frågeformulär om gastrointestinala symptom (Gastrointestinal Symptom
Rating Scale or IBS Severity Scoring System), psykologiska symptom
(Hospital Anxiety and Depression Scale) och livskvalitet (IBSQOL).
Resultat: CT var normal hos 208 patienter (77 %), snabb hos 46 (17 %)
och långsam hos 16 (6 %). IBS subgrupp enligt Rome III var associerad
med patologisk CT (p<0.0001); snabb CT var vanligare vid D-IBS (31 %)
och långsam CT var vanligare vid C-IBS (Förstoppning) (14 %). I linje med
detta var medel CT kortast vid IBS-D (1.3±0.7 (mean±SD) dag), följd
av kombinationsgruppen med IBS-M (mixed) och IBS-U (oklassificerbar)
(1.6±0.9 dag), och IBS-C (2.3±1.3 dag) (p<0.0001). Patologisk transit
var vanligare hos män jämfört med kvinnor (33 % vs. 19 %; p<0.05), och
CT var snabbare hos män (1.3±0.8 vs. 1.7±1.1 dag; p<0.01). CT var
associerad med avföringsfrekvens (r=-0.28; p<0.0001) och konsistens
(r=-0.39; p<0.0001). Vid bedömning av andel olika avföringsformer enligt
BSF så fanns den starkaste korrelationen mellan CT och andel hård/klumpig avföring (BSF 1-2; r=0.42; p<0.0001) och lös/vattnig avföring (BSF
6-7; r=-0.35; p<0.0001). CT var associerad med svårigheten av diarré
(r=-0.38; p<0.0001), en svagare association visades med svårighet av
förstoppning (r=0.22; p<0.05) och smärta/obehag (-0.18; p<0.05). Inga
associationer observerades mellan CT och andra GI symptom, livskvalitet,
ålder, ångest eller depression.
Slutsats: Colon transit är av betydelse för avföringsrelaterade symptom
vid IBS. Colon transit har däremot inte någon betydelsefull effekt på andra
GI symtom, livskvalitet eller psykologiska symtom.
P-37
Mag-tarmspecifik ångest och somatisering är viktiga
faktorer för symptomsvårighet vid irritable bowel syndrome
Gunnarsson, J.; Posserud, I.; Ringström, G.; Lindh, A.; Abrahamsson, H.;
Simrén, M.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Psykosociala faktorer anses ha stor betydelse för symtomen
vid IBS. Även om oro och nedstämdhet är vanligt hos IBS-patienter, föreligger det dock ej hos majoriteten av patienterna. Det har påvisats att magtarmspecifik ångest (Labtus et al APT 2004) och somatisering (North et al
CGH 2004) synes vara av större betydelse för graden av symptom vid IBS.
Syftet med studien var att utvärdera betydelsen av psykosociala faktorer,
somatisering och mag-tarmspecifik ångest för graden av symtom vid IBS.
Metod: Vi inkluderade 135 IBS-patienter som uppfyllde Rome III-kriterierna
(medelålder 41 (19-72) år; 104 kvinnor) från vår mottagning inriktad
på funktionella mag-tarmsjukdomar. Patienterna fyllde i validerade frågeformulär för utvärdering av IBS-symtom (IBS severity scoring systemIBS-SSS), avföringskonsistens och -frekvens (Bristol stool form scale),
somatisering (PHQ-15), ångest och depression (Hospital anxiety and
depression (HAD) scale), och mag-tarmspecifik ångest (Visceral sensitivity
index-VSI). Förekomst av somatoform sjukdom, ångest och/eller depression samt grad av IBS-symtom utvärderades enligt vedertagna gränsnivåer
(PHQ-15, HAD, IBS-SSS).
Resultat: 73 patienter angav svåra symtom, 49 måttliga och 13 milda.
Misstänkt somatoform sjukdom sågs hos 72 patienter (54%), medan 29
(22%) och 10 (7%) hade kliniskt signifikant ångest respektive depression. De vanligaste symtomen utanför mag-tarmkanalen var trötthet,
sömnproblem, huvud- och muskelvärk. Svårare IBS-symtom sågs hos
patienter med somatoform sjukdom (IBS-SSS 359±63 mot 241±74
(medel±SD); p<0.0001), depression (373±80 mot 300±90; p<0.05) och
hos patienter med IBS-D (p<0.001). Grad av IBS-symtom var univariat
korrelerat till PHQ-15-värde (r=0.54; p<0.0001), VSI (r=0.42; p<0.0001),
HAD -ångest (r=0.25;p<0.01) och -depression (r=0.32; p<0.0001). Även
när mag-tarmsymtom uteslöts från PHQ-15 (PHQ-12), sågs en association
med IBS-SSS (r=0.43; p<0.0001). Kön, ålder, avföringskonsistens eller
-frekvens var inte korrelerade till grad av IBS-symtom. I multipel linjär
regressionsanalys, sågs endast somatisering (PHQ-15; p<0.001) och
mag-tarmspecifik ångest (VSI; p<0.01) oberoende associerade till grad
av IBS-symtom och förklarade 41% av variansen i IBS-SSS. Detsamma
gällde när mag-tarmsymtom uteslöts från PHQ-15.
Slutsats: Mag-tarmspecifik ångest och somatisering verkar vara viktiga
faktorer för svårighetsgraden av IBS-symtom, vilket bör beaktas vid handläggning av patienterna i den kliniska verksamheten.
P-38
Dysfunktion av rektal sensorimotorfunktion
i fasta och efter måltid vid irritable bowel syndrome
Gunnarsson, J.; Posserud, I.; Jerlstad, P.; Abrahamsson, H.; Simrén, M.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden
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Bakgrund: Förändrad kolorektal känslighet och motilitet anses viktiga i
patofysiologin bakom irritable bowel syndrome (IBS). Måltider kan öka
de här förändringarna (Simren et al Gut 2001; Neurogastroenterol Motil
2007; Clin Gastroenterol Hepatol 2007). Tidigare studier är begränsade
av små studiematerial och/eller utvärdering av varierande aspekter av
kolorektal sensorimotorfunktion. Syftet med studien var att utvärdera
rektal sensorimotorfunktion före och efter måltid hos ett större antal
IBS-patienter.
Metod: Vi inkluderade 295 patienter med IBS (ålder 38±14 (medel±SD)
år; 218 kvinnor) och 29 friska kontroller (ålder 34±10 år; 22 kvinnor). De
genomgick rektal barostatundersökning med två distensionssekvenser,
en före och en 60 min efter en flytande måltid (800 kcal, 60% fett). Vi
använde isobara fasiska distensioner med 5 mmHg stegvis ökning, till
smärta angavs eller ett tryck på 70 mmHg uppnåtts. Sensoriska trösklar,
upplevd intensitet av obehag respektive smärta, samt viscerosomatisk
referral area undersöktes vid distensionerna. Förutom sensoriska variabler, mättes även statisk (V/P) och dynamisk compliance (DV/DP), samt
initial svarskontraktion och följande receptiva relaxation. Efter måltiden
mättes förändringarna i ballongvolym, för värdering av rektalt tonussvar.
Resultat: I fasta hade IBS-patienterna lägre tryck- och volymströsklar
för trängning, obehag och smärta, mer obehag och smärta samt större
viscerasomatisk referral area jämfört med kontrollerna (p<0.0001 för alla
jämförelser). Efter måltid hade IBS-patienterna lägre trösklar för obehag
(27.8±10.4 mot 29.3±10.7 mmHg; p<0.0001) och smärta (37.8±13.3
mot 40.6±13.4 mmHg; p<0.0001) samt större referral area av smärta
(p<0.01) jämfört med i fasta, vilket ej sågs hos kontrollerna. En större
andel av patienter än kontroller minskade sin smärttröskel 3 5 mmHg
efter måltid gentemot i fasta (50% mot 21%; p<0.001). Statisk compliance och receptive relaxation i fasta var lägre hos IBS-patienterna än
hos kontrollerna (p<0.05), men de skillnaderna var inte signifikanta efter
måltid. Inga skillnader mellan patienter och kontroller sågs avseende
dynamisk compliance, rektalt tonussvar eller svarskontraktion. IBS-subtyp
hade ingen eller liten effekt på resultaten, oavsett om Rome II eller IIIkriterierna användes.
Slutsats: Patienter med IBS uppvisar rektal senorimotordysfunktion och
det påverkas av måltider. Framtida studier bör fokusera på den relativa
betydelsen av de här avvikelserna för symptombilden vid IBS.
P-39
Den ökade användningen av protonpumpshämmare (PPI) är adekvat
i förhållande till antalet individer med gastroesofageal refluxsjukdom
(GERD) - receptuttag enligt Läkemedelsregistret (LMR) jämfört med
prevalens av sjukdom enligt Kalixandastudien
Ronkainen, J.1; Sjöstedt, S.2; Sörngård, H.3
1
Karolinska Institutet, Centrum för Allmänmedicin, Stockholm, Sweden;
2
AstraZeneca, Medical Affairs, Södertälje, Sweden; 3AstraZeneca, Health
Economics, Södertälje, Sweden
Bakgrund: PPI är idag rekommenderat förstahandsval för behandling
av GERD och refluxsymtom (GERS) utgör den vanligaste indikationen
för förskrivning (ca 75% skattat från RANGE-studien). Mellan åren 2005
och 2007 ökade volymen inom gruppen A02B, Läkemedel vid magsår
och gastroesofageal reflux, köpt på recept med 12.7% (från 116.1 milj
DDD till 130.8 milj DDD) i Sverige. Samtidigt minskade kostnaden med
16.0% (från 884 MSEK till 743 MSEK, AUP). Ökad användning av PPI
sägs ibland bero på överförskrivning och förskrivning på oklar indikation.
RANGE visar dock att 90% av PPI-patienterna får behandling på adekvat
indikation. Målsättningen med detta arbete är att sätta användningen av
PPI i relation till moderna, svenska epidemiologiska data kring prevalens
av GERD för att få underlag att bedöma om PPI-användningen står i rimlig
proportion till förekomsten av syrarelaterad sjukdom.
Metod: I LMR finns receptförskrivna utköp från öppenvårdsapotek registrerade per individ. PPI-utköp under 2007 jämförs med prevalensen av GERD
från Kalixandastudien (Ronkainen, 2006) applicerad på befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån. Kalixandastudiens distinktion mellan
GERS och GERD - besvärande symtom minst en dag i veckan - används
för att diskriminera ”normala” refluxsymtom från GERD.
Resultat: I dec 2007 hade Sverige 7 251 275 invånare >18 år. Kalixandastudien rapporterar 6% med dagliga och 14% med veckovisa besvärande
GERS vilket motsvarar 435 076 + 1 015 178 = 1 450 254 individer med
definierad GERD. Enligt LMR har 662 799 individer köpt receptbelagda PPI
under 2007, oavsett indikation. Detta motsvarar 9.1% av den totala vuxna
befolkningen och varierar från 7.5-11.0% i olika landsting. PPI är vanligare
bland kvinnor (10.6%) än bland män (7.5%). Andelen PPI-användare i åldrarna 18-44, 45-64 respektive 65+ utgör 3.7%, 9.9% respektive 18.6%.
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Data från RANGE om indikation för förskrivning och siffrorna från LMR
applicerat på den beräknade prevalenta GERD-populationen antyder att
två av tre individer med GERD (59-72% beroende på bostadsort) idag inte
har tillgång till receptförskriven, rekommenderad behandling.
Slutsats: Den ökade PPI-användningen i Sverige är rimlig i förhållande till
beräknat antal individer med syrarelaterad sjukdom. Det finns anledning
att misstänka att många individer med prevalent GERD inte har tillgång
till receptförskriven PPI. Då GERD är en kronisk sjukdom som drabbar
många, även yngre individer är det viktigt med rätt behandlingsindikation
vid besvär från övre delen av buken.
P-40
Kvalitetskontroll av farmakologisk behandling
– refluxsjukdom som en modell för uppföljning av terapi i öppen vård
Hellström, P.M.1; Eriksson, B.2; Tillander, C.3; Nicklasson, A.4; Hillerås, T.5;
Sjöstedt, S.5
1
Karolinska Univeristetssjukhuset, Enheten för Gastroenterologi, Solna,
Sweden; 2Gustavsbergs Vårdcentral, Gustavsberg, Sweden; 3Carlanderska
Sjukhuset, Göteborg, Sweden; 4Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden; 5AstraZeneca Sverige, Södertälje, Sweden
Bakgrund: Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är en vanligt förekommande diagnos (3%) hos patienter i primärvården. Antalet diagnostiserade
och därmed korrekt behandlade kan vara underskattat, dels beroende
på varierande och individuell symtombild, dels på begränsad tillgänglighet till endoskopi. Syftet med studien var att i primärvården undersöka
besvärsfrihet efter syrahämmande behandling (PPI) som primär variabel;
samt att sekundärt beskriva diagnosförfarande och effekterna av syrahämmande behandling vad avser hälsorelaterad livskvalitet och produktivitet.
Metod: PPI-behandlade patienter i primärvården besvarade frågor om
diagnostiskt förfarande och skattning av refluxbehandling i vardagen
genom frågeformuläret KURT (KvalitetsUppföljning av RefluxTerapi).
Resultat: Totalt 3863 PPI-behandlade patienter (61% kvinnor) deltog. 58%
av patienterna hade fastställd diagnos, baserad på endoskopi (60%) eller
24-timmars pH-mätning (6%). Refluxbehandling med omeprazol gavs till
64%; 18% fick esomeprazol; 14% annan PPI-behandling; 2% H2-receptor
blockare och 1% fick antacida. 78% av patienterna hade behandlats >
1 år. Respektive läkemedel togs 1 gång/dag av 54%; vid behov av 43%;
samt > 1 gång/dag av 3% av patienterna. Besvärsfrihet nåddes av 73%
av patienterna med halsbränna som primärt symtom, men endast av
49% med annat huvudsakligt symtom. Symtom förenliga med terapisvikt
avseende halsbränna angavs av 33% och 40% angav besvär med uppstötningar; båda korrelerat med högre dosering. Av patienter med daglig
reflux, rapporterade 48% signifikanta sömnsvårigheter och 55% symtom
som medförde begränsningar i arbetsförmåga och vardagen. Endast 10%
av patienterna ansåg sig kunna vara utan medicin, medan 63% inte trodde
sig kunna vara utan medicin. Patienter med svårare symtom stod oftare
på esomeprazol och det fanns ingen skillnad i symtomförbättring mellan
omeprazol, esomeprazol eller andra protonpumpshämmare.
Slutsats: Refluxsjukdom behandlas i enlighet med riktlinjerna vanligen
med omeprazol eller esomeprazol. Terapisvikt förekommer dock, vilket
medför byte till mer effektiv syrahämning. Detta kan sannolikt relateras
dels till brister avseende korrekt diagnos, dels till svårare reflux vilken
inte kan kontrolleras med hjälp av standard-dosering. Optimal syrakontroll skulle förbättra både livskvalitet och produktivitet. Vi förordar därför
användandet av ett validerat frågeformulär, kopplat med möjlighet till
endoskopi för justering och optimering av behandling under uppföljning.
P-41
Adekvat indikation för protonpumpshämmare (PPI)
är ofta bristfälligt dokumenterad i primärvårdsjournaler
Johnsson, F.1; Tillander, C.2; Jörgensen, L.3; Agréus, L.4
1
Universitetssjukhuset i Lund, Kirurgkliniken, Lund, Sweden; 2Carlanderska
Sjukhuset, Göteborg, Sweden; 3AstraZeneca Sverige, Södertälje, Sweden;
4
Karolinska Univeristetssjukhuset, Sekt f Allmänmedicin, Huddinge, Sweden
Bakgrund: Kostnad för PPI utgör en stor del av den totala läkemedelskostnaden i primärvården. Ett problem som lyfts fram är att en del av denna
förskrivning sker på felaktiga grunder och/eller till fel patientkategorier.
Syftet med denna undersökning var att studera om belägg finns för detta.
Metod: Studien är en delanalys av en mer omfattande studie av GERDpatienters omhändertagande i primärvården (RANGE). Totalt 21 vårdcentraler kontaktades, varav 18 deltog aktivt och utförde en genomgång
av journalanteckningar från en 4 månadersperiod (april - juli 2007). I
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huvudstudien fann man totalt 2028 patienter med PPI-behandling, av vilka
540 (27%) hade en oklar diagnos för behandlingen. Cirka 300 patienter
(0 - 30 per vårdcentral) med oklar diagnos för behandling kontaktades
brevledes. De ombads fylla i fyra olika frågeformulär (Allmänna frågor,
EQ-5D, GSRS, GIS) angående sitt hälsotillstånd och sina gastrointestinala
symtom. Formulären returnerades till vårdcentralen.
Resultat: Totalt 171 patienter utan klar diagnos för PPI-behandling i
journalen returnerade samtliga frågeformulär ifyllda. Av dessa var 61%
kvinnor, medelålder 62 år, 38% i arbete och 54% var pensionerade. När
patienterna ombads specificera anledning till att de tog PPI fann vi att
69% hade syrarelaterade besvär som motiverar PPI-behandling. Anledning till PPI-användning var refluxsymtom (51%), tidigare magsår (8%) och
annan godkänd indikation (10%). Patienterna med PPI utan klar diagnos
skattade sina symtom som svårare och hade en lägre hälsorelaterad
livskvalitet jämfört med GERD-patienterna i huvudstudien. De var generellt
äldre och hade också använt PPI under längre tid; 8,5 år vs. 6 år. 129
(75 %) patienter uppgav att de inte skulle klara sig utan PPI-behandling.
En beräkning mot hela PPI-populationen (2028 patienter) visade att 8%
(95% CI: 7,0 - 9,5) hade PPI-behandling utan klar diagnos.
Slutsats: Trots det relativt stora bortfallet i undersökningen verkar förskrivning av PPI utan korrekt indikation vara ett mindre problem än förväntat.
Majoriteten av patienterna (92%) har vid närmare analys en syrarelaterad
orsak till behandlingen, men ofta framkommer detta inte tydligt i journalanteckningarna, vilket indikerar ett behov av mer noggrann dokumentation
av patienterna.
P-42
Det finns utrymme för förbättrad symtomkontroll hos patienter med
symtom på gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).
RANGE – en pan-europeisk studie för att utvärdera symtom och
behandling av GERD i primärvården
Johnson, F.1; Tillander, C.2; Jörgensen, L.3; Sjöstedt, S.3; Sörngård, H.3;
Agréus, L.4
1
Universitetssjukhuset i Lund, Kirurgkliniken, Lund, Sweden; 2Carlanderska
Sjukhuset, Göteborg, Sweden; 3AstraZeneca Sverige, Södertälje, Sweden;
4
Karolinska Universitetssjukhuset, Sekt f Allmänmedicin, Huddinge, Sweden
Bakgrund: GERD är vanligt förekommande och den goda effekten av
protonpumpshämmare (PPI) är väl dokumenterad. Dokumentationen av
den allmänna användningen av PPI i primärvården och omhändertagande
av patienter med GERD är begränsad.
Metod: RANGE är en studie där 6 europeiska länder har deltagit. Totalt
21 vårdcentraler valdes ut i Sverige (10 slumpmässigt, 11 direktkontakt)
och ombads utföra en journalsökning för att identifiera patienter som
konsulterat vårdcentralen p.g.a. GERD-relaterade symtom vid åtminstone
ett tillfälle (Indexbesök) under perioden april - juli 2007. 1100 patienter
identifierades, varav 538 slumpmässigt valdes ut och kontaktades för
ett eventuellt deltagande i studien. 438 patienter kallades till ett besök
(Besök 1) på vårdcentralen för att fylla i frågeformulär om hälsotillstånd,
sömn, arbetssituation, samt gastrointestinala symtom (EQ-5D, GIS, GSRS,
WPAI-GERD, XQS och QOLRAD). Vid Besök 1 samlade studiepersonalen
även in patientdata om läkemedelsanvändning, alkoholkonsumtion, GERDsymtom och konsumtion av hälso- & sjukvårdsresurser.
Resultat: Arton av 21 vårdcentraler deltog. Totalt 368 patienter (61% kvinnor; medelålder 56 år; 52% i arbete; 38% i pension) med GERD-relaterade
symtom genomförde Besök 1. De hade i genomsnitt haft symtom i 9 år
och fått behandling under 6 år. Patienterna rökte, drack mindre alkohol
och hade högre BMI (27% av kvinnorna och 18% av männen hade BMI >
30) jämfört med en svensk normalbefolkning. 38% av patienterna var gastroskoperade och 90% av patienterna fick recept på PPI vid Indexbesöket.
Patienterna hade mindre symtom vid Besök 1 jämfört med Indexbesöket,
men 30% hade kvarstående besvär trots behandling. 38/368 (10%) gjorde
73 extra GERD-relaterade besök i primärvården under perioden mellan
Indexbesök och Besök 1 (i genomsnitt 6 månader). Den GERD-relaterade
produktivitetsminskningen (enligt WPAI) motsvarade 7,7 timmars arbetstid per vecka och patient. Den hälsorelaterade livskvaliteten var sänkt
(livskvalitetsvikt 0,757 enligt EQ-5D) jämfört med normalbefolkningen.
Tretton procent av patienterna hade kraftig påverkan på sömnen och var
trötta p.g.a. sina GERD-symtom. Patienter med mer symtom var yngre
och kvinnor hade något mer besvär än män.
Slutsats: Många patienter i primärvården med GERD-symtom har, trots
behandling, kvarstående symtom som påverkar produktivitet, dygnsvila
och livskvalitet. Det finns utrymme för bättre symtomkontroll och mer
strukturerat omhändertagande av denna patientgrupp i primärvården.
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P-43
Angiotensin II receptorer i human esofagus mukosa
Casselbrant, A.; Edebo, A.; Jönson, C.; Fändriks, L.
SU/Sahlgrenska, Avd för Gastrokirurgisk forskning, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Det finns endast några få publicerade artiklar rörande reninangiotensin systemet (RAS) närvaro i gastrointestinalkanalen hos människa. I en tidigare publikation kunde vi visa att det finns ett lokalt RASsystem i muskulaturen i distala esofagus hos människa och att Angiotensin II (AngII) stimulerar esofageala kontraktioner via angiotensin II
typ 1 receptorer (AT1) (Casselbrant et al, 2007). Syftet med den aktuella
studien var att undersöka uttryck av och funktionalitet hos RAS i human
esofagus-slemhinna.
Metod: Slemhinnebiopsier med normalt histologiskt utseende togs från
friska frivilliga som genomgått rutingastroskopi och från patienter som opererats med esofagusresektion på grund av cancer. Den mukosala vävnaden
undersöktes med western blot och immunohistokemi avseende AngII receptor typ 1 (AT1) och typ 2 (AT2) såväl som ACE. Funktionalitet studerades i
Ussing kammare med farmakologiska ligander riktade mot AngII. I separata
experiment intuberades friska frivilliga med en nasogastrisk kateter som
mätte esofagus transmukosal elektrisk potential differens (TMPD).
Resultat: Immunoreaktivitet mot både AT1 och AT2 receptorer observerades i epitelet och mest tydligt i stratum superficiale och spinosum. ACE
och AT1 receptorn påvisades nära blodkärlsväggarna. I Ussing kammar
preparationerna var den basala transmurala electriska potential differensen (PD) cirka -6,0mV. Epitelial ström (Iep) och resistans (Rep) var
10µA*cm2 respektive 247 Ohm*cm2, (medelvärden). När serosasidan
exponerades för AngII noterades ökad epitelial PD på ett koncentrationsberoende sätt (10-10M - 10-5M). Denna effekt orsakades av ökad Iep
medan Rep var konstant. När AngII adminstrerades under selektiv AT1receptor antagonist blockad (losartan), eller när enbart den AT2 selektiva
AT2 agonisten C21 adderades, resulterade detta i en likartad effekt. AngII
givet i närvaro av AT2 receptor antagonisten PD123319 hade ingen effekt
på PD, men Iep ökade and Rep minskade. Transmukosal PD in vivo ökade
efter en singeldos av AT1 receptor antagonisten candesartan.
Sammanfattning: AngII receptorer uttrycks av humant esofagus epitel och
närvaro av ACE indikerar en lokal AngII-bildning. Resultaten indikerar att
AT2-receptor stimulering ökar epitelial jon transport, medan AT1 receptorn
inhiberar jon transport och ökar epitelial resistans.
Referens: Casselbrant A et al. Gastroenterology. 2007, 132(1):249-60
P-44
Small particle size of a solid meal increases gastric emptying and late
postprandial glycaemic response in diabetic subjects with gastroparesis
Olausson, E.A.1; Alpsten, M.2; Larsson, A.2; Mattsson, H.2; Andersson, H.3;
Attvall, S.1
1
Sahlgrenska University Hospital, Diabetic Centre, Inst. of Internal Medicine,
Göteborg, Sweden; 2Sahlgrenska University Hospital, Dept of Radiation Physics, Göteborg, Sweden; 3Sahlgrenska University Hospital, Dept of Clinical
Nutrition, Inst. of Internal Medi, Göteborg, Sweden
Background: Gastroparesis is seen in subjects with Type 1 Diabetes
Mellitus (DM) and Type 2 DM. It has been estimated that 30- 50 % of
subjects with DM may have gastroparesis. However the gastroparesis is
often unrecognized, which results in poor metabolic control of diabetes.
Our goal was to investigate if food of small particle size increases the
gastric emptying rate and lessens the fall in postprandial blood glucose
in seven subjects with Type 1 DM and gastroparesis.
Method: Two solid meals of identical composition but of different particle
size, with 5 Megabecquerel (MBq) 99mTechnetium (Tc) added to the
meals, were ingested in randomized order in seven subjects with Type 1
DM and gastroparesis and seven healthy subjects. During 180 minutes
blood glucose and insulin concentrations were measured and gastric
emptying of the ingested meals was registered by a gamma camera.
Result: The lag phase in the stomach was significantly shorter 1.4 ±
0.8 minutes for the small particle (SP) meal compared with 15.1 ± 3.7
minutes for the large particle (LP) meal (P= 0.028). The radioactivity
remaining in the stomach after 120 minutes (T120) was significant less
(29.7 ± 5.4 % vs. 72.4 ± 4.5 %. P = 0.018) and the postprandial blood
glucose dip was less and of shorter duration (P = 0.018) after a SP meal,
compared to a LP meal in diabetic subjects. Gastric emptying did not
differ significantly between groups after an SP meal.
Conclusion: A meal of small particle size increases gastric emptying rate
and reduces the postprandial blood glucose dip in both magnitude and
duration in type 1 diabetic subjects with gastroparesis. This observation
is of importance in the therapy of diabetics with gastroparesis.
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P-45
Oxytocininfusion ledde till mindre mättnadsgrad jämfört med koksalt
vid samma volymsintag av dryck
Borg, J.1; Simrén, M.2; Ohlsson, B.1
1
Malmö Universitetssjukhus, Akutmedicin, Malmö, Sweden; 2Sahlgrenska
Universitetssjukhus, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Oxytocin uttrycks i hela magtarmkanalen i dess myenteriska
och submukösa ganglier, och frisätts vid en fettrik måltid. Om man blockerar oxytocinets verkan med en receptorantagonist förlångsammas ventrikeltömningen. Syftet med denna studie var att undersöka effekten av
oxytocin på ventrikelns ackommodationsförmåga vid måltid.
Metod: Tio friska försökspersoner genomgick ett mättnadstest där de
fick dricka en måltidsdryck (Nutridrink®, Nutricia, Bornem, Belgien) kontinuerligt med en hastighet av 15 ml/min vid 4 olika tillfällen. Under tiden
fick de kontinuerlig infusion av antingen koksalt eller 3 olika doser av
oxytocin; 20mU/min, 40 mU/min respektive 80 mU/min. Var 5:e minut
ifyllde de en VAS skala för mättnadsgraden (20 cm från plågsamt hungrig till mätt till illamående). Mättnadstestet avbröts då patienterna inte
kunde dricka mer. Volymen dryck som kunde intas vid de olika tillfällena
samt värdena på VAS skalan användes för att beräkna skillnaden mellan
grupperna med hjälp av Friedman’s och Wilcoxon’s test.
Resultat: Det var ingen skillnad i volymen av dryck som intogs i de
olika försöken (896 ml i kontrollgruppen, 926 ml vid 20mU/min, 925
ml vid 40 mU/min respektive 948 ml vid 80mU/min). Trots detta fanns
det en statistiskt signifikant skillnad i mättnadsgraden från maximala
mättnaden och 0-punkten mellan grupperna (Friedman’s test; p=0.031).
Oxytocininfusion ledde till minskad mättnadsgrad. 40 mU/min av oxytocin var den mest effektiva dosen med 11,75[10,60-13,50] i VAS-värde
jämfört med 13,65[12,50-14,25] vid kontroll (Wilcoxon’s test; p=0.013).
Skillnaden vid 30 min efter måltid mellan de båda grupperna skilde sig
också signifikant åt med 10,50[8,98-13,35] vid 40 mU/min respektive
12,00[10,23-13,98] vid kontroll (Wilcoxon’s test; p=0.032). Det var en
trend till skillnad i AUC under hela försöksperioden mellan de båda grupperna (2608[1611-3375 vid 40mU/min respektive 3012[2825-4273]
vid kontroll; p=0.074).
Slutsats: Oxytocininfusion ledde till en minskad mättnadsgrad vid samma
volymsintag av dryck. Detta tyder på att oxytocin förbättrar ventrikelns
ackommodation efter en måltid hos friska personer.
P-46
Anorectal sfinkterfunktion vid systemisk skleros
Franck-Larsson, K.1; Axelson, H.2; Edebol Eeg-Olofsson, K.2; Graf, W.3;
Rönnblom, A.4
1
Akademiska Sjukhuset, Reumatologkliniken, Uppsala, Sweden; 2Akademiska Sjukhuset, Klinisk Neurofysiologi, Uppsala, Sweden; 3Akademiska
Sjukhuset, Kirurgkliniken, Uppsala, Sweden; 4Akademiska Sjukhuset, Magtarmmottagningen, Uppsala, Sweden
Bakgrund: I en populationsbaserad kohort av patienter med systemisk
skleros (SSc) har vi funnit att 30% lider av anal inkontinens för lös avföring (1). De bakomliggande mekanismerna är dock ofullständigt kända.
Metod: 25 SSc-patienter med blandad symptomatologi undersöktes kliniskt och med rektoskopi, anorektalt ultraljud, anorektal manometri samt
med neurofysiologiska undersökningar (pudendal nerve motor latency,
PNTML, standard-EMG och singelfiber EMG). Undersökningarna kompletterades med en symptomenkät och SF-36.
Resultat: Elva patienter (44%) uppgav anal inkontinens för lös och/
eller fast avföring. Vid den kliniska undersökningen noterades rectocele
hos 7/23 (30%) av patienterna samt skleroderma hudförändringar hos
7/23 (30%) patienter. Ultraljudsundersökningen visade patologiskt fynd
i form av tunna sfinktrar eller sfinkterdefekt hos 4/23 (17%), samtliga
med inkontinens för lös avföring och tre med inkontinens för fast avföring. Förekomst av tunna sfinktrar var inverst associerat till vilotrycket i
högtryckszonen (1-2 cm) och till kniptrycket vid 2 cm (p<0.05). Det var
även associerat till svårigheter att tömma tarmen. Manometri visade att
vid maximalt volontärt knip fanns en skillnad i högtryckszonen, mellan
patienter med och utan inkontinens (p<0.05). Sju patienter uppvisade
en paradoxal avslappning vid knipförsök på en eller flera nivåer. Förhöjd
fiberdensitet vid singelfiber EMG förekom unilateralt hos 4/23 patienter
(17%) och bilateralt hos 14/23 (61%). Patienter med förhöjd fiberdensitet
hade signifikant lägre kniptryck vid 2 och 3 cm jämfört med patienter med
normal fiberdensitet men uppvisade ingen ökning av symptom. PNTML
visade att 21% hade ökad nervfiberlatens.
Slutsats: En majoritet av patienterna hade förhöjd fiberdensitet, talande
för genomgången nervskada med reinnervation. Skillnader mellan kon-
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tinenta och inkontinenta patienter noterades både i form av nedsatt
kniptryck i högtryckszonen och ultraljudsfynd i form av tunna eller defekta
sfinktrar. Studien visar således att en viss andel patienter har strukturella sfinkterförändringar men att även neurogena mekanismer kan ha
betydelse.
1 Franck-Larsson K, Graf W, Rönnblom A. Lower gastrointestinal symptoms
and quality of life in patients with systemic sclerosis: a population-based
study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2009 Feb;21(2):176-82.
P-47
Graviditet och gastrisk elektrisk stimulering
(GES, ”gastrisk pacemaker”)
Brun, J.1; Abrahamsson, H.1; Ringström, G.1; Simrén, M.1; Lönroth, H.2
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för Gastroenterologi och Hepatologi, Göteborg, Sweden; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgkliniken, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Svåra kroniska kräkningar kan ha en mycket negativ inverkan
på kvinnors fertilitet och på graviditetsförlopp. Under de tidigaste studierna
om GES vid kroniska kräkningar (Abell et al, Digestion 2002; Abell et al,
Gastroenterology 2003) var graviditet en kontraindikation för GES. Därför
är GES eventuella effekter på fertilitet och graviditet bristfälligt studerade.
Metod: Vi studerade under perioden 2002-2007 fertila kvinnor (<43 år)
som behandlades med permanent inplanterad GES (Enterra, Medtronic)
på indikationen behandlingsrefraktära kroniska kräkningar. Hos de kvinnor
som blev gravida undersöktes fertilitet/graviditet före GES, graviditetens
förlopp med GES och barnens tillstånd efter nedkomst.
Resultat: 18 kvinnor var i fertil ålder (range 21-41 år). 4 kvinnor (22%),
alla tidigare barnlösa, blev gravida 30, 17, 6 respektive 1.5 månader efter
att behandling med permanent GES startat. Medianvärdet på kräkningsfrekvensen minskade från 14 kräkningar/vecka före GES till 2 kräkningar/
vecka vid tidpunkten för befruktningen. Tabellen visar ålder vid befruktning,
graviditetens utfall och tillståndet för barnet vid senaste uppföljningen.
Slutsats: Tre av fyra tidigare barnlösa kvinnor nedkom med friska barn.
Denna fallstudie stöder uppfattningen att GES kan förbättra fertilitet
och utfall av graviditet hos kvinnor med svåra kroniska kräkningar och
att behandling med GES inte skall avbrytas i samband med graviditet.
Ålder Diagnos

Fertilitet före GES

Utfall av graviditet

Nedkomst
Barn
vecka

34

DGP

Två missfall

Spontan födsel

28

20 mån.
Frisk

31

IGP

Avstått från
konception

Normalt förlopp

29

8 mån.
Frisk

30

DGP

Infertil Amenorré

Kejsarsnitt

32

10 mån.
Frisk

25

Idiopatiska kräkningar Diagnostiserats
Ångestsyndrom
som infertil

Teratogena
läkemedel vid
konception

Legal
abort

XXXX

DGP: diabetesgastropares; IGP: idiopatisk gastropares
P-48
Patienter med gallsaltsmalabsorbtion
har ökad sekretion i tunntarmen under fasta
Bajor, A.1; Bornstein, J.C.2; Simrén, M.1; Thomas, E.A.2; Ung, K.A.1; Öhman,
L.1; Sjövall, H.1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden;
2
University of Melbourne, Department of Physiology, Parkville, Victoria,
Australia
Bakgrund: Det är ofullständigt känt vad som orsakar diarrén vid idiopatisk gallsaltsmalabsorbtion (GSM). Syftet med studien var att undersöka
kopplingen mellan sekretion och motorik i tunntarmen hos patienter med
GSM och hos friska frivilliga. Den motoriska funktionen av tunntarmen
undersöks med hjälp av manometri och den sekretoriska funktionen
kan samtidigt uppskattas genom mätning av den transmurala potentialskillnaden (PD). Det är känt att PD speglar den aktiva sekretionen av
kloridjoner i fasta.
Metod: Elva patienter med GSM (75SeHCAT retention dag 7< 10%) har
genomgått tunntarmsmanometri och PD mätning. Vi har jämfört deras
resultat med mätvärdena från 18 friska frivilliga. Sekretionen under fas
III uppskattades genom mätning av PD under fas III, mätt vid en mätpunkt
och multiplicerad med längden av det sekretoriska segmentet. Om det
fanns flera fas III perioder, då adderades dessa. Vi har registrerat den
sekretomotoriska aktiviteten under tre timmars fasta och sedan under
en timme efter en testmåltid på 500 kcal.
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Resultat: Det fanns inga signifikanta skillnader mellan antalet fas III
perioder samt tidslängden av fas III kontraktioner mellan friska och patienter med GSM. Tarmsegmentet med pågående fas III aktivitet var längre
hos GSM patienter jämfört med friska (60±5 cm vs 42±6, p=0,033)
och fas III kontraktionerna tenderade att fortlöpa snabbare (9,2±1,3
cm/min, vs. 6,6±0,9; p=0,095). Den uppskattade sekretionen under
fas I (motorisk vila) skiljde sig inte från 0 i båda grupperna, däremot
medel PD värdet under fas II (intermittent motorisk aktivitet) och fas III
(maximal motorisk aktivitet) var signifikant högre hos GSM patienter (fas
II: 1,5±0,3 vs. 0,7±0,2, p<0,05, fas III: 6,4±0,3 vs. 4,5±0,3, p<0.01).
PD svaret på testmåltid var identiskt hos friska och GSM patienter. Den
beräknade kloridsekretionen (PD medelvärde x fas III segmentets längd x
antalet fas III/3 timmar) var signifikant högre hos GSM patienter (273±38
mV vs 738±214, p<0.01). Medianvärdet för 75SeHCAT hos GSM patienter var 2,5% (0,85-4,67). Det fanns en signifikant omvänd korrelation
mellan 75SeHCAT testet och den uppskattade kloridsekretionen (p<0,05,
r=0,676).
Slutsatser: Patienter med GSM har ökad kloridsekretion i fasta jämfört
med friska frivilliga. Denna sekretion korrelerar med graden av GSM,
ju svårare gallsaltsmalabsorbtion desto större blir kloridsekretionen i
tunntarmen.
P-49
Hur bra metod är kapselendoskopi egentligen? En kritisk granskning av
1467 undersökningar i Stockholm mellan 2003 och 2008
Sjöqvist, U.1; Antfolk, A.2; Bark, L.Å.1; Höög, C.2
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sweden; 2Södersjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Stockholm,
Sweden
Bakgrund: Kapselendoskopi (KE) är en rutinmetod för att diagnostisera
förändringar i tunntarmen. I Stockholm har metoden funnits sedan 2003
och här redovisas utfallet med särskild betoning på kvalitetsgranskning av
dessa undersökningar samt en jämförelse mellan Givenkapselsystemet
(GK) och Olympuskapselsystemet (OK).
Metod: 1346 patienter (774 kvinnor, 58%) med en medelålder av 51,4 år
genomgick 1467 undersökningar mellan 2003 och 2008. Blödningsfrågeställning och förekomst eller utbredning av Crohns sjukdom (CD) svarade
för 90% av indikationerna. 1159 (79%) av undersökningar gjordes med
GK och 308 (21%) stycken med OK. Andel fullständiga/ ofullständiga
undersökningar (FU/OFU), transittid, siktförhållanden, och uppföljning
av OFU analyserades.
Resultat: 1137 ( 77,5%) undersökningar var fullständiga varav 941 av
god kvalitet (83%). Transittiden var kortare hos patienter som undersöktes
med GK jämfört med OK (242±3 min vs 283±6, p< 0,0001). Patienter
undersökta med GK var äldre än patienter undersökta med OK ( 52,5 vs
47,4 år, p<0,0001). 330 (22,5%) kapslar nådde ej kolon under inspelningstiden. Hög ålder (56 år (OF) vs 52 år (F), p=0,025) och CD (82 (OF),
101 (F), 45%) ökade risken för OFU. Ventrikelretention och materialfel som
orsak till OFU var vanligare hos patienter som genomgått GK jämfört med
OK (52/234 vs 8/96, p= 0,0016, totalt 18%). 155 (47%) kapslar hade
försvunnit vid efterföljande buköversikt, 30 kapslar (9%) rapporterades
ha avgått via avföringen, 37 (9%) undersökningar gjordes om varav 30 F.
Fyra patienter kunde ej svälja kapseln. 71 KE (21,5%) följdes aldrig upp.
31 (9,4%, 2,3% totalt) patienter hade permanent kapselretention varav
27 är opererade och fyra är planerade. 13 patienter med CD (42%), åtta
tumörer (26%), tre med strålstrikturer (10%) och ytterligare sju stycken
(23%) som blev opererade av andra skäl. Tre patienter med CD opererades
för misstänkt kapselileus varav en avled en vecka efter op. Av de 159
patienterna med fynd av CD hade 13st permanent kapselretention (8%).
Nio (70%) av dessa hade känd CD.
Slutsats: Endast 64,1 % av alla KE var fullständiga och av sådan god
kvalitet att en bra bedömning av tunntarmen var möjlig. Hög ålder och
CD var förenat med OFU. Noggrann patientselektion samt goda rutiner
för uppföljning av OFU behövs. Patienterna bör informeras att risken för
permanent kapselretention ej är obetydlig.
P-50
Lågdos polyethylenglycol + bisacodyl,
ett bra alternativ till natriumfosfatlösning vid laxering inför coloskopi
Lasson, A.1; Lindgren, A.1; Olsson, A.2; Strid, H.1
1
Södra Älvsborgs Sjukhus, Medicinkliniken, Borås, Sweden; 2Södra Älvsborgs
Sjukhus, Kirurgkliniken, Borås, Sweden
Bakgrund: Inför coloskopi krävs noggrann tarmrengöring för bästa möjliga
utbyte av undersökningen. De två dominerande regimerna för tarmskölj-
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ning - natriumfosfatlösning (NaP) samt polyethylenglycol (PEG) - har jämförts i flera studier. Renheten har varit ungefär likvärdig medan tolerabilitet
samt compliance varit till fördel för NaP. Läkemedelsverket har dock manat
till försiktighet med att använda Phosphoral®till stora patientgrupper pga
risk för elektrolytrubbningar. Alternativ med likvärdig effekt och tolerabilitet
är önskvärt. Lågdos PEG-lösning i kombination med bisacodyl har visat lika
god effekt som 4 liter PEG men med bättre patientacceptans. Däremot
saknas jämförelser mellan lågdoskombinationen och NaP.
Metod: Utifrån ett kliniskt perspektiv har vi prospektivt jämfört tarmrengöring med NaP (Phosphoral®) med 2 liter PEG (Laxabon®) + 20 mg
bisacodyl (Toilax®). Patienter remitterade till coloskopi inkluderades
konsekutivt. Patienter i sluten vård, med tidigare tarmresektion, oförmåga att svara på enkäten, gravida och personer < 18 år exkluderades.
Phosphoral® var huvudsakligen förstahandsval såvida inte riskfaktorer
för elekrolytrubbning fanns, då valdes 2 liter Laxabon® + 20 mg Toilax®
(PEG+bis). Just före coloskopin svarade patienterna på en enkät om
upplevelsen av laxeringen samt compliance. Rengöringsregimen var
okänd för skopisten, som efter undersökningen värderade renheheten
enligt den sk Ottawa skalan. Målsättning med studien var att jämföra
renheten i colon för de båda rengöringsregimerna samt att jämföra
compliance och tolerabilitet.
Resultat: 198 patienter fullföljde studien, varav 107 (54 %) laxerade
med NaP. Av totalt 10 ofullständiga undersökningar var 3 pga oren tarm,
2 av dessa i NaP-gruppen. Renheten i de båda grupperna var lika (3,63
resp 3,72), p=0,65. Däremot var renheten i högercolon signifikant bättre
i PEG+bis-gruppen (p<0.0001) medan mängden kvarvarande vätska var
mindre i NaP-gruppen (p< 0,001). 93 % i vardera gruppen uppgav sig
ha intagit laxermedlet enligt ordination. Patienterna i PEG+bis-gruppen
upplevde signifikant mindre illamående (p<0,001), buksmärta (p<0,01)
samt uppspändhet (p<0,01). Man rapporterade ingen skillnad på frågor
om anal irritation, störd nattsömn samt hur påfrestande proceduren var
totalt sett.
Slutsats: I denna studie är 2 liter PEG + 20 mg bisacodyl lika bra som
NaP för att rengöra colon inför coloskopi och tolereras dessutom i flera
hänseenden bättre. Compliance var likvärdig.
P-51
Hög 30-dagars mortalitet
hos patienter som remitteras för perkutan gastrostomi
Gustavsson, L.; Lukas, H.; Stotzer, P.O.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GEA, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Tidigare studier har visat hög mortalitet hos patienter som fått
perkutan gastrostomi (PEG). Till detta kommer en stor grupp patienter som
nekas PEG. Syftet med denna studie var att klargöra korttidsprognosen
för patienter som remitteras för PEG.
Metod: Under åren 2007 och 2008 registrerades indikationer och utfall
för samtliga patienter som remitterades för PEG vid Sahlgrenska sjukhuset. Även patienter som nekades PEG följdes upp och anledningen till
att patienten ej fick PEG registrerades. För att stärka beslutsprocessen
tillämpas på Sahlgrenska en separat indikationsremiss med frågor om
bland annat kontraindikationer, information till patient och anhöriga samt
överkänslighet och antibiotikaprofylax.
Resultat: Under perioden remitterades 159 patienter för PEG. Av dessa
accepterades 120 patienter, 46 kvinnor, primärt för PEG-inläggning, medianåldern 69 år (range 17-93). 23 dog inom 30 dagar (19 %). Indikationer
för PEG var: Stroke (n=64), andra neurologiska sjukdomar (n=21), skalltrauma (n=14), malignitet (n=13), reumatisk sjukdom (n=2), nedsatt AT
(n=2), mental retardation (n=1), demens (n=1), hjärtinfarkt(n=1), femurfraktur (n=1). 39 patienter, 12 kvinnor, nekades PEG, medianåldern 69,5
år (range 33-91). Indikation för PEG i denna grupp var: Stroke (n=14),
andra neurologiska sjukdomar (n=8), skalltrauma (n=3), meningiom (n=2),
demens (n=3), nedsatt AT (n=3), reumatisk sjukdom (n=2), psykisk sjukdom (n=2), amyloidinlagring i svalget (n=1), hepatocellulär cancer (n=1).
Fyra huvudorsaker till att patienterna ej fick PEG identifierades. 1: Kontraindikation mot PEG (Feber >380 C, PO2 i vila < 90%, lunginfiltrat,
CRP>50) (n=22). 12 i denna grupp fick PEG vid senare tillfälle. 14/22
(64%) dog inom 30dagar. 2: Tekniska orsaker (tidigare bukkirurgi, acites)
(n=4). Alla fick gastrostomi på annat sätt (ultraljudsledd gastrostomi, n=3,
operativt inlagd n=1). Ingen 30-dagarsmortalitet. 3: Bristande information
till patient och/eller anhöriga (n=5). 4/5 dog inom 30 dagar. 4: Patienten
ej i behov av PEG (n=8). Ingen 30-dagars mortalitet.
Slutsats: 30-dagars mortaliteten är hög bland patienter som får PEG.
Föga förvånande är mortaliteten ännu högre bland dem som nekas PEG
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pga kontraindikationer. Troligen skulle kontraindikationer för PEG beaktas ytterligare för att minska den tidiga mortaliteten efter PEG-läggning.
Intressant är den höga mortaliteten i den lilla grupp som bedömdes vara
dåligt informerad.
P-52
Kliniskt värde av kapselenteroskopi
för patienter med perianal Crohns sjukdom
Toth, E.1; Nemeth, A.1; Nielsen, J.1; Zawadzki, A.2; Thorlacius, H.2
1
Universitetssjukhuset MAS, Akutcentrum, Malmö, Sweden; 2Universitetssjukhuset MAS, Kirurgiska Kliniken, Malmö, Sweden
Bakgrund: Perianala manifestationer, såsom fistlar och abscesser, är
vanliga hos patienter med Crohns sjukdom. Upp till 50% av patienter med
Crohns sjukdom, särskilt de med Crohns sjukdom i kolon och rektum, kan
presentera sig med perianala manifestationer. Däremot är frekvensen och
utbredningen av Crohns sjukdom i tunntarmen inte känd hos Crohnpatienter som debuterar med perianala manifestationer. Kapselendoskopi
möjliggör en detaljerad undersökning av hela tunntarmens mukosa och
skulle kunna underlätta bedömningen av Crohns sjukdom.
Metod: Målsättningnen var att undersöka den kliniska betydelsen av
kapselendoskopi för bedömningen av Crohnförändringar i tunntarmen och
inflytandet på klinisk handläggning av patienter med perianal debut av
Crohns sjukdom. 41 patienter (24 män och 17 kvinnor, medelålder på 41
år) med primär perianal Crohns sjukdom baserat på klinisk undersökning
och analt ultraljud genomgick kapselendoskopi och koloskopi.
Resultat: 27 patienter (66%) hade Crohns sjukdom begränsad till den
perianala regionen och extraanal debut av Crohns sjukdom detekterades
hos 14 patienter (34%). Crohnförändringar hittades i tunntarmen i 12
fall (29%) och i 6 fall (15%) i kolon och rektum hos patienter med primär
perianal Crohns sjukdom. 4 patienter (10%) hade Crohnförändringar i
både tunn- och tjocktarmen. I gruppen med Crohnförändringar endast i
tunntarmen var en (8%) lokaliserad i jejunum, 5 stycken (42%) i ileum och
6 stycken (50%) i både jejunum och ileum. Crohn förändringar i tunntarmen detekterades bara med kapselendoskopi hos 6 patienter (50%). 23
patienter (56%) hade typiska symptom talande för primär perianal Crohns
sjukdom och 18 patienter (44%) hade symptom förenliga med mer extensiva Crohnförändringar. Kapselendoskopi avslöjade Crohnförändringar i
tunntarmen hos 6 patienter (33%) med primär perianal Crohns sjukdom
utan symptom på extraanal sjukdom. Immunosuppresiv behandling initierades på 8 patienter (20%) baserat på resultaten från kapselendoskopi
och koloskopi undersökningarna.
Slutsats: Kapselendoskopi har en signifikant betydelse för diagnos och
senare behandling av patienter med primär perianal Crohns sjukdom. Våra
data talar för att kapselendoskopi bör ingå i utredningen av patienter som
debuterar med perianala manifestationer av Crohns sjukdom.
P-53
Transgastriskt NOTES-dränage av pancreasabcscesser,
ett nytt och effektivt behandlingsalternativ
Bergström, M.; Park, P.O.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Kir Klin, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Endoskopiskt transgastriskt dränage av pancreasabcesser
och pseudocystor är en allt mer etablerad behandlingsalternativ. För att
kunna inspektera abseccerna/cystorna från insidan och kunna spola
ut nekrotiskt material samt att säkerställa ett adekvat dränage har vi
utvecklat en NOTES-metod (Natural Orfice Translumenal Endoscopic
Surgery).
Metod: I narkos lokaliseras och punkteras abscessen/cystan med hjälp
av EUS. En guide-wire förs in i cystan och läget bekräftas i genomlysning.
Över guide-wiren bytes till ett terapigastroskop med grov kanal (6 mm).
Punktionshålet i ventrikelväggen dilateras till 20 mm med en CRE-ballong
varefter gastroskopet förs ut i abscessen/cystan. Efter spolning och
uthämtning av nekroser läggs 4 st 10F/5cm pig-tail stentar. Vid behov
upprepas proceduren med byta av stentar och ytterligare spolning.
Resultat: Under perioden 2005-2008 behandlades 24 patienter (12-90
år) varav 11 hade pseudocystor, 12 abscesser (10 pancreatitabscesser,
2 post op abscesser) och 1 hämatom i bursa omentalis efter trauma.
Ytterligare 5 patienter värderades med EUS men bedömdes inte behöva
något dränage. Cystornas storlek varierade från 7-20 cm och krävde
median 1 behandling (1-8). Ingreppet medförde låg morbiditet. Abscesserna krävde behandling i flera seanser (median 2 (1-4)). Patienter
med cystor kunde behandlas utan komplikationer och samtliga läkte
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abstrakt gastrodagarna

ut. Sju patienter med abscesser läkte ut på behandlingen. Patienter
med abscesser drabbades av flera komplikationer (1 mors, 1 interventionskrävande blödning, 3 opererades senare pga otillräcklig dränering/
nekrosektomi).
Slutsats: Transgastriskt NOTES-dränage är en effektiv och säker behandling av pseudocystor. Mer än hälften av abscess-patienterna kunde
behandlas endoskopiskt, men resterande patienter behövde kompletterande kirurgi.
P-54
Stentbehandling vid peforerat duodenalulcus:
ett alternativ till kirurgi vid komplicerade fall
Bergström, M.; Nelvin, L.; Park, P.O.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Kir Klin, Göteborg, Sweden
Bakgrund: Stentbehandling med täckt nitinol-stent är sedan länge en
accepterad behandling och numera förstahandsalternativ vid esofagusperforation. Vid perforerat ulcus duodeni är rafi (öppen eller laparoskopisk)
standardmetod, en oftast enkel och säker behandling. Vid två tillfällen
hösten -08 har dock den initiala rafin brustit upp med komplicerat förlopp
och duodeno-cutan fistel trotts upprepad kirurgisk intervention.
Metod och Resultat: Pat 1: Kvinna, 68 år, inkom med misstanke på gallstenspancreatit med stigande CRP och S-amylas men försämras under
första dygnet. Akut lungröntgen visar fri gas. Vid en explorativ laparotomi
finner man ett perforerat duodenalulcus (bulb), som slutes med rafi.
Denna brister upp och patienten opereras ytterligare 2 gånger. Vid andra
operationen läggs endoskopiskt en KAD från huden genom perforationen
i bulben i ett försök att etablera en kontrollerad duodenal-cutan fistel
samt ett drän utanför duodenum. Pga fortsatt läckage läggs ett täckt
nitinolstent avsett för duodenum sex veckor efter första operationen.
Ytterligare ett täckt stent läggs i det första då det uppstått ett hål i stentets täckande plasthölje. Därefter slutar det att läcka och patienten kan
börja försörja sig per os. Efter 3 veckors stentbehandling tas stentarna
bort och patienten kan skrivas hem.
Pat 2: Man, 63 år, med känt kroniskt duodenalulcus inkommer med
tecken på ulcusperforation. Patienten opereras akut med rafi över en 3
cm (!) stor perfoation. Postoperativt utvecklar patienten symtom på fortsatt läckage ifrån duodenal perforationen, varför ett täckt duodenalstent
läggs 10 dagar efter primäroperationen. Läckaget upphör omgående
och patienten kan skrivas hem efter 14 dagar. Stentet kan sedan dras
okomplicerat efter 8 veckor.
Slutsats: Täckt duodenalstent kan med fördel användas vid komplicerade
duodenalperforationer när kirurgisk intervention och rafi misslyckats.
P-55
Kapselendoskopi vid oklar gastrointestinal blödning
Amcoff, K.; Salén, E.; Bergman, J.; Bohr, J.; Gustavsson, A.; Johansson, U.;
Wendt, A.; Sandberg-Gertzén, H.; Halfvarson, J.; Tysk, C.
Universitetssjukhuset, Sektionen för Gastroenterologi, Örebro, Sweden
Bakgrund: Kapselendoskopi (KE) har blivit en etablerad och värdefull diagnostisk metod vid utredning av oklar gastrointestinal blödning, som inte
identifierats vid endoskopisk eller radiologisk undersökning. Vi redovisar
våra fynd av KE hos 230 patienter med återkommande GI blödning, där
blödningskällan inte lokaliserats vid gastroskopi och koloskopi.
Metod: Retrospektiv journalgenomgång av patienter undersökta med KE
under perioden 2002-2007 på USÖ.
Resultat: Totalt utfördes 256 KE på 230 patienter (medianålder 65 år;
range 14-90 år). KE misslyckades i 12 (5%) fall (kapseln har ej lämnat
ventrikeln, dålig rengöring), och var normal i 112 (43%) fall. Hos 106
(46%) patienter påvisades 143 patologiska fynd varav tunntarmsulceration
(Mb Crohn, NSAID-lesioner) var vanligast och diagnostiserades hos 55
patienter (38%), följt av angiodysplasi hos 29 (20%), tunntarmspolyper
hos 22 (15%), tunntarmsblödning NUD hos 20 (14%), gastroduodenal
blödningskälla (GAVE, ulcus) hos 14 (10%) och övriga fynd hos 3 (2%)
patienter (Fig). Av påvisade polyper har endast en mindre andel åtgärdats
och PAD på dessa visar malignt lymfom (n=2), carcinoid (n=1), adenom
med grav dysplasi (n=1) och juvenil polypos (n=1).
Slutsats: Hos nära hälften av patienterna, som genomförde KE pga. oklar
gastrointestinal blödning, upptäcktes en potentiell blödningskälla. Det
vanligaste fyndet var tunntarmsulceration följt av angiodysplasi. En andel
av blödningsorsakerna påvisades i ventrikel-duodenum, trots tidigare
genomförd gastroskopiundersökning. Andelen och fördelningen av positiva
fynd i vår studie överensstämmer med andra rapporter.
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P-56
Taktil massage vid IBS-relaterad buksmärta
– ett patientnära vårdprojekt
Langlet, K.
Ersta Sjukhus, Endoskopienheten, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Taktil massage är en form av beröringsmassage som idag
används på olika håll inom sjukvården. Metoden är utvecklad av den
svenska sjuksköterskan Siv Ardeby. Vid taktil massage arbetar man med
huden och beröringssinnet. Massagen ges enligt ett bestämt mönster
som tar hänsyn till hudens dermatom och hur bindväven sträcker sig.
Massagen tar också hänsyn till den varierande tätheten av beröringsreceptorer på olika kroppsdelar. Viss evidens för massagens avslappnande
och oroslindrande effekt finns i den vårdvetenskapliga litteraturen. Visst
stöd finns också för att massagen kan verka smärtlindrande vid långvarig
kronisk smärta av muskuloskeletal typ. Kunskap om effekter av taktil
massage som smärtlindring i samband med IBS saknas emellertid.
Metod: I projektet deltog 14 patienter med IBS-relaterad buksmärta. Av
dessa var 12 kvinnor och två män. Den genomsnittliga åldern låg på 48
år. Patienterna erhöll tio helkroppsbehandlingar var. Behandlingarna gavs
med cirka en veckas intervall och utfördes av fyra undersköterskor och en
sjuksköterska. Varje massageterapeut följde sina egna patienter i största
möjliga mån. Tio av patienterna fick efter varje behandlingstillfälle fylla i
ett egenhändigt framtaget frågeformulär.
Resultat: Patienterna upplevde i stor utsträckning lindring av sin IBSrelaterade buksmärta under den tid de deltog i projektet. Patienterna
upplevde också andra gynnsamma effekter på sin hälsa. Många erfor
förbättringar av andra IBS-relaterade besvär såsom tarmtömningsfunktion,
uppblåsthet, gaser och kramper. Många erfor också positiv påverkan på
IBS-relaterade symtom utanför mag-tarmkanalen som till exempel lindring
av ledvärk, minskad ryggvärk, förbättrad sömn, minskad trötthet, ökad
tolerans för mat och minskat illamående.
Slutsats: Buksmärta vid IBS är ofta resultatet av en rubbad tarmfunktion
i kombination med flera negativt påverkande faktorer såsom oro, stress,
dålig sömn, besvär av andra kroppsliga symtom, samt påverkan av kost,
matvanor och levnadsmönster. Buksmärta vid IBS kunde enligt vårt projekt
i stor utsträckning lindras med behandling med djup avslappning enligt
metoden för taktil massage. Ofta upplevde patienten en samtida lindring
av andra IBS-relaterade symtom. ■

43

ANNONS
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Bästa medlem!
Snart är det dags för årets Svenska Gastrodagar
i Göteborg, vilket jag tror att vi alla ser fram
emot. I år är det utökat till fyra dagar. Det är
trevligt att åka iväg på dessa dagar, träffa både
nya och gamla vänner. Och man får mycket
nytt att ta med sig hem. Programmet ser spännande ut.
Jag hoppas att många medlemmar möter upp
på årsmötet.
Ni får också här ta del av Lavinia Sters reseberättelse från ECCO-kongressen som hölls i
Hamburg.
Vi har också med en artikel från Åsa Gillstring som nu är färdig endoskopist.
Årets Schering-Ploughstipendiat: Annette
Forsell, ssk KS Huddinge. Stipendiet som är
på 20000:- kommer att användas till följande:
Syfte/mål: Att undersöka hur vikt, CRP och
S-albumin förändras hos patienter med UC/
CD under behandling med IFX, samt vilka faktorer som kan ligga bakom viktökning i samband med IFX-behandling. Målet för projektet
är att på sikt öka kvalitén kring vården för dessa
patienter samt öka kunskapen om behandling
med IFX.

Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517703 02
Fax. 08-17733 12
agneta.schedin@karolinska.se

Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se
Vice ordförande:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

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

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

serud

Ledamot
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-6114592
Fax: 018-6114537
ulrika.dovner@akademiska.se

Mona Olofsson

Reseberättelse från ECCO 2009 i Hamburg

J

ag anlände på onsdag afton till ett småblött och regnigt Hamburg via Lübeck.
I år började det 3:e ECCO-mötet för
IBD-sjuksköterskor på onsdag morgon,
men för mig som jobbar delvis som endoskopisjuksköterska var intresset större för
ECCOs föreläsningar. På torsdagmorgonen
lyssnade jag med nyfikenhet på hur man
jobbar som IBD-sjuksköterska i Bonheiden,
Belgium samt vad Good Clinical Practice
innebär enligt Marianne Lassailly från Toulouse. Mycket givande för mig var Geert
D’Haens föreläsning om olika skalor för
endoskopisk gradering av Crohns sjukdom
(CD) respektive ulcerös kolit (UC). Mötets
sista föreläsning handlade om hur man kan
bli forskningssjuksköterska i Frankrike.
Avslutningsvis tackade Lisa Younge alla
gäster för deras deltagande och bjöd oss
till nästa möte som kommer att äga rum i
Prag, 2010. Hon påminde oss även om att
ECCO har valt att gå över till individuellt
medlemskap. Alla föreläsningar kommer att
finnas på NECCOs webbsida inom några
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veckor, så att alla intresserade kollegor kan
ta del av dem.
Därefter var det dags för kongressens första

satellitsymposium som tog upp olika patientfall med CD i en interaktiv diskussion med
deltagarna.
Professor Jean-Frédéric Colombel, en
av Europas ledande auktoriteter inom CD
och president i ECCO, höll ett varmt väl-

komsttal och öppnade dagens första session.
De flesta föreläsningar handlade om olika
genetiska, etiologiska och immunologiska
förklaringar av inflammatoriska tarmsjukdomar. Mycket intressant var föreläsningen
från Japan av Toshifumi Hibi som berättade om elementaldieten. I kaffepausen gavs
möjlighet att mingla runt i läkemedelsindustrins utställningslokal som var lagom stor.
Torsdagens föreläsningar avslutades med ett
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mycket intressant satellitsymposium där jag
lyssnade på en givande föreläsning av Ola
Winqvist om hur aferesbehandlingen kan
vara till hjälp vid CD. På kvällen blev jag
bjuden på middag på en lyxig restaurang
där det serverades god mat och dryck i goda
vänners sällskap.
Fredagen inleddes till min stora glädje med

live-endoskopi via satellit från Universitetssjukhuset i Kiel. Direktsändningen av tre
koloskopier och en rektal ultraljudsundersökning varvades med några föreläsningar
om de allra senaste endoskopimetoder som
endomikroskopi och HD-endoskopi. En
intressant föreläsning hölls av en irländare
och handlade om sambandet mellan olika
grader av dysplasi och uppkomst av cancer
vid IBD. Mycket givande var även consensusrapporterna från Frankrike och Storbritannien, som handlade om kapselendoskopi
som hjälpmetod för diagnos vid IBD. State
of the art-föreläsningen om endoskopi med
professor Ralf Kiesslich från Mainz var fantastiskt bra!
En god och riklig lunch intogs därefter
och jag passade på att kolla den imponerande posterutställningen som i år innehöll
inte mindre än 323 posters. Ceremonin med
prisutdelning för bästa poster ägde också
rum under lunchpausen.
Eftermiddagens höjdpunkter var föreläs-

ningen om stress vid IBD av David Rampton, London, som fick oss alla på gott
humör, samt Edouard Louis föreläsning om
hur man väljer rätt diagnostisk metod för
att undvika patientskador. Fredagens session
var nu slut och de som ville delta i kvällens fest på Tropical Aquarium fick skynda
sig till hotellen för förberedelser. Pga. en
förkylning som följde med mig hemifrån
avstod jag från denna fest men hörde dagen
därpå att det var mycket trevligt med god
mat, goda viner och även levande musik
och dans.
Kongressen fortsatte även under halva lör-

dagen med intressanta föreläsningar som var
indelade i tre olika sessioner. Dessa dagar i
Hamburg har varit mycket spännande och
givande och jag vill tacka SEGPs styrelse för
stipendiet som gjorde det möjligt för mig att
närvara vid årets ECC-kongress!
Lavinia Ster, leg. sjuksköterska
Danderyds sjukhus AB, Stockholm
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Färdigutbildad endoskopist
Jag heter Åsa Gilstring och jobbar som
sjuksköterska/endoskopist vid Danderyds sjukhus.

I

november 2006 startade den första
utbildningen till endoskopist för sjuksköterskor i Sverige. Ersta Sköndal
Högskola och några eldsjälar från läkarkåren
hade tagit sig an uppdraget att göra oss till
duktiga skopister. I utbildningen varvades
teori och praktik.
Introduktionsföreläsningar i alla tänkbara ämnen som rör endoskopi och gastroenterologi hölls på skolan och sen var det
bara springa hem och läsa vidare så ögonen
glödde. Jag insåg snabbt att jag behövde
repetera en hel del anatomi och fysiologi
för att kunna tillgodogöra mig kurslitteraturen. Nästan all litteratur var på engelska
men även det gick utan större problem efter
ett tag. Utbildningen var upplagd i olika
delkurser och vi började med 5p teori. Det
låter inte så mycket men jag lovar att skenet
bedrog. I den lilla kursen ingick anatomi,
fysiologi, sjukdomslära m.m. från munhålan och vidare hela vägen ner till anus.
Den första tentamen var en läskig tillställ-

ning som jag gärna berättar lite mer om.
Vi lottades in i grupper tre och tre. Varje
grupp genomgick ett förhör i ungefär en
timmes tid gällande ett ämne som var hemligt innan. Min grupp blev grillade bakåt
och framåt om ulcussjukdomen. Efter att
ha klarat av den första delkursen var det
dags att praktiskt börja träna. Varje deltagare hade en ansvarig läkare på hemmaplan för att få praktiken att fungera. Min
handledare Eduard Jonas har under dessa
år visat en ängels tålamod med mitt praktiska tränande. Han har tålmodigt svarat
på samma fråga igen och igen och igen.
Jag vet hur det är att stå bredvid och tänka
”in i pylorus då… men snälla snabba på
lite… det börjar bli jobbigt nu… kan det
vara så svåååårt”.
Nu var det jag som stod med skopet i

handen och svettades samtidigt som jag
kände vad de andra nog tänkte. Vissa dagar
gick jag hem och tänkte ”det här går aldrig”
medan det kändes bättre andra dagar. Bradagarna var förstås mer angenäma. Det
stora stödet under praktiken har kommit

från mina kollegor på endoskopin. De har
uppmuntrat och stöttat på alla tänkbara sätt
i ur och skur. Fantastiskt!
Under den andra delkursen skrev vi olika
fördjupningsarbeten som allmänt handlade om endoskopi. Mitt första ämne var
bildförbättrande metoder vid endoskopi.
Kurserna fortsatte och allteftersom gastroskopierna blev bättre började introduktionen i koloskopiernas spännande värld.
Att det skulle vara så svårt att komma över
första kröken. Caekum kändes oerhört långt
borta i början. Ytterligare fördjupningsarbeten skrevs och presenterades muntligt vid
seminarieträffar på skolan (en del går att
läsa på SEGPs hemsida). Det var mycket
kul att träffas och diskutera våra framsteg
och problem.
Efter att ha gjort 500 gastroskopier och 200

koloskopier var det dags för det vi alla fasade
för, det praktiska provet. På Ersta sjukhus
fick vi genomföra en gastro- och en koloskopi inför en kirurg och en gastroenterolog.
Vi blev bedömda enligt ett protokoll som
vi tagit del av innan. Där ingick allt från
samtal med patienten, själva undersökningen och hanteringen av utrustningen.
Stor del av examen baserades på intygen från
våra handledare där de skrivit under på att
de anser att vi kan utföra undersökningarna
självständigt.
Efter avslutad kurs jobbar jag som endo-

skopist på kirurgkliniken/endoskopienheten vid Danderyds sjukhus. Jag skoperar på
heltid och tycker det är oerhört spännande,
lärorikt och roligt. Det finns alltid en mer
erfaren endoskopist att tillgå när jag behöver hjälp eller råd. Jag hjälper även till när
klinikens ST-läkare skall lära sig att skopera.
Slutligen kan jag säga att jag har blivit en
tillgång för kliniken.
Jag vill även passa på att tacka Lars Back-

man, Christer Lindberg och Mona Söderlund för deras engagemang och tro på oss
sjuksköterskor. Tusen tack!
Åsa Gilstring
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examen

på ersta

Samtliga tretton kursdeltagare.
De är den första kullen i Skandinavien.

Avslutning för
Endoskoperande sjuksköterskors
utbildning vid Ersta Sköndals Högskola
Den 5 december 2008 kom 13 sjuksköterskor från olika delar av Sverige fram till slutstationen
på en två år lång resa – som egentligen startade redan i april tre år tidigare.
Det var examination och avslutningsmöte efter kursen för endoskoperande
sjuksköterskor vid Ersta Sköndals högskola.

S

ammanlagt 13 sjuksköterskor har gått
kursen, och de var alla närvarande.
– Det är den första kullen i Skandinavien, sa Lars Backman, kursansvarig från
Ersta sjukhus.
Två av dessa var de två sjuksköterskor
från Ersta sjukhus som tidigare gått den
engelska utbildningen.
– De ska ha en svensk examen också,
förklarade Lars.
Började med en diskussionsdag

Det var i april 2005 som man på Ersta
kallade till en diskussionsdag om endo-
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skoperande sjuksköterskor. (Se reportage i
Gastrokuriren 2/2005, reds anm). Tanken med
dagen var att diskutera hur en sådan utbildning skulle se ut, förklarade Henry Nyhlin
den gången.
Mot slutet av dagen bestämde man sig på
Ersta Sköndal för att starta en utbildning,
och nu i december var det alltså dags för
avslutning.
Lars Backman hälsade de tretton sjuksköterskorna välkomna och uttryckte också sin
uppskattning över det faktum att så många
av deras handledare följt med för att ta del
av diskussionerna.

Utvecklingen går vidare

Programmet under eftermiddagen började
med att Lars Sternhoff från Olympus redogjorde för endoskopins historia.
– Det började redan med Hippokrates,
400 år före Kristus. Han beskrev hur ett
sådant instrument skulle se ut – ett ”trekantigt spekulum”. Ett sådant är funnet i
Pompeji, berättade Lars.
Han fortsatte sedan med att beskriva hur
instrumentet utvecklas genom historien,
och landade i dagens terapeutiska möjligheter via olika tillbehör. Lars avslutade
med en titt in i framtiden där han bl.a. såg
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Edgar Jaramillo

NOTES, mikrorobotkirurgi och terapeutisk
endoskopi.
– Jag är övertygad om att utvecklingen
inte stannar där vi är just nu – den går hela
tiden vidare, avslutade han.
Empati är nyckelordet

Dr Edgar Jaramillo gratulerade alla som
genomgått kursen.
– Den utbildning ni fått är bättre än den
som läkarna får, konstaterade han.
Han fortsatte med att tala om några
aspekter som är viktiga för en bra koloskopiundersökning. Själva bemötandet som
patienten får är mycket viktigt.
– Patienten är utmattad av den tarmtömning som ingår i förberedelserna. Dessutom
känner den en fruktan inför vad man ska
finna vid undersökningen. Patienten är även
rädd för att uppleva smärta.
– Dessa faktorer samt själva undersökningsmiljön – framför allt den position
som patienten befinner sig i – skapar ett
underläge hos patienten. Utformningen av
kallelsen till undersökningen är också av
betydelse. Allt detta leder till regression hos
patienten.
– En labil patient – det är vad vi har.
Därför menade Edgar att endoskopiteamets roll är att minska rädslan, öka patientens självkänsla och att utbilda patienten.
För denna process har sjuksköterskans
bemötande, och vad sjuksköterskan berättar för patienten, stor betydelse.
– Empati är nyckelordet, konstaterade
han.

Men han påpekade att det även finns
nackdelar – ökad risk för komplikationer,
det tar mer resurser i anspråk och därmed
ökar längden på väntelistan.
– En vaken, lätt sederad patient kan man
genomföra en snabbare undersökning på
– och man har också möjlighet att utbilda
patienten under själva undersökningen.
Två videoinspelningar från olika koloskopiundersökningar visades och efteråt blev
det diskussion om vad som var bra – och
mindre bra – i det man sett. Edgar visade att
i den ena videon tydligt framgick att man
hela tiden under undersökningen pratade
med patienten och gav feedback.
Det finns många positiva effekter med
koloskopi: Minskad incidens för kolorektalcancer (CRC), minskad rädsla och oro för
CRC och därigenom en ökad livskvalitet,
var exempel som Edgar nämnde.
Kvalificerad utbildning

Av de 13 sjuksköterskor som genomgått
utbildningen har tio av dessa läst 40 poäng,
och tre 30 poäng.
Lars Backman visade de olika direktiv som ligger till grund för hur man på
europeisk nivå värderar utbildningar. Han
jämförde ESGENA:s (European Society of
Gastroenterology and Endoscopy Nurses
and Associates) utbildning: ESGENA har
720 timmar i sin, och Erstas utbildning var
på 800 timmar.
– Vi följer alltså inte bara ESGENA:s
rekommendationer – vi har faktiskt lite
mer, konstaterade han.

Lars passade också på att tacka alla handledare för det fantastiska arbete de uträttat.
Alla som gått utbildningen har utfört över
100 – de flesta över 150 – koloskopier.
Henry Nyhlin var också med vid examinationen, och han berättade för Gastrokuriren att han själv och Lars Backman
personligen varit ute och besökt alla kursdeltagare på deras arbetsplatser, och även
träffat deras handledare.
– Jag känner verkligen hur uppskattade
dessa sköterskor är ute i verksamheten, sa
Henry.
Viktigt med information

Man lät därefter ordet gå runt bland de
13 sjuksköterskorna, för att ge dem tillfälle
att diskutera sina egna erfarenheter. De
ombads också att säga något om framtiden
och deras roll – vad har de för önskemål
och visioner?
Det visade sig att verkligheten ser lite
olika ut på olika platser i landet. En del har
kommit igång bra med att skopera på egen
hand, upp till 50% av sin totala arbetstid,
en del har en bit kvar för att nå det målet.
Attityderna de möter ute på sjukhusen
är också något varierande. En del vittnade
om att det finns ett motstånd bland vissa
läkarkollegor. Här är två röster:
– Kirurgerna har invändningar om att de
tappar kompetens – det är ändå de som ska
skopera inför tumöroperationer. Jag förstår
deras syn.
– Hos oss är det medicinarna som är motståndare till att vi ska skopera.

Positiva effekter av koloskopi

Skall man utföra koloskopi under narkos?
– Fördelen är naturligtvis att det blir
smärtfritt för patienten, fortsatte Edgar.
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Per-Ola Park kommenterade detta:
– Det finns en skepsis – framför allt
bland medicinarna – ute i landet över att
sjuksköterskor ska endoskopera. Ett synsätt
– som jag personligen inte delar – är att en
endoskopi är en konsultation. Men vi har ju
skickat patienter till röntgen i många år…
Några av de handledare som var med
påpekade också att det finns andra problem
av praktisk natur.
– Till exempel så når inte vår sköterska
COSMIC, och sådant måste fixas.
Dessutom är det viktigt att information
om att sjuksköterskor kan utföra skopier
och skriva svar på remisser verkligen når
ut – t.ex. till primärvården, var några av
deras synpunkter.
Hur fortsätta?

Henry konstaterade att det varit en lång
resa.
– Ni är pionjärer – och det är ett intressant
ord för det har två betydelser: Ursprungligen betydde det fotsoldat, sedan kom det
att betyda föregångare.
– Båda betydelserna stämmer in på er! De
problem jag kan se framöver har med attityder att göra. Därför måste vi jobba aktivt
för att söka stöd – från andra sjuksköterskor,
Vårdförbundet m.fl.
Därför menade Henry att det är viktigt
att man inte stannar upp och slår sig till ro
nu. Han ansåg att det är viktigt att nästa
grundutbildning kommer igång, och ställde
också frågan om det ska ordnas en fortsättningskurs.
– Sammanfattningsvis tycker jag det har
varit fantastiskt att se den utveckling som

Lars Backman tackades med stor känsla av de deltagande sjuksköterskorna.

har varit. Men svårigheterna finns kvar, och
vi måste jobba vidare.
– Men det är bara att göra det då, til�lade Henry.
Avslutade med första bilden

Lars Backman tackade Olympus som har
bidragit med mycket under kursen.
För Gastrokuriren förklarade Lars Sternhoff att skopi har ett dåligt rykte hos vissa
patienter.
– Därför vill vi stödja en sådan här
utbildning, sa han.
– Det här har varit ett lagarbete, och jag

tackar även alla andra som bidragit på olika
sätt, fortsatte Lars Backman.
Gunilla Strand och Lars Ahlgren – de
två sjuksköterskorna på Ersta som gått
den engelska utbildningen – har varit Lars
Backmans främsta bollplank under utbildningen, berättade han vidare.
– Men kursen hade heller aldrig varit
möjlig utan någon som höll i tömmarna
– Mona Söderlund, kursansvarig på Ersta
Sköndals Högskola, fortsatte Lars och tackade Mona. Sedan vände han sig till de 13
sjuksköterskorna:
– Jag har hållit på med utbildning i hela
mitt liv. Ingen pedagogisk utmaning har
varit så trevlig att ställas inför som ni och
den här kursen, sa Lars.
Därpå lade han på den allra första OHbild som han visade när de började kursen.
Där stod ”Endoscopic appearance cannot be
divorced from the examination itself”.
– Glöm aldrig det här! Det var det sista
jag tänkte säga, sa Lars Backman.
Därefter återstod det endast en punkt på
programmet: Prefekt Görel Hansson delade
ut kursintygen.
– Ni ska vara ambassadörer för endoskoperande sjuksköterskor. Det är väldigt roligt
för oss på ”lilla” Ersta Sköndals Högskola
att få vara med i det här sammanhanget,
sa Görel.
Därmed var denna smått historiska eftermiddag över.
Per Lundblad
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