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Ärade medlemmar,

V

åren är här och årets höjdpunkt för svensk gastroenterologi är i
antågande! Gastrodagarna i Stockholm bjuder, efter mycket fint
arbete av organisationskommittén, på ett högintressant program
som innehåller flera nyheter (se detaljer i vetenskaplige sekreterarens artikel nedan). Ett rekordantal abstracts har skickats in i år (>90 st), vilket i
princip innebär en fördubbling av antalet abstracts under en treårsperiod.
Ni kan njuta av dessa i detta nummer av Gastrokuriren. Ett tydligt tecken
på den stora livaktigheten i klinisk gastroenterologisk forskning i Sverige!
Ett annat viktigt och glädjande tecken på den vetenskapliga aktiviteten
är det stora antalet sökande till årets stipendier från Magtarmfonden;
återväxten är tveklöst god!
Jag vill påminna om att SGF:s Gastroskola drar igång på allvar i höst med
två kurser som är viktiga i tidigt skede av ST, dvs. basal endoskopi respektive översiktskurs i specialist-gastroenterologi; se hemsidan för mer detaljer.
För er som kommit lite längre i klinisk utveckling kan vi åter göra reklam
för GIF-kurserna. Efter AstraZenecas centrala beslut att avsluta sitt arbete
inom svensk gastroenterologi i höstas var dessa klassiska kursers existens
hotad. Glädjande nog kan vi nu meddela att GIF-kurserna kommer att
fortleva i ett nytt samarbete mellan SGF, MSD (Schering-Plough) och
Rena-Pharma. Första kursen går i oktober; håll utkik efter annonserna!
Gastroföreningens hemsida har, som många av er säkert sett, fått en betydande ansiktslyftning under vintermörkret och det syns nu tydligt att vi
förstärkt bemanningen i styrelsen med en webbmaster (Maria Bergström).
Det är vårt mål att sidan ska vara ett instrument som man gärna använder
för att få aktuell och korrekt information rörande gastroenterologiska
spörsmål i allmänhet och föreningen i synnerhet; bl.a. hittar ni nu på ett
enkelt sätt alla nationella riktlinjer samlade under en flik. Arbetet med
hemsidan pågår kontinuerligt och ni får gärna höra av er med synpunkter
eller med information som bör finnas med på nätet (maria.c.bergstrom@
vgregion.se).
Slutligen vill jag som ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening
önska er alla hjärtligt välkomna till Gastrodagarna och jag ser mycket fram
emot att träffa er i Stockholm!
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vetenskaplige sekreteraren har ordet

Välkomna till Gastrodagarna i Stockholm!
Nu är det återigen dags för det svenska
gastroårets höjdpunkt: Gastrodagarna.

B

åde i egenskap av ordförande i den
lokala organisationskommittén och
vetenskaplig sekreterare i SGF vill
jag önska er alla hjärtligt välkomna. Vi har
inom kommittén och SGFs styrelse haft
ett gott samarbete kring programmet som
vi hoppas kan attrahera många gastrointresserade medicinare och kirurger. I år har
vi haft möjlighet att samordna Gastrodagarnas program med Colorektal Surgery
at Karolinska och vi hoppas på detta sätt
kunna attrahera extra många kolorektalkirurger till årets möte. Den gemensamma
”kolorektal”-dagen är onsdagen den 19 maj
och ni kan, om ni studerar programmet,
se att vi håller oss i kolon/rektum nästan
hela dagen.
För andra året i rad erbjuder vi våra medlemmar en postgraduate-kurs i endoskopi.
Vi hoppas och planerar inom SGFs styrelse
att den endoskopiska postgraduate-kursen
ska bli en årligen återkommande kurs i
samband med Gastrodagarna och utgöra
en viktig fortbildning för landets endoskopister.
Den vetenskapliga delen av vårt möte
ökar i omfattning och i år har antalet inlämnade abstract slagit ett nytt rekord. Mer än
90 abstract har accepterats till årets möte
och fjorton av dessa kommer att presenteras muntligt vid de fria föredragen. För
att uppmärksamma posterpresentatörerna
kommer vi i år att arrangera en postervandring där varje presentatör kort får presentera
sina resultat för en expertgrupp och därefter ges möjlighet till diskussion. Jag vill
uppmana er alla att haka på en expertgrupp
och lyssna till posterpresentatörerna under
denna vandring och ta aktiv del i diskussionen. Jag vill också passa på att tacka alla
de som skickat in och varit med och bedömt
abstracten till årets möte, TACK!
Vi kommer även i år att dela ut priser till
de tre bästa abstracten. Bedömningskommittén består av Annika Bergquist, Johan
Söderholm, Per Sangfelt och Bodil Ohlsson.
Vinnaren får en gratis registrering, resa och
hotell till nästa års Gastrodagar.
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Vi kan i år liksom tidigare år presentera
internationellt välkända profiler som högtidsföreläsare. Årets fyra högtidsföreläsare
är Julia Wendon från London som ska tala
om akut leversvikt och konsekvenser av
detta. Sören Laurberg, Århus, som talar om
behandling av colorektal dysmotilitet. William M deVos som ger oss en översikt med
titeln ”Micro biota in health and disease”
och till sist Thomas Rösch från Berlin som
ger oss en exposé över de nya endoskopiska
teknikerna och hjälper oss att kritiskt granska
dessa. Högtidsföreläsarna presenteras också
separat i detta nummer av Gastrokuriren.
Mag- tarmfondens stipendieföreläsning och
utdelning är numera ett naturligt inslag i
vårt program på Gastrodagarna. Kom till
denna timme och lyssna på de lovande
svenska forskningsprojekt som tilldelats
medel i år. Totalt ska 600 000 kronor fördelas på flera stipendiater.
Vi är mycket tacksamma för det stöd som vi
får från våra sponsorer. Intresset att stödja
Gastrodagarna är stort och utan detta stöd
skulle vi inte ha möjlighet att arrangera
dessa dagar med en hög vetenskaplig nivå,
givande kommersiell utställning och trevliga
sociala evenemang, TACK!

Ett stort tack också till alla i den lokala organisationskommittén, alla i SGFs styrelse och
SEGP för idéer, arbete, förberedelser och
entusiasm.
En annan förutsättning för lyckade Gastrodagar är ett bra samarbete med en kongressbyrå med erfarenhet och som vet hur jobbet
ska göras. Congrex har utgjort en viktig del
i föreberedelsearbetet och jag riktar ett stort
tack till Stefan Sidén och medarbetare på
Congrex för ett stimulerande och fruktbart
samarbete.
Redan nu har vi börjat planera för Gastrodagarna 2011. Dessa går av stapeln exakt
samma datum som i år, 17–20/5 i Umeå
och då får vi förhoppningsvis uppleva
när björkarna slår ut där. Boka detta i era
kalendrar redan nu! Mer information får ni
i Gastrokuriren och på hemsidan under året.
Med dessa ord vill jag önska er alla varmt
välkomna till Gastrodagarna i Stockholm
2010. Ta chansen att knyta vetenskapliga,
kliniska och vänskapliga kontakter i Sveriges
gastrofamilj. Vi ses i Stockholm!
Annika Bergquist

Kallelse till årsmöte i SGF
Årsmöte i Svensk Gastroenterologisk Förening äger rum i samband
med Svenska Gastrodagarna i Stockholm,
måndag 17 maj kl. 17.10–18.10.
Ingen separat föranmälan krävs för årsmötet.
1. Frågan om stadgeenlig utlysning av
årsmötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande och sekreterare

8. Rapport från endoskopiutskottet
9. Kassörens rapport
10. Revisionsberättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet

4. Val av två justeringspersoner

12. Val av ny styrelse

5. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

13. Val av revisorer

6. Genomgång av verksamhetsberättelse

14. Val av valberedning

7. Rapport från utbildningsutskottet

15. Övriga frågor
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Gastrocentrum

Karolinska Universitetssjukhuset
– värd för Gastrodagarna 2010
Det är Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset som arrangerar och
bjuder in till Gastrodagarna i Stockholm
17–20 maj 2010.

G

astrocentrum består av tre kliniker
och är lokaliserat på två sjukhus –
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna och Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge.
Tre kliniker, två sjukhus, en organisation

Annika Bergquist, som arbetar på Gastrocentrum Medicin, är SGFs vetenskaplige
sekreterare och huvudansvarig för den lokala
organisationskommittén för Gastrodagarna.
Vi ber henne reda ut hur GastroCentrums
organisation ser ut.
– Vi består av tre kliniker: Gastrocentrum
Medicin (GCM), Gastrocentrum Kirurgi,
(GCK) samt Gastrocentrum Omvårdnad
(GCO), där alla sjuksköterskor och annan
vårdpersonal ingår, förklarar Annika.
Alla tre klinikerna finns på de båda sjukhusen, och har en gemensam administration.
– En del läkare arbetar på bägge sjukhusen – en del andra bara på ett utav dem,
fortsätter Annika.
Alla tre klinikerna har fått uppdraget att
arrangera Gastrodagarna, och därför ingår
representanter från alla tre i organisationskommittén.
Multidisciplinär
beslutskonferens är navet

Verksamheten är väldigt integrerad mellan
kirurgi och medicin, med gemensamma
beslutskonferenser, vårdavdelningar, mottagningsverksamhet och dagvård, berättar
Annika.
Men man har ändå profilerat sig lite
olika. På medicinsidan i Huddinge ligger
tyngdpunkten på kronisk leversjukdom och
cirrhoskomplikationer inklusive transplantationsbedömningar.
På kirurgsidan har Solna under lång tid
haft stort fokus på klinik, forskning och
utbildning på kolorektal cancer.
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Annika Bergquist

Den övre abdominella kirurgin finns
huvudsakligen på Huddinge.
IBD-verksamhet finns på båda sjukhusen, både medicinsk och kirurgisk.
– Det sker en samverkan mellan kirurgi
och medicin och mellan båda sjukhusen.
Navet i verksamheten är den multidisciplinära beslutskonferensen som är gemensam,
förklarar Annika.
Intressant för alla

Verksamhetschef för Gastrocentrum Medicin är Rolf Hultcrantz, för Kirurgi Johan
Permert och för Omvårdnad Maria Undén.
Gastrocentrum Medicin består av fyra
sektioner: IBD, hepatologi, motilitet och
endoskopi.
– Det var Rolf som tog initiativet till att
vi skulle genomföra Gastrodagarna. Tillsammans med honom och representanter
för de övriga enheterna, hade vi det första
planeringsmötet för drygt ett och ett halvt
år sedan, säger Annika.
– Vårt mål var att alla symposium skulle
innehålla intressanta aspekter för medici-

nare, omvårdnadspersonal och kirurger.
Dessutom ville vi naturligtvis också framhäva det som är karaktäristiskt för oss – det
som vi är bra på: Till exempel levertumörer,
pancreassjukdomar, kronisk leversvikt och
dess komplikationer, motilitetsrubbningar
i tarmen, avancerad endoskopi och IBD.
Annika tillägger att de också varit noga
med att bjuda in föreläsare från hela landet.
– Dessutom är vi särskilt stolta över våra
internationella föreläsare i år. Alla som har
kontaktats har gladeligen ställt upp!
Inflammatorisk tarmsjukdom

Kliniken har en omfattande verksamhet för
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
– Vi sköter cirka 4 000 patienter med
IBD, fördelade på ca 1 900 patienter med
ulcerös colit och ca 1 800 patienter med
Crohns sjukdom. Därutöver har vi ungefär 300 patienter med mikroskopisk kolit,
berättar Mikael Lördal, överläkare på
GastroCentrum Medicin.
– Öppenvården sker dels i form av mottagning och dels dagvårdsverksamhet där
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vi disponerar fyra dagvårdsplatser. Mottagningsverksamheten kommer under
det kommande året att förändras till att i
huvudsak erbjuda besök vid akut försämring, fortsätter Mikael.
Regelbundet återkommande återbesök
kommer bara att vara aktuellt för patienter med mer komplicerat sjukdomsförlopp
eller avancerad medicinering, framför allt
s.k. immunomodulerande och biologiska
läkemedel.
Telemedicinsk konferens

I dagvård ges återkommande behandling med
biologiska läkemedel. För närvarande omfattas ca 100 patienter av denna behandlingsform och ytterligare ca 35 patienter behandlas
i öppenvård med liknande läkemedel.
Utöver biologisk behandling ges nutritionsstöd och parenteral järnbehandling i
dagvård.
Sedan fyra år hålls varje vecka en multidisciplinär telemedicinsk IBD-konferens med
deltagande från flera Stockholmssjukhus.
– Problemställningar som diskuteras är
t.ex. inledande, respektive avbrytande, av
biologisk behandling samt indikation för
kirurgisk behandling, förklarar Mikael.
Forskningsverksamheten är främst inriktad på studier kring genetik, epidemiologi
och behandling.
– Därutöver pågår många kliniska läkemedelsprövningar, just nu sju stycken. Den
kliniska prövningsverksamheten är stor och
sysselsätter fyra sjuksköterskor, berättar
Mikael.
Neurogastroenterologi

Detta område inom gastroenterologin
behandlar mag-tarmkanalens neuromuskulära sjukdomar.
– Området har växt snabbt – först genom
tillkomsten av kliniskt användbara undersökningsmetoder för motorisk och sensorisk
funktion i tarmen, senare också genom förbättrad molekylär och cellulär diagnostik,
berättar Greger Lindberg vid GastroCentrum Medicin.
En stor del av den moderna diagnostiken
inom detta område har utvecklats vid Karolinska Universitetssjukhuset.
– Här finns också en omfattande forskning kring etiologiska och patogenetiska
mekanismer vid inte bara de svårare formerna av neuromuskulär sjukdom i tarmen
som intestinal pseudo-obstruktion, utan
också den stora gruppen patienter med så
kallat funktionell mag-tarmsjukdom, säger
Greger.
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Hanns-Ulrich Marschall

Utredning för transplantation

Per Stål är sektionsansvarig överläkare på
hepatologsektionen.
– Navet i hepatologverksamheten är
utredning och behandling av svårt leversjuka
patienter, med fokus på levertransplantationsutredningar, komplikationer till portal
hypertension, avancerad kolestatisk leversjukdom och handläggning av hepatocellulär cancer (HCC), berättar Per.
Cirka 70–80 patienter utreds årligen
för levertransplantation, där de vanligaste
underliggande diagnoserna är hepatit C och
primär skleroserande kolangit.
– Komplicerad portal hypertension med
blödande varicer, refraktär ascites och hepatorenalt syndrom drabbar de svårast sjuka
cirrospatienterna och är mycket resurskrävande, fortsätter Per.
På Huddinge har nyligen portatryckmätning satts upp på fyslab för att utvärdera
insatt trycksänkande behandling. TIPSverksamheten sker i nära samarbete med
Uppsala.
Hepatocellulär cancer

Den hepatologiska öppenvården är fördelad
på gastromottagningen i Solna och levermottagningen i Huddinge.
– Solna har en stor hepatit C-mottagning
i samverkan med infektionskliniken, och
på Huddinge sköts bland annat de svårast
sjuka cirrospatienterna som kan bli aktuella
för transplantation, samt tumörpatienterna,
säger Per.
HCC-verksamheten har expanderat kraf-

tigt under senare år, med ett inflöde av cirka
50 nya fall årligen.
– Den initiala utredningen vid misstänkt
HCC görs på hepatologen, där tumörbörda,
leverfunktion (Child-Pugh klass), och allmäntillstånd (performance status) avgör
vilken behandling som kan bli aktuell.
Detta beslutas på den multidisciplinära
leverkonferensen, förklarar han.
Om beslutet blir resektion eller radio-frekvensablation tas patienten om hand på kirurgen och planeras för operation eller ablation.
Patienter där man överväger levertransplantation utreds för detta på hepatologen.
– Hos 60–70% av patienterna är tumörbördan för stor för kirurgi eller ablation, och
drygt hälften av dessa kan erbjudas tumörbromsande behandling med kemoembolisering, vilket görs på angiolab på röntgen,
eller Nexavar (sorafenib) som sköts på hepatologmottagningen.
– HCC-verksamheten är ett typexempel på
det multidisciplinära omhändertagandet där
hepatologer, leverkirurger, transplantationskirurger, patologer och radiologer är inblandade
i såväl diagnostik och behandling, säger Per.
Bra samarbete

Hanns-Ulrich Marschall arbetar på Endoskopienheten på Huddinge. Här utförde
man cirka 4 500 undersökningar förra året.
Hanns-Ulrich gör personligen många av de
svårare av dessa.
– Vi har förstås en stor rutinverksamhet
– utredning av misstänkta blödningar, samt
surveillance av ulcerös colit, berättar han.
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Bengt Isaksson

Själv är Hanns-Ulrich specialiserad på
endoskopisk behandling av premaligna,
eller tidigt maligna, förändringar i övre
mag-tarmkanalen – främst i esofagus.
– Vi gör endoskopiska resektioner, och
vi har möjlighet att behandla Barretts med
högfrekvensablation. Dessutom gör vi
många undersökningar med endoskopiskt
ultraljud. Ungefär en tredjedel av dessa är
med punktion av tumörer, framför allt i
pancreas.
Utredning av tumör i pancreas görs ofta
i samverkan med kirurgerna på ERCP-lab.
– Det fungerar utmärkt – vi har ett väldigt bra samarbete med övre abdominell
kirurgi, anser Hanns-Ulrich.
Han påpekar att man vid enheten ganska
ofta – ungefär två gånger i månaden – lägger
en stent i colon på vissa patienter.
– I stället för att få en stomi, kan patienten på det sättet sedan gå till elektiv kirurgi,
förklarar Hanns-Ulrich.
Endoskopisk post-graduatekurs

Hanns-Ulrichs arbete i programkommittén har fokuserat på att arrangera den postgraduatekurs som ges under slutet av veckan
för Gastrodagarna.
– Kursen är utformad så att både nybörjare och de mer erfarna ska kunna få något ut
av den. Vi tänker också visa de flesta endoskopiska ingrepp vi kan genomföra idag. Det
är en stor spännvidd i programmet.
Det är Hanns-Ulrich som lyckats med att
få Thomas Rösch från Tyskland att komma
till Stockholm.
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– Jag känner honom sedan tidigare, och
är mycket glad över att han kan komma,
berättar han.
Volymökning för leverkirurgin

Gastrocentrum Kirurgi är uppdelat i tre
sektioner – övre abdominell kirurgi, nedre
abdominell kirurgi samt akut- och traumakirurgi.
Bengt Isaksson är kirurg och arbetar på
övre abdominell kirurgi.
– Jag ansvarar för leverkirurgin. Vårt
arbetssätt och arbetsinnehåll har exploderat
på flera sätt, berättar Bengt.
Det handlar bl.a. om volym – fortfarande
ökar denna varje år.
– Vi ser också en ökning när det gäller
den multidisciplinära utredningen och
behandlingen när det gäller dessa patienter. Den sker i ett nära samarbete mellan
leverkirurger, hepatologer och transplantationskirurger, fortsätter Bengt.
Han förklarar också att när det gäller just
levertransplantation, så arbetar medarbetarna där också på övre abdominell kirurgi,
och tvärtom.
– Det är alltid en doktor på ”det andra
stället”. Vi arbetar alltså nära tillsammans –
varje dag, förtydligar Bengt.
Sjukdomarna i fokus

Stockholmsregionen har koncentrerat all
leverkirurgisk verksamhet till KS/Huddinge.
– Dessutom samarbetar vi med många
andra sjukhus, framför allt från Mälarda-

len. Det har inneburit att vi fått många fler
patienter, berättar Bengt.
Men det är inte hela förklaringen. Antalet
individer som har behov av leverkirurgi ökar
också – i hela världen.
– Det beror främst på att det idag finns en
säkrare och effektivare behandling, jämfört
med för några år sedan, säger Bengt.
Förra året gjorde man cirka 200 leveroperationer vid Huddinge, och ungefär 50
levertransplantationer. (Läs mer om levertransplantationsverksamheten vid Huddinge
i Gastrokuriren 1/08, reds anm.)
– Många av oss arbetar både med lever
och pancreas m.m. men i själva leverteamet
är vi 4–5 kirurger.
Bengt har också suttit i programkommittén, och har där arbetat med utformandet
av leverprogrammet som SILK har huvudmannaskapet för.
– Mötet ska attrahera så många leverintresserade som möjligt. De rent leverkirurgiska delarna har inte så stort allmänt
intresse – det är sjukdomarna som är intressanta, påpekar Bengt.
Vill öka intresset hos kirurger

Anna Martling, kirurg på Gastrocentrum
Kirurgi, sitter i programkommittén som
kolorektalkirurgisk representant.
– Min uppgift har varit att bevaka och
ansvara för symposier med kolorektal
anknytning – och då särskilt bevaka kirurgiska aspekter, förklarar Anna.
Det sistnämnda är en viktig uppgift, för
man har från SGF velat öka intresset för
Gastrodagarna hos just kirurger.
– Därför har det varit väsentligt att programmet är intressant för båda specialiteterna, påpekar hon.
När vi träffar Anna kommer hon direkt
från en IBD-konferens som är multidisciplinär och telemedicinsk. Där har man just
diskuterat tre fall gemensamt.
– Där möts alltså både medicinare och
kirurger, och det samarbetet fungerar bra,
anser Anna.
Två möten till priset av ett

I år är det dessutom så att Gastrodagarna och
Colorectal Surgery at Karolinska har gemensamt program under en dag – onsdagen 19
maj.
– Under 11 år har vi – dvs. Karolinska,
Ersta sjukhus och Danderyds sjukhus –
ordnat ett möte som heter CRC Surgery at
Karolinska, och som alltid har legat i maj.
Det är ett möte med en stor internationell
fakultet, med 150 deltagare som kommer
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både från Sverige och andra länder i Europa,
förklarar Anna.
När dessa båda möten detta år fusionerar, har man samordnat dem under en dag.
Gastrodagarnas dag 3 sammanfaller med
dag 1 för kirurgernas möte.
– Som delansvariga för dag 3 har vi valt
att lägga tonvikten i programmet på ämnen
som också intresserar såväl kirurger som
medicinare, säger Anna.
Hon förklarar att hon då har utgått från
egna erfarenheter – kliniskt relevanta ämnen
där medicinare och kirurger har gemensamma problemfrågeställningar.
Anmäler man sig till det ena mötet, får
man med det andra på köpet – utan extra
kostnad.
Cancerbehandling

Det var på Solna som man bedrev strålbehandlingsstudierna för rektal cancer på
80-talet.
– Björn Cedermark, som var drivande
för strålstudierna, startade också kvalitetsregistret för CRC. Hans insatser ledde till
ett intresse och fokus för rektal cancer och
koloncancer, berättar Anna.
Arbetet fortsattes av Torbjörn Holm som
bedrivit utveckling och utbildning i kirurgisk teknik för CRC. Idag arbetar också
Anna med detta.
– Det vi främst fokuserar på är att
utveckla behandlingen av koloncancer, liknande den utveckling vi har sett i samband
med rektalcancerkirurgin. Utöver detta är
den stora utmaningen att utveckla och ytterligare centralisera behandlingen av tumörer
som växer över på andra organ.
– Vi bedriver också ett intensivt utvärderings- och forskningsarbete kring tumörer
belägna i ändtarmens nedre del – som ju
fortfarande utgör en behandlingsmässig
utmaning. Forskning och klinik går hand i
hand på dessa områden här på Solna.
Dessutom handlägger man de fall av
CRC som upptäcks i det screeningprogram
som Stockholms läns landsting bedriver för
CRC. (Läs mer om detta i reportage i Gastrokuriren 4/09, reds anm.)
– En punkt på den gemensamma dagen
behandlar just olika aspekter på screeningprogram, tipsar Anna.
GastroCentrum Omvårdnad – ett eget
verksamhetsområde

Sjuksköterska Agneta Bogren är vårdutvecklingschef vid Gastrocentrum Omvårdnad.
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Anna Martling

– Vår organisation är unik. Den finns vad
jag vet ingen annanstans i Sverige, berättar
Agneta.
Hon förklarar att det unika är att det är
tre kliniker, med tre verksamhetschefer, som
samarbetar kring en patients frågeställning
eller sjukdom.
Omvårdnad är ett av perspektiven på
patientens situation tillsammans med medicin och kirurgi.
– Därför behöver omvårdnad organisatoriskt drivas som ett eget verksamhetsområde.
Agnetas arbete i programkommittén har
därför fokuserat på omvårdnad.
– Programmet är vetenskapligt, men vi
har också tillfrågat sjuksköterskor i den kliniska verksamheten.
Studiebesök

På Huddinge har man vad man själva stolt
kallar ”Framtidens vårdavdelning”.
– Den kallas så för att den är byggd för
tänkta framtida behov samt efter Orems
omvårdnadsteori som utgår från att ge
patienten bästa förutsättningar till delaktighet i sin egen vård, förklarar Agneta som
visar oss runt i lokalerna.
– På avdelningen finns bara enkelsalar
med patientnära arbetsstationer för att
personalen ska vara maximalt tillgänglig.
Öppenvård, dagvård och slutenvård är dessutom integrerad på avdelningen.
– En sådan organisation medger en smidigare och flexiblare – och därmed snabbare
– vårdprocess, säger Agneta.

Hon tillägger att man under Gastrodagarna ska arrangera ett studiebesök på avdelningen för dem som är intresserade.
Annika Bergquist berättar att SEGP som
vanligt har sitt eget program, men att programkommittén även har velat integrera
omvårdnadsaspekter i läkarprogrammet.
– Ett exempel på det är nutritionssymposiet, där vi har en sjuksköterska som är
en av föreläsarna, säger Annika.
Ny utdelning från Mag-tarmfonden

För att stärka den vetenskapliga delen av
programmet har man två sessioner med fria
vetenskapliga föredrag, tillägger hon.
– Mag-tarmfonden hade sin första utdelning under Gastrodagarna i Göteborg förra
året. I år är det dags igen: Vi ska dela ut
600 000 kronor.
– För att understryka betydelsen av
svensk gastroenterologisk forskning, har vi
i år lagt den utdelningen lite mer centralt i
programmet, förklarar Annika.
Hon tillägger till sist att man självklart
har ett socialt program, som ska ytterligare
sätta guldkant på dagarna i Stockholm och
hjälpa till att stärka de gastroenterologiska
banden mellan kollegor från rikets alla
hörn.
– Vi har välkomstmottagning på Folkets
Hus, och Gastromiddag på Solsidan, hälsar
Annika avslutningsvis.
Per Lundblad
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Willem M. de Vos

Willem M. de Vos (born 1954) studied Biochemistry and received a cum laude PhD
degree at the University of Groningen that
was partly done at the Max Planck Institute
in Berlin, stayed for a post-doc at the NIRD
(now IFR) in the UK, and became research
manager at NIZO, the research institute
of the Netherlands dairy industry. Here he
established a research group on lactic acid
bacteria and (at the age of 32) became first

Professor of Bacterial Genetics and later
Chair of Microbiology at Wageningen University, where he also served as Director of
the Department of Biomolecular Sciences.
While continuing to chair the Laboratory
of Microbiology his joint NIZO appointment was terminated in 2000 to become
Programme Director Microbial Functionality and Safety at the Wageningen Centre for
Food Sciences, now known as the Top Institute Food and Nutrition, a public-private
Centre of Excellence in the Netherlands. In
2007 he stepped down from that function
as he was elected Finland Distinguished
Professor and he now serves as Professor
Microbiology at Wageningen University
and Professor of Molecular Microbiology
at Helsinki University, where he is also associated senior group leader at the Finnish
Institute for Molecular Medicine.

He has supervised more than 80 PhD
students, published more than 400 peerreviewed papers, and has been involved in
the filing of more than 25 patents or patent
applications. He received several international awards, including FEBS, EMBO
and CEC fellowships, the Rhone Poulenc
Marschall International Dairy Science
Award, and the 2008 Spinoza Award, from
the Netherlands Organization for Scientific
Research (NWO). In 2009 he was elected as
member of the Royal Netherlands Academy
of Sciences and Arts. He serves in various
international scientific advisory boards in
the area of genomics, biotechnology and
food, is co-chairing the Faculty of 1000 on
Food and Industrial Biotechnology, and
is among the ISI highly cited authors in
Microbiology (h factor > 70).

Thomas Rösch

Prof. Dr. Thomas Rösch
Department of Interdisciplinary Endoscopy,
University Hospital Eppendorf, Hamburg,
Germany.
Date of Birth: 5/5 1958, Munich, Germany.
Education: Community School Gebelestralie.
Humanistic Gymnasium (Wilhelmsgymnasium) Munich, Germany Completed; 1977.
Medical Studies: 1977–1984 Technical University of Munich.
Final Examination 1984 (full qualification
as MD).
Thesis: The Conservative Therapy of Fractures of the Lower Limb in Children: Results
of a Retrospective Study in 186 Cases (1986).
Employment: 1985–1995/1995 to 2004.
Resident position/consultant position in the
Department of Internal Medicine II at the
Technical University of Munich (Director:
Prof. M. Classen).
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1993/1995 Qualified as a specialist in internal
medicine/gastroenterologist, 1995 Assistant
and 2001 Full 1995 Assistant Professor of
Medicine of Medicine.
2004–2008 Appointment as Chief of
Endoscopy and Professor of Diagnostic
and Therapeutic Endoscopy at the Charité
Berlin, Campus Virchow Hospital.
Since 10/2008 Director of the Department
of interdisciplinary Endoscopy at UKE
Hamburg.

1992 Awarded the Ludwig-DemlingResearch Stipendium.

Research undertaken with experimental studies on the topic of secretion of pancreatic enzymes, followed by scientific activity
with endoscopy and endosonography in
gastrointestinal diagnostics. Publications
on this topic in journals such as “The New
England Journal of Medicine”, “Gastroenterology”, “Gut”, “Endoscopy”, “Gastrointestinal Endoscopy”, “Scandinavian
Journal of Gastroenterology”, “Deutsche
Medizinische Wochenschrift”, “Zeitschrift
fur Gastroenterologie” etc (230 publications), total impact factor 1 000. Numerous
review articles and more than 1 500 lectures
on these and other endoscopic/gastroenterologic topics. Editor of two books on
endoscopic ultrasonography.

Assistant Editor of the journal Endoscopy
1991–2003 (Editor-in-Chief: Professor Glassen), since 2004 Editor-in-Chief, during this
time rise of impact factor from 1.4 to 6.1.

Organized several scientific congresses and
seminars, e.g. “Endoskopie des Internisten”
(annual), Munich Postgraduate Course on
Gastroenterology and Endoscopy (annual),
Endoscopic Ultrasound Courses, 8th International Symposium on Endoscopic Ultrasonography and Computers in Endoscopy
(1991) etc.

Member of the Boards of the Germans
Society of Gastroenterology (DGVS) and
of its Endoscopic Section. Chairman 2002
and General Secretary 2002–2006 of the
Endoscopic Section of the DGVS. Organisation of the annual meeting of the German
Society in Bonn under the direction of the
President Prof. T. Sauerbruch. Since 2008
member of the organisation board of Endoclub Nord (2009 president), the worldwide
largest endoscopic live demonstration meeting.
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Julia Wendon
Recent publications:
Arterial ammonia and clinical risk factors for
encephalopathy and intracranial hypertension in
acute liver failure. Bernal W, Hall C, Karvellas CJ,
Auzinger G, Sizer E, Wendon J. Hepatology. Hepatology. 2007 Dec;46(6):1844-52

Dr Julia Wendon qualified in 1982 and has
undertaking training in Hepatology and
Intensive Care, now working in a specialist
intensive care unit with particular interest
in liver and pancreato -biliary disease. The
Unit takes patients post Liver transplantation (150/year), decompensated cirrhosis
(150/year) acute liver failure (60–80/year),
liver trauma and complex hepatobiliary
surgery cases.
The Unit has an active teaching and training programme in addition to research. The
research field is broadly translational and
observational. The fields of specific interest
for Dr Wendon are acute liver failure and
management of neurological complications,
cirrhosis and its management, prognostication and functional immune dysfunction as
seen in liver failure.

Percutaneous tracheostomy in patients with severe
liver disease and a high incidence of refractory
coagulopathy: a prospective trial.
Crit Care. 2007;11(5):R110 Auzinger G, O’Callaghan
GP, Bernal W, Sizer E, Wendon JA.
Safety and efficacy of combined use of sildenafil,
bosentan, and iloprost before and after liver transplantation in severe portopulmonary hypertension.
Liver Transpl. 2008 Mar;14(3):287-91. Austin MJ,
McDougall NI, Wendon JA, Sizer E, Knisely AS,
Rela M, Wilson C, Callender ME, O’Grady JG,
Heneghan MA.
Variation in blood ammonia concentration with site
of measurement and evidence of brain and muscle
uptake in patients with acute liver failure. Liver
Int. 2008 Mar;28(3):415-7. Bernal W, Auzinger G,
Sizer E, Wendon J.
Outcome After Wait-Listing For Emergency Liver
Transplantation In Acute Liver Failure: A Single
Centre Experience. Bernal W, Auzinger G, Sizer
E, Heaton N, Rela M, Wendon J, O’Grady J J
Hepatology 2009

Predictors of bacteraemia and mortality in patients
with acute liver failure. Intensive Care Med. Karvellas CJ , McPhail M Cross T , Auzinger G Bernal
W Sizer Kutsogiannis DJ Eltringham I Wendon JA
Bacteremia, acute physiology and chronic health
evaluation II and modified end stage liver disease
are independent predictors of mortality in critically
ill nontransplanted patients with acute on chronic
liver failure.Crit Care Med. Karvellas CJ Pink F ,
McPhail M Austin M Auzinger G Bernal W Sizer E,
Kutsogiannis DJ , Eltringham I Wendon JA
Antoniades CG, Berry PA, Davies ET, Hussain M,
Bernal W, Vergani D, Wendon J.
Reduced monocyte HLA-DR expression: A novel
biomarker of disease severity and outcome in acetaminophen-induced acute liver failure. Hepatology.
2006 Jun 23;44(1):34-43
Lactate as a predictor of survival following paracetamol induced acute liver failure Bernall W, Wyncoll D, Donaldson N, Wendon J Lancet 2002 feb
16;359(9306):295-301
The effect of hypertonic sodium chloride on intracranial pressure in patients with acute liver failure.
Murphy N, Auzinger G, Bernel W, Wendon J.
Hepatology. 2004 Feb;39(2):464-70

Søren Laurberg
Søren Laurberg
Født 1951, læge Århus 1977
Ansættelser:
1977–1980 og 1981–1982: Neurobiologisk afdeling,
Aarhus Universitet
1987: Videnskabelig assistent, St Mark’s Hospital, London
1994: Overlæge, Colorectal Sektion, Århus Universitetshospital
Siden 1998 professor i colorectal kirurgi og eksperimentel kirurgi,
Aarhus Universitet.
Videnskab:
Disputats 1983, Aarhus Universitet, ”Organization and reorganization of afferent system in the rat hippocampus”.
Vejledning:
Afsluttet: 22 ph.d. afhandlinger og disputatser.
Pågående: 14 ph.d./disputatser.
Publikationer: > 200 i internationale, per reviewed + lærebogskapitler + ledere, hovedsagelig indenfor det kolorektale område med
fokus på funktionsforstyrrelser og cancer.
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Medlemskab (udpluk):
Kræftens Bekæmpelses Forskningsudvalg (afsluttet)
Det Frie Forskningsråd
Formand for Det Videnskabelige Udvalg under ESCP
Formand for Det Videnskabelige Udvalg under DCCG (afsluttet)
Hæderspriser:
N.C.Nielsen prisen
Pedersholm Prisen 1996
Odd Fellow Ordenens Forskerpris 2006
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Svenska
Gastrodagarna
Stockholm 2010
Svenska Gastrodagarna
i Stockholm
17–20 maj 2010
&
Colorectal Surgery
at Karolinska Institutet
19–21 maj 2010
Två möten i ett!
– gemensam anmälan,
gemensamt program 19/5

17–20 maj 2010
Folkets Hus, City Conference Center

I samarbete med SEGP

Anmäl dig på www.gastrodagarna.se

P r e l i m i n ä r t

v e t e n s k a p l i g t

Måndag 17 maj
SGF

Onsdag 19 maj
SEGP

13:00–13:05

Välkommen

13:05–13:55

Ulrika Broomé högtidsföreläsning: Treatment of acute fulminant
liver failure
Julia Wendon, London
Moderator: Annika Bergquist

14:05–15:15

Medicinska och kirurgiska
aspekter på kronisk pankreatit
Heiko Witt,
Åke Andren-Sandberg,
Matthias Löhr
Moderator: Matthias Löhr

Omvårdnad för patienter med
gastroenterologiska diagnoser,
ur ett patientperspektiv
Kaisa Fritzell, Lena Oxelmark,
Marie Iwarzon
Moderatorer: Anette Forsell,
Carin Franzén

15:15–15:45

Kaffe, utställning och posters

15:45–17:00

Nutrition, en gastroenterologisk angelägenhet
Olle Ljungqvist,
Pernilla Lagergren,
Mikael Wirén, Hans Törnblom,
Ingvar Bosaeus
Moderatorer: Ingvar Bosaeus,
Mikael Wirén

Omvårdnad vid endoskopisk
undersökning
Lotta Langer, Lena Flodqvist,
Kerstin Langlet
Moderatorer: Agneta Schedin,
Lena Oxelmark

17:10–18:10

Årsmöte SGF

Årsmöte SEGP

18:15 –

Välkomstmottagning Folkets hus

SGF /
Colorectal Surgery

SEGP

08:30–09:30

Fria Föredrag
Moderatorer: Rolf Hultcrantz,
Johan Söderholm

Inflammatorisk tarmsjukdom
– immunologins betydelse för
kliniken
Michael Eberhardsson
Moderatorer: Anette Forsell,
Lena Oxelmark

09:30–10:00

Kaffe, utställning och posters
Franz Bárány högtidsföreläsning: Intestinal microbiota in
health and disease
Willem M.de Vos, Wageningen
Moderator: Greger Lindberg

10:00–10:50

11:00–11:50

12:00–13:00
13:00–13:50
14:00–15:15

15:15–15:45
15:45–17:00

Tisdag 18 maj
08:30–09:30

SGF

SEGP

Fria Föredrag
Moderatorer: Annika Bergquist,
Bodil Ohlson

Att anpassa vården för att
möta patientens behov
Jörgen Tholstrup
Moderatorer: Agneta Bogren,
Carin Franzén

09:30–10:00

Kaffe, utställning och posters

10:00–10:50

Bengt Ihre högtidsföreläsning: Current management of colorectal
dysmotility disorders
Sören Laurberg, Århus
Moderator: Johan Söderholm

11:00–11:50

Lunch, utställning och posters

13:00–14:15

SILK-symposium: ALAT från
1–100
Stergios Kechagias,
Mårten Werner, Rupesh Rajani,
Hans Glaumann
Moderatorer: Annika Bergquist,
Ingalill Friis-Liby

14:20–15:15

Mag-Tarmfonden:
Stipendieföredrag och
utdelning
Moderator:
Henrik Hjortswang

15:15–15:45

Kaffe, utställning och posters

15:45–17:00

När magtarmkanalen går i otakt
Hans Törnblom, Greger
Lindberg, Magnus Simrén
Moderatorer: Hans Törnblom,
Bodil Ohlsson

19:00

Satellitsymposium Schering-Plough en del av MSD
How to use biological markers in IBD in clinical practise?
Daan Hommes, Iris Dotan
Moderator: Henrik Hjortswang
Gastromiddag på Solliden

Torsdag 20 maj
08:30–09:30

Buss till studiebesöken beräknas avgå
från Folkets Hus klockan 13:00 och 14:30.
14:00–17:00

17:10–18:00

Satellitsymposium Schering-Plough en del av MSD
Moving forward in the management of ulcerative colitis
Walter Reinisch
Moderator: Curt Tysk
Lunch, utställning och posters
Postervandring
Betydelsen av sjuksköterskeColorectal cancer screening
interventioner
Sven Törnberg,
Carin Franzén,
Annika Lindblom, Jan Björk,
Lars Börjesson, Anna Martling Susanna Jäghult, Ingrid Ackzell
Moderatorer: Marie Iwarzon,
Moderatorer: Anna Martling,
Lena Oxelmark
Mikael Machado
Kaffe, utställning och posters
Inflammatorisk tarmsjukdom Hur integreras omvårdnads– en uppdatering och presen- forskning i klinisk verksamhet?
tation av nationella riktlinjer
Lars Börjesson, Karin Strigård, Carin Franzén, Marie Iwarzon,
Lena Oxelmark
Ulrika Fagerberg,
Moderatorer: Agneta Bogren,
Erik Hertervig
Anette Forsell
Moderatorer: Erik Hertervig,
Jan Björk

SGF

Satellitsymposium Renapharma-Vifor
Hur vanligt är järnbrist vid IBD?
Ragnar Befrits, Stefan Lindgren
Moderator: Stefan Lindgren

12:00–13:00

p r o g r a m

Framtidens vårdavdelning
Studiebesök 1,
14:00–15:30
Studiebesök 2,
15:30–17:00
K71–73
Karolinska
Universitetssjukhuset i
Huddinge

sen
ongres
k
m
o
ök
ion
format
am bes
r
n
i
g
o
e
r
t
p
s
a
t
e
För sen och detaljera rodagarna.s
t
s
a
www.g

09:30–10:00
10:00–10:50

SEGP

Omvårdnad vid leversjukSILK symposium: Fokala
domar
leverförändringar – praktisk
Tina Norling, Erika Wing,
handläggning
Lisbeth Johansson
Emma Nilsson, Hanne Prytz,
Moderatorer: Eva Berglund,
Hanna Sandberg, Per Stål,
Marie Iwarzon
Nils Albiin
Moderatorer: Rolf Hultcrantz,
Nils Albiin
Kaffe, utställning och posters
Satellitsymposium Abbott
Kan vi förutspå och optimera behandlingsresultat för Crohns
sjukdom?
Jörgen Jahnsen, Bodil Ohlsson
Moderator: Stefan Lindgren

11:00–11:50

Lennart Wehlin högtidsföreläsning: New endoscopic
techniques – relevance in clinical practice?
Thomas Rösch, Berlin
Moderator: Hanns-Ulrich Marschall

11:50–12:00

Avslutning
Johan Söderholm
Lunch att ta med

12:00–13:00

POSTGRADUATEKURS
Torsdag 20 maj
13:30–17:00
Fredag 21 maj
08:30–13:00

Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge
Ansvarig: Hanns-Ulrich Marschall
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MUNTLIGA PRESENTATIONER
ENDOSKOPI
MP-01
Täckta och icke täckta självexpanderande metallstentar är lika
effektiva vid gallvägsstrikturer. Resultat från en randomiserad studie
Ung, K.A.1; Stotzer, P.O.2; Nilsson, Å.3; Gustavsson, M.L.3; Johnsson, E.4
1
Kärnsjukhuset, Medicinkliniken, Skövde, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige; 3Kärnsjukhuset, FOU-centrum, Medicinkliniken, Skövde, Sverige; 4Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Kirurgkliniken, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Självexpanderande metallstent (SEMS) används rutinmässigt
som palliativ behandling av maligna gallvägsstrikturer. Täckta stentar
har introducerats för att undvika tilltäppning av stentet p.g.a tumörinväxt
genom nätet.
Syfte: Att jämföra om täckta respektive icke täckta stentar skiljer sig
åt avseende hur länge de fungerar, effektivitet, hanterbarhet och komplikationer.
Metoder: Patienter med ikterus p.g.a. icke-operabel malignitet randomiserades till täckt eller icke täckt stent före ERCP. Hanaro stentar användes. En forskningssköterska genomförde uppföljningen efter 18h, 48h,
2 veckor och därefter varje månad tills det fanns tecken på att stentet
inte fungerade eller patienten dog. Patienterna rapporterade urin- och
avföringsfärg samt om de hade feber eller buksmärtor. Leverprover och
CRP kontrollerades vid varje kontakt. Tidsåtgång för ERCP´n och komplikationer registrerades. Typ av stent var helt blindad för alla som var
inblandade i uppföljningen.
Resultat: Patienter; [medianålder: 79, (IQR:17år), 42 kvinnor, 29 män,
82% hade gallblåsan kvar]. Det var ingen statistisk skillnad mellan
täckta och icke täckta stentar avseende: hur länge de höll sig öppna;
[median:153 dagar, (IQR:152) jämfört med median:127 dagar, (IQR:126)],
hur länge patienterna levde; [median:154 dagar, (IQR:152) jämfört med
median 157 dagar, (IQR:203)], tidsåtgång för ERCP´n; [median:30 min
(IQR:18) jämfört med median: 30 min (IQR:22)]. Åttiosju procent dog
med fungerande täckt stent och 83% med icke täckt stent. Två tidiga
komplikationer uppträdde (sepsis och pancreatit), båda i gruppen med
täckt stent. Det var ingen statistisk skillnad i sänkningen av bilirubin eller
CRP efter stentinläggingen.
Diskussion: Både täckta och icke täckta SEMS är effektiva genom att de
avlastar ikterus snabbt och under lång tid, har låg komplikationsfrekvens
och är lätta att lägga. Eftersom det inte är någon kliniskt signifikant skillnad mellan täckta och icke täckta SEMS bör det billigaste alternativet
användas.
MP-02
Utvärdering av SpyGlass cholangioskopi vid primär skleroserande
cholangit (PSC)
Arnelo, U.; Bergquist, A.
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum, Stockholm,
Sverige
Bakgrund: Patienter med primär skleroserande cholangit (PSC) utvecklar i
30% dominanta symptomgivande strikturer i gallvägarna. Att skilja mellan
en malign och inflammatorisk striktur vid PSC är mycket svårt. Spyglass
cholangioskopi är en teknik som möjliggör endoskopi av gallvägar med
möjlighet till riktade biopsier.
Mål: Målet med den aktuella studien var att systematiskt utvärdera värdet
av Spyglass cholagioskopi vid PSC.
Metod: Tjugo patienter med suspekt eller säkerställd PSC som remitterades till ERCP under perioden aug 2008-nov 2009 inkluderades och
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genomgick spyglass undersökning i tillägg till konventionell ERCP. Indikationen, utfall av ERCP/spyglass, endoskopisk och cytologisk/histologisk
diagnos och komplikationer registrerades i ett särskilt protokoll.
Resultat: Indikationen för ERCP var dominant striktur där malignitet inte
kunde utslutas(n=12), ikterus (n=8) och suspekt PSC (n=1). Hos en
patient med striktur på MRCP kunde strikturen inte återfinnas vid ERCP
och en annan patient med suspekt PSC visade sig ha en stengata i
choledochus utan underliggande PSC. Hos övriga PSC patienter (n=19)
kunde man nå, borsta och inspektera strikturen. Hos 79% (15/19) kunde
strikturen passeras med cholangioskopet utan föregående dilatation.
Undersökaren skattade spyglassundersökningen som lyckad hos 19
patienter, godkänd hos en och icke godkänd hos en patient. 14 patienter
hade strikurer i ductus choledochus eller hepaticus communis, 4 i ductus
hepaticus sin/dx och 4 patienter i segmentella gallgångar. 57% av PSC
patienterna uppvisade en välavgränsad fibrotisk ring motsvarande en
mycket kort striktur som i alla fall lätt kunde dilateras. Den endoskopiska
bilden ingav misstanke om malignitet hos 3 patienter men ingen av dem
hade dysplasi i borstprov från området. Två av patienterna hade höggradig
dysplasi i borsprovet vilket i båda fallen konfirmerades i riktade biopsier.
29% drabbades av någon form av ingreppsrelaterad komplikation; mild
pancreatit (n=4), cholecystit (n=2), ingen fick bakteriell cholangit.
Slutsats: Spyglass är nästan alltid möjlig att genomföra med hög kvalitet
vid PSC trots det strikturerade gallträdet. Strikturer upp till segmentnivå
kan evalueras. En välavgränsad fibrotisk ringstriktur är ett vanligt fynd i
gallvägarna vid PSC. Spyglass är ett bra hjälpmedel för att nå och dilatera
proximala strikturer där konventionell ERCP inte lyckas men med en ökad
komplikationsrisk.
MP-03
Konfokal laserendomikroskopi, ny teknik inom intraduktal diagnostik
i gall- och pankreasgång
Löhr, M.; Swahn, F.; Enochsson, L.; Arnelo, U.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum Kirurgi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Oklara strikturer i gallgång och pankreasgång kan i en del fall
vara ytterst svåra att differentiera mellan benigna och maligna. Konfokal
laserendomikroskopi (KLE) är en nytt diagnostiskt instrument som tillåter
intraduktal undersökning med in-vivo real time mikroskopi. På Karolinska
har man haft tillgång till prob-baserad KLE (Cellvizio-GI Systems, Mauna
Kea Technologies) i kliniskt bruk sedan september 2008. Vi vill presentera en konsekutiv serie av de patientfall vi undersökt från starten t.o.m.
maj 2009.
Metod: Tolv patienter (5 män/7 kv, medianålder 64 år) undersöktes med
KLE (8 gallgång, 4 pankreasgång) i kombination med peroral intraduktal
skopi (SpyGlass Systems, Boston Scientific). Intraduktalt okulärt riktade
biopsier (SpyBite) och borstcytologi erhölls vid samma tillfälle och plats i
gången. Varje KLE undersökning spelades in och granskades i efterhand
blindat av erfarna gastroenterologer.
Resultat: Två av tre kolangiocarcinom och tre av tre IPMN patienter kunde
identifieras med hjälp av KLE. Fem oklara strikturer kunde avskrivas efter
att ha diagnostiseras som icke maligna enligt KLE, histologi och radiologi
med uppföljning på 6 månader (PSC=2, konkrementorsakad striktur=1,
kronisk pankreatit=1, kolangit=1). En patient med kronisk pankreatit och
cystbildning bedömdes ha normal gångutseende.
Slutsats: Prob-baserad KLE är ett kompletterande diagnostiskt instrument
som expanderar möjligheterna till att få real-time in vivo mikroskopi i gallgång och pankreasgång. Två indikationer framstår som tydligast: oklara
strikturer och premaligna intraduktala neoplasier i pankreasgången.
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MP-04
Musmodeller för bukspottkörtelcancer
(pancreatic ductal adenocarcinom, PDAC)
Heuchel, R.1; Lu, Y.M.1; Kleiter, I.2; Hagman, B.1; Löhr, M.3
1
Karolinska Univesitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, Kir, Stockholm, Sverige;
2
Universitetet Regensburg, Neurologi, Regensburg, Germany; 3Karolinska
Univesitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Bukspottkörtelcancer är på fjärde plats angående cancerrelaterade dödsfall. Denna situation har inte förändrats under de senaste trettio
åren och beror främst på sen diagnos och nästan fullständig resistens
mot behandling. Motståndet mot kemoterapi baseras huvudsakligen på
den dominerande stromal / fibrotisk komponent (desmoplasi) som är
ett huvudkännetecken för PDAC och utgör oftast mer än 50 procent av
tumörvävnaden. Nyligen har det utvecklats flera genetiska musmodeller av mänsklig PDAC. Dessa använder samma mutationer som finns i
PDAC patienter, nämligen onkogena former av Kras, p16Ink4A (Cdkn2a)
och p53. Dessa modeller har många likheter med mänsklig PDAC: 1)
en gradvis utveckling genom preneoplastika stadier (PanIN), 2) liknande
metastatiska mönster (lever, lungor etc), 3) cancerrelaterad kakexi och
kemoterapi resistens mot gemcitabine (Gemzar) behandling.
Metoder och syfte: Vi har etablerat tre olika PDAC musmodeller som
bygger på pankreasspecific uttryck för följande onkogena allelerna: 1)
KrasG12D, 2) KrasG12D + Trp53R172H, 3) KrasG12D) + Cdkn2a-KO.
Dessa möss kommer att användas i en preklinisk plattform för att testa
nya anti-stromala och/eller cytostatika föreningar som har funnits vara
effektiva i vår 3D in vitro-modell (stroma-innehållande minitumörer). Dessutom har vi kombinerat KrasG12D möss med 1) Smad7 KO (negativ
modulator av TGF-beta-signalering) för att undersöka TGF-beta tidiga proinflammatoriska kontra tumorsuppressiva effekter på PDAC utveckling,
2) tomato-möss (pankreasspecifik uttryck för det röd fluorescerande proteinet ”Tomato”) för att undersöka metastasbildning, epitel mesenkymal
omvandling och cirkulerande cancer-(stam)-celler i blodet.

MP-06
Erytropoetisk Protoporfyri i Sverige
Wahlin, S.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Erytropoetisk protoporfyri (EPP) är en ärftlig porfyriform som
orsakas av bristfällig funktion i hemsyntesens sista enzym, ferrokelatas.
Vid EPP ackumuleras protoporfyrin, en hydrofob molekyl som orsakar en
smärtsam ljusöverkänslighet och hos några också leversjukdom. Hela
den svenska EPP-populationen har aldrig tidigare sammanställts.
Metod: I en tvärsnittsstudie av den svenska EPP-populationen 2008
samlades demografiska, genetiska, biokemiska och kliniska karakteristika. Studien använde ett omfattande frågeformulär till patienterna och
samlade blodprover som analyserades centralt.
Resultat: Prevalensen i Sverige var 2008 1:180 000. Den vanligaste
debutåldern för besvär var det första levnadsåret men den genomsnittliga ålder vid diagnos var 22 år, en diagnosfördröjning som hade
ökat under 2000-talet. Sjukdomen påverkar starkt livskvaliteten men
effektiva besvärslindrande behandlingar saknas. Den inter-individuella
spridningen av protoporfyrin-nivåer var stor men den intra-individuella
spridningen begränsad. D-vitaminbrist sågs hos en majoritet och förändringar i erytrocyt-parametrar och järnmetabolism var vanligt. Var fjärde
uppvisade stegrade leverprover och var femte hade diagnostiserats med
gallstenssjukdom.
Slutsatser: Den markanta fördröjningen mellan symptomdebut och
diagnos talar för ett behov av ökad kunskap och medvetenhet om EPP.
Störd erytropoes, tecken på järnbrist, låga D-vitaminnivåer och stegrade
leverprover liksom gallstenssjukdom är vanligt vid EPP. Bättre symptomlindrande behandlingar behövs. I avsaknad på prognostiska markörer för
att förutse allvarlig leversjukdom, kan leverpåverkan vid EPP monitoreras
men inte förebyggas.

NUTRITION
MP-05
Differential incretin effects of GIP and GLP-1 on gastric emptying,
appetite, and insulin-glucose homeostasis
Hellström, P.1; Edholm, T.2; Degerblad, M.3; Grybäck, P.J.4; Hilsted, L.5; Holst,
J.J.6; Jacobsson, H.4; Efendic, S.3; Schmidt, P.T.7
1
Akademiska sjukhuset, Specialmedicin/Gastro, Uppsala, Sverige; 2Karolinska
Solna, Gastromedicin, Stockholm, Sverige; 3Karolinska Solna, Klin för Endokrinologi, Stockholm, Sverige; 4Karolinska Solna, Enheten för Nuklearmedicin,
Stockholm, Sverige; 5Køpenhavs Universitet, Rigshospitalet, Klinisk kemi,
København, Denmark; 6Køpenhavns Universitet, Medicinska vetenskaper,
København, Denmark; 7Karolinska Solna, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige
Objective: To elucidate the relationship between effects of GIP and GLP-1
on gastric emptying and appetite after a mixed meal, and their effects on
insulin secretion and glucose disposal in humans.
Design: Randomised crossover single-blinded phase 1 study.
Setting: University hospital research unit.
Subjects: 15 healthy volunteers aged 29.7 ±3.1 yrs, BMI 23.0 ±0.6 kg/m2.
Interventions: GIP (2 or 5 pmol/kg.min, n =9), GLP-1 (0.75 pmol/kg.min,
n =6) or NaCl for 180 min with intake of a radionuclide-labelled omelette
(310 kcal). Blood was analyzed for GIP, GLP-1, glucagon, C-peptide, PYY
and ghrelin. Main outcome measures: Gastric emptying rate, insulinogenic
index, hunger, satiety, desire to eat, and prospective consumption.
Results: GIP 2 and 5 pmol/kg.min decreased gastric half-emptying time,
from 128.5 ±34.0 min in controls to 93.3 ±6.3 and 85.2 ±11.0 min
(p<0.05). GIP 5 pmol/kg.min decreased postprandial glucose (p <0.001)
and insulin (p <0.05), albeit increased insulinogenic index. GIP had no
effects on hunger, desire to eat, satiety or prospective consumption. GLP-1
0.75 pmol/kg.min increased half-emptying time from 76.6 ±7.6 min to
329.4 ±71.6 (p <0.01). GLP-1 decreased plasma glucose and insulin
(both p <0.05-0.001), but increased insulinogenic index markedly. Also,
hunger, desire to eat and prospective consumption were decreased (p
<0.05), and satiety borderline increased (p <0.06).
Conclusions: The potency of GIP as incretin after a mixed meal is verified, but differs from that of GLP-1, as GIP exerts no inhibition on gastric
emptying, while GLP-1 exerts its incretin effect in conjunction with a strong
inhibition of gastric emptying.
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MP-07
Klinisk betydelse av serumgallsyror efter hög-dos behandling med
ursodeoxycholsyra hos patienter med primär skleroserande kolangit
Sinakos, E.1; Marschall, H.U.2; Kowdley, K.V.3; Befeler, A.4; Keach, J.1; Lindor, K.1
1
Mayo Clinic, Dept. of Gastroenterology and Hepatology, Rochester, MN,
United States; 2Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum
K63, Stockholm, Sverige; 3Virginia Mason, Benaroya Research Institute,
Seattle, WA, United States; 4Saint Louis University School of Medicine,,
Division of Gastroenterology and Hepatology, Saint Louis, MO, United
States
Bakgrund: Hög-dos behandling med ursodeoxycholsyra (UDCA; 28-30mg/
kg/dag)) förbättrar leverbiokemi hos patienter med primär skleroserande
kolangit (PSC), men påverkar inte överlevnad och är förknippat med ökat
antal allvarliga biverkningar. Höga doser UDCA spekuleras kunna orsaka
oönskade effekter genom ändrad gallsyresammansättning.
Metoder: Vi bestämde serum gallsyresammansättningen hos 56 patienter
med PSC inkluderade i en randomiserad, dubbelblind studie med högdos
UDCA jämfört med placebo (MAYO-NIH). Serumprover erhölls vid baseline
och vid slutet av behandlingen och analyserades med hjälp av isotopdilutions gas kromatografi-mass spektrometri (GCMS).
Resultat: Patienternas medelålder var 42,1 ± 12,1 år. 59% var män, och
93% av patienterna hade samtidig inflammatorisk tarmsjukdom. Medianvärdet av Mayo risk score vid inklusion var 0,015 [(-1,05) -1,8]. Den
genomsnittliga förändringar i nivåer av UDCA (16,86 vs 0,05 µmol/L) och
total gallsyror (17,21 vs -0,55 µmol/L) efter behandlingen var signifikant
högre i UDCA-gruppen (n = 29) än i placebogruppen (n = 27) jämfört
med utgångsläget (p <0,0001). Inga betydande förändringar upptäcktes
av cholsyra (CA), deoxycholsyra (DCA) och chenodeoxycholsyra (CDCA).
Däremot ökade lithocolsyra (LCA) markant (0,22 vs 0,01 µmol/L) i UDCAgruppen jämfört med placebo (p = 0,001). Kvinnor och äldre patienter tenderade att ha större ökning av LCA-värdet, medan patienter med
kolektomi (n = 7) tenderade att ha mindre LCA-ökning (0,10 vs 0,26
µmol/L) jämfört med dem utan kolektomi (p = 0,24). Patienter (n = 9) i
UDCA gruppen som nått kliniska endpoints tenderar att ha större ökning
gallsyrenivåer efter behandling (34,99 vs 9,21 µmol/L) jämfört med dem
som inte progredierade (p = 0,08).
Slutsats: Hög-dos UDCA-behandling hos PSC patienter leder till en kraftig
UDCA anrikning och betydande expansion av den totala serum gallsyrepoolen inklusive LCA. Dessa gallsyror kan spela en kausal roll av det
ökade antalet allvarliga biverkningar som ses i högdos-UDCA gruppen.
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FUNKTIONELLA MAG-TARMSJUKDOMAR
MP-08
A3309 – en selektiv hämmare av IBAT (Ileal Bile Acid Transporter)
för behandling av patienter med kronisk förstoppning
Simrén, M.1; Abrahamsson, H.1; Bajor, A.1; Graffner, H.2
1
SU/Sahlgrenska, Medicinkliniken, Göteborg, Sweden; 2Albireo, Göteborg,
Sweden
Bakgrund: A3309 är en potent och selektiv hämmare av IBAT och hämmar
dosberoende åter-absorptionen av gallsalter i distala ileum. Detta resulterar i en ökad koncentration av gallsalter i colon vilket stimulerar sekretion och motilitet. Ändamålet med denna kliniska studie är att studera
biverkningsmönstret samt farmakokinetiska och farmakodynamiska
parametrar vid behandling med A3309 samt att utvärdera effekten på
förstoppningsvariabler.
Metod: Randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie med
A3309 p.o i ett prospektiv doseskalerande schema till patienter med
kronisk förstoppning, definierade med modifierade Rom II kriterier. Trettio
patienter inkluderades (0.1, 0.3, 1, 3 eller 10 mg eller placebo med 14
dagars behandlingstid; 5 patienter i varje grupp). Colon transit mättes
med röntgenologisk metod vid inklusion samt efter 14 dagars behandling. Antal tarmtömningar, avföringsform/konsistens (mätt med Bristol
Stool Form Scale) samt mag-tarmsymptom noterades i patientdagbok.
Gallsaltomsättningen värderades med 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one (C4).
Resultat: Trettio patienter (medelålder 62 år; 23 kvinnor) inkluderades.
Behandling med A3309 gav inte upphov till några allvarliga biverkningar
(”SAEs”) och tolerades väl av patienterna. Systemexpositionen av A3309
var mycket låg (picomolar nivå) och förändringarna i C4 indikerar en dosberoende hämning av åter-resorptionen (p<0.01) av gallsalter. Trend analys
för ökad dos visar signifikant ändring i colon transit (p<0.05) och signifikant ökning av spontana tarmtömningar (p<0.05). Andra variabler såsom
avföringskonsistens och tid till första tarmtömning ändrades i positiv riktning. Inga förändringar noterades vad avser generella mag-tarmsymptom.
Placebo (n=5) A3309 10 mg (n=5)
Ändring i colontransit (medelvärde, dagar)

- 0.2

- 2.0

Ökning av spontana tarmtömningar/vecka (medelvärde)

0.6

3.3

Ändring i tarmkonsistens (medelvärde, BSFS)

- 0.28

+ 0.81

Tid till första tarmtömning vid studiestart (medelvärde, tim) 45.3

10.2

Slutsats: A3309, en selektiv hämmare av IBAT, tolererades väl och inga
allvarliga biverkningar rapporterades i denna studie på patienter med
kronisk förstoppning. Klara signaler identifierades avseende colon transit
och tarmtömningsvariabler. A3309 värderas f.n. i en IIb studie i kronisk
förstoppning.
MP-09
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för irritable bowel syndrom
Ljótsson, B1; Falk, L.2; Hedman, E.3; Lindfors, P.4; Rück, C.3; Hursti, T.5; Andréewitch, S.6; Jansson, L.2; Lindefors, N.3; Andersson, G.7
1
Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Internetpsykiatrienheten, M46, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 141 86
Stockholm, Sverige; 2Psykiatri Sydväst, Internetpsykiatrienheten, Stockholm,
Sverige; 3Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Stockholm, Sverige; 4Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Medicinmottagningen, Stockholm, Sverige; 5Uppsala universitet, Institutionen för psykologi,
Uppsala, Sverige; 6Psykiatri Nordväst, Ångestenheten, Stockholm, Sverige;
7
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande,
Linköping, Sverige
Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) är idag en av de vanligast diagnostiserade medicinska problemen med en prevalens omkring 10 %.
Sjukdomen medför stort lidande och hög sjukvårdskonsumtion. Trots
att det finns indikationer på att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara
effektiv vid IBS erbjuda dessa patienter sällan sådan hjälp. Internetförmedlad KBT har i flera studier visat sig vara effektivt för såväl somatiska
som psykiska problem. Skulle internetförmedlad KBT även vara effektivt
vid IBS skulle denna patient lättare kunna få tillgång till evidensbaserad
psykologisk behandling.
Metod: Denna studie var en randomiserad kontrollerad studie med syfte
att undersöka om internetförmedlad KBT är en effektiv behandling av
IBS. Deltagarna (n=85) anmälde sig själva till studien och slumpades till
behandlingsgrupp (n=42) eller kontrollgrupp (n=43). Behandlingsgruppen genomgick tio veckors internetbehandling. Utfallsmåtten var: IBSspecifik symtombelastning (4 veckors symtomdagbok och GSRS-IBS),
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IBS-relaterad livskvalitet (IBS-QOL), upptagenhet vid symtom (VSI) och
allmän funktion (Sheehan disability scales och MADRS-S). Analyser av
resultaten gjordes utifrån både completers analys och intent to treat (ITT)
analys med last observation carried forward.
Resultat: Resultaten visade att behandlingsgruppen förbättrades signifikant över tid jämfört med kontrollgruppen för samtliga utfallsmått, både
utifrån completers och ITT-analyser. Efter behandlingarna rapporterade
deltagarna i behandlingsgruppen en genomsnittlig sänkning av IBS-symtom med 42% medan kontrollgruppen rapporterade en ökning med 12%.
Mellangruppseffektstorlekarna (Cohen’s d) på de viktiga utfallsmåtten
GSRS-IBS och IBS-QOL var stora, 1.21 resp 0.93.
Slutsats: Slutsatsen är att denna internetadministrerade KBT-baserade
självhjälpsmanual med terapeutstöd via e-post, kan vara en effektiv
behandling av IBS. Vidare forskning behövs för att replikera resultaten
och avgöra om de är en effekt av de faktiska behandlingsinterventioner
som användes.

GASTROINTESTINAL CANCER
MP-10
Divertikelsjukdom och koloncancer
– en landsomfattande fall-kontrollstudie
Granlund, J.1; Svensson, T.2; Granath, F.2; Hjern, F.3; Ekbom, A.2; Blomqvist,
P.2; Thelin Schmidt, P.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Gastroenterologi, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Klinisk epidemiologi, Stockholm, Sverige; 3Danderyds sjukhus, Inst. för kliniska vetenskaper, kirurgi,
Stockholm, Sverige
Bakgrund: Koloncancer och divertikelsjukdom delar flera karakteristika
men det är fortfarande oklart om det föreligger något samband dem
emellan. Vi studerade risken att utvecklar koloncancer efter inläggning
på sjukhus för divertikelsjukdom.
Metod: Landsomfattande fall-kontrollstudie. Samtliga 41 037 patienter med koloncancer 1992-2006 i Cancerregistret inkluderades. Fallen
ålder- och könsmatchades med två kontroller vardera. Genom Patientregistret identifierades de fall och kontroller som varit inneliggande på
sjukhus för divertikelsjukdom. Oddsratios (OR) och konfidensintervall (KI)
beräknades för risken att erhålla cancerdiagnos efter divertikelsjukdom.
Koloncancer- och total mortalitet jämfördes mellan patienter med och
utan divertikelsjukdom.
Resultat: Inom de första 6 månaderna efter en inläggning för divertikelsjukdom var OR för koloncancer 22.75 (14,06-36,82), 31,49 (19,0052,21) och 25,34 (16,72-38,39) år 1992-1996, 1997-2001 respektive
2002-2006. Mellan 7-12 månader efter utskrivning var OR 1,67 (0,883,18), 2,18 (1,21-3,93) och 5,33 (2,48-11,47). Efter 12 månader fanns
det ingen ökad risk. Antalet inläggningar för divertikelsjukdom påverkade
inte resultaten. Koloncancer- och total mortalitet skiljde inte mellan
patienter med och utan divertikelsjukdom.
Slutsats: Divertikelsjukdom (divertikulit) ökar ej risken för koloncancer.
Tidigare divertikelsjukdom påverkar inte dödligheten i koloncancer. Den
ökade risken de första 12 månaderna efter diagnos med divertikelsjukdom beror troligen på upptäcktsbias och till viss del felklassificering.
Undersökning av kolon rekommenderas efter förstågångsinsjuknande i
symtomatisk divertikelsjukdom.

INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM
MP-11
IBD och mikroskopisk colit i Uppsalaregionen.
Epidemiologi, medicinsk och kirurgisk behandling
Rönnblom, A.1; Holmquist, L.2; Lucas, S.2; Åkerberg, L.3; Nielsen, A.4; Larsson,
M.4; Sjöberg, D.5; Holmström, T.6; Ekbom, A.7
1
Akademiska sjukhuset, Magtarmmottagningen, Uppsala, Sverige; 2Akademiska barnsjukhuset, Gastromott, Uppsala, Sverige; 3Enköpings lasarett,
Medicinmottagningen, Enköping, Sverige; 4Mälarsjukhuset, Medicinmottagningen, Eskilstuna, Sverige; 5Falu lasarett, Medicinmottagningen, Falun,
Sverige; 6Centrallasarettet, Medicinmottagningen, Mariehamn, Finland; 7KI,
Epidemiologi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Både introduktionen av biologiska läkemedel och den ökade
användningen av traditionella immunhämmade farmaka gör det angeläget
att studera effekterna av detta, inte bara i selekterade patientmaterial,
utan även i allmän klinisk praxis. För att kunna utvärdera detta är det

19

abstrakt gastrodagarna

angeläget att den studerade patientgruppen är väldefinerad, och ett sätt
att göra detta är att begränsa studien till nyinsjuknade fall som följs under
en definerad tidsrymd. En sådan studie har startat i Uppsalaregionen och
en preliminär rapport redovisas här.
Metod: Efter att ha provat ut ett fungerande arbetssätt som en pilotstudie i Uppsala län 2005-2006 erbjöds alla sjukhus i regionen att deltaga
i studien. Den studerade bakgrundspopulationen består av ca 657 000
individer. Under åren 2007-2009 har alla nydiagnstosticerade fall registrerats och beskrivits utifrån förutbestämda variabler. Spontanrapportering
från kollegor, granskning av skopirapporter och i vissa fall systematisk
kontroll av varje mottagningsbesök har använts för att hitta de nya fallen.
Resultat: I dagsläget har sammanlagt 923 nya fall inrapporterats (440
fall av ulcerös colit, 220 Mb Crohn, 12 obestämd colit, 150 collagen colit
och 101 lymfocytär colit). För åren 2007 och 2008 var den genomsnittliga incidensen av ulcerös colit 19,2 och för Mb Crohn 9,5 nya fall per
100 000 innevånare. Under det första sjukdomsåret kom bl a följande
behandlingsmetoder att användas;
Antimetaboliter

biologiska läkemedel

colectomi resp tarmresek

ulcerös colit

13,1%

3,8%

1,3%

Crohn

41,2%

7,1%

14,3%

Slutsats: Incidensen av ulcerös colit och Mb Crohn var högre än i tidigare
rapporter från Sverige och variationen mellan sjukhusen liten, men fler
mikroskopiska coliter borde ha diagnosticerats. Användningen av antimetaboliter var hög särskilt vid Crohns sjukdom och behovet av biologiska
läkemedel måttligt. Colectomifrekvensen vid UC var låg medan behovet
av tarmresektion vid Mb Crohn var det som numera brukar rapporteras.
MP-12
Identifiering av mekanismer för anti-TNF-α behandling hos patienter
med inflammatoriska mag-tarmsjukdomar (IBD)
Öhman, L.; Isaksson, S.; Hezaveh, R.; Sjövall, H.; Strid, H.
Sahlgrenska Sjukhuset, Medicin kliniken, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Behandling av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar
med antikroppar mot den proinflammatoriska cytokinen TNF-α har ökat
dramatisk under de senare åren. Trots detta är de exakta mekanismerna
för anti-TNF-α antikropps behandling inte klarlagda. Målsättningen med
denna studie är därför att in vitro utreda de mekanismer som kan förklara
behandlingseffekterna av anti-TNF-α antikroppsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom.
Metod: Blodprov från 5 patienter (3 kvinnor, ålder 29 ± 8,1) med aktiv
ulcerös kolit analyserades. Mononukleära blod celler (PBMC) stimulerades
polyklonalt (CD3/CD28) med eller utan tillsatts av anti-TNF-α antikropparna infliximab och adalimumab (1µg/ml). T cellers fenotyp analyserades
med flödescytometri. Utsöndring av cytokiner i cellodlingen mättes med
ELISA, dessutom analyserades thymidine-inmärkta T cellers förmåga att
proliferera.
Resultat: T cellernas förmåga att proliferera efter polyklonal stimulering
minskade markant i närvaro av infliximab (42,3±32,8 % P=0,043) och
adalimumab (47,1±41,4 % P=0,043). Den minskade proliferationsförmågan åtföljdes av ett minskat CD25 (IL-2 receptor) uttryck på både CD4+T
celler (CD3; 94,4±5,5, CD3/infliximab; 86,3±9,2, P= 0,042, CD3/adalimumab; 86,1±10,3, P=0,043 (%)) och CD8+ T celler (CD3; 87,9 ±12,3,
CD3/infliximab; 62,8±10,5, P=0,042, CD3/adalimumab; 64,6±11,9,
P=0,042 (%)). Utsöndringen av IFN-γ minskade i närvaro av både infliximab
(42,7±21,2 % P=0,042) och adalimumab (42,7±9,5 % P=0,042). Frekvensen av FOXP3+ regulatoriska T celler ökade inte i närvaro av anti-TNF-α
antikroppar. Närvaro av anti-TNF-α antikroppar i PBMC kulturen orsakade
inte heller apoptos hos T cellerna, då frekvensen 7AAD-annexin- T celler
var jämförbar vid de olika stimuleringsalternativen.
Slutsats: Närvaro av anti-TNF-α antikroppar minskar aktiverade T cellers
förmåga att proliferera. Våra data tyder på att den förändrade proliferationsförmågan beror av minskat uttryck av IL-2 receptorn och inte av en
ökad celldöd eller induktion av regulatoriska T celler.
MP-13
Tio års erfarenhet av behandling med infliximab vid inflammatorisk
tarmsjukdom på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Befrits, R.; Bark, L.Å.; Lördal, M.; Törnblom, H.; Storlåhls, A.; Olsson, A.;
Schedin, A.; Björk, J.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
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Bakgrund: Närmare 3500 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD) behandlas vid Gastrocentrum Medicin. Under senare år har biologisk behandling med TNF antikroppar intagit en central roll för patienter
som inte svarat på annan farmakologisk behandling och där kirurgi inte
varit aktuellt.
Metod: Att redovisa samtliga IBD-patienter som erhållit infliximab (IFX)
under de senaste 10 åren beträffande effekt och säkerhet samt bibehållet
behandlingssvar, kirurgi och mortalitet.
Resultat: 340 patienter (M/K 202/138, CD/UC 240/100) har behandlats med IFX sedan 1999. Ålder vid infusionsstart 36 år (16-74). Antal
infusioner 3117 i medeltal 9 (1-57). Lindriga/måttliga/allvarliga infusionsreaktioner inträffade i 9% / 6% / 2% av patienterna. Inga opportunistiska
infektioner registrerades. 5 fall av Herpes Zoster. 13 dödsfall (6 maligniteter), 11 av dessa avled i medeltal 33 mån efter sista inf. 2 patienter avled
3 respektive 4 mån efter sista infusionen. 67/340 (20%) opererades. 118
patienter (M/K 81/37, CD/UC 98/20) har erhållit underhållsbehandling
(definition > 1 år) i medeltal 44 mån (12- 130). Antal infusioner 2397
(7-57). Tillfällig dosökning 10/118 (9%). Immunosuppression eller steroider vid behandlingsstart hos 66% respektive 58% och vid senaste infusion
hos 52% respektive 12%. 7/118 (6%) opererades. 43/118 patienter
har avbrutit behandlingen; 12 i remission / egen begäran, 6 pga biverkningar,14 loss of respons (LoR) varav 4 opererats och 4 bytt till Humira,
1 cancer, 2 dålig compliance varav 1 opererades och 8 flyttat. 2 dödsfall
(1 lungcancer, 1 postop sepsis > 2 år efter sista infusionen).
Slutsats: Omkring 10 % av IBD populationen har behandlats med IFX
under tiden 1999 -2009. 13 dödsfall har inträffat, i medeltal 3 år efter
sista infliximabinfusionen. En dryg tredjedel har fått underhållsbehandling.
I denna grupp sågs LoR i 10% och 5% avbröt pga biverkningar.75/118
(64%) har bibehållit sitt kliniska svar. Steroider kunde utsättas hos flertalet. Av underhållsbehandlade patienter, följda i medeltal 4 år, har 6%
opererats med intestinal resektion.
MP-14
Crohns sjukdom vid primär skleroserande cholangit: kliniska karakteristika och risken för kolorektal cancer och dysplasi
Lindström, L.1; Lapidus, A.2; Bergquist, A.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Ersta Sjukhus, Magtarmcentrum, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Patienter med primär skleroserande cholangit (PSC) och samtidig ulcerös kolit, har en hög risk för utveckling av kolorektala maligniteter.
Ett fåtal av PSC patienterna diagnostiseras dock med Crohns sjukdom
(CD) i tjocktarmen. Syftet med vår studie var att karakterisera CD vid PSC
och undersöka risken för utveckling av kolorektal cancer och dysplasi.
Metod: Alla patienter med samtidig diagnos PSC och CD på Karolinska
Universitetsjukhuset, mellan 1990-99 inkluderades i studien. Patienterna
matchades för ålder och sjukdomsduration med två leverfriska kontroller
med CD i tjocktarmen (i fyra fall kunde bara en kontroll identifieras). Vi
exkluderade patienter som ej genomgått koloskopi eller där inga journaler
kunnat inhämtas. Information från journaler avseende tarmsjukdomens
aktivitet och utbredning, medicinsk behandling, endoskopisk bild, histologisk bild, kirurgi och förekomst av kolorektal dysplasi och cancer
inhämtades.
Resultat: Tjugonio PSC-CD och 49 patienter med CD i tjocktarmen utan
PSC inkluderades i studien. De viktigaste reultaten redovisas i tabell 1.
Tabell 1.
PSC-CD (n=29)

Crohnkolit utan PSC (n=49)

p-värde

Manligt kön

62% (18/29)

49% (24/49)

ns

Rökning

15% (4/27)

48% (23/44)

p<0.001

Fistlar

3% (1/29)

32% (14/44)

p=0.003

Strikturer

7% (2/27)

29% (13/44)

p=0.06

Tarmresektion

17% (5/29)

41% (20/49)

p<0.01

Förekomst av granulom

24% (7/23)

43% (21/38)

p=0.06

Kolorektal cancer/dyplasi
(LGD, HGD, CRC)

28% (8/29)

5% (2/44)

p=0.01

(PSC=primär skleroserande cholangit, CD= Crohns sjukdom, LGD= Låggradig dysplasi, HGD= Höggradig dysplasi, CRC= Kolorektal cancer) Operationsindikationen var koloncancer för två av de fem kolektomerade PSCpatienterna jämfört med ingen i kontrollgruppen.
Slutsats: Den klassiska kliniska och histologiska bilden vid Crohns sjukdom såsom förekomst av fistlar, strikturer och granulom är ovanlig vid
samtidig PSC. I vår studie var PSC en riskfaktor för utveckling av kolorektal
cancer och dysplasi vid CD.

G a s t r ok u r i re n 2 • 2010

abstrakt gastrodagarna

POSTERPRESENTATIONER

AKUT LEVERSVIKT
PO-01
Förhöjd faktor VIII-aktivitet vid portavenstrombos
och Budd-Chiaris syndrom
Rajani, R.1; Bergquist, A.2; Melin, T.3; Friis-Liby, I.4; Kapraali, M.5; Werner, M.6;
Sangfelt, P.7; Wallerstedt, S.8; Lindahl, T.9; Almer, S.10
1
Länssjukhuset Ryhov, Medicinkliniken och Institutionen för Klinisk och
Experimentell medicin, Linköpings Universitet, Jönköping, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige;
3
Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Lund, Sverige; 4Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige; 5Danderyds sjukhus,
Medicinkliniken, Stockholm, Sverige; 6Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Umeå, Sverige; 7Akademiska sjukhuset, Medicinkliniken, Uppsala,
Sverige; 8Östra sjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige; 9Universitetssjukhuset, Laboratoriemedicin, Linköping, Sverige; 10Universitetssjukhuset,
EM-kliniken och Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin, Linköpings Universitet, Linköping, Sverige
Bakgrund: Etiologin till venösa tromboser är multifaktoriell. Oftast påträffas såväl lokala som systemiska protrombotiska faktorer vid utredning.
Faktor VIII är ett leversyntetiserat protein med prokoagulanta egenskaper.
Förhöjda nivåer anses vara en riskfaktor för djup ventrombos och förekommer hos 20% av patienterna. Denna studie syftade till att analysera
plasmanivån av faktor VIII hos patienter med portavenstrombos (PVT)
eller levervenstrombos s.k. Budd-Chiaris syndrom (BCS).
Metod: Inom ramen för ett SILK-projekt inkluderade vi på 10 svenska
sjukhus patienter utan abdominell malignitet, vilka enligt öppen- och slutenvårdsregister fått diagnosen PVT eller BCS under åren 1995-2009.
Ur journaler hämtades information om bakgrundsfaktorer och klinisk
presentation enligt ett särskild protokoll. Faktor VIII-aktivitet (HemosIL™
Electrachrome™ Factor VIII) mättes i citratplasma med fotometri ACL TOP
(Instrument Laboratory Scandinavia) med referensintervall 0,50-1,80
kIE/L. Värden över 1,80 kIE/L ansågs förhöjda och resultat jämfördes
med friska kontroller (n=17).
Resultat: 84 patienter (56% män) med PVT och 18 (50% kvinnor) med
BCS inkluderades. Medianåldern vid diagnos var 52 (spridning 21-84)
år för PVT och 30 (22-57) år för BCS. Av portavenstromboserna var 61%
akuta, 28% kroniska och 11% av ospecificerad typ. Buksmärta var det
vanligaste symtomet vid diagnos av PVT (58%), 14% var asymtomatiska
och 8% fick diagnos vid utredning av andra sjukdomstillstånd. Trettio (36%)
patienter med PVT hade leversjukdom varav 21/30 (70%) hade utvecklat
cirros. Myeloproliferativa sjukdomar förekom hos 16% vid PVT (ingen hade
cirros) och hos 57% av patienterna med BCS. Medelvärdet för faktor VIIIaktiviteten i plasma var 1,89 kIE/L för PVT och 1,67 kIE/L för BCS (p <
0,001 jämfört med friska kontroller). Av patienterna med PVT hade 54%
(45/84) förhöjda faktor VIII-värden varav 33% (15/45) hade cirros. Vid
BCS uppmättes höga faktor VIII-värden hos 22% (4/18) (p=0,019 jämfört med PVT). Mediantiden från diagnos till analys av faktoraktiviteten i
plasma var 48 (1-246) månader.
Slutsats: Patienter med portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom
har bestående förhöjda plasmanivåer av faktor VIII. Prospektiva studier
behövs för att undersöka ifall nivån av faktor VIII kan predicera trombosuppkomst, framförallt vid levercirros, samt ifall koncentrationsmätning
kan vara av värde för behandlingen.
PO-02
Hög frekvens av JAK2-mutation hos svenska patienter med Budd-Chiaris
syndrom och portavenstrombos
Rajani, R.1; Haglund, S.2; Bergquist, A.3; Melin, T.4; Friis-Liby, I.5; Verbaan,
H.6; Kapraali, M.7; Werner, M.8; Sangfelt, P.9; Wallerstedt, S.10; Almer, S.11
1
Länssjukhuset Ryhov, Medicinkliniken och Institutionen för Klinisk och
Experimentell medicin, Linköpings Universitet, Jönköping, Sverige; 2Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk diagnostik och Institutionen för Klinisk och
Experimentell medicin, Linköpings Universitet, Jönköping, Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige;
4
Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Lund, Sverige; 5Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinklinken, Göteborg, Sverige; 6Universitetssjukhuset, Medicinklinken, Malmö, Sverige; 7Danderyds sjukhus, Medicinklinken,
Stockholm, Sverige; 8Universitetssjukhuset, Medicinklinken, Umeå, Sverige;
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Akademiska sjukhuset, Medicinklinken, Uppsala, Sverige; 10Östra sjukhuset,
Medicinklinken, Göteborg, Sverige; 11Universitetssjukhuset, EM-kliniken och
Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin, Linköpings Universitet,
Linköping, Sverige
Bakgrund: En förvärvad mutation i JAK2-genen har nyligen beskrivits vara
en känslig markör för myeloproliferativa sjukdomar, vilka är de vanligaste
underliggande riskfaktorerna vid primärt Budd-Chiaris syndrom (tromboser
i levervener och/eller vena cava inferior), samt vid portavenstrombos utan
samtidig levercirros och/eller malignitet. Denna SILK-studie syftade till
att analysera förekomst av JAK2V617F-mutationen i en svensk kohort av
patienter med Budd-Chiaris syndrom (BCS) eller portavenstrombos (PVT).
Metod: Vi inkluderade på 11 svenska sjukhus patienter vilka enligt öppenoch slutenvårdsregister fått diagnosen BCS eller PVT under åren 19952009. Patienter med abdominell malignitet exkluderades. Ur journaler
hämtades information om bakgrundsfaktorer och klinisk presentation
enligt ett särskild protokoll. DNA från perifera granulocyter extraherades
ur blodprov och kvalitativ real-tids PCR för JAK2 V617F utfördes med
LightCycler II (Roche Applied Science).
Resultat: 18 patienter (50% kvinnor) med BCS och 91 patienter (58%
män) med PVT identifierades. Medianåldern vid diagnos var 30 år (spridning 22-57) år för BCS respektive 53 (21-84) år för PVT. Av alla PVT
var 60% akuta, 26% kroniska och 14% gick inte att specificera. Trettiotvå (35%) patienter med PVT hade leversjukdom av vilka 22/32 (69%)
utvecklat cirros. Andelen JAK2V617F-positiva patienter var i BCS-gruppen
11/18 (61%) och i PVT-gruppen 14/90 (15%), varav ingen hade samtidigt
levercirros. Mediantiden från diagnos till analys av JAK2-mutation var 47
(1-246) månader. Förekomst av myeloproliferativa sjukdomar var känd
bland 44% av patienterna med BCS och bland 13% av dem med PVT.
Ärftlig faktor V Leiden-mutation (APC resistens) förelåg hos 1/10 (10%)
av undersökta BCS-patienter och hos 7/63 (11%) med PVT. Ingen BCSpatient hade faktor II-mutation (protrombingen) vilken förekom hos 3/57
(5%) undersökta med PVT.
Slutsats: Förekomsten av JAK2V617F-mutation i en svensk kohort var
61% vid Budd-Chiaris syndrom respektive 15% vid portavenstrombos utan
bakomliggande malignitet. Analysen kan vara till hjälp att hitta atypiska,
tidiga fall av myeloproliferativ sjukdom, vara ett stöd för beslut om utökad
utredning och bör ingå i den diagnostiska upparbetningen av dessa ovanliga patienter.
9

ENDOSKOPI
PO-03
Akut kolonobstruktion – behandling med självexpanderande metallstent
(SEMS) eller kirurgi? Resultat från kirurgkliniken SU/Östra
Asplund, D.1; Angenete, E.1; Bergström, M.2; Park, P.O.2
1
SU-Östra, Kirurgkliniken, Göteborg, Sverige; 2SÄS Borås, Kirurgkliniken,
Borås, Sverige
Bakgrund: Självexpanderande metallstent (SEMS) har blivit ett allt mer
accepterat alternativ till kirurgi vid akut kolonobstruktion. Syftet med
denna studie var att jämföra resultatet av SEMS-behandling med kirurgi
vid vår klinik under fyra år (augusti 2003 till augusti 2007).
Metod: Studien är inte randomiserad. Patienter med obstruerande kolonstriktur behandlades med SEMS (S) eller kirurgi (K) beroende på kompetens och jourhavande kirurgs preferens. Patienter med SEMS följdes
prospektivt, opererade patienter studerats retrospektivt.
Resultat: Totalt planerades SEMS hos 94 patienter och 90 patienter
behandlades med SEMS. Femtiotre patienter opererades. Medianålder
74 respektive 75 år. Indikationen för SEMS var akut eller hotande kolonobstruktion. De vanligaste diagnoserna var koloncancer (S: 68%, K:
72%), rektalcancer (S: 17%, K: 45), divertikulit (S: 3%, K: 9%) och övrigt
(S:12%, K:15%). Arton patienter stentades som ”bridge-to-surgery”. Av
de patienter som fick SEMS var 98% tekniskt lyckade och 99% av dessa
kliniskt lyckade. Av de opererade patienterna fick 31/53 en stomi. I den
stentadegruppen uppträdde 15 komplikationer, bl.a. migration(4), perforation (4) och fistel (3). Fem av dessa krävde kirurgi. I kirurgigruppen
uppträdde komplikationer hos 12 patienter, bl.a. kardiopulmonella (3),
multiorgansvikt (2), anastomosinsuff (1) och sårinfektioner (3). 30-dagarsmortalitet i S-gruppen var 2/90 och i K-guppen 8/53. Medianvårdtid efter
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åtgärd för S-gruppen var 4 dygn och för K-gruppen 8 dygn. I SEMS gruppen
behandlades 15/90 dagkirurgiskt.
Slutsats: SEMS vid akut och hotande kolonobstruktion är en effektiv
behandling med kortare vårdtid och lägre mortalitet jämfört med kirurgi
vid vår enhet.
PO-04
Återanvändning av bildinformation från gastrointestenala endoskopiska
undersökningar
Albinzon, M.
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Gastrocentrum omvårdnad/Gastroenterologiskt Öppenvårdscentrum, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Gastrointestenala endoskopiska undersökningar blir allt
vanligare förstahandsundersökningar i samband med olika medicinska
utredningar. Dokumentationen av endoskopiska undersökningar har en
tradition att beskrivas i text utifrån de bedömningar som endoskopisten
kommit fram till under undersökningen. Med de ökande möjligheterna till
avancerad teknik och ökande lagringsmöjligheter följer också en större
mängd bilddokumentation. Syftet med denna undersökning var att belysa
hur användarna av endoskopiska bilder anser att de återanvänder den
dokumentation som är gjord och sedan jämföra med den faktiska återanvändningen som en logglista visar.
Metod: En enkät delades ut till samtliga sjuksköterskor (N=7) och läkare
(N=17) på en endoskopisk öppenvårdsmottagning på ett universitetssjukhus. Dessutom slumpades en undersökningsvecka fram år 2006
där informationen från en logglista av bilddokumentationen studerades
och jämfördes med enkätsvaren.
Resultat: Under den veckan som studerades genomfördes 107 endoskopiska undersökningar. Vid 79 undersökningstillfällen bilddokumenterades undersökningen och informationen lagrades på en lokal server.
Majoriteten av läkarna uppger i enkäten att de ofta använder sig av den
lagrade bilddokumentationen i samband med patienthandlägganden. Av
107 genomförda undersökningar där 79 hade bilddokumenterats var
endast 9 bilddokumenterade undersökningstillfällen återanvända på
något sätt under en efterföljande tvåårsperiod. Resultatet visade att det
var en stor skillnad mellan den uppfattade jämfört med den faktiska
återanvändningen.
Slutsats: Studien visar att det finns en stor skillnad mellan den uppfattning om återanvändning av bilddata, som framkom i enkäten och den
faktiska återanvändning, som dokumenterats i loggfilerna. Det resultatet
överensstämmer med tidigare studier där man tittat på uppfattning och
realitet och funnit att skillnaderna varit stora i hur man uppfattar att man
agerar och vad observationer har visat. Det dokumenteras trots allt en
hel del i bilder inom den endoskopiska verksamheten som det i det här
fallet saknas rutiner för hur och till vad de ska användas.
PO-05
Bedömning av Barretts esofagus med zoom endoskopi
och narrow band imaging: tillförlitlighet och reproducerbarhet
av olika klassificeringssystem.
Baldaque Silva, F.1; Dinis-Ribeiro, M.2; Vieth, M.3; Kiesslich, R.4; Rabenstein,
T.5; Haringsma, J.6; Edebo, A.7; Toth, E.8; Soares, J.9; Areira, M.10; Goda, K.11;
Pereira, R.2; Lundell, L.12; Marschall, H.U.1
1
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum medicin, Stockholm, Sverige; 2IPO, Dept. of Gastroenterology, Porto, Portugal; 3Klinikum
Bayreuth, Inst. of Pathology, Bayreuth, Germany; 4Johannes Gutenberg University, Dept. of Medicine, Mainz, Germany; 5Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, Department of Medicine, Speyer, Germany; 6Erasmus Medisch
Centrum, Dept. of Gastroenterology, Rotterdam, Netherlands; 7Sahlgrenska
universitetssjukhus, Dept. of Surgery, Göteborg, Sverige; 8Universitessjukhuset MAS, Dept. of Medicine, Malmö, Sverige; 9Hospital Pedro Hispano, Dept.
of Gastroenterology, Matosinhos, Portugal; 10Hospitais da Universidade,
Dept. of Gastroenterology, Coimbra, Portugal; 11Jikei University School of
Medicine, Dept. of Endoscopy, Tokyo, Japan; 12Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum kirurgi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Tre olika klassificeringssystem för bedömningen av Barretts
esofagus (BE) med förstoringsendoskopi (ZOOM) och narrow band imaging
(NBI) har beskrivts: Sharma et al. (Kansas) 2006; Kara et al. (Amsterdam)
2006; Singh et al. (Nottingham) 2008. Hittills har ingen jämförande, formell utvärdering av dessa system under kliniska förhållanden genomförds.
Metod: Vi syftar till att jämföra noggrannhet och interobserver variationer
av dessa 3 klassificeringssystem för BE. Från samanlagd 209 standardiserade, prospektiva inspelningar, valdes 84 i hög kvalité slumpvis ut för
utvärdering (histologi: 28 ventrikeltyp slemhinna, 29 intestinal metaplasi
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(IM), 27 BE med dysplasi/intramucosal cancer). Nio endoskopister med
olika expertis från Europa och Japan deltog. Innan utvärderingen fick alla
deltagare noggrant studera en undervisningsvideo för varje klassifikationssystem. Alla observatörer förblindades underliggande histologi och
rankade varje video enligt respektive klassificering. Vid varje evaluering
visades samma 84 inspelningar, men i olika och slumpmässig ordning.
Nivån på överenskommande (CI %) och Kappa statistik användes för
att mäta tillförlitligheten i utvärderingen av slemhinnorna och vaskulära
mönster och underliggande histologiska egenskaper.
Resultat: I 65–69% av inspelningarna beskrev observatörer visshet om
histologin men den globala noggrannhet varierade mellan 46–51%. Noggrannheten fšr identifiering av dysplasi/cancer var högre, allt från 73 till
81%, oberoende av kunskapsnivå. Bara Karas klassificering visade betydande (kappa = 0,62) interobserver överensstämmelse och hade desutom
bättre sensitivitet och specificitet än Sharmas och Singhs klassificering.
Slutsats: Alla tillgängliga klassificeringssystem verkar ha sina begränsningar. För en bredare eller allmän användning av ZOOM-NBI i endoskopisk
handledning av BE, bör ett enda, väl validerat och enhetligt klassificeringssystem praktiseras. Våra data stöder systemet som förespråas av Kara
et al. på grund av dess betydligt bättre överensstämmelse mellan olika
bedömaren.
PO-06
In vivo diagnostik av ektopisk gastrisk mucosa i esofagus med konfokal
laser-endomikroskopi
Baldaque Silva, F.1; Vieth, M.2; Marschall, H.U.1
1
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum medicin, Stockholm, Sverige; 2Klinikum Bayreuth, Inst. of Pathology, Bayreuth, Germany
Bakgrund: Ektopisk magslemhinnan (EGM) i matstrupen är en medfödd
anomali på grund av onormal esofagusutveckling. Det anses som ett
godartat fynd men dess närvaro har associerats med komplikationer
såsom sår, blödning, perforation och malign transformation. Vårt mål var
att studera vilken roll konfokal laser endomikroskopy (CLE) har för in vivo
diagnostik av EGM.
Metoder: Två dyspeptiska patienter med misstänkta EGM i proximala
matstrupen enligt konventionell endoskopi genomgick ytterligare undersökningar med konfokal endomikroskopi (EG-3870CILK, Pentax, Japan)
efter intravenös administrering av fluorescein, följt av riktade biopsier.
Resultat: CLE utförd i EGM regioner uppvisade slemhinna med tydliga
regelbundna kolumner och väl definierade magkryptor, som utgör mag
fundus körtelstrukturer. På cellulära och subcellulära nivåer fanns inga
tecken på dysplastiska förändringar. Scanning av omgivande esofagusepitel uppvisade normalt skivepitel med regelbundna kapillära slyngor.
Histopatologi av de riktade biopsier bekräftade diagnosen EGM med
magslemhinna av fundusepiteltyp utan tecken på dysplasi. Kringliggande
skivepitel var normal.
Slutsats: CLE verkar vara ett användbart verktyg för omedelbar diagnos
av EGM i matstrupen eftersom den tillåter mucosal karakterisering och
exklusion av dysplastisk omvandling.
PO-07
Kapselretention vid 1791 kapselenteroskopier i Malmö
Toth, E.1; Nemeth, A.1; Nielsen, J.1; Wurm-Johansson, G.1; Thorlacius, H.2
1
Skånes universitetssjukhus, Endoskopisektionen, Akutcentrum, Malmö,
Sverige; 2Skånes universitetssjukhus, Kirugkliniken, Malmö, Sverige
Bakgrund: Kapselenteroskopi (KE) är den mest känsliga metoden för att
undersöka slemhinnan i tunntarmen. Den mest fruktade komplikationen
vid KE är retention av kapseln i magtarmkanalen. Frekvensen av kapselretention är oklar och bör studeras i ett stort material. Målsättningen med
den här studien var att undersöka incidensen, orsaker, riskfaktorer och
kliniskt resultat med avseende på kapselretention i samband med KE.
Metod: 1791 KE som genomfördes i Malmö mellan 2001 och 2009 inkluderades retrospektivt. Kapselretention definierades som kvarvarande av
kapseln mer än 2 veckor efter intag eller om kapseln krävde medicinsk,
endoskopisk eller kirurgisk åtgärd för borttagande.
Resultat: Av 1791 KE utgjorde 1101 män (61%) och 690 kvinnor (39%)
med en medelålder på 57 (5-89). Indikationerna bestod av Crohn’s sjukdom (n=1032, 58%), oklar GI-blödning (n=610, 34%) och diverse indikationer (n=149, 8%). Tunntarmsstriktur kunde inte detekteras hos 1175 patienter (66%) med tunntarmsröntgen (n=458) och patencykapsel (n=717) före
KE. Kapselretention uppstod hos 17 patienter (0.95%). Indikationerna hos
patienterna med kapselretention utgjordes av Crohn’s sjukdom (n=12,
71%) och oklar GI-blödning (n=5, 29%). 11 patienter med kapselretention hade genomgått negativ utredning med tunntarmsröntgen (n=9) och
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patencykapsel (n=2) innan KE. Tio patienter (59%) med kapselretention
hade genomgått tidigare bukkirurgi. Tunntarmen utgjorde den vanligaste
platsen för kapselretention (n=10 Crohn’s sjukdom, n=1 NSAID-stenos,
n=1 duplikationscysta) följt av esofagus (n=1 divertikel, n=1 striktur), kolon
(n=1 metallstentad striktur, n=1 oklar orsak) och ventrikel (pylorusstenos).
Endast 4 patienter med kapselretention hade symptom. Akut handläggning
krävdes i 2 (13%) fall medan 13 patienter hanterades elektivt och 2 fall
krävde ingen åtgärd. Kapselretention krävde kirurgi (8 fall), endoskopisk
extraktion (6 fall) och steroid behandling (1 fall).
Slutsats: Det aktuella materialet är världens största samling av KE och
visar att kapselretention är mycket sällsynt (<1%). Dessutom visar studien
att kapselretention sällan orsakar allvarliga kliniska konsekvenser. Våra
data visar att Crohn’s sjukdom är den vanligaste orsaken till kapselretention. Den låga incidensen av kapselretention kan nog tillskrivas vår
policy, den frekventa användningen av patencykapsel, med tanke på den
låga sensitiviteten att detektera tunntarmsstrikturer med konventionella
radiologiska metoder.
PO-08
Värdet av peroral pankreatoskopi vid utredning av patienter
med misstänkt intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN)
Arnelo, U.; Swahn, F.; Enochsson, L.; Löhr, M.
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum, Stockholm,
Sverige
Bakgrund: IPMN i pankreas är en cystisk neoplasi där papillärt formerade
duktala epitelceller bildar massiva mängder slem ledande till avflödeshinder och bildandet av cystliknande, ofta multipla, dilatationer av pankreas
huvudgång eller dess sidogångar. Diagnostiken av IPMN kan emellertid
vara ytterst komplicerad och svårbedömd, trots maximalt utnyttjande av
flera utredningsmodaliteter (DT, MRCP, EUS och ERCP). Ur prognostisk och
behandlingsstrategisk synvinkel är det avgörande om IPMN utgår ifrån
huvudgången (hög malignitetsrisk) eller från sidogången (låg malignitetsrisk). Resektionskirurgi är idag den enda botande behandlingsprincip men
i jämförelse med duktalt adenocarcinom är prognosen betydligt gynnsammare för IPMN, under förutsättning att den inte är metastaserad. Enheten
för endoskopisk kirurgi, Karolinska, Huddinge, har sedan 2007 använt
peroral pankreatoskopi (SpyGlass) som kompletterande utredning i svårbedömda fall. Frågan är om denna nya teknik har kunnat tillföra användbar
information i den multidisciplinära beslutsprocessen avseende IPMN.
Metod: Sammanlagt 10 konsekutiva utredningsfall (8 m/2 k) (medianålder 64 år) där ERCP med peroral pankreatoskopi har genomförts med
IPMN frågeställning.
Resultat: Samtliga 10 fall kunde undersökas med konventionell ER(C)P
teknik. Åtta av tio patienter kunde undersökas med peroral pankreatoskopi, två misslyckades p.g.a. av papillnära striktur. Av dem som undersöktes med pankreatoskopi kunde pankreasgången undersökas komplett
(kaput+korpus+kauda) i fem fall och inkomplett i tre fall (2 kaput+korpus,
1 kaput). Optimal bildkvalité kunde erhållas i sju fall. I sju patienter kunde
man finna makroskopiska fynd talande för patologi (4 IPMN, 2 kronisk
pankreatit, 1 ductal cancer) och ett fall med normalfynd. I fem fall togs
okulärt riktade biopsier och i ett fall utfördes det blint. Samtliga biopsier
kunde bedömas histologiskt. Borstcytologi utfördes i 6 fall. Sammantaget
kunde 7 av 10 patienter bedömas till den grad att man kunde ta avgörande
kirurgiskt beslut (4 kirurgi, 3 avskrivas misstanke). Två fall gav tveksamt
besked och ett fall förblev inkonklusivt. Komplikation kunde rapporteras
i ett fall (mild pankreatit) som inte ledde till följdverkningar.
Slutsats: Peroral pankreatoskopi kan i selekterade fall utgöra en avgörande källa för information i utredningen av patienter med misstanke på
IPMN. Särskilt i de fall där man har kunnat avskriva IPMN misstanken
eller funnit histologiska bevis för cancer.
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PO-09
Air or water for measuring rectal sensitivity
– large variation and little precision in either method
Lindberg, G.1; Flodqvist, L.B.2; Lindgren, E.2; Husberg, B.3
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum
Omvårdnad, Stockholm, Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Kirurgi, Stockholm, Sverige
Background & Aims: Rectal sensitivity is measured as part of ano-rectal
physiology studies. Usually a latex balloon at the tip of a catheter is
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placed in the rectum and filled with increasing amounts of fluid or air. The
volumes for reaching first sensation, desire to defecate, and maximum
tolerable volume are recorded as measures of sensitivity and tolerability.
Reference values are known to vary greatly between laboratories and
there is no agreement on the use of water or air for balloon distension.
We have therefore compared balloon distensions using air and water in
the same patients, during the same measurement session, and using
the same balloon.
Methods: A 6 cm latex balloon was placed with the distal end 13 cm
from the anal verge. Water was filled using a computerized pump, which
delivered 50 ml/min and air was filled manually using a 50 ml syringe
at approximately the same rate. Patients were asked to tell when they
first could sense the balloon (FS), when they experienced a maintained
desire to defecate (DD), and when they had reached the maximum tolerable volume. The patient material comprised 104 females and 37 males
(median age 58 years, range 18–87 years).
Results: Air and water measurements were well correlated but the volumes for air were 16 ml, 40 ml, and 47 ml larger than those for water
regarding FS, DD, and MTV respectively (linear regression). Bland-Altman
plots [1], however, showed that the two techniques yielded highly variable measures at all levels of sensation (Figure). The mean difference
between the two techniques for MTV was 13 ml (95% confidence interval: -62-+85 ml). Males exhibited higher volumes than females for FS,
DD and MTV with air but with water only volumes at MTV were greater
among males.
Conclusions: Rectal sensitivity measurements using a latex balloon with
air or water are imprecise and highly variable. There is a need for improved
methods in the assessment of rectal sensitivity to volume distension.
PO-10
Att lära sig leva med IBS. Copingstrategier och symtomintensitet hos
personer som deltagit i gruppbaserad patientutbildning
Håkanson, C.1; Nyhlin, H.2; Sahlberg-Blom, E.3; Ternestedt, B.M.4
1
Ersta sjukhus, Karolinska institutet/NVS, Stockholm, Sverige; 2Huddinge,
Gastrocenter, Stockholm, Sweden; 3Örebro universitet, Hälsoakademin,
Örebro, Sweden; 4Ersta Sköndal Högskola, Karolinska institutet /NVS,
Stockholm, Sweden
Bakgrund: Studier visar att många personer med IBS upplever att vården
är otillräcklig när det gäller information om sjukdom, behandling och
egenvårdsstrategier. Ett sätt att få ökad kunskap för att kunna hantera
sjukdomen i vardagen är genom organiserad patientutbildning. På Ersta
sjukhus bedrivs sedan 10 år tillbaka en tvärprofessionell patientutbildning i grupp. Utbildningen omfattar fem dagar. Kvinnor och män träffas i
grupper om 12-15 personer. Föreläsningar varvas med diskussioner och
praktiska övningar. Gruppinteraktion och möjligheten att dela erfarenheter
betonas. Syftet med föreliggande studie var att studera betydelsen av
patientutbildningen, för individers välbefinnande och förmåga att hantera
sjukdomen i vardagen, genom att studera användandet av copingstrategier
och upplevelser av symtomintensitet.
Metod: Femtioen personer med IBS enligt Rom-II kriterierna skattade symtomintensitet (IBS-SSS) och copingförmåga (WCQ) före och 2-4 månader
efter patientutbildningen.
Resultat: Deltagarnas övergripande upplevelse av symtomintensitet (overall IBS-SSS score) skattades signifikant lägre (p < 0.05) efter patientutbildningen. Bland de separata IBS-SSS frågorna kunde statistiskt signifikanta förbättringar ses när det gällde uppblåsthet, tillfredsställelse med
tarmfunktion samt sjukdomens inflytande över vardagen. Däremot kunde
ingen signifikant skillnad i upplevelsen av smärta påvisas. Personerna i
studien förändrade sitt användande av olika copingstrategier. Statistiskt
signifikanta skillnader kunde ses för den genomsnittliga användningen
(anger hur ofta en strategi används) av copingstrategierna avståndstagande och flykt -undvikande, respektive den proportionella användningen
(anger användandet av en strategi i proportion till övriga strategier) av strategin självbehärskning. De personer som uppnått en kliniskt betydelsefull
symtomförbättring (IBS-SSS overall score > 50) hade i större utsträckning förändrat sitt copingmönster än de som inte i lika stor utsträckning
uppnått en symtomförbättring.
Slutsats: Copingmönstret förändrades och symtomen upplevdes mindre
intensiva hos personer som deltagit i patientutbildningen. Detta tolkas
som det första steget i en empowerment process. Dock behöver jämförande studier genomföras över betydligt längre tid för att man ska kunna
dra slutsatser om den uppvisade förändringen leder till en varaktig förbättring av människors välbefinnande och förmåga att hantera sjukdomen
i vardagen.
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PO-11
Avvikande hjärnstamssvar vid hjärnstamsaudiometri
hos kvinnliga patienter med Irritable Bowel Syndrome (IBS)
Grinsvall, C.1; Wass, C.2; Källstrand, J.3; Nehlstedt, S.3; Nielzén, S.4; Posserud,
I.1; Svedlund, J.2; Simrén, M.1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige;
2
Sahlgrenska Akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
Göteborg, Sverige; 3SensoDetect AB, Lund, Sverige; 4Universitessjukhuset
i Lund, Klinisk Neurovetenskap, Lund, Sverige
Bakgrund: Patienter med IBS har uppvisat avvikelser i CNS-funktioner viktiga för bearbetning av sensoriska stimuli. Hjärnstamsaudiometri (auditory
brainstem response, ABR) kan användas för att värdera aktiviteten i det
auditiva systemet; från N. Cochlearis till Corpus geniculatium mediale
i Thalamus. Genom att ändra ”target tone” kan olika funktioner i det
auditiva systemet undersökas.
Mål: Att med ABR vidare utröna hur IBS-patienter bearbetar sensoriskt
stimuli.
Metod: Trettiosex kvinnliga IBS-patienter (medelålder 34 (19-62) år) och
23 kvinnliga friska kontrollpersoner (medelålder 35 (17-63) år) genomgick
ABR med 13 olika ljudspår. Ljuden var konstruerade för att undersöka
svaret till olika frekvenser, amplituder, forward och backward masking
samt habituering. Maskeringseffekten definierades som skillnaden i
svaret (amplituden i delar av ABR-kurvan) mellan en grundton och en
grundton tillsammans med ett maskerande ljud. Hjärnstamsaudiogrammen presenterades som genomsnittet av 1024 ljudstimuli. Extremvärden,
med ett smalt tidsintervall för att uppfatta små toppar i ABR-kurvorna, togs
fram som ett mått på aktivitet. Koordinaterna jämfördes sedan mellan
IBS-patienterna och friska kontrollpersoner. IBS-patienterna fick även fylla
i formuläret ”Hospital Anxiety and depression scale” (HAD).
Resultat: Det fanns en klar skillnad i maskeringseffekt hos IBS-patienter
jämfört med friska kontrollpersoner (p<0,005). I kontrollgruppen var maskeringseffekten en minskad aktivitet (p<0,005) i hjärnstammen på ponsoch mesencephalonnivå, kvantifierat som antal småtoppar i maskerat ljud
jämfört med referensljudet. I gruppen med IBS saknades denna effekt,
det fanns snarare en tendens till ökad aktivitet (p=0,19). Den avvikande
maskeringseffekten hos IBS-patienter var negativt korrelerad till graden
av ångest (r=-0,62; p<0,01). Dessutom var antalet extremvärden i svaret
till komplexa ljud färre i IBS-gruppen jämfört med kontrollgruppen (46±12
vs 53±12; p<0,05), vilket kan tala för minskad aktivitet, eller minskad
synkroniserad aktivitet i det auditiva systemet på hjärnstamsnivå hos
IBS-patienter.
Slutsats: I denna studie har vi visat att kvinnliga IBS-patienter har avvikande hjärnstamssvar till ljudstimuli, vilket påvisar avvikande hjärnstamsfunktion. IBS-patienter saknar den normala maskeringseffekten som finns
hos friska kontrollpersoner. Abnorm bearbetning av sensorisk information
på hjärnstamsnivå kan ha betydelse för symptom hos IBS-patienter.
PO-12
Betydelsefulla faktorer för sjukdomsspecifik livskvalitet vid IBS
Wilpart, K.1; Störsrud, S.2; Lindh, A.2; Jerlstad, P.2; Ringström, G.2; Simrén, M.3
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Mag-tarmlab, Göteborg, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mag-tarmlab, Göteborg,
Sverige; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Gastrosektionen, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Vid IBS påverkas den hälsorelaterade livskvaliteten (HRQOL),
den påverkas av såväl psykologiska som somatiska symtom. Mätning av
HRQOL värderar olika hälsodimensioner. Enskilda sjukdomsrelaterade
faktorers betydelse för dimensionerna har ej klarlagts.
Metod: Vi ville värdera faktorer av betydelse för olika dimensioner av
sjukdomsspecifik livskvalitet vid IBS. 177 patienter, som uppfyllde IBS
-kriterier enligt Rome III (medelålder 40 (19-72) år, 137 kvinnor), inkluderades. Patienterna besvarade ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsformulär
(IBSQOL), innefattande nio dimensioner (emotionell hälsa, mental hälsa,
sömn, energi, fysisk funktion, mat, social roll, fysisk roll och sexuella relationer). Även svårighetsgrad av IBS-symtom (IBS Severity Scoring System
— IBS-SSS), somatisering (PHQ-15), generell ångest och depression (Hospital Anxiety and Depression — HAD) samt GI-specifik ångest (Visceral
Sensitivity Index — VSI) värderades.
Resultat: Den sjukdomsspecifika livskvaliteten (QOL) liknade tidigare
publicerade resultat från USA och Storbritannien (Hahn et al, Digestion,
1999). Ökande svårighetsgrad på IBS-symtom gav en gradvis minskning av
samtliga QOL-dimensioner (p<0,0001). QOL var lägre hos patienter med
symtommönster överensstämmande med en somatoform sjukdomsbild
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(PHQ-15) (p<0,001), kliniskt signifikant ångest (p<0,05 för 7/9 dimensioner) eller depression (HAD) (p<0,05). Genom linjär regression fastställdes
faktorer med oberoende samband till de nio olika dimensionerna. Generell
och GI-specifik ångest hade ett samband till dimensionerna ”emotionell hälsa” (R2=0,42) och ”mental hälsa” (R2=0,57), GI-specifik ångest
och svårighetsgrad av IBS-symtom var kopplade till ”mat” (R2=0,20)
och ”social roll” (R2=0,44). GI-specifik ångest hade även tillsammans
med svårighetsgrad av IBS-symtom och somatiska symtom ett samband
med ”energi” (R2=0,41). Svårighetsgrad av IBS-symtom och somatiska
symtom hade påverkan på ”fysisk funktion” (R2=0,28), medan endast
svårighetsgrad av IBS-symtom hade ett samband med ”sömn” (R2=0,17),
”fysisk roll” (R2=0,24) och ”sexuella relationer” (R2=0,22).
Slutsats: Generell och GI-specifik ångest, samt svårighetsgrad av GIsymtom och extraintestinala symtom, påverkar den sjukdomsspecifika
livskvaliteten (QOL) vid IBS. Faktorerna påverkar livskvalitetens dimensioner på olika sätt; psykologiska faktorer spelar störst roll vid vissa
dimensioner och svårighetsgrad av GI-symtom och somatiska symtom
har störst betydelse vid andra.
PO-13
Betydelsen av atopi för födoämnesrelaterade gastrointestinala
symptom vid IBS
Wilpart, K.1; Grinsvall, C.2; Lindh, A.2; Jerlstad, P.2; Ringström, G.2; Simrén, M.3
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, SS, Mag-tarmlab,
Gï¿½teborg, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mag-tarmlab,
Göteborg, Sverige; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken,
Gastrosektionen, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Många IBS-patienter upplever förvärring av symtom efter födointag (Simrén et al 2001). En nyligen avslutad studie indikerar en koppling
mellan atopisk sjukdom och IBS (Tobin et al 2008). Fler studier krävs för
att klargöra faktorer av betydelse vid födorelaterade GI-symtom vid IBS.
Metod: Vi ville utreda ev. samband mellan atopisk sjukdom, symtommönster, livskvalitet och upplevd födoämnesöverkänslighet vid IBS. 70
IBS-patienter inkluderades (medelålder 35 (19-72) år, 58 kvinnor). Nivåer
av totalt och specifikt IgE i serum samt B-eosinofilmängd mättes. Patienterna fyllde i formulär, värderande förekomst av atopisk sjukdom, eventuella upplevda symtom efter intag av 60 födoämnen, livskvalitet (IBSQOL),
svårighetsgrad av IBS-symtom (IBS-SSS), generell ångest och depression
(HAD), GI-specifik ångest (VSI) samt somatiska symtom (PHQ-15).
Resultat: GI-symtom efter intag av minst ett av födoämnena uppgavs
av 55 patienter (79 %). Mest frekvent uppgavs stekt och fet mat (51 %),
mjölkprodukter (44 %), äpplen (36 %), bönor och linser (34 %), alkohol
(34 %) samt fläskkött (31 %). Patienter som uppgav GI-symtom efter föda
hade högre grad GI-specifik ångest (45±17 vs 34±17; p=0,04), somatiska
symtom (12,6±4,1 vs 9,1±4,1; p=0,006) samt reduktion av livskvalitet
gällande dimensionerna ”sömn” (72±25 vs 92±14; p=0,01), ”social roll”
(56±23 vs 75±18; p=0,009) och ”mat” (56±16 vs 71±14; p=0,002). En
signifikant koppling mellan IgE-nivåer, B-eosinofilmängd och svårighetsgrad
av IBS-symtom fanns ej. Antal födoämnen som gav symtom var förenat
med svårighetsgrad av somatiska symtom (r=0,28; p=0,02) och IBSsymtom (r=0,31; p=0,01) samt de flesta dimensionerna av livskvalitet,
men ej till IgE-nivåer eller B-eosinofilmängd. Atopisk sjukdomshistoria
(eksem, rhinoconjunctivit eller astma) fanns hos 37 patienter (53 %). 14
patienter (20 %) hade förhöjda nivåer av specifikt IgE i serum, för vanliga
födoämnesallergener och/eller luftburna allergener, 4 patienter (6 %)
hade förhöjda nivåer av total-IgE. Varken förhöjda IgE-nivåer (total-IgE eller
specifikt IgE) eller atopisk sjukdomshistoria var kopplat till svårighetsgrad
eller mängd födoämnesrelaterade symtom.
Slutsats: Svårighetsgrad av födorelaterade GI-symtom vid IBS verkar
vara mer kopplat till generellt låg livskvalitet och hög symtombelastning,
snarare än förekomst av atopisk sjukdom. För att se vilken påverkan
allergiska faktorer lokalt i mag-tarmkanalen har på födoämnesrelaterade
IBS-symtom, behövs fler studier.
PO-14
Könsskillnader hos patienter med IBS
Khatai, N.; Lindh, A.; Jerlstad, P.; Ringström, G.; Simrén, M.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Irritabel bowel syndrome (IBS) är vanligare hos kvinnor än män.
Det finns rapporter om symtom skillnader mellan manliga och kvinnliga
IBS patienter. Det finns dock relativt få studier som värderat könsskillnader hos stora grupper av IBS patienter. Syfte: Att undersöka könsskillnader
med avseende på symtom och livskvalitet hos en stor grupp IBS patienter.

25

abstrakt gastrodagarna

Metod: Vi inkluderade 597 IBS patienter (433 kvinnor; 164 män; medelålder 41 (18-76) år) på en specialistmottagning för funktionella GI
sjukdomar. Patienterna fyllde i validerade frågeformulär för värdering av
svårighetsgraden av IBS symtom (IBS-SSS), somatiska symtom ( PHQ-15
eller SCL-90), avföringsvanor (Bristol Stool Form (BSF) Scale; dagbok),
ångest och depression (HAD), livskvalitet (IBS-QOL), GI-specifik ångest
(VSI), och copingförmåga (Sence of Coherence; SOC).
Resultat: Jämfört med män, hade kvinnliga IBS patienter överlag svårare IBS symtom (IBS-SSS total score: 289±96 vs. 269±96 (medel±SD);
p<0,05), vilket främst berodde på mer buksvullnad (p<0,01) och att
de var mindre nöjda med sina avföringsvanor (p<0,05). De hade även
fastare avföring (BSF: 4,1±1,3 vs. 4,5±1,2; p<0,01), och en tendens
till lägre avföringsfrekvens (p=0,07) än män. De kvinnliga patienterna
hade även svårare somatiska symtom än männen, oavsett om PHQ-15
(exkluderat menstruations symptom) eller SCL-90 användes (p<0,01).
Bland extraintestinala symtom, rapporterade kvinnorna oftare huvudvärk
(p<0,01), palpitationer (p<0,05), smärta vid samlag (p=0,09) och svimning (p=0,08). Dessutom hade kvinnorna reducerad QOL jämfört med
män, vilket stämde i fem av nio QOL domäner (emotionell, energi, fysisk
funktion, mat, och sexuell funktion (p<0,01). Kvinnorna hade också mer
ångest, både generell (HAD ångest: 7,1±1.5 vs. 5,9±4,2; p<0,01) och
GI-specifik (VSI 37±17 vs. 33±17; p<0,05), än männen. Däremot fanns
inga könsskillnader i depressiva symptom. Copingförmågan var sämre hos
kvinnor, med lägre poäng än männen i alla subskalor av SOC skalan –uppfattningsförmåga (17±19 vs. 25±22; p<0,01), hanteringsförmåga (20±22
vs. 28±25; p<0,05) and meningsfullhet (17±18 vs. 23±20; p<0,05).
Slutsats: Könsskillnader vid IBS är inte enbart begränsat till gastrointestinala symptom, utan en högre grad av co-morbiditet, sämre copingförmåga,
och reducerad livskvalitet finns hos kvinnor jämfört med män med IBS.
Detta är relevant för den kliniska handläggningen av IBS patienter.
PO-15
Proinflammatoriska cytokiner i serum och patofysiologiska faktorer
samt symptom hos patienter med IBS
Afshari, K.; Öhman, L.; Isaksson, S.; Simrén, M.
Sahlgrenska Akademin, Avdelningen för invärtesmedicin, Institutionen för
medicin, Göteborgs Universitet, Sverige
Introduktion: Irritable bowel syndrome (IBS) kan vara förknippat med
en låggradig aktivering av immunförsvaret, men det är ännu oklart om
den ökade immunologiska aktiviteten har samband med patofysiologiska
faktorer eller symptommönster hos IBS patienter.
Syfte: Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan proinflammatoriska cytokiner i serum och patofysiologiska faktorer och symptom hos
patienter med IBS.
Metoder: Blodprov togs på 189 IBS patienter (139 kvinnor, 37,2 ± 12,4
år). Halten av interleukin 8, (IL-8) och IL-6 analyserades med ultrasensitiv
ELISA (Invitrogen) och IFN-γ analyserades med ELISA (R&D). Patienterna
besvarade frågeformulär vid samma tidpunkt som blodproverna togs för
att fastställa gastrointestinala och psykologiska symptom samt livskvalitet (SF-36). Patienterna undersöktes också med avseende på colon transit
tid, med hjälp av radiopaque inmärkta markörer, samt rektal känslighet.
Resultat: Nivåerna av IL-8 and IL-6 i serum korrelerade (r=0,15, p=0,04)
hos IBS patienterna, men varken IL-8 eller IL-6 korrelerade till nivåerna av
IFN-γ. Halten av IL-8 var högre hos IBS patienter med växlande avföringsmönster (IBS-M) (4,1 ± 3,5 pg/ml) än hos IBS patienter med oklassificerat
avföringsmönster (IBS-U) (2,3 ± 0,9 pg/ml) (p=0,012), men skiljde sig
inte signifikant från nivåerna hos IBS patienter med förstoppning (IBS-C)
(2,7 ± 0,9 pg/ml) eller diarré (IBS-D)(3,1 ± 1,5 pg/ml). Serum nivåerna
av IL-8 korrelerade positivt med avföringsfrekvensen (r=0,29, p=0,01)
och tenderade också att korrelera med avföringskonsistensen (r=0,15,
p=0,084), men inga samband med andra GI symptom kunde fastställas.
Även kolon transit tid korrelerade med IL-8 nivåer (r=0,19, p=0,024), men
inte med IL-6 eller IFN-γ nivåer. Halterna av IL-6 i serum var högre hos de
patienter som angav gastroenterit som trolig förklaring till begynnelsen
av IBS besvär (2,3 ± 2,6 pg/ml) än hos patienter med en icke-infektiös
bakgrund till IBS besvär (1,6 ± 1,6 pg/ml) (p=0,02). Inga samband sågs
mellan nivåerna av cytokiner i serum och psykologiska symptom eller
livskvalitet. Inte heller rektal känslighet korrelerade till nivåerna av cytokiner i serum.
Slutsats:Halterna i serum av proinflammatoriska cytokiner korrelerar
endast svagt med symptom profil och patofysiologiska faktorer vid IBS.
Betydelsen av immunologisk aktivitet för uppkomsten av symptomen vid
IBS återstår att utreda.

26

PO-16
Reduced amount of enteroendocrine cells in jejunum mucosa of patients
with IBS compared to healthy controls
Mohammadian, G.1; Dlugosz, A.1; Veress, B.2; Morgan, G.3; Lindberg, G.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, GastroCentrum, Medicin,
Stockholm, Sverige; 2Universitetssjukhuset MAS, Avd för Patologi och Cytologi, Malmö, Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Karolinska Institutet, Avd för Patologi, Avd för Laboratoriemedicin, Stockholm,
Sverige
Background: There have been reports on quantitative changes of different
inflammatory and motility-associated cells in gut mucosa of patients with
irritable bowel syndrome (IBS). Data are mainly from colon and rectum
specimens and there is little data on small bowel findings in IBS. There is
also a paucity of knowledge regarding normal quantities of different cell
types in intestinal mucosa. It is unclear if functional bowel disorders (FBD)
had been excluded in volunteers contributing normal material previously.
As part of their function in the gastrointestinal tract, enteroendocrine cells
produce serotonin, one of several transmitters involved in the control of
intestinal motility. Since IBS is thought to be an intestinal motility disorder,
changes in the amount of EC and therefore the amount of serotonin and
other signalling substances might have a role in the pathogenesis of IBS.
Aim: The aim of this study was to determine quantitatively the amounts
of enteroendocrine cells (EC) in normal jejunum mucosa and to compare
these measures with those obtained in jejunum mucosa from patients
with IBS.
Methods: We studied 30 healthy volunteers in whom the presence of
any FBD had been excluded and 19 patients with IBS defined by Rome II
and Rome III. Biopsies from jejunum mucosa were taken using a Watson
capsule. We used immunohistochemistry to identify enteroendocrine cells
(Chromogranin-A). EC were counted as numbers per 100 epithelial cells
and as number per crypts using light microscopy.
Results: The mean value (±SD) of EC/100 epithelial cells in healthy
controls was 9.3±2.2 and for IBS patients 7.3±2.4 (p<0.01). Number
of EC per crypts in healthy controls was 2.3±0.6 and for IBS patients
1.8±0.6 (p<0.01) . This indicates that patients with IBS have reduced
numbers of EC.
Conclusion: Patients with IBS exhibit reduced numbers of EC in jejunum
mucosa. Reduced numbers of EC may indicate that the enteroendocrine
system has a role in the pathogenesis of IBS.
PO-17
The expression of toll-like receptor 4 in colon mucosa is as up-regulated
in irritable bowel syndrome as it is in inflammatory bowel disease
Dlugosz, A.; Lindberg, G.
Karolinska sjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Background: Bacterial wall products play an important role in activation
of immune and nonimmune cells of the intestinal mucosa. The intestine
needs to be able to respond to pathogenetic organism while at the same
time maintain tolerance to normal commensal flora. Toll-like receptor 4
(TLR4) plays an important role in this balance detecting bacterial lipopolisaccharide (LPS). Expression of TLR4 by intestinal cells is normally
down-regulated to maintain immune tolerance to the luminal microorganisms but up-regulated in gut inflammation. The aim of this exploratory
pilot study was to find out if the expression of TLR4 in colonic mucosa
is increased in patients with irritable bowel syndrome (IBS) compare to
inflammatory bowel disease (IBD) and healthy controls.
Methods: We analysed endoscopic biopsies from the right and the left
colon in 10 patients with IBD (5 with Crohn’s colitis and 5 with ulcerative colitis), 10 patients with IBS (5 diarrhea and 5 with constipationpredominant) and from left colon in 5 healthy individuals. We used rabbit
polyclonal antibodies to TLR4 and tyramide signal amplification technology
for immunohistochemistry and Nikon NIS-Elements for image analysis.
TLR4 expression was calculated as a percentage of lamina propria area
occupied by TLR4 positive cells.
Results: TLR4 was up-regulated in lamina propria both in IBS (3.01
+/- 1.86) and IBD (2.94 +/-1.57) but barely detectable in healthy controls (0.26 +/-0.44). The difference between IBS patients and controls
and between IBD patients and controls was significant (respectively
p=0.004 and p=0.006) but there was no difference between IBS and
IBD (p=0.9191).
Conclusion: TLR4 expression seems up-regulated in both IBD and IBS.
This suggests the involvement of unknown pathogens or dysregulation
of the intestinal immune response to the commensal flora as possible
pathogenetic mechanisms in IBS.
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GALLVÄGS- OCH PANCREAS-SJUKDOMAR
PO-18
Gallstenssjukdom hos svenska tvillingar är associerad
till ABCG5/8 Q604E/D19H riskgenotyperna
Katsika, D.1; Magnusson, P.2; Krawczyk, M.3; Grünhage, F.3; Lichtenstein, P.2;
Einarsson, C.1; Lammert, F.3; Marschall, H.U.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Institutet, Enheten för Medicinsk Epidemiologi
& Biostatistik, Stockholm, Sverige; 3Saarlands Universitetssjukhus, Avd för
Medicin II, Homburg, Germany
Bakgrund: Två varianter av de hepatocanalikulära kolesterol-hemitransportörerna ABCG5 / 8 har nyligen associerats till gallstenssjukdom,
ABCG8 D19H genotypen hos kaukasier, och ABCG5 Q604E genotypen
hos kineser. Vi undersökte dessa polymorfismer hos Svenska tvillingar
genom att samköra det Svenska Tvillingregistret med Slutenvårds- samt
Dödsorsakssregistret för gallstenssjukdoms relaterade diagnoser.
Metod: Alla monozygota tvillingar med gallstenssjukdom och vid liv i
Stockholmsområdet inbjöds att delta. Gallstenssjukdom definierades
med hjälp av registerdiagnos, ett frågeformulär och vid okänt status ett
buk ultraljud. ABCG5 Q604E och ABCG8 D19H genotypning utfördes
på 24 monozygota och 8 dizygota tvillingar från konkordanta par. Vi
kompletterade sökningen genom att screena TWINGENE databasen för
konkordanta mono- och dizygota tvillingar med gallstenssjukdom och
kunde således inkludera ytterligare 20 monozygota samt 54 dizygota
tvillingar från konkordanta par.Som kontroller använde vi tvillingar utan
registrerad gallstensdiagnos genom ett slumpmässigt urval från TWINGENE databasen, 109 tvillingar från stenfria monozygota par och 126
tvillingar från stenfria dizygota par.
Resultat: 20,8% av tvillingarna med gallstenssjukdom var D19H positiva
jämfört med 9,4% av kontrollerna. Associationsanalysen visade att D19H
bärare hade en statistiskt signifikant riskökning för gallstenssjukdom (OR
2,5, 95% CI, 1,3-4,8; p <0,01). Vi hittade också en liten men signifikant
riskökning för gallstenssjukdom hos Q604E bärare (p = 0,041) (OR 1,6,
CI, 1.02-2.42).
Slutsats: Vår studie bekräftar att ABCG8 D19H genotypen är en signifikant
riskfaktor för symptomatisk gallstenssjukdom.

PO-19
Gångförändringar i pankreas vid primär sclerosing kolangit är inte
associerade med tidiga tecken på kronisk pankreatit på magnetisk
resonanstomografi
Said, K.1; Albiin, N.2; Lindberg, B.2; Brismar, T.B.2; Karrar, A.1; Permert, J.3;
Bergquist, A.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum Medicin,
Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Röntgen
kliniken, Stockholm, Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge,
Gastrocentrum Kirurgi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Associationen mellan kronisk pankreatit (CP) och primär skleroserande kolangit (PSC) har rapporterats tidigare. Målet med den aktuella
studien är att evaluera förekomst av tidiga parenkym- och gångförändringar
i pankreas genom dynamisk MRCP/MR hos patienter med PSC och att
söka riskfaktorer för dessa förändringar.
Metod: 103 patienter med PSC identifierades bland alla MR undersökningar utförda 2002-2005 på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
MRCP förändringar i pankreasgångar delades in i tre grupper, grad 0
(normala), grad 1 (lindriga) grad 2 (uttalade). För detektion av tidiga MR
förändringar talande för kronisk pankreatit, mättes pankreas - mjält signalintensitets ratio (SIR), arteriell och tidig venös fas ratio (A/V ratio) och
åldersrelaterad pankreasstorlek.
Resultat: Förändringar i pankreasgångar hittades hos 24% av patienterna
. Dessa förändringar var associerade med extra hepatitisk distribution av
PSC och lång duration av PSC men inte med SIR, A/V ratio , pankreasstorlek eller tidigare ERCP relaterad pankreatit. Uttalade förändringar i pankreasgångarna var signifikant associerade med förekomst av buksmärta
hos patienterna.
Slutsats: Förändringar i pankreasgångarna är associerade med extrahepatisk utbredning av PSC och inte med tidiga tecken på kronisk pankreatit,
varför pankreasgångsförändringar hos patienter med PSC verkar vara en
del av sjukdomsspektrum vid PSC. Pancreasgångförändringar kan möjligen
bidra till buksmärta vid PSC.
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PO-20
Glykolysen in pankreascancerceller är en drivkraft för
skelettmuskeldystrofi i cancerrelaterad kakexi
Jia, X.H.; Larsson, J.; Wang, F.; Permert, J.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för kirurgi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Okontrollerad skelettmuskelnedbrytning, som även kallas skelettmuskeldystrofi, bidrar till cancer kakexi. Cancerrelaterad skelettmuskeldystrofi kan orsakas av faktorer från cancerceller och från värdceller.
Dessutom kan skelettmuskelnedbrytning också vara ett resultat av ökade
energibehovet som utlöses av okontrollerad cancercellglykolys. Nyligen
visade vi att viktökning var mindre i nakna möss injicerade med mänskliga MiaPaCa2 pankreascancerceller (wt-MiaPaCa2) jämfört med möss
injicerade med en MiaPaCa2 sub-line (siHIF1-α-MiaPaCa2) som saknade
hypoxia-inducible factor-1α(HIF1-α) och därmed hade minskat glykolys.
Metod: Att bestämma nivåerna av skelettmuskelnedbrytning. Skelettmuskulaturen togs från icke-injicerade nakna möss och pankreastumör
bärande möss injicerad med antingen wt- eller si-MiaPaCa2 celler. I ett
annat experiment togs skelettmuskulatur från normala möss som behandlades med antingen en 18h fasta, eller en subkutan injektion av cellodlingsmedium från wt- MiaPaCa2 eller siHIF1-α-MiaPaCa2 celler. Atrogin-1
och AKT2, som reglerar proteinnedbrytning respektive proteinbiosyntes
bestämdes med hjälp av Western blotting.
Resultat: Skelettmuskulatur av tumörbärande möss visade ökade atrogin-1 och AKT2 uttrycket, vilket tyder på en ökad omsättning av proteiner
i skelettmuskulaturen. I möss med si-MiaPaCa2 tumörer, var den ökade
proteinomsättningen försvagad jämfört med den i möss med wt-MiaPaCa2
tumörer. Inga liknande förändringar i muskel atrogin-1 och AKT2 uttryck
sågs hos normala möss som fastat 18h eller behandlats med odlingsmedium från de olika cancerceller.
Slutsats: Nivån för glykolysen i bukspottskörtelcancerceller är en avgörande faktor för skelettmuskeldystrofi.

PO-21
Rollen av IAPP i akut pankreatit
Lu, Y.M.1; Segersvärd, R.2; Arnelo, U.2; Löhr, M.2; Heuchel, R.1
1
Karolinska Univesitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, KIR, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Univesitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, Gastrocentrum,
Stockholm, Sverige
Bakgrund: Akut pankreatit är associerad med hög sjuklighet och dödlighet
på cirka 7-50%. Gallgångens stenar och alkoholmissbruk tillsammans står
för cirka 80% av akut pankreatit. Pankreasskada initieras av enzym aktivering i acinära celler. Men de molekylära detaljerna av och förhållandet
till andra tidiga händelser, såsom aktivering av transkriptionsfaktorer och
cytokinfrisättning, är fortfarande inte helt klar. Höga IAPP plasmanivåer
har föreslagits vara en prognostisk faktor som leder till uppkomsten av
komplikationer när pankreatit är sekundär till alkohol eller gallsten. De
har även använts som en markör för svårighetsgrad för akut pankreatit
(Mayer, Br.J.Surg. 2002). IAPP har också visats i experimentella studier för
att få fram en rad effekter som också är kännetecken av akut pankreatit.
Hit hör dess förmåga att inducera hyperglykemi, insulinresistens, akut
hypokalcemi och ökad acinar amylas sekretion. Användningen av genetisk
modifierade möss tillsammans med klassiska modellerna cholecystokenin-inducerad pankreatit har gett betydande insikt i betydelsen av enskilda
cellulära och hormonella faktorer under olika stadier av experimentell
pankreatit. Vi använde därför IAPP knock-out möss (Gebre-Mehdin, BBRC,
1998) för att ytterligare klargöra vilken roll IAPP har i akut pankreatit.
Metoder: Akut pankreatit framkallades med 9 (1gg./timme) ip injektioner
av 50µg/kg cerulein (eller NaCl) i kön-och åldersmatchade IAPP knockout möss och motsvarande wt kontroller. Provtagning (blod, vävnad) togs
1 timme efter sista injektionen. Detta experiment utfördes två gånger.
Pankreas och serum analyserades för vävnadsskada och inflammation
(myeloperoxidas (MPO) aktivitet, TNFα, IL6, IL-10, MCP-1, Cxcl-1). Gene
profilering av mer än 35.000 gener har testats i Affimetrix array.
Resultat: Akut pankreatit inducerades framgångsrikt av cerulein ip injektion i möss. Emot förväntan fanns inga statistiska skillnader mellan IAPP
knock-out och vild typ möss med avseende på acinar skada, amylas,
pankreas vävnad MPO, TNFα, IL-6, IL-10, MCP1 och CxCl-1-nivåerna. Dessa
första resultat stöddes av Affimetrix genuttrycksprofilen. Däremot har vi
hittad ett antal nya gener som är specifik för akut pankreatit. Slutsatser
Avsaknaden av IAPP ändrar inte den tidiga fasen av cerulein-inducerad
akut pankreatit hos möss.
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cine, Mannheim, Germany; 3Hospital Maria-Hilf, Gastro, Mönchengladbach,
Germany; 4Szent Laszlo Hospital, Gastro, Budapest, Hungary; 5National
Cancer Center, Gastro, Heidelberg, Germany; 6MediGene AG, MediGene AG,
Martinsried, Germany; 7Institute of Oncology, Gastro, Kiev, Ukraine; 8Clinic
of Oncology, Gastro, Olomouc, Czech Republic; 9University Hospital, Gastro,
Kiel, Germany; 10Caritas Hospital, Gastro, Saarbrücken, Germany
Bakgrund: EndoTAG-1® (E) är ett nytt kationic liposomal formulation av
paclitaxel som attraheras mot negative laddade endothelial celler i tumörkärlen. Denna studie syftade till att utvärdera säkerhet och effect av E i
kombination med gemcitabine (GEM) i pankreascancer (PC).
Metoder: Patienter med icke operabel PC randomiserades till terapi med
veckovis GEM (1000 mg/m2) och 2x/vecka E i 3 olika dosnivåer (Elow:
11 mg/m2, Emed: 22 mg/m2, Ehigh: 44 mg/m2) eller GEM monoterapi.
Patienterna behandlades under 7 veckor och föjls upp för överlevnad
(PFS/OS). Någon terapi var möjligt efter avslutad studien. Patienterna
som inkluderades i enligthet med det andrade protokollet haft möjligheten för upprepade cykler av kombinationsbehandling med E till progress.
Resultat: Av de 200 inskrivna patienter, hade 80% metastaserad och 20%
hade lokalt advancerad sjukdom. Patienter som ingår i det andrade protokollet fyllas upp till 6 cycler av kombinationsbehandling med E. Tumörrespons efter 7 veckor (RECIST) visade en högre andel patienter med ickeprogressiv sjukdom i GEM+E grupper (60%, 65% och 52% for GEM+Elow/
med/high) än i GEMmono gruppen (43%). PFS var betydligt högre i GEM+E
kombinations grupper (18, 20 and 19 veckor i GEM+Elow/med/high)
än i GEMmono gruppen (12 veckor). En förlängning av OS för GEM+E
kombinationstherapy jämfört med GEM mono observerades (GEM: 7.2,
GEM+Elow: 8.4, GEM+Emed: 8.7, GEM+Ehigh: 9.4 mån.) med 12-mån.
överlevnad andelen 17% (GEM), 22% (GEM+Elow), 36% (GEM+Emed) och
33% (GEM+Ehigh). Livkvalitet var också förbettrad (smärtor, QLQ C30).
Biverkningar relaterade till behandling i kombination med EndoTAG var
huvudsaklingen frossa och feber av mild eller måttlig intensitet.
Slutsats: Terapi med E plus GEM tolererades väl och lätt till kraftigt
förlängd PFS och OS jämfört med standardbehandlig. Ytterligare studier
(fas III) ska börja efter sommras i Sverige.
PO-26
Oro och obehag, en del av livet efter profylaktisk kirurgi, hos personer
med familjär adenomatös polypos (FAP)
Fritzell, K.1; Persson, C.2; Björk, J.1; Hultcrantz, R.1; Wettergren, L.2
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum medicin, Svenska
polyposregistret, Stockholm; 2Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Stockholm
Bakgrund: FAP är en ärftlig, kolorektalcancersjukdom orsakat av multipla
polyper för vilken profylaktisk kirurgi (kolektomi) med efterföljande endoskopiska undersökningar, var 6-24 månad, är den enda behandlingen.
Preoperativa symtom är sällsynta, men ett stort antal patienter rapporterar
förändrade mat- och avföringsvanor efter operationen. Hur personer med
FAP uppfattar livet efter den profylaktiska operationen är sedan tidigare
ej tillräckligt studerat. Syftet var att undersöka hur vuxna personer med
FAP anser att livet är påverkat av sjukdomen efter profylaktisk kirurgi.
Metod: Patienter (≥ 20 år) tillhörande öppenvårdsmottagningen på
Svenska polyposregistret erbjöds att delta i fokusgruppdiskussioner (n
= 43). Tre fokusgruppsdiskussioner genomfördes. Data analyserades
med innehållsanalys.
Resultat: Innehållsanalysen identifierade två kategorier: Oro och obehag
och Ta kontroll. Viktiga faktorer i kategorin ’oro och obehag’ var relaterat
till att FAP är en livslång och ärftlig sjukdom, deltagarna uttryckte bland
annat oro över att vårdas av sjukvårdspersonal med bristande kunskap
om FAP. Oro och obehag var även relaterat till livet efter den profylaktisk
operation med ändrade mat- och avföringsvanor, laxering inför endoskopiska undersökningar och gastroskopier. Viktiga faktorer i kategorin ’ta
kontroll’ var relaterat till olika sätt att hantera livet med FAP så som, att
ha förhoppningar om förbättrade behandlingsmöjligheter för framtida barn,
hitta sätt att förhindra inskränkningar i det sociala livet genom att planera
för sociala aktiviteter samt att experimentera med mat och mediciner för
minska obehag från mag- tarmkanalen.
Slutsats: Fokusgruppsdiskussionerna visar att oro och obehag är en del
av livet efter profylaktisk kirurgi men också att personer med FAP besitter
resurser för att minimera dess påverkan på livet. Deltagarnas beskrivning av hur kontinuitet av sjukvårdspersonal med god kunskap om FAP
reducerar oro samt hur bristen på kontakt med sjukvårdspersonal med
god kunskap om FAP och osäkerhet om vart man ska vända sig för att få
råd istället skapar oro, är viktiga aspekter att ta i beaktande då vården
för personer med FAP planeras.
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PO-27
Pankreas mini-tumörer som prekliniska in vitro modell för
medium-throughput utvärdering av läkemedlets effektivitet
Longati, P.1; Jesenofsky, R.2; Wagman, A.1; Hagman, B.1; Löhr, M.3; Heuchel,
R.L.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, Kir, Stockholm,
Sverige; 2German Cancer Research Center, Gastroenterology, Heidelberg,
Germany; 3Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, CLINTEC, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Pankreascancer karaktäriseras av försenad diagnos och
nästan fullständig cytostatika resistens. Den mest vanligaste och allvarliga typen är duktal adenokarcinom (PDAC). Ett stort hinder för behandling är den extremt fibrotiska komponenten med massiv extracellulär
matrix (ECM) deposition (desmoplasi), som normalt motsvara över 50
procent av tumören. TGFβ är en nyckelaktör i desmoplasi, genom att
den aktiverar pankreasstellatceller, de största producenterna av ECM/
desmoplasi.
Resultat: De flesta läkemedel testas för närvarande i konventionell 2D
cellodling på plast innan de går in på dyrare in vivo-experiment. Vår idé
var att utveckla en in vitro modell för läkemedelscreening som skulle innehåller den stromala komponenten och därför liknar mera själva tumören.
3D-hetero-sfärer har etablerats där PDAC celler odlas i kombination med
en mänsklig pankreasstellatcellinje (PSC) som a-vaskulära mini-tumörer
med stromal kärna. För att kunna lokalisera stellatcellerna bättre i heterosfärerna har de stabilt markerats med eGFP. PSCs har också ”tränats”
(PSC-tr) under speciella odlingsförutsättningar som gör att de omger en
kärna av tumörceller. En möjlig förklaring till skillnaden i lokalisering kan
vara att en annorlunda integrin mönster uttrycks. Lugna PSCs aktiveras
när de odlades på plast som leder till uttryck av aktiveringsmarkör alphasmooth muscle actin (asma). Vi konstaterade att de inte uttrycker asma
när den odlas som 3D-mono-sfärer. Likväl är denna markör uttryckt i
3D-hetero-sfärer med PDAC celler och i lokal samarbete med PSC, vilket
indikerar att PDAC celler kan aktivera stellate celler i sfärer. Vi analyserar
sfärernas ECM-proteiner med hjälp av IF/IHC och RT-PCR. 3D mini-tumörer
bestående av PSC och mänskliga PDAC celler visar ökad behandlingens
motstånd jämfört med konventionell 2D cellodling, alltså närmare härmar
in vivo-situationen.
Utsikt: Kombinationer av läkemedel/behandlingsmetoder som provats
effektivt i mini-tumörer (PSC/cancercell sfärer) kan ytterligare analyseras
med avseende på molekylära signalvägar och nätverk. Minitumörmodeller
kommer också analyseras för att letar efter prognostiska markörer med
olika ”omics” metoder som verifieras med tumörmaterial från biobanken
och i prekliniska modeller.

PO-28
PP56 förbättrar energi homeostas i en musmodell för cancer
i bukspottskörteln
Larsson, J.1; Herrington, M.K.2; Permert, J.1; Wang, F.1
1
Karolinska Univesitetssjukhuset Huddinge, CLINTEC, Kir, Stockholm, Sverige; 2Adams State College, Adams State College, Alamosa, United States
Syfte: Vi undersökte huruvida de anti-inflammatoriska läkemedel PP56
förbättrar cancer-induced metabola sjukdomar.
Metoder: Vi genomförde två musexperiment. I den första, transplanterade
vi mänskliga MiaPaCa2 pankreascancer celler i bukspottkörteln hos 14
nakna möss under 12 veckor. Medan 7 av mössen inte behandlades,
fick de andra 7 mössen dagliga PP56-injektioner. Normala nakna möss
användes som kontroller (n = 6). Kroppsviktökning, glukostolerans, plasmaglukos, insulin och fria fettsyror jämfördes mellan grupperna. I det
andra experimentet använde vi osmotiska mini-pumpar för att ingjuta
PP56 eller 0.9% NaCl i normala möss. Dessutom gjorde vi två experiment
där vi undersökte om PP56-reglerade (1) fettsyra användning i MiaPaCa2
celler och (2) glukos transport i L6 skelettmuskelceller.
Resultat: De nakna möss som hade cancerceller i bukspottskörteln men
inte behandlades med PP56 hade minskad glukostolerans och minskad
kroppsviktökning. PP56 behandling hindrade dessa cancer-inducerade förändringar. PP56 minskade också plasma fria fettsyror i nakna möss med
cancer i bukspottkörteln. I andra försöket minskade PP56 infusion plasma
glukos. Detta tyder på att effekten av PP56 på pankreascancer byggde på
en fysiologisk effekt av PP56 på glukos metabolism. PP56 ökade både
fettsyror användning i MiaPaCa2 celler och glukos transport i L6 celler.
Slutsats: PP56 ökade glukos omsättning på gnagare och hjälpte med
underhållet av energi homeostas i pankreascancer.
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GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM
PO-22
Esofagitresan – en kartläggning av omhändertagandet
av esofagitpatienter
Uddenberg, M.1; Nordström, D.2; Sjöstedt, S.3
1
Nyköpings Lasarett, Kirurgkliniken, Nyköping, Sverige; 2Nyköpings Lasarett,
Medicinkliniken, Nyköping, Sverige; 3AstraZeneca Nordic, Medical, Södertälje, Sverige
Bakgrund: Cirka 15 % av befolkningen beräknas ha gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Av de patienter som gastroskoperas för misstanke om
GERD har 20-30% esofagit. Kunskapen om hur dessa patienter tas om
hand och följs upp i vården är bristfällig och riktlinjer saknas för hur
esofagitpatienter bör följas upp. Kontinuerlig underhållsbehandling har
visats vara viktig för att undvika recidiv av esofagiten och data finns som
visar att underbehandlade symtomatiska refluxpatienter har en sänkt
livskvalitet och produktivitet. Syftet med studien är att undersöka hur
esofagitpatienter handläggs i praktiken.
Metod: Studien består av en retrospektiv och en prospektiv del. I den
retrospektiva delen deltog 89 patienter (medelålder 57 år), 51 män
(58%) och 37 kvinnor (42 %). I den prospektiva delen deltog 57 av de 89
patienterna. Den retrospektiva delen innefattar journalgenomgång av alla
patienter med endoskopiverifierad esofagit (K20), GERD med esofagit
(K21.0) eller sår i esofagus (K22.1) undersökta vid Endoskopimottagningen, Nyköpings lasarett under 2003-2004 och uppföljda t.o.m. 2008.
Den prospektiva delen inkluderar utvärdering brevledes av förekomst av
refluxsymtom (GerdQ), hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D), samt produktivitet (WPAI-GERD) idag.
Resultat: Den retrospektiva delen visar att klassificering av esofagitgrad
vid gastroskopin saknas helt i 38 % av fallen; 45 % är klassificerade
enligt Los Angeles- och 16 % via den äldre Savary-Miller klassifikationen;
49% fick omeprazol efter gastroskopin och 62 % förskrevs kontinuerlig
underhållsbehandling. Hos 54 % av esofagitpatienterna sker en planerad
uppföljning efter gastroskopin och 47 % hade minst ett oplanerat GERDrelaterat besök i sjukvården efter diagnos. Den prospektiva delen, som
gjordes efter en medeluppföljning av 3,5 år, visar att 65 % av esofagitpatienterna har kvarstående refluxbesvär trots behandling (GerdQ). De som
är underbehandlade upplever också en sänkt hälsorelaterad livskvalitet
(EQ5D) (utility värde 0,773), medan patienter som är besvärsfria på insatt
behandling har signifikant högre livskvalitet (utility värde=0.915; t-test
med p<0,0001). Patienterna anger en 10 % reducerad produktivitet vid
utförande av dagliga aktiviteter (WPAI-GERD).
Slutsats: Endast drygt hälften av esofagitpatienterna följs upp. GerdQ
visar att 65 % av patienterna är underbehandlade. Troligen skulle ett
strukturerat omhändertagande förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten
hos patienter med refluxesofagit.
PO-23
Strukturerat omhändertagande av gastroesofageal refluxsjukdom
(GERD) inom företagshälsovården – effekter på hälsorelaterad livskvalitet (HRQL), symtom och produktivitet
Regberg, D.1; Andersson, C.1; Jörgensen, L.2; Sörngård, H.3; Sjöstedt, S.2
1
AstraZeneca, Hälsocenter, Södertälje, Sverige; 2AstraZeneca Nordic, Medical,
Södertälje, Sverige; 3AstraZeneca Nordic, Health Economy, Södertälje, Sverige
Bakgrund: GERD är en vanlig sjukdom som drabbar 15-20% av den vuxna
befolkningen. Den medför påverkan på HRQL, ger betydande besvär för
patienterna, samt har effekter på produktivitet och förmåga till dagliga
aktiviteter. Här studeras effekterna av ett strukturerat omhändertagande
av GERD inom ramen för företagshälsovården med avseende på dessa
parametrar.
Metod: I en icke-interventionell studie utvärderas eventuella förbättringar
av HRQL, symtom och produktivitet för ett program inom företagshälsovården (Hälsocenter) på AstraZeneca, Södertälje, med avsikt att identifiera
och behandla GERD bland anställda. Samtliga medarbetare vid en företagsenhet erbjöds delta genom att besvara GerdQ, ett symtombaserat utvärderingsformulär för diagnostik och uppföljning av GERD. De som uppfyllde
kriterierna för GERD (>8 poäng), eller var symtomatiska trots tidigare insatt
behandling erbjöds kontakt med Hälsocenter (besök 1). Det strukturerade
omhändertagandet innefattade även telefonuppföljning efter två veckor
för utvärdering av effekt av behandlingen, vilken justerades vid behov.
Efter besök 1, samt efter 6 veckor (besök 2) utvärderades patienterna
med GerdQ (symtom), EQ5D (livskvalitet) och WPAI-GERD (produktivitet).
Resultat: GerdQ skickades ut till 1005 anställda, 325 svarade och 111
(11%) uppfyllde kriterierna för obehandlad eller underbehandlad GERD.
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Besök 1 genomfördes av 92 patienter, varav 36 inkluderades i studien
(24 kvinnor (67%); medelålder 48,4 år; normalt BMI 67%, 33% överviktiga;
12% rökare). Besök 2 genomfördes av 31 patienter. Vid besök 1 hade 32%
av alla patienter >8 poäng och samtliga var underbehandlade (besvär >2
dagar/vecka och/eller sömnpåverkan) enligt GerdQ. Vid besök 2 efter 6
veckor var motsvarande värden 6,5% resp. 35,5%. Patienternas livskvalitetsvikt, där 0=död och 1=full hälsa, förbättrades från 0,800 till 0,852
mellan besök 1 och 2 (p=0,032). Andelen patienter som skattade sig som
vid full hälsa mer än fördubblades; från 17 till 41 %. Produktivitetsförlusten
på jobbet till följd av GERD minskade från 8,3 till 5,2% och begränsningen av
förmågan att utföra andra dagliga aktiviteter minskade från 14,1% till 5,4%.
Slutsatser: Ett strukturerat omhändertagande av GERD inom företagshälsovården medför förbättrad hälsorelaterad livskvalitet, färre dagar med
symtom, ökad förmåga att genomföra dagliga aktiviteter och förbättrar
produktiviteten på arbetet.

GASTROINTESTINAL BLÖDNING
PO-24
Sjukvårdskostnader för behandling av svenska patienter med blödande
magsår
Marschall, H.U.1; Eklund, E.2; Söderlund, C.2; Sörngård, H.3
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum, Stockholm,
Sverige; 2Södersjukhuset, Kirurgkliniken, Stockholm, Sverige; 3AstraZeneca
Nordic, Health Economy, Södertälje, Sverige
Bakgrund: PUB (Peptic Ulcer Bleed)-studien (NCT00251979) undersökte
värdet av behandling med intravenöst (i.v.) esomeprazole eller placebo vid
blödande magsår. Av totalt 764 patienter från 16 länder i Europa, Asien
och Afrika var 102 patienter svenska. Efter framgångsrik endoskopisk
blodstillning randomiserades patienterna till 72 timmars i.v. infusion med
esomeprazole eller placebo följt av per oral behandling med esomeprazole i 27 dagar. I detta projekt undersökte vi om det fanns skillnad i
sjukvårdens kostnader för patienter i studien som re-blödde respektive
inte re-blödde.
Metod: KPP (Kostnad Per Patient) är ett kostnadsredovisningssystem
enligt totalkostnadsprincipen, utvecklat av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattar idag ca 60 % av all somatisk slutenvård. Sex av 12
svenska kliniker i PUB-studien redovisar kostnader enligt KPP. Individuella
kostnadsdata för patienterna från dessa kliniker hämtades ur KPP och
matchades mot vårdtillfället och definitionen för re-blödning i studien.
Resultat: Data samlades in från klinikernas samtliga 60 randomiserade
PUB-patienter. Informationsstruktur och detaljeringsgrad varierade avsevärt mellan klinikerna. Kostnaden/patient för samtliga patienter utan
re-blödning varierade mellan klinikerna från 14 791 kr till 45 636 kr;
mediankostnaden var 29 082 kr (25-75 % range: 21 767–42 553). För
de tre kliniker som inkluderade både icke re-blödare och re-blödare var
mediankostnaden för icke re-blödare 28 519 kr (25-75% intervall: 24
611-53 368 kr). Sex av patienterna definierades enligt PUB-studien som
re-blödare. För dessa varierade kostnaden/patient från 52 464 kr till
160 090 kr; mediankostnaden var 82 273 kr (25-75 % range: 56 524 –
99 947 kr). Icke-parametriskt test (Kruskal Wallis) av skillnaden mellan
mediankostnaderna för icke re-blödare och re-blödare visade statistiskt
signifikans, p=0,0079.
Slutsats: Trots att endast 60 % av de svenska patienterna i PUB-studien
redovisas i KPP anses projektets population representativ för PUB-studien
totalt då de sex re-blödarna utgör 10 % av patienterna (jämfört med PUBstudiens 7.2% re-blödare i esomeprazol- och 12.9% i placebogruppen). Vår
undersökning visar att re-blödning ökar sjukvårdskostnaderna signifikant,
närmast tredubbelt på de kliniker som rapporterade re-blödning. Sammanlagt orsakade de sex patienterna med re-blödning 20 % av de totala
kostnaderna för samtliga patienter. En behandling som framgångsrikt
förhindrar re-blödning är sannolikt kostnadsbesparande.

GASTROINTESTINAL CANCER
PO-25
Kationik liposomal paclitaxel i patienten med icke resektabel
pankreascancer
Löhr, M.1; Haas, S.2; Graeven, U.3; Bodoky, G.4; Jäger, D.5; Lilla, C.6; Meyer,
I.6; Osinsky, D.7; Cwiertka, K.8; Fölsch, U.9; Lutz, M.10
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, Gastrocentrum,
Stockholm, Sverige; 2University Hospital Mannheim, Dep. of Internal Medi-
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PO-29
Smad7, den negativa regulator av TGF-β signalering behövs inte för
utvecklingen av bukspottkörteln i musen
Heuchel, R.1; Lu, Y.1; Hagman, B.1; Löhr, M.2; Kleiter, I.3
1
Karolinska Univesitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, Stockholm, Sverige;
2
Karolinska Univesitetssjukhuset, Huddinge, CLINTEC, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige; 3Universitetet Regensburg, Neurologi, Regensburg, Germany
Bakgrund: Transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamiljen, med
sina främsta företrädare TGF-beta, bone morphogenetic proteins och activins, spelar flera roller i bukspottkörtelutveckling och sjukdom (fibros).
TGF-beta liksom andra tillväxtfaktorer av superfamiljen binder till sina
respektive serine-treoninkinasreceptorer och aktiverar Smad proteiner,
varav de flesta fungerar som transkriptionsfaktorer. Smad7 induceras av
TGF-beta själv, blockerar nedströmssignalering och agerar därmed i en
negativ feedback-loop. Transgena överuttryck av Smad7 i acinära celler i
muspankreas resulterar i spontan pancreatic intraepithelial neoplastiska
skador som en följd av att undertrycka TGF-beta’s tumörsuppressoraktiviteten. Dessutom leder överuttryck av Smad7 i pankreasstamceller till
beta-cell hypoplasi och neonatal dödlighet. Dessa resultat stöder vikten
av Smad7 för korrekt reglering av TGF-beta signalering under pankreasutveckling och -homeostas.
Metod: Eftersom överuttryck av Smad7 i olika pankreasceller har så stor
inverkan, ville vi testa vilken effekt saknande av Smad7 har i pankreasutveckling i musen. Vi har nyligen genererat partiella Smad7 knockout-möss
(Smad7ΔExI), där C-terminala delen av Smad7 fortfarande finns (Li et al.,
J.Immun.176, 6777-84 (2006)). Dessutom har vi parat en konditionellt
knockout för Smad7 (Kleiter et al., Brain, (2010) in press) med en mus
som kommer att tar bort Smad7 specifikt och endast i pankreasprogenitorceller.
Resultat: Möss med partiell knockout av Smad7 lever beroende på
musens bakgrundstam och leder som förväntat till ökad fibros i sårläkningsmodeller för lever och njure. Inga skillnader observerades i bukspottkörtelns morfologi och ingen spontan fibros upptäcktes även i gamla
mutanta möss. Dessutom kan inga makroskopiska eller mikroskopiska
förändringar påvisas i pankreasutvecklingen av möss med en total avsaknad av Smad7 funktion i pankreasprogenitorceller.
Slutsats: Smad7 är inte nödvändig för pankreasutvecklingen hos mus.
PO-30
Svenska polyposregistret vid Gastrocentrum medicin,
Karolinska Universitetssjukhuset Ett nationellt register för personer
med Familjär Adenomatös Polypos, Peutz-Jegher, Juvenil Polypos
samt MYH associerad polypos
Fritzell, K.; Göransson, K.; Björk, J.; Elmberg, M.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Svenska Polyposregistret, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Svenska polyposregistret är ett nationellt register som upprättades i slutet av 1950-talet i syfte att förebygga tjock- och ändtarmscancer hos personer med familjär adenomatös polypos (FAP). Registret har
sedan dess kompletterats med andra ärftliga kolorektala polypsyndrom:
Peutz Jeghers syndrom (PJ), Juvenil polypos (JP) och MYH- associerad
polypos (MAP).
Svenska polyposregistret: Innehåller information om cirka 2500 personer av vilka 400 personer lever med någon av ovanstående diagnoser.
Exempel på uppgifter som registreras är personuppgifter samt släktförhållanden, typ/resultat av kirurgi, typ/resultat av endoskopiska undersökningar samt information om extraintestinala manifestationer. Uppdatering
sker fortlöpande vilket fordrar att behandlande klinik regelbundet aviserar
registret med journalhandlingar. Dessa data ligger sedan till grund för
forskning och utvecklingsarbete.
Funktion:
I. Mottagning för ärftlig mag- tarmcancer: Cirka 30 % av alla med ärftliga
kolorektal polypsyndrom i Sverige är patienter hos oss. Mottagningen
ansvarar även för endoskopisk uppföljning av individer med Lynch syndrom
(HNPCC) samt hereditär kolorektalcancer. Öppenvårdsmottagningen har
tillgång till en sjuksköterska, en sjuksköterska/genetisk vägledare samt
två läkare.
II. Nationellt kompetenscentrum: För patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal som önskar information om dessa relativt ovanliga syndrom. Bland
annat anordnas årligen en informationsdag för patienter och anhöriga.
Vidare görs släktutredningar för att identifiera riskindivider i familjerna
så att dessa kan erbjudas presymtomatisk diagnostik.
III. Forskning och utveckling: Projekt i samarbete med kliniska genetiker
och andra pågår fortlöpande. För närvarande bedriver två doktorander
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forskning med anknytning till registret med omvårdnad respektive genetik
som fokus.
Slutsats: Svenska polyposregistrets medarbetare har stor klinisk erfarenhet av dessa ovanliga syndrom vilket gör att vi har kompetens att bistå
med råd och stöd till såväl patienter, anhöriga som sjukvårdspersonal i
hela landet. Detta kompletteras av en, med internationella mått mätt, unik
bas för forskning och utveckling. För att registerverksamheten ska fungera
optimalt är vi beroende av ett ömsesidigt utbyte av erfarenhet och information med övriga sjukhus i Sverige. Regelbunden kommunikation och
uppdatering i form av bl.a. kopior på journalhandlingar är därför önskvärt.

GASTROINTESTINAL IMMUNOLOGI
PO-31
Akut stress-inducerad barriärdysfunktion i follikelassocierat epitel
medieras av vasoaktiv intestinal peptid och mastceller
Keita, Å.1; Carlsson, A.H.2; Söderholm, J.D.2; Ericson, A.3
1
Universitetssjukhuset i Linköping, IKE, Avd för Kirurgi, Medicinsk Mikrobiologi, Sverige; 2Universitetssjukhuset i Linköping, Avd för Kirurgi, Linköping,
Sverige; 3Universitetssjukhuset i Linköping, Avd för Cellbiologi, Linköping,
Sverige
Bakgrund: Stress påverkar utvecklandet av inflammatorisk tarmsjukdom,
men mekanismerna är okända. Det tidigaste tecknet på Crohns sjukdom
är mikroskopiska sår över det så kallade follikelassocierade epitelet (FAE),
som täcker de Peyerska placken i tarmen. FAE utgör en ingångsport för
mikroorganismer och djurstudier har visat ett ökat upptag i FAE efter stress.
Syftet med denna studie var att undersöka rollen av vasoaktiv intestinal
peptid (VIP) och mastceller vid stress och FAE barriärdysfunktion.
Metod: Tjugofyra råttor injicerades intraperitonealt med mastcellsblockeraren doxantrazole (DOX), VIP receptor (R) antagonist, eller NaCl som
kontroll. Hälften av råttorna utsattes sedan för akut vattenaversions
stress medans resterande tolv lämnades i sina burar som kontroller.
Tunntarmsegment plockades ut, FAE identifierades makroskopiskt, och
permeabilitet studerades i Ussingkammare genom att mäta flux av det
antigena proteinet HRP, och Escherichia (E.) coli K-12. Vidare exponerades
FAE från 8 ostressade råttor för VIP och DOX in vitro i kammare. In vitro
exponering utfördes även på FAE från 2 patienter med icke-inflammatorisk
tarmsjukdom. Distributionen av VIP och dess receptorer i FAE från råtta
kartlagdes med immunohistokemi.
Resultat: Stressade råttor uppvisade ett signifikant ökat upptag av både
HRP och E. coli jämfört med kontroller (P<0.0005). Fluxökningarna utplånades signifikant av både DOX och anti-VIPR in vivo (P<0.005). Exponering
för VIP i Ussingkammare ökade signifikant både HRP och E. coli passagen (P<0.005), och även här utplånades ökningarna av DOX (P<0.005).
Immunohistokemi demonstrerade VIP och dess receptorer, framförallt
VIPR1, på mastceller inom de Peyerska placken, subepiteliala domen och
närliggande villi. In vitro försök på human FAE visade samma mönster som
hos råtta, d v s ett ökat upptag av E. coli som upphävdes vid blockering
av mastcellerna.
Slutsats: Stress påverkar barriärfunktionen för antigen och bakterier i FAE
med mekanismer som involverar mastceller och VIP. Våra fynd kan ha betydelse för förståelsen av patogenesen av stress-relaterade tarmsjukdomar.
PO-32
Monitorering av gastrointestinal graft-versus-host-sjukdom
efter allogen stamcellstransplantation
Weisselberg, T.1; Theorin, N.2; Lotfi, K.2; Almer, S.3
1
US Linkï¿½ping, EM-kliniken, Sektion Gastroenterologi och Hepatologi,
Linkï¿½ping, Sverige; 2US Linköping, Institutionen för medicin och hälsa,
Hälsouniversitetet och Hematologiska kliniken, Linköping, Sverige; 3US
Linköping, Gastroenterologi och hepatologi, Institutionen för klinisk och
experimentell medicin, Hälsouniversitetet och Endokrin- och Mag-t, Linköping, Sverige
Bakgrund: En stor del av patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation (HSCT) utvecklar graft-versus-host-sjukdom (GVHD) med hög
morbiditet och mortalitet. GVHD med manifestation i mag-tarmkanalen
har särskild betydelse genom sin incidens, ofta allvarliga förlopp och
påverkan av allmäntillståndet. Ett fåtal drabbade patienter remitteras för
utredning. För att uppskatta behovet av gastroenterologisk diagnostik hos
dessa patienter undersökte vi frekvensen av signifikanta gastrointestinala
symtom och fynd hos 131 patienter som behandlats med HSCT mellan
maj 1996 och april 2005. Diagnoserna var AML (n=56), myelom (27),
KML (18), ALL (12), övriga (18).
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Metod: Retrospektiv genomgång av patientjournaler, relevanta uppgifter
registrerades i ett case report form. Behov av gastroenterologisk utredning definierades föreligga, 1) ifall diarré under minst 7 dagar inte kunde
förklaras av infektion eller läkemedelsbiverkan, eller, 2) om stegrade
leverprover (bilirubin > 50 μmol/l, aminotransferaser > 5 μkat/l) inte
kunde relateras till läkemedelsanvändning.
Resultat: Hos 57 av 88 patienter (65%) med uppgift om diarré ansåg
vi behov av gastroenterologisk diagnostik föreligga, endast 33 (58%) av
dessa hade undersökts; koloskopi (n=12), gastroskopi (8), gastro- och
koloskopi (6), leverbiopsi (3), leverbiopsi och koloskopi (3), leverbiopsi
och gastroskopi (1). Överensstämmelsen mellan förmodad och histologiskt bekräftad GVHD var låg. I fyra av 23 fall (17%) var den histologiska
diagnosen oväntad (ulcerös kolit 2, adenocarcinom 1, gangrän 1). Efter
journalgranskning och utvärdering av genomförda utredningar förelåg
enligt vår bedömning GVHD hos 65 av 128 bedömbara patienter (51%).
Konklusion: Endast 58% (33/57) av patienter som enligt vår bedömning
var i behov av gastroenterologisk diagnostik hade remitterats. Såväl den
låga överensstämmelsen mellan förmodad och histologiskt bekräftad
GVHD som förekomsten av oväntade fynd understryker behovet av gastrointestinal utredning dessa patienter. Om diarré eller förhöjda levervärden inte kan förklaras på annat sätt bör patienten remitteras för att
säkerställa GVHD.
PO-33
Ökad paracellulär permeabilitet och känslighet för bakterier
i tarmslemhinna hos SAMP1/YitFc möss
Salim, S.Y.1; Rahbar, E.1; Myrelid, P.2; Darfeuille-Michaud, A.3; Pizzaro, T.T.4;
Söderholm, J.D.2
1
Universitetssjukhuset i Linköping, IKE, Avd för Kirurgi, Medicinsk Mikrobiologi, Linköping, Sverige; 2Universitetssjukhuset i Linköping, Avd för
Kirurgi, Linköping, Sverige; 3Pathogénie Bactérienne Intestinale, Université
d’Auvergne, Laboratoire de Bactériologie, CBRV, Clermont-Ferrand, France;
4
University of Virginia Health System, Digestive Health Center of Excellence,
Charlottesville, United States
Bakgrund: SAMP1/YitFc möss är en unik djurmodell för Crohns sjukdom
(CD) eftersom mössen spontant utvecklar förändringar på terminala ileum,
den utmärkande delen av tarmen för CD. Dessutom liknar histologiska
fynd av den här modellen inflammation av human ileum, med osammanhängande mönster av transmural och granulomatös inflammation. Syftet
med denna studie var att kartlägga permeabiliteten i tarmen hos SAMP1/
YitFc möss.
Metod: Ileum från 10 och 27 veckor gamla SAMP1/YitFc möss och
AKR- kontroller (bakgrundsstam) monterades i modifierade Ussingkammare. Barriärfunktionen studerades genom att mäta permeabilitet för
den paracellulära markören 51Cr-EDTA och fluorescerande E.coli HB101
(icke-patogen) eller LF82 (patogen). Konfokalmikroskopi utfördes för att
bedöma adherering och passage av bakterierna.
Resultat: Permeabiliteten av 51Cr-EDTA var ökad hos SAMP1/YitFc möss
jämfört med AKR kontroller (P<0.05). Exponering av HB101 och LF82 i
Ussingkammare ökade kraftigt 51Cr-EDTA passagen i tarm från SAMP1/
YitFc möss. Dessutom sågs en högre passage av HB101 och LF82 i tarm
från 27 veckor gamla SAMP1/YitFc möss jämfört med AKR-kontroller i
samma ålder (P <0.05). Konfokalmikroskopi visade en ökad adherering
av bakterier i SAMP1/YitFc möss jämfört med AKR-kontroller. Denna
effekt var mer uttalad för den patogena LF82 än den icke-patogena
HB101.
Slutsats: Resultaten bekräftar en medfödd permeabilitetsdefekt i ileum
hos SAMP1/YitFc möss. Främst utgörs defekten av ökad paracellular
permeabilitet, som ökas ytterligare av exponering för E.coli. Vidare studier av proteiner involverade i permeabilitetsdefekten skulle kunna ge
terapeutiska strategier för att förbättra tarmintegriteten.

GASTROINTESTINAL MOTILITET
PO-34
Antalet Cajal-celler i ventrikeln skiljer sig mellan FAP-patienter och
kontroller
Wixner, J.1; Anan, I.1; Obayashi, K.2; Ando, Y.2; Suhr, O.B.1
1
Norrlands universitetssjukhus, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå, Sverige; 2Graduate School of Medical Sciences, Department of
Diagnostic Medicine, Kumamoto, Japan
Bakgrund: Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) är en ärftlig systemisk neuropatisk amyloidos orsakad av en transthyretin (TTR)-mutation
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(TTR Val30Met). Gastrointestinala symptom är vanliga vid FAP och tros,
åtminstone delvis, bero på amyloidinlagringar i det enteriska nervsystemet. Cajal-celler (ICC) fungerar som pacemakerceller i mag-tarmkanalen
och är viktiga för gastrointestinal motilitet. Målet med denna studie var
att jämföra antalet ICC mellan FAP-patienter och friska kontroller.
Metod: Fullväggs-biopsier från ventrikel hos 11 avlidna japanska FAPpatienter och 10 avlidna kontroller analyserades med immunhistokemi
och datoriserad bildanalys. Antikroppar mot ICC och en icke-specifik
markör för nervvävnad (PGP) användes i studien. 6 patienter undersöktes
med elektrogastrografi (EGG) för att värdera ventrikeltömning.
Resultat: Alla patienter besvärades av diarré och/eller förstoppning. Antalet ICC var signifikant lägre i både det cirkulära och det longitudinella
muskellagret hos FAP-patienter jämfört med kontroller (p=0,005). Ingen
korrelation sågs mellan mängden PGP och antalet ICC eller antalet ICC
och utfallet av EGG. PGP-positiviteten var inte lägre hos patienter jämfört
med kontroller.
Slutsats: Även om denna studie är baserad på ett litet antal patienter
indikerar den att bortfallet av ICC kan bidra till utvecklingen av gastrointestinala störningar hos FAP-patienter. Dock sågs ingen minskning av det
totala antalet nerver i ventrikeln, mätt med en allmän markör för nervvävnad. Således kunde ingen skada på det enteriska nervsystemet påvisas.
PO-35
Endogen GLP-1 i reglering av magsäcksmotilitet och endokrin
pankreas sekretion
Witte, A.B.1; Grybäck, P.2; Jacobsson, H.2; Näslund, E.3; Hellström, P.M.4; Holst,
J.J.5; Hilsted, L.6; Schmidt, P.T.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Enheten för gastroenterologi och
hepatologi, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Enheten för nukleärmedicin, Stockholm, Sverige; 3Danderyds Sjukhus,
Enheten för kirurgi, Stockholm, Sverige; 4Uppsala Universitet, Institutionen
för medicinska vetenskaper, Uppsala, Sverige; 5Københavns Universitet,
Biomedicinsk Institut, Köpenhamn, Danmark; 6Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling, Köpenhamn, Danmark
Bakgrund: Exogent tillfört glucagon-like peptide-1 (GLP-1) har visat sig vara
en effektiv hämmare av magsäckstömning, leder till ökad insulinsekretion
och minskar pankreas’ utsöndring av glukagon. Vi har här studerat på
vilket sätt kroppseget GLP-1 är involverad i magsäckens tömning av en
fast måltid, måltidsrelaterad hormonsekretion och blodsockerreglering.
Metod: Nio friska försökspersoner undersöktes på två separata dagar
med magsäcksskintigrafi av en 310 kcal radioaktivt märkt fast måltid,
under pågående infusion av antingen koksalt eller GLP-1 receptor antagonisten exendin(9-39)amid (Ex(9-39)) i en dos av 300 pmol∙kg-1∙min-1.
Infusionerna påbörjades 50 min före måltidsintag och pågick i sammanlagt 240 min. Parallellt till tömningsprocessen mättes plasma nivåerna
av insulin, glukagon och glukos. Med hjälp av en 100 mm visuell analog
skala bedömdes även förändringar i mättnad och relaterade symtom.
Resultat: Ex(9-39) infusion hade ingen effekt på total magsäckstömning,
men påverkade den intra-gastriska fördelningen av födan. Under infusion
med Ex(9-39) stannade signifikant mer innehåll kvar i övre delen av magsäcken (79.1 ± 2.5 % av total mängd under Ex(9-39) infusion jämförd med
66.6 ± 5.7 % under koksaltsinfusion, vid tidpunkten 5 min). Vi observerade dessutom högre plasma glukagon nivåer under Ex(9-39) infusion.
Basala insulin- och glukosnivåer påverkades inte av Ex(9-39), men postprandiellt ledde Ex(9-39) till en signifikant ökning av både insulin- och
glukosvärdena. Ex(9-39) påverkade i vår studie ingen mättnadsparameter.
Slutsats: Endogen GLP-1 är involverad i regleringen av måltidsrelaterad
magsäcksmotilitet och av post-prandiella insulin- och glukosnivåer. Dessutom verkar endogen GLP-1 toniskt förhindra utsöndringen av glukagon
till blodet.
PO-36
Gastropares vid primärt Sjögren’s syndrom
Hammar, O.1; Ohlsson, B.1; Wollmer, P.2; Mandl, T.3
1
Skånes Universitetssjukhus, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi,
Malmö, Sverige; 2Skånes Universitetssjukhus, Sektionen för Klinisk Fysiologi,
Malmö, Sverige; 3Skånes Universitetssjukhus, Sektionen för Reumatologi,
Malmö, Sverige
Bakgrund: Målet var att undersöka prevalensen av gastropares och dess
relation till autonom dysfunktion, funktionell mag-tarmsjukdom liksom
relationen till inflammatoriska och serologiska parametrar hos patienter
med primärt Sjögrens syndrom (pSS).
Metod: Tjugo åtta patienter med pSS enligt det Amerikanska Europeiska
Konsensus Kriterierierna (AECC), inkluderades i studien. Magsäckstöm-
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ninghastighet värderades med C13-oktanoat andningstestet från vilket
ventrikelns tömningshastighet i halveringstid (t½) och lagfas (tlag) beräknades. Resultaten jämfördes sedan med 50 friska kontroller. Autonom
nervfunktion värderades med hjälp av 5 objektiva parametrar för autonoma reflexer. Testen bestod i djupandningstest, ortostatiskt blodtrycksoch hjärtfrekvens-test samt finger hud blodflödestest. Symptom på autonom dysfunktion värderades med hjälp av Autonoma symptomprofilen, ett
frågeformulär som bedömer autonoma dysfunktionssymptom. Resultaten
av de autonoma nervfunktionstesterna jämfördes med friska kontroller.
Patienterna värderades också av en gastroenterolog avseende förekomst
av IBS och funktionell dyspepsi, utifrån det ovan nämnda frågeformuläret
och Rom III kriterierna.
Resultat: Tlag och t½ befanns vara signifikant ökade hos pSS patienter jämfört med friska kontroller. 43% av patienterna hade tecken till
förlångsammad magsäckstömning och 29% uppfyllde kriterierna för
gastropares med en patologiskt förlängd t½. Det fanns signifikanta
korrelationer mellan förlångsammad magsäckstömning och ökade nivåer
av IgG och sänkningsreaktion (SR). Härutöver visade sig reumafaktor (RF)
seropositiva ha förlångsammad magsäckstömning i högre utsträckning
än RF seronegativa. Däremot fanns ingen association mellan objektiva
tecken till gastropares och objektiva och subjektiva autonom dysfunktionsparametrar eller funktionella mag-tarmproblem rapporterade i frågeformuläret.
Slutsats: Förlångsammad magsäckstömning var vanligt hos patienter med
pSS. En association mellan förlångsammad ventrikeltömning och inflammatoriska och serologiska markörer vid pSS kan tyda på bakomliggande
inflammatoriska orsaker till gastropares vid pSS. Objektiva tecken på
förlångsammad magsäckstömning var inte relaterade till objektiva tecken
till eller subjektiva symptom av autonom dysfunktion eller förekomst av
IBS eller funktionell dyspepsi.
PO-37
Hypnoterapi vid IBS: finns det prediktorer för framgångsrik behandling?
Lindfors, P.1; Ljòtsson, B.1; Simrén, M.2
1
Sabbatsbergs Sjukhus, Gastromottagningen, Stockholm, Sverige; 2Sahlgrenska Sjukhuset, Gastrosektionen, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Hypnoterapi anses vara ett effektivt behandlingsalternativ vid
IBS. I praktiken är dock användningen av hypnoterapi begränsad pga. hög
kostnad och bristande tillgång på terapeuter. Prediktorer för att kunna
förutse ett bra behandlingsresultat är viktiga att undersöka med målet
att kunna välja ut lämpliga patienter till denna behandlingsform. Endast
ett fåtal studier har tidigare haft som mål att undersöka detta samband
(Gonsalkorale et al 2003)och kliniskt användbara prediktorer har varit
svåra att finna.
Mål: Att undersöka sambandet mellan baslinjekarakteristika och resultatet av hypnoterapi vid IBS.
Metod: Totalt 77 IBS patienter som fått Hypnoterapi behandling pga. IBS
refraktär för standardbehandling undersöktes. Patienter som rapporterade ”adequate relief” från IBS-symtom vid uppföljning 9 månader efter
behandlingen betraktades som ”responders”. Samtliga patienter hade
fått hypnoterapi-behandling 1 timme/vecka i 12 veckor av specialtränade
psykologer. Baslinjekarakteristika som undersöktes var: Kön, ålder, IBS
subgrupp, livskvalitet, kognitiv typ, känsla av sammanhang, grad av IBSsymtom, depression och ångest. Formulär som användes var: IBSQoL,
Cognitive scale for functional bowel disorders (CSFBD), Sense of coherence (SOC) scale, Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale och ett
IBS- symtom formulär.
Resultat: Trettiotre patienter var responders (43 %) vid 9-månaders uppföljning. Denna grupp rapporterade vid baslinjemätning lindrigare IBSsymtom (p=0,04) och skattade högre på ”behov av social acceptans”,
en subskala i CSFBD (p=0,05). Inga andra baslinjekarakteristika skiljde
sig mellan responders och non-responders. CSFBD-skalan undersöktes
ytterligare genom att dela upp patienterna i en grupp med ”högt behov
av social acceptans” (n=25) och en grupp med ”lågt behov av social
acceptans”(n=52). Här ses en högsignifikant skillnad mellan responders och non-responders (p=0,007). Patienter med ”högt behov av social
acceptans” var således troliga responders för behandlingen och det motsatta gällde för patienter med ”lågt behov av social acceptans”.
Konklusion: IBS-patienter med högt behov av social acceptans svarade
bättre på hypnoterapi än mindre oroliga individer, vilket också gällde för
patienter med lindrigare IBS-symtom vid baslinje- mätning. I övrigt fann
vi inga starka prediktorer för framgångsrik behandling med hypnoterapi
vid IBS. Kliniskt användbara prediktorer för att kunna förutsäga ett lyckat
behandlingsresultat återstår att finna.
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PO-38
Kocks urinblåsa – en ypperlig modell att studera gallsaltstransportörer
i terminala ileum
Bajor, A.1; Fae, A.2; Kilander, A.1; Öhman, L.1; Pazooki, D.3; Sjövall, H.1; Ung,
K.A.1; Jonsson, O.2
1
Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige;
2
Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Urologi, Göteborg, Sverige; 3Sahlgrenska
Universitetsjukhuset, Kirurgi, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Konjugerade gallsalter (GS) absorberas i terminala ileum
genom en aktiv transport, där ASBT (Apical Sodium Dependent Bile Acid
Transporter) är den viktigaste spelaren som pumpar in (GS) i enterocyter. I cytoplasman binds GS till ett annat protein, ILBP (ileal lipid binding
protein), som sedan levererar dem till den basolaterala sidan där GS
transporteras till kapillärbädden av heterodimeren OSTalfa-Ostbeta. Regleringen av dessa transportörer är ofullständigt känd. I vissa djurarter
GS har en positiv feed-back roll för ILBP och negativ feed-back för ASBT.
Syfte: Att bestämma om GS-upptaget och GS-transportörernas uttryck
påverkas av minskade mängder GS.
Metod: Biopsier togs från normal terminal ileum från patienter som opererades med kontinent urostomi samt från Kocks-blåsan hos patienter som
reopererades pga reservoirdysfunktion. Innan operationen slemhinnan har
varit i kontakt med tarminnehåll och därmed fysiologiska mängder GS.
Vid reoperationen av Kockreservoirarerna hade slemhinnan varit i kontakt
med urin under 7 år (Medianvärde) och i princip ej exponerats för GS.
Mängden ASBT och ILBP bestämdes med Western blot och GS-upptaget
med en radioaktiv metod som använder C14- märkt taurocholsyra. För
att korrigera för atrofi i reservoirens slemhinna relaterades mängden
tranportörer till mängden villin i biopsierna.
Resultat: GS-upptaget var lägre i urinreservoirer där slemhinnan hade
långvarig kontakt med urin (35,5 nmol/ g*min, IQR (16,9-66,8), n=31),
jämfört med slemhinna från normal terminal ileum (134,7 nmol/ g*min,
IQR (91,1-171,6), n=33, p<0.001). Transportproteinerna minskade
också, men signifikant endast (ILBP p<0,01, ASBT p=n.s.). GS-upptaget
korrelerade med mängden ASBT (r=0,669, p<0,01) men inte med ILBP
(r=0,155, p=0.69), däremot samvarierar dessa två transportproteiner
(r=0,708, p<0,05).
Sammanfattning och slutsatser: Det minskade GS-upptaget efter operationen tyder på att transportörerna ASBT och ILBP regleras med positiv
feed-back av gallsalter hos människa eftersom vid negativ feedback skulle
man ha sett en uppreglering av GS-transportörer.
PO-39
Ventrikeltömning vid familjär amyloidos med polyneuropati:
inverkan av autonom neuropati
Wixner, J.1; Wiklund, U.2; Rydh, A.3; Hörnsten, R.2; Suhr, O.B.1
1
Norrlands universitetssjukhus, Medicinkliniken, Umeå, Sverige; 2Norrlands
universitetssjukhus, Klinisk fysiologi, Umeå, Sverige; 3Norrlands universitetssjukhus, Diagnostisk radiologi, Umeå, Sverige
Bakgrund: Gastrointestinala komplikationer som illamående och kräkning är vanligt förkommande hos patienter med familjär amyloidos med
polyneuropati (FAP). Störningarna tillskrivs autonom dysfunktion, där
ventrikelretention anses vara ett symptom på parasympatisk neuropati.
Målet för den aktuella studien var att utreda förekomsten av ventrikelretention hos FAP-patienter vid första bedömningen efter diagnos
och relatera fynden till autonom neuropati mätt med spektralanalys av
hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV), där högfrekvens-komponenten i vila
anses representera den parasympatiska moduleringen av hjärtfrekvensen (HFsup).
Metod: 188 patienter inkluderades i studien (117 män och 71 kvinnor;
ålder vid sjukdomsdebut medelvärde 53.6 år; åldersintervall 22-82 år).
Ventrikeltömningsscintigrafi med en 99mTc-märkt måltid och gastroskopi
användes för att utvärdera ventrikeltömning och -retention. Patienter med
hjärtarytmi exkluderades från HRV-analys. Nutritions-status mättes med
modifierat body mass index (mBMI).
Resultat: Gastrointestinala symptom uppgavs av 67% av patienterna,
39% hade ventrikelretention vid gastroskopi och hos 11% av patienterna
omöjliggjorde arytmi analys av HRV. En svag korrelation noterades mellan
ventrikeltömningsscintigrafi och mBMI (rS=0.23; P=0.003). Likaledes
sågs en svag korrelation mellan HFsup och ventrikeltömningsscintigrafi
(rs=0.28; P=0.001). Patienter med retention vid gastroskopi uppvisade
lägre HFsup jämfört med dem utan (P=0.025). Å andra sidan sågs avvikande värden på HFsup hos patienter med normala fynd vid ventrikeltömningsscintigrafi och gastroskopi, liksom normala värden på HFsup hos
patienter med ventrikelretention.
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Slutsats: Fördröjd ventrikeltömning och -retention är vanligt hos patienter
med FAP vid diagnos, och även om detta korrelerar med parasympatisk
autonom neuropati mätt med HRV, verkar det som att även andra faktorer
bidrar till dess utveckling.

INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM
PO-40
Adalimumab vid Crohns sjukdom. Infliximabbehandlade versus naiva
patienter
Björk, J.1; Bark, L.1; Törnblom, H.1; Lördal, M.1; Forsell, A.2; Fyrhake, U.2;
Söderholm, S.2; Befrits, R.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum medicin, Stockholm,
Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum omvårdnad,
Stockholm, Sverige
Bakgrund: Sedan 2007 finns i Sverige två biologiska behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom. Därmed finns möjlighet för patienter med bristfällig
effekt och/eller intolerans på ett anti-TNF läkemedel att byta till ett annat.
Metod: Retrospektiv utvärdering av adalimumab (ADA) vid behandling av
Crohns sjukdom hos tidigare infliximab (IFX)-behandlade patienter respektive icke IFX-behandlade (naiva) patienter. I studien inkluderades samtliga
Crohnpatienter som behandlats med ADA vid Gastrocentrum medicin
Karolinska Universitetssjukhuset till och med 2010-01-31 och som haft
behandling med ADA i minst 5 månader.
Resultat: 60 patienter, varav 30 kvinnor, påbörjade behandling med ADA
under perioden 2005-06-28 - 2009-08-11. 44 patienter (22 kvinnor) hade
tidigare behandlats med IFX och 16 (8 kvinnor) var naiva. I IFX-gruppen
hade 20 patienter (45 %) effekt efter ≥ 5 månaders behandling. Uppföljningstid 20 (5-55) månader. Av dessa hade 11 (55 %) antingen inte
svarat på, eller förlorat effekten av IFX och 9 (45 %) utvecklat intolerans
mot IFX. Av de 16 naiva patienterna hade 11 (69 %) effekt efter ≥ 5
månaders behandling. Uppföljningstid 18 (7-34) månader. Andelen som
slutade på grund av intolerans i de bägge grupperna var 8/44 (18 %)
respektive 3/16 (19 %).
Slutsats: Vid terapisvikt eller intolerans mot IFX är chansen god att byte
till ADA fungerar och risken för intoleransutveckling mot ADA skiljer sig
inte mellan patienter som exponerats för IFX och naiva patienter. Dessa
data måste naturligtvis bedömas med hänsyn till begränsningar i patientmaterialets storlek och uppföljningstidens längd.
PO-41
Anti-TNF vid kolitskov. Retrospektiv genomgång av 61 patienter vid
Karolinska Universitetssjukhuset
Bark, L.Å.
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Gastromedicin, Stockholm,
Sverige
Bakgrund: IBD förlöper i skov som vanligen kan behandlas i öppenvård.
Bedöms patienten ha ett svårt skov krävs inläggning för behandlingsoptimering. Metod: Retrospektiv genomgång av alla patienter i slutenvård
med akut/subakut kolitskov på Karolinska Universitetssjukhuset mellan
jan 2007 och dec 2009 som bedömts vara steroid refraktära och fått
anti-TNF behandling. Alla patienter uppföljda tom 20091231.
Patienter: 61(23 kvinnor) var av 40 UC, 20 CD ,1 IC. Medelålder 38
(18-78). Medicinering vid inläggning: Steroider (≥ 10 mg po) 21(34%),
salazopyrin/5-ASA 37(60%), immunomodulerare 13(21%), ingen behandling 18(30%) . Samtliga fick initialt betametazon 4 mg x 2 iv och bedömdes vara steroidrefraktära om utebliven effekt 3-5 dygn. 64 infusioner
gavs(3 fick 2 behandlingar)med infliximab 5mg/kg mellan jan 2007 och
dec 2009.
Resultat: 15/61 patienter kolektomerades varav 11 under vårdtillfället
och ytterligare 4 under uppföljningsperioden. 30 patienter fick singelbehandling, 12 fick 2-3 infusioner, 18 fick fortsatt behandling. En pat ej
uppföljd. Medeluppföljningstid 16 månader. Av de 45 patienter som inte
kolektomerades hade vid uppföljningsperioden slut, azatioprin 21(47%)
salazopyrin/5-ASA 27(60%) och endast 7(16%) steroider. Kombination
med Inflix/AZA 7(16%). Inga alvarliga biverkningar noterades. 2 patienter
74 resp 77 avled vid under uppföljs perioden i 1 malignt melanom resp
1 status op colektomi.
Slutsats: Anti-TNF är ett säkert och bra alternativ till kirurgi vid steroidrefraktärt svårt kolitskov. Antalet kolektomier indikerar att anti-TNF behandling kan minska risken för kolektomi även på sikt.
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PO-42
Cyklosporin eller infliximab som ”rescue” terapi vid steroidrefraktär
ulcerös kolit: en retrospektiv observationsstudie
Sjöberg, M.1; Walch, A.2; Meshkat, M.2; Gustavsson, A.3; Järnerot, G.3;
Vogelsang, H.2; Hertervig, E.4; Novacek, G.2; Friis-Liby, I.5; Blomquist, L.6;
Angelberger, S.2; Karlen, P.7; Grännö, C.8; Vilien, M.9; Ström, M.10; Verbaan,
H.11; Hellström, P.M.6; Magnuson, A.12; Halfvarson, J.3; Reinisch, W.2; Tysk, C.3
1
Skaraborgs sjukhus, Medicinkliniken, 521 85 Falköping, Sverige; 2University
of Vienna, Dept of Medicine, Wien, Austria; 3Universitetssjukhuset, Medicinska
kliniken, Örebro, Sverige; 4Universitetssjukhuset, Medicinska kliniken, Lund,
Sverige; 5Sahlgrenska sjukhuset, Medicinska kliniken, Göteborg, Sverige;
6
Karolinska sjukhuset, Medicinska kliniken, Stockholm, Sverige; 7Södersjukhuset, Medicinska kliniken, Stockholm, Sverige; 8Ryhovs sjukhus, Medicinska
kliniken, Jönköping, Sverige; 9Hilleroed Hospital,, Division of Gastroenterology,
Hilleroed, Denmark; 10Universitetssjukhuset, Medicinska kliniken, Linköping,
Sverige; 11Universitetssjukhuset, Medicinska kliniken, Malmö, Sverige; 12Universitetssjukhuset, Avd för statistik och epidemiologi, Örebro, Sverige
Bakgrund Cyklosporin (CsA) eller infliximab (IFX) används som ”rescue”
terapi vid svårt, steroidrefraktärt skov av ulcerös kolit (UC). Det saknas
jämförande studier avseende dessa behandlingsalternativ.
Metod Vi redovisar en retrospektiv observationsstudie av kolektomifrekvensen vid 3 respektive 12 månader efter ”rescue” terapi med CsA eller
IFX vid måttligt eller svårt skov av steroidrefraktär UC. Två kohorter studerades; A) 43 patienter från Österrike som inte svarat på steroider (iv=21;
oralt=22) motsvarande 9 (5-12) mg betametason, B) 49 patienter från
Sverige som inte svarat på iv. betametason 8 (6-12) mg. Grupp A erhöll
CsA 2-5 mg/kg iv. i 7 (2-14) dagar, följt av oralt CsA i 17 (0-52) veckor och
5-ASA eller immunmodulerare. Grupp B erhöll en infusion av IFX 5 mg/
kg följt av 5-ASA eller immunmodulerare. 24 av patienterna i grupp B har
tidigare redovisats i en kontrollerad IFX-studie (1). Skovets svårighetsgrad
definierades enligt Truelove-Witts modifierade kriterier. Steroidrefraktär
sjukdom bedömdes utifrån ”fulminant colitis index”, Seo-index eller klinisk
bild. Data visas som median (min-max). Skillnader i risk för kolektomi
mellan grupper analyserades med log-rank test (figur 1). Stegvis logistisk
regression användes för beräkning av odds ratio (OR) med 95% CI.
Resultat Tabell 1 visar kliniska data vid inklusion. Efter 3 månader var
3/43 (7 %) av CsA-behandlade kolektomerade jämfört med 16/49 (33 %)
i IFX-gruppen (p=0,002). Efter 12 månader var motsvarande data 10/43
(23 %) respektive 21/49 (43 %) (p=0,034). Univariat OR för kolektomi
efter IFX jmf. med CsA var vid 3 månader 6.5 (95 % CI 1.7-24), p=0.005,
och vid 12 månader OR 2.5 (95 % CI 1.0-6.1), p=0.050. Sambandet
kvarstod efter justering för störande faktorer mätta vid baseline. Andelen
patienter som erhöll efterföljande immunmodulerande terapi skilde sig
inte åt i grupperna (IFX 27/33; 82% vs CsA 31/40; 78%). Inga allvarliga
biverkningar eller mortalitet förekom.
Tabell 1. Kliniska data vid tiden för ”rescue” terapi
Ålder median Extensiv UC Tiopurin terapi
1:a skov
Svårt skov
CRP mg/L
(min-max)
(antal)
(antal)
av UC (antal) av UC (antal)
CyA (n=43) 32 (17-72)

30 (70%)

8 (19%)

4 (9%)

35 (81%)

60 (1-206)

IFX (n=49) 38 (17-60)

42 (86%)

9 (18%)

13 (26%)

37 (76%)

27 (3-97)

Slutsats En signifikant lägre kolektomifrekvens sågs både vid 3 och 12
månader efter ”rescue” terapi med CsA jämfört med IFX vid steroidrefraktär UC. De två kohorterna var inte helt jämförbara och kontrollerade
studier krävs för att verifiera resultaten.
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.
PO-43
Effekter av anti-inflammatorisk behandling på läkning
av kolonanastomos i musmodell med DSS-kolit
Myrelid, P.1; Salim, S.1; Melgar, S.2; Andersson, P.1; Söderholm, J.D.1
1
Universitetssjukhuset i Linköping, Kirurgiska kliniken, Linköping, Sverige;
2
University College, Alimentary pharmabiotic centre, Cork, Ireland
Bakgrund: Kirurgi vid Crohns sjukdom (CD) har hög risk för komplikationer.
Detta anses kopplat till ett flertal riskfaktorer inkl tung anti-inflammatorisk
läkemedelsbehandling. Kortikosteroider ger läkningsstörning, men det är
mer oklart vad andra anti-inflammatoriska läkemedel har för effekter på
anastomosläkning. Vårt syfte var att studera effekter av azatioprin (AZA)
och infliximab (IFX) på läkning av kolonanastomos i musmodell.
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Metod: 56 av 96 möss fick natriumdextransulfat (DSS) i dricksvattnet för
att framkalla kronisk kolit liknande CD medan 40 fick vanligt dricksvatten.
Mössen delades in i ytterligare fyra undergrupper som erhöll 14 dagars
behandling med 2 mg/kg prednisolon (PRED), 5 mg/kg AZA, 5 mg/kg IFX
eller placebo (NaCl) intraperitonealt. Därefter opererades mössen med
laparatomi, delning av proximala kolon och suturering av en kolokolisk
anastomos. Efter 48 h avlivades djuren. Tarmen vägdes och mättes för
att värdera inflammationen och anastomosens läkning testades med
burst pressure (BP).
Resultat: DSS-inflammationen gav en kolonvikt på 8,1 g/m jämfört med
5,1 för kontrollerna (p<0,001). Kolon på placeno-behandlade DSS-möss
vägde 12,8 g/m jämfört med 8,1 g/m för PRED (p=0,01), 8,2 g/m för
AZA (p=0,005) och 6,7 g/m för IFX (p=0,006). BP för anastomosen påverkades inte av inflammation: 84 mmHg med och 73 mmHg utan DSS
(p=0,13). Oavsett DSS-inflammation eller ej var BP lägst för PRED med 56
(range 12-102) mmHg jämfört med 90 (range 41-149) mmHg för placebo
(p=0,004). BP efter behandling med AZA (77 mmHg, range 12-102) respektive IFX (92 mmHg, range 28-152) skiljde sig ej från placebogruppen.
Slutsats: Samtliga läkemedel gav tydlig effekt på DSS-inflammationen
jämfört med placebo vilket talar för att adekvata doser användes. PRED
försämrade läkning av kolonanastomosen mätt med burst pressure,
medan de andra behandlingarna var likvärdiga med placebo. Detta tyder
på att IFX respektive AZA i sig ej försämrar anastomosläkning vid kolit.
PO-44
Fekalt calprotectin som postoperativ markör för endoskopiskt recidiv
efter ileocekal resektion vid Mb Crohn
Lasson, A.1; Strid, H.2; Rydström, B.1; Öhman, L.3; Stotzer, P.O.3
1
Södra Älvsborgs Sjukhus, Medicinkliniken, Borås, Sverige; 2Södra Älvsborgs Sjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Borås/
Göteborg, Sverige; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken,
Göteborg, Sverige
Bakgrund: Ileocekal resektion är ett vanligt kirurgiskt ingrepp vid Mb Crohn.
Mediantiden till kliniskt recidiv är cirka 7 år medan majoriteten har ett
endoskopiskt recidiv inom 1 år. Bedömning av prognosen är viktigt för att
erbjuda patienter med störst risk för tidigt recidiv en effektiv remissionsbevarande behandling. Endoskopisk bedömning av anastomosområdet
och neoterminala ileum med avseende på ulcerationer och/eller diffus
inflammation, s.k. Rutgeerts score, 6-12 månader postoperativt har beskrivits som ett sätt att värdera prognosen. Calprotectin är ett cytoplasma
protein med ursprung från fr a neutrofila granulocyter. Flera studier har
visat att calprotectin i avföringsprov korrelerar väl med den endoskopiska
såväl som den histologiska bilden vid Mb Crohn. Syftet med studien var
att värdera om fekalt calprotectin korrelerar med det endoskopiska fyndet
och därmed kan användas i prognostiskt syfte efter ileocekal resektion.
Metod: Patienter med känd isolerad ileocekal Mb Crohn och planerad eller,
inom 12 mån före inklusionen, utförd ileocekal resektion inkluderades.
Fyra, åtta och tolv månader postoperativt bedömdes sjukdomsaktiviteten
med laboratorieprover samt Harvey-Bradshaw index (HBI). Tolv månader
postoperativt utfördes koloskopi för bedömning av slemhinnan enligt
Rutgeerts score. Biopsier från ileum, anastomosen samt kolon togs för
histologisk bedömning. Varje månad från inklusion fram till koloskopin
lämnade patienterna ett avföringsprov för analys av calprotectin. Patienter
med låg risk för recidiv, Rutgeerts score 0 och 1, jämfördes med de med
hög risk för recidiv, Rutgeerts score 2 - 4. Cirka 30 patienter planerades
för studien.
Resultat: Vid årsskiftet 2009/2010 var 18 patienter inkluderade i studien. Av dessa är hittills 11 koloskoperade (7 män och 4 kvinnor, medelålder 37,7 år). Endast två var rökare. Patienter med Rutgeerts score < 2
hade signifikant lägre F-calprotectin än de med score ≥ 2 (median 112
mg/kg, range 60-530 resp 842 mg/kg, range 227-2031, p=0,018). Vid
motsvarande jämförelse för HBI, SR, CRP, Hb, TPK samt S-albumin fanns
ingen signifikant skillnad mellan grupperna.
Slutsats: Enligt dessa preliminära resultat kan analys av fekalt calprotectin användas för värdering av endoskopiskt recidiv 1 år efter ileocekal resektion hos patienter med Mb Crohn begränsad till det ileocekala
området.
PO-45
Fekalt eosinofil cationic protein användbart som markör för aktiv
sjukdom och behandlingsutfall vid kollagen kolit
Wagner, M.; Peterson, C.G.B.; Stolt, I.; Lampinen, M.; Sangfelt, P.; Carlson, M.
Akademiska Sjukhuset, Inst för Medicinska Vetenskaper, Gastrosektionen,
Uppsala, Sverige
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Bakgrund: Fekalt calprotectin (FC) har visats vara användbar som markör
för intestinal inflammation vid ulcerös kolit och Mb Crohn men vid kollagen kolit (KK) har man ännu inte påvisat någon tillförlitlig markör. Vi
har tidigare visat att inflammationen vid KK karaktäriseras av en ökad
eosinofil aktivering som normaliseras vid budesonidbehandling, men det
finns ingen neutrofil aktivering. Syftet med studien var att undersöka om
fekalt eosinofil cationic protein (F-ECP) och eosinofil protein X (F-EPX) kan
användas som markör för sjukdomsaktivitet och behandlingsutfall vid KK
i jämförelse med FC och fekalt myeloperoxidas (F-MPO).
Metod: Tolv patienter med aktiv KK studerades före och efter 3, 7, 28 och
56 dagars behandling med budesonid. Kliniska data, avföringsfrekvens
och konsistens registrerades och avföringsprover togs vid varje tillfälle
och analyserades för F-ECP med UniCAP och F-EPX, F-MPO och FC med
ELISA. Ileocoloskopi utfördes vid inklussion och dag 56.
Resultat: Alla patienter svarade på behandlingen, elva uppnådde remission (≤ 3 avföringar per dygn). Vid inklussion hade 92% förhöjt F-ECP, 67%
förhöjt F-EPX och F-MPO samt 75% förhöjt FC. Alla markörer minskade
vid behandling, i synnerhet F-ECP och F-EPX, som uppvisade signifikant
minskning redan efter dag tre. Dag 56 hade 100% normalt F-ECP, 92%
normalt F-EPX, 83% normalt F-MPO och 75% hade normalt FC.
Slutsats: Fekalt ECP hade bästa förmågan att påvisa aktiv KK. Normaliserade nivåer av F-ECP och F-EPX efter 56 dagars behandling indikerade
remission. Vid budesonidbehandling av KK faller nivåerna av F-ECP och
F-EPX tidigt efter insatt behandling, åtföljt av klinisk förbättring, vilket kan
tala för att eosinofilen har en viktig roll vid patofysiologin vid KK.
PO-46
Förekomst av gallvägs- och leversjukdom hos nyinsjuknade med IBD
i Uppsalaregionen
Sjöberg, D.1; Holmquist, L.2; Lucas, S.2; Åkerberg, L.3; Nielsen, A.4; Larsson,
M.4; Holmström, T.5; Rönnblom, A.6
1
Falu lasarett, Medicinkliniken, Falun, Sverige; 2Akademiska barnsjukhuset, Gastromottagningen, Uppsala, Sverige; 3Enköpings lasarett, Medicinmottagningen, Enköping, Sverige; 4Mälarsjukhuset, Medicinmottagningen,
Eskilstuna, Sverige; 5Centrallasarettet, Medicinmottagningen, Mariehamn,
Finland; 6Akademiska sjukhuset, Magtarmmottagningen, Uppsala, Sverige
Bakgrund: Gallvägs- och leversjukdomar är ofta förekommande vid IBD
och primär skleroserande kolangit (PSC) är den mest kända bland dessa.
Man brukar ange att 2,5-7,5% av alla patienter med ulcerös kolit (UC)
utvecklar PSC. I en aktuell rapport från den europeiska EC-IBD-studien
hittade man PSC hos 1% under de 10 första åren efter insjuknandet hos
880 patienter med blandad diagnos >16 år. Det har också rapporterats att
nära en tredjedel av IBD-patienterna har patologiskt stegrade ASAT, ALAT
eller ALP utan relation till aktiviteten hos sjukdomen. Syftet med denna
studie var att kartlägga förekomsten av sjukdomar i lever och gallvägar
värden hos en kohort nyinsjuknade patienter med IBD.
Metod: Inom ramen för en prospektiv epidemiologisk studie har samtliga
nyinsjuknade patienter med IBD i Uppsala län registrerats under åren
2005-2006 och under åren 2007-2009 har övriga delar av sjukvårdsregionen erbjudits att deltaga. Den studerade bakgrundspopulationen
omfattar cirka 657 000 personer. Bland dessa patienter har förekomsten
av patologiska gallvägs- och leverprover och orsaken till dessa undersökts.
Resultat: Sammanlagt har 672 fall av IBD registrerats. Av dessa var 440
patienter med ulcerös kolit (UC), 220 patienter med Crohns sjukdom
(CD) och 12 patienter med obestämd kolit (IC). Vid uppföljningstiden
januari 2010 hade 12 patienter fått diagnosen PSC och 11 patienter hade
stegrade ALP-värden med misstänkt men ej verifierad PSC. 2 patienter
hade fått diagnosen autoimmun hepatit (AIH). 12 patienter hade förhöjda
levervärden utan att specifik diagnos ställts.
UC

CD

IC

PSC

5/440

5/220

2/12

Misstanke om PSC

8/440

3/220

0/12

AIH

0/440

2/220

0/12

Cirrhos/fibros

0/440

2/220

1/12

Förhöjda levervärden

7/440

5/220

0/12

Slutsats: Förekomsten av PSC var i vår patientkohort 1,8% efter en uppföljningstid på 0-5 år. Detta är som förväntat mindre vanligt än i äldre,
ofta selekterade rapporter, men högre än i den aktuella EC-IBD-studien
som pågått i 10 år. Då många patienter inte är färdigutredda kan man
förvänta sig att nya fall tillkommer. PSC var minst lika vanlig hos patienter
med CD som hos patienter med UC.
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PO-47
Genome wide association studyi Chrohns sjukdom (CD): identifiering
av genetiska varianter kopplade till inflammatoriska tarmsjukdomar
(IBD) i Sverige
Bresso, F.1; Zucchelli, M.2; Törkvist, L.3; Halfvarson, J.4; Lördal, M.1; Sjöqvist,
U.5; Löfberg, R.6; Befrits, R.1; Björk, J.1; Kere, J.2; D’Amato, M.7
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm,
Sverige; 2Karolinska Institutet, Dept. of Biosciences and Nutrition, Stockholm, Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset, Dept. for Clinical Science
Intervention and Technology, Stockholm, Sverige; 4Örebro Universitetssjukhus, Div. of Gastroenterology, Dept. of Internal Medicine, Örebro, Sverige;
5
Södersjukhuset, Medicinkliniken, Stockholm, Sverige; 6Sophiahemmet, IBD
enheten, Stockholm, Sverige; 7Karolinska Institutet, Dept of Biosciences and
Nutrition, Stockholm, Sverige
Bakgrund: IBD är kroniska, handikappande tarmsjukdomar och utgör ett
avsevärt hälsoproblem. I Sverige uppskattas prevalensen till 1%. Trots
detta är patogenetiska orsaker fortfarande okända. Den genetiska predispositionen bakom IBD har varit känd sedan sent 80-tal när en högre
sjukdomskonkordans beskrevs hos monozygota tvillingar. Genome-Wide
Association (GWA) studier möjliggör simultana SNP genotypningar över
hela genomet med identifiering av genetiska varianter associerade med
sjukdom. GWAS i IBD har tillfört ytterligare kunskap om sjukdomsmekanismer. I en nyligen publicerade studie kunde man replikera i den svenska
befolkningen bara några av de genetiska varianter tidigare kopplade till
IBD (Torkvist et al). Detta förklaras åtminstone delvis av ”population
heterogeneity” fenomen, då mutationer associerar till en sjukdom i en
population men inte i en annan.
Mål: Det är därför relevant att identifiera genetiska varianter som påverkar
benägenheten att utveckla CD i Sverige med hjälp av GWAS.
Metod: Denna studie baseras på ett multicenter samarbetet. En stor
grupp av IBD-patienter parade med kontroller rekryteras. Affymetrix Array
6.0, Karolinska Institutet, användes för genotypning. Resultat 1400 individer inkluderades och DNA extraherades. 5 pools av 700 Crohns och
5 pools av 700 kontrols DNAs förbereddes. Genotypning av varje pools
genomfördes. Alleliska frekvenser av polymorfismer beräknades för varje
arrays och jämfördes med varandra med hierarchical clustering, baserad
på Pearson korrelation koefficient. Denna analys kontrollerar om genetiska
skillnader mellan CD och kontroller kunde identifieras vid GWAS gjort med
pooling. Preliminära resultat visar tydliga skillnader i genetiska varianter
i CD vs kontroller. Arrays vid samma kohort placerades i samma kluster
med en korrelation av mer än 98%, istället fanns det en stor skillnad
mellan CD och kontroll. Identifiering av gener som förklarar den genetiska
skillnaden mellan CD och kontroller pågår. CD associerade gener kommer
att bekräftas med RT-PCR i en ny kohort.
Slutsats: Denna studie förväntas att bekräfta några av våra tidigare fynd
avseende kända IBD-associerade genförändringar samt identifiera nya
loci bakom CD i Sverige. De okända generna som visas kopplade till CD
är av störst intresse eftersom de sannolikt är specifika till svensk population och kan identifiera nya relevanta patogenetiska mekanismer, bidra
till molekylära klassifikationer och föreslå nya farmakologiska/kirurgiska
behandlingar.
PO-48
Hälsostatus hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom behandlade
med infliximab
Olsson, A.; Storlåhls, A.; Befrits, R.; Björk, J.; Fritzell, K.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Frågeformulär är ett vanligt och användbart sätt att samla
in data beträffande patienters hälsa. Enligt ett flertal studier påverkas
hälsan negativt vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) mätt med SF-36
och IBDQ. Vid Gastrocentrum medicin används Short Health Scale (SHS)
för att mäta patienters hälsa vid IBD under IFX behandling. Syftet är att
studera om patienters egen uppfattning om hälsostatus påverkas under
behandling.
Metod: SHS mäter patientens hälsa i fyra avseenden; symtom, social
funktion, sjukdomsrelaterad oro och välbefinnande. Patienten anger sitt
svar på en 100 millimeter lång visuell skala där låga värden på skalan
tyder på bra hälsostatus. SHS besvarades innan behandlingsstart, under
behandling (vid 3:e infusionen) och vid senaste infusionstillfället. Frågeformulär besvarade av fyrtio patienter, som startat IFX behandling och som
därefter ansetts ha nytta av fortsatt behandling, analyserades.
Resultat: Av 40 patienter var 24 män och 16 kvinnor, medelålder 39
(19-64 år) med diagnoserna Morbus Crohn (n=33) och ulcerös kolit (n=7).
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Medelantalet infusioner var 17 (5-44) motsvarande i genomsnitt 3 års
behandling. Tabellen visar resultaten vid de tre registreringstillfällena.
Varje parameter redovisas med medelvärde och spridning, med en möjlig
spridning från 0-100.
Short Health Scale

Innan
behandling

Under
Senaste
behandling behandling

Fråga 1 Har Du några symtom från Din tarmsjukdom?

53 (0-100)

27 (0-98)

Fråga 2 Påverkar Din tarmsjukdom Din förmåga att
klara av allt det Du måste eller vill i livet?

62 (0-100)

30 (0-100) 27 (0-100)

Fråga 3 Skapar Din tarmsjukdom någon oro?

62 (2-100)

40 (0-100) 32 (0-100)

Fråga 4 Hur är Ditt allmänna välbefinnande?

55 (2-100)

29 (30-86) 27 (0-88)

20 (0-96)

Slutsats: SHS är enkelt att använda för att mäta hälsostatus vid IBD i den
kliniska vardagen, jämfört med andra frågeformulär. Vid behandlingsstart
uppvisade gruppen högre värden på alla frågor jämfört med vid senare
registreringstillfällen, vilket visar att underhållsbehandling med IFX förbättrar hälsostatus med bibehållen effekt.
PO-49
Identifiering av samband mellan sjukdomsaktivitet och utbredningsgrad och immunologisk profil i blod och slemhinna hos patienter med
nydebuterad ulcerös kolit
Öhman, L.; Hezaveh, R.; Isaksson, S.; Simrén, M.; Strid, H.
Sahlgrenska Sjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Kunskapen om underliggande faktorer av betydelse för variationen av inflammationens svårighetsgrad och utbredning vid ulcerös
kolit (UC) är för närvarande begränsad. Syftet med denna studie var att
kartlägga den immunologiska profilen i perifert blod och kolon slemhinna
och undersöka om denna beror av sjukdomens svårighetsgrad och utbredning vid debuten av UC.
Metod: Blodprov samt biopsier från rektum från 95 obehandlade patienter (27 kvinnor, ålder 36,1±13,5) med nydebuterad UC analyserades.
Diagnos och utbredning fastställdes med koloskopi. Sjukdomsaktivitet
bedömdes med hjälp av Mayo score. Detta aktivitetsindex består av fyra
parametrar: avföringsfrekvens, blod i avföringen, slemhinneutseende vid
endoskopi och läkarens bedömning av sjukdomsaktivitet. Förekomsten av
TNF-α, IL-1β, IFN-γ, IL-10, IL-13 och IL-17 i serum samt i supernatanter från
polyklonalt stimulerade (CD3/CD28) mononukleära blod celler (PBMC)
analyserades med ELISA. Expressionen av transkriptionsfaktorerna TBX21
(Th1), GATA3 (Th2), FOXP3 (Treg) samt RORc (TH17) i tarmslemhinna
analyserades med realtids-PCR.
Resultat: Expressionen i rektum av GATA3 var högre än TBX21 och
FOXP3 hos 94 respektive 86 av 95 patienter (p≤ 0,0001). Däremot var
mRNA expressionen av GATA3 lägre än RORc hos 25 av 95 patienter (p≤
0,0001). Ingen av de undersökta transkriptionsfaktorerna varierade med
sjukdomsaktivitet eller utbredning av sjukdomen. Halten IL-17 i serum var
högre hos patienter med ökad sjukdomsaktivitet (p=0,033, R= 0,299).
TNF-α i serum tenderade att öka med sjukdomsaktivitet (p=0,11, R=
0,166). TNF-α varierade också med sjukdomsutbredning; både patienter
med extensiv kolit (p=0,002) och vänster-sidig kolit (p=0,05) hade högre
serum TNF-α halter än patienter med proktit. Halten av IFN-γ och IL-10 i
polyklonalt stimulerade PBMC supernatanter korrelerade negativt till sjukdomsaktivitet (p=0,006, R=- 0,284, respektive p=0,034, R= -0,22). Halten
av IL-17 i PBMC supernatanter ökade däremot med sjukdomsaktivitet
(p=0,024, R=0,234). Halten av IFN-γ i PBMC supernatanter varierade med
sjukdomsutbredning; patienter med extensiv kolit hade lägre IFN-γ halt än
patienter med vänster-sidig kolit (p=0,032) respektive proktit (p=0,004).
Slutsats: Våra data indikerar att en kombination av Th17 och Th2-dominerad immun aktivitet driver det tidiga inflammatoriska förloppet vid ulcerös
kolit, och reflekterar till viss del sjukdomens aktivitet och utbredningsgrad.
PO-50
Juvenila kolonpolyper hos barn med förhöjda värden av fekalt
kalprotektin och misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom
Agardh, D.1; Nemeth, A.2; Nielsen, J.2; Toth, E.2
1
Skånes universitetssjukhus, Barn och Ungdomscentrum, Malmö, Sverige;
2
Skånes universitetssjukhus, Endoskopisektionen, Akutcentrum, Malmö,
Sverige
Bakgrund: Fekalt kalprotektin (F-kalprotektin) används som en non-invasiv biomarkör för tarminflammation och huvudsakligen associerats med
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Testet analyseras på avföringsprov
som möjliggör att mäta sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt på ett
enkelt sett. Hittills har endast ett fåtal andra tillstånd än IBD rapporterats
med förhöjda värden av F-kalprotektin. Emellertid har vi funnit juvenila poly-
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per i kolon has ett antal barn med kraftigt förhöjda värden av F-kalprotektin
där IBD uteslutits. Målsättningen med denna studie var att undersöka incidensen och behandlingseffekten av juvenila kolonpolyper som upptäckts
hos barn med förhöjda värden av F-kalprotektin och klinisk misstänkt IBD.
Metod: Samtliga konsekutivt genomförda ileokoloskopier på barn med
förhöjda värden av F-kalprotektin och klinisk misstänkt IBD (magsmärtor,
diarré med och utan blodiga avföringar, viktförlust) under perioden april
2006 till april 2009 granskades. F-kalprotektin analyserades med en
ELISA metod och nivåer >50 mg/kg bedömdes som positiva värden.
Ileokoloskopi med biopsi och polypektomi genomfördes enligt standardförfarande.
Resultat: Koloskopi genomfördes på 70 barn (38 pojkar och 32 flickor,
medianålder 15 (range 3-18) år med ett medelvärde av fekalt kalprotektin
på 1017 mg/kg. Totalt 45/70 (64%) barn (F-kalprotektin medelvärde 1230
mg/kg) diagnostiserades med IBD medan koloskopi hos 20/70 (29%)
barn (F-kalprotektin medelvärde 507 mg/kg) uppvisade endoskopiskt och
histologiskt en normal kolonslemhinna. Hos de övriga 5/70 (7%) barnen,
medianålder 4 (range 3-18) år med ett medelvärde av F-kalprotektin på
1138 mg/kg, påvisades med en medelstorlek av 2.3 cm stor solitär
stjälkad polyp. Fyra polyper lokaliserades i vänsterkolon och en i högerkolon. Polyperna togs bort endoskopiskt utan komplikationer. Histologisk bedömning bekräftade diagnosen inflammerad juvenil hyperplastisk
polyp i samtliga fall. Vid uppföljning efter 3 månader var samtliga barn
besvärsfria och F-kalprotektin hade sjunkit till ett normalt medelvärde av
31 mg/kg (p<0.0001).
Slutsats: Juvenila polyper i kolon bör misstänkas som differentialdiagnos
till IBD hos barn med förhöjda värden av F-kalprotektin. Utredning med
koloskopi och beredskap för polypektomi är därför berättigad vid undersökning av barn med förhöjda värden av F-kalprotektin.
PO-51
Koleratoxinets B-subenhet hämmar inflammatorisk aktivitet vid Crohns
sjukdom hos människa
Stål, P.1; Befrits, R.2; Rönnblom, A.3; Danielsson, Å.4; Suhr, O.B.4; Ståhlberg,
D.5; Brinkberg Lapidus, A.5; Löfberg, R.6
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Gastrocentrum
Medicin, Stockholm, Sverige; 3Akademiska sjukhuset, Gastroenterologiska
sektionen, Uppsala, Sverige; 4Norrlands Universitetssjukhus, Gastroenterologiska sektionen, Umeå, Sverige; 5Ersta sjukhus, Mag-tarmcentrum, Stockholm, Sverige; 6Sophiahemmet, IBD-enheten, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Koleratoxinets B-subenhet (CTB) hämmar experimentell kolit
i musmodeller, och har immunmodulerande egenskaper. Th1-medierad
inflammation anses ha betydelse vid Crohns sjukdom (CD). CTB nedreglerar Th1-svaret utan samtidig uppreglering av Th2-svaret. CTB har inte
tidigare testats på CD hos människa.
Målsättning: Att utvärdera effekt och säkerhet av rekombinant CTB (rCTB)
hos patienter med CD i en öppen icke-randomiserad pilotstudie.
Metod: 15 patienter med mild-till-måttligt aktiv Crohns sjukdom rekryterades från 5 svenska sjukhus. Patienterna erhöll en oral lösning av 5
mg rCTB tre gånger per vecka i 2 veckor. Reduktion i CD Activity Index
(CDAI) med >100 mellan inklusion och dag 15, 29, 42 och 70 definierade
klinisk respons. Patienter med CDAI ≤150 definierades som att vara i
klinisk remission.
Resultat: CDAI sjönk signifikant, och respons sågs hos 40 % av patienterna i intention-to-treat analys och 42 % i per-protokoll analys. Tolv patienter genomförde protokollet, men två av dessa recidiverade i symptom
efter 29 dagar och behandlades med steroider. 40 % av patienterna var
i remission 4 veckor och 30 % i remission 8 veckor efter behandlingens
avslutande. Milda biverkningar (ledvärk, huvudvärk och klåda) sågs hos
33 % av patienterna.
Slutsats: Behandling med rCTB var säker och i denna pilotstudie svarade cirka 40 % av patienterna på behandlingen. Randomiserade studier
behövs för att utvärdera den kliniska effekten av rCTB.
PO-52
Långsiktigt utvecklingsarbete minskade behovet av inläggningar
för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom med minst en tredjedel
Rejler, M.; Broda, W.; Wielondek, M.; Tholstrup, J.
Höglandssjukhuset, Medicinkliniken, Eksjö, Sverige
Bakgrund: Behovet av sjukhusvård är den mest kostnadsdrivande delen
av sjukvårdens kostnader. Så också för inflammatoriska tarmsjukdomar.
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Vid enheten för gastroenterologi, medicinkliniken Eksjö, har det sedan
slutet på 1990-talet bedrivits ett intensivt utvecklingsarbete vilket inbegripit såväl värdegrundsarbete, omorganisation och tillskapande av systematisk uppföljning av vårdresultaten genom ett lokalt kvalitetsregister.
Metod: Retrospektiv uppföljning av antalet inläggningar och vårddagar
för patienter med diagnoserna K50, ulcerös kolit respektive K51, Crohn
sjukdom mellan 1998 och 2008 på medicin kliniken Eksjö och nationellt
genom Socialstyrelsens Patientregister.
Resultat: Relativt sett har minst en tredjedel av såväl antalet inlagda
patienter som vårddagar minskat i Eksjö medan utvecklingen nationellt
varit oförändrad.
Slutsats: Utvecklingsarbetet har lett till färre vårdtid för patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom. Stora mänskliga såväl som ekonomiska
vinster kan på så sett ha skapats.
PO-53
Lokalt kvalitetsregister möjliggör jämförande studier av förskrivningsmönstren för inflammatoriska tarmsjukdomar
Rejler, M.; Wielondek, M.; Broda, W.; Tholstrup, J.
Höglandssjukhuset, Medicinkliniken, Eksjö, Sverige
Bakgrund: Det finns idag väletablerade guidelines för farmakologisk
behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Studiens syfte var att studera förskrivningsmönstret för 5-ASA, steroider och immunosuppressiv
behandling för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom i Höglandets
upptagnings område med en norsk och en kanadensisk studie.
Metod: Utgångspunkten var 2008 års registergenomgång för alla 481
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom inom Höglandssjukhusets
upptagningsområde. Registerstudien jämfördes med två andra internationella studier. Dels en 5 årig prospektiv studie av Henrikssen et al för
nyinsjuknade patienter med inflammatorisk tarmsjukdom i Norge och
dels en enkätstudie av Hilsden et al med medlemmar i Crohn och Colitis
Foundation från Kanada.
Resultat: Redovisas i tabell 1.
ulcerös kolit

Mb Crohn

Rejler
et al

Henriksen Hilsden Rejler
et al
et al
et al

Henriksen Hilsden
et al
et al

5 ASA

56%

50%

74%

43%

54%

54%

kortison

4%

7%

28%

16%

25%

35%

immunosuppresiv
behandling

12%

1%

12%

34%

13%

24%

ingen medicin

40%

41%

31%

Slutsats: Ett lokalt register möjliggör jämförelser mellan olika vårdgivare.
Användningen av kortison är lägre och för immunsuppression högre inom
Höglandets sjukvårdsområde jämfört med övriga studier.
PO-54
Ökad risk för kolorektal dysplasi och cancer vid primär scleroserande
cholangit
Rosenberg, P.; Björk, J.; Storlåhls, A.; Bergquist, A.; Befrits, R.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Studier har visat att patienter med primär scleroserande cholangit (PSC) har ökad risk för kolorektal cancer. Målet med denna studie
var att i en stor kohort av IBD patienter värdera förekomsten av kolorektal
cancer och dysplasi.
Metod: Data över förekomst av cancer, dysplasi och operationer hos 2149
patienter, varav 1015 kvinnor, med inflammatorisk tarmsjukdom som
behandlats under åren 1998-2009 vid Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna hämtades ur IBD registret vid denna enhet.
Resultat: 89 (4,14 %)(31 kvinnor) hade diagnosticerad PSC varav 67
ulcerös kolit (UC), 21 Morbus Crohn (CD) och en obestämbar kolit (IC).
2059 (1097 kvinnor) hade inte PSC varav 1149 CD, 857 UC och 53 IC.
I gruppen med PSC hade åtta (9 %, p=0.001) kolorektal cancer jämfört
med 21 (1 %) av de utan PSC. Tio patienter (11.2 %, p=0.0033) med PSC
hade dysplasi jämfört med 80 (3.9 %) av de utan PSC. Genomgång av
operationsdata visade att 23 (26 %, p=0.0049) av de med PSC genomgått
kirurgi med ileorektal anastomos, ileostomi eller bäckenreservoir jämfört
med 288 (14 %) av patienterna utan PSC.
Slutsats: I denna kohort av IBD-patienter hade de med PSC ökad förekomst av dysplasi och cancer samt ökad kolektomifrekvens vilket indikerar
en ökad risk för kolorektal neoplasi vid PSC.
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PO-55
Periodontal status in patients with Crohn’s disease
Gustafsson, A.1; Lördahl, M.2; Rikardsson, S.1; Johannsen, A.1
1
Karolinska Institutet, Inst. för Odontologi, Huddinge, Sverige; 2Karolinska
Huddinge, Gastrocentrum, Huddinge, Sverige
Bakgrund: In an earlier study our group has shown that patients with
Crohns perceiveda worse oral health and had a greater need for dental
treatment as compared to a group of matched controls. The object of the
present study is to investigate if the findings from the questionnaires can
be verified with clinical examinations.
Metod: This preliminary report comprises 50 patients with CD from
department of gastroenterology Karolinska University Hospital, Huddinge
and 50 randomly selected individuals without CD. The clinical examination included assessment of visual dental plaque (VPI), bleeding on
probing (BOP), probing pocket depth (PPD), and clinical attachment loss
(CAL). Besides the clinical examination were the caries related bacteria
Streptococcus mutans (SM) and Lactobacilli sp measured with chair side
methods.
Resultat: The patients with Crohns had significantly more dental plaque
(58 % (±30) vs. 17 % (±17), p<0.001), more gingival bleeding (56 % (±29)
vs. 22 % (±16), p<0.001), and more clinical attachment loss compared to
the controls (2.3 mm (±0.9) vs. 1.3 % (±0.9), p<0.001), while the gingival
pocket depth did not differ. The patients had also more SM.
Slutsats: The findings in this study show that patients with Crohns have
a worse periodontal status compared to controls without Crohns. This
study will be increased with additional participants and more parameters
such as alveolar bone height, subgingival microflora and previous dental
care will be registered.
PO-56
Probiotikas barriärskyddande effekter under kronisk stress hos råtta
och in vitro involverar mastceller och PPAR-γ signalvägen
Lutgendorff, F.1; Carlsson, A.H.2; Akkermans, L.M.A.1; McKay, D.3; Söderholm,
J.D.4
1
University Medical Center, Kirurgi, Utrecht, Netherlands; 2Linköpings Universitetsjukhus, Medicinsk mikrobiologi/Kirurgen, Linköping, Sverige; 3University of Calgary, Inflammation och Immunologi, Calgary, Canada; 4Linköpings
Universitetssjukhus, Kirurgi, Linköping, Sverige
Bakgrund: Stress har en väldokumenterat negativ effekt på tarmens
barriärfunktion och bidrar till att förvärra sjukdomsutveckling vid inflammatorisk tarmsjukdom. Probiotika(PB) minskar de negativa effekter som
stress har på barriär- och tarmfunktionen, mekanismerna för detta har
inte fastställts. Under kronisk stress aktiveras PPAR-γ som en endogen
försvarsmekanism och studier föreslår att probiotika minskar nedbrytningen av PPAR-γ. Mastceller spelar en viktig roll vid stressinducerad
barriärdysfunktion då de utsöndrar substanser som verkar barriärförstärkande. Målet med denna studie var att utvärdera om mastceller bidrar till
den positiva effekt probiotika har på tarmfunktionen under kronisk stress
hos råtta och in vitro.
Metod: 32 råttor utan mastceller och 40 normala råttor utsattes för
vattenaversionsstress eller kontrollstress 1 timme per dag under 10
dagar. Sju dagar före stressbehandlingen fick hälften av djuren PB utöver
deras standard diet. En grupp om 8 djur injicerades dagligen med PPAR-γ
antagonisten T0070907. Kolonmukosan skördades och monterades i
Ussingkammarsystem där den utsattes för GFP inkorporerad E.coli
HB101. Humana T84 celler odlades på transwellfilter och samodlades
med råttmastceller (RBL-2H3). Cellodlingen förbehandlades med probiotika (Ecologic® 825) innan tillsats av kortikotropin frisättande hormon
(CRH). Utsöndring av β-Hexosaminidas, TNF-α och 15d-PGJ2 analyserades.
Transepiteliellresistans (TER) och permeabilitet för mikrosfärer mättes
under ett dygn.
Resultat: Kroniskstress ökar signifikant tarmbarriärens permeabilitet för
E.coli HB101 hos normala råttor. Denna ökning var fortfarande signifikant
men inte lika stor hos råttor utan mastceller. Hos råttor som behandlats med T0070907 försvann den positiva effekt probiotika utövade på
tarmbarriären. CRH inducerad aktivering av mastceller resulterar i sänkt
TER och ökad permeabilitet för mikrosfärer in vitro. Förbehandling med
probiotika eller sterilfiltrerad supernatant från probiotika resulterade i
lägre nivåer β-hexosaminidase och TNF-α, men ökade nivåer 15d-PGJ2
från mastceller. Probiotika förbättrade barriärstörningen hos T84celler
som utsatts för CRH aktiverade mastceller. Denna förbättring uteblev
eller minskade markant då mastceller förbehandlats med T0070907
eller medium från CRH aktiverade mastceller.
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Slutsats: Mastceller bidrar till den positiva effekt probiotika har vid stressinducerad barriärstörning hos råtta och in vitro via en PPAR-γ beroende
signalväg.
PO-57
Viktförändring samt förändring av S-albumin och CRP vid behandling
med infliximab hos patienter med ulcerös kolit
Fyrhake, U.; Lördal, M.; Forsell, A.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Gastrocentrum, Stockholm,
Sverige
Bakgrund: Infliximab (IFX) används vid behandling av måttlig till svår ulcerös kolit (UC) och är effektiv vid induktions- och underhållsbehandling. Vi
har ställt oss frågan om det finns ett samband mellan klinisk remission
och positiv utveckling av S-albumin, C-reaktivt protein (CRP) och vikt.
Metod: Vi har utfört en retrospektiv journalgranskning av 30 patienter
med UC behandlade med IFX vid vår klinik. Samtliga inkluderade patienter
har behandlats med minst tre infusioner IFX. Utvärdering av behandlingsresultat har gjorts efter den tredje infusionen varefter patienten bedömts
vara i kliniska remission eller ej. Data gällande vikt, CRP och albumin har
registrerats inför behandling nummer ett och tre. Dessa värden ligger till
grund för denna studie. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan klinisk remission, viktförändring samt förändring i S-albumin
och CRP.
Resultat: Klinisk remission uppnåddes av 20 patienter, resterande 10
bedömdes vara i icke remission efter den tredje infusionen IFX. Av de 20 i
remission gick 11 patienter upp i vikt, ökade i S-albumin och förbättrades
i CRP. Enbart viktuppgång uppnåddes av 16 patienter, ökat S-albumin av
17 och förbättrat CRP av 13. Vid tredje behandlingen behandlades 11 av
dessa patienter med kortikosteroider. Viktuppgång, ökat S-albumin samt
förbättrat CRP uppnåddes av fyra av 10 patienter i icke remission. Enbart
viktuppgång uppnåddes av sju, ökat S-albumin av sju och förbättrat CRP av
fem. Kortikosteroider användes av sju patienter vid tredje infusionen IFX.
Slutsats: För de patienter som gick i klinisk remission var viktuppgång
det tydligaste tecknet på behandlingsframgång.

KRONISKA LEVERSJUKDOMAR
PO-58
Co-hereditet av ABCB4 och ABCG8 varianter i ett svenskt tvillingpar
med juvenil debut av gallstens- och kolestatisk leversjukdom, som försämrades av p-piller och under graviditet
Sangfelt, P.1; Lammert, F.2; Marschall, H.U.3
1
Akademiska Sjukhuset, Gastroenterologi och Hepatologi, Uppsala, Sweden;
2
Saarland University Hospital, Dept. of Internal Medicine II, Homburg, Germany; 3Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum K63,
Stockholm, Sverige
Bakgrund: Sällsynta varianter av ABCB4 som kodar för det fosfolipidflippas MDR3 som har tillskrivits ett brett spektrum av leversyndrom, från
neonatal kolestas via gallstenssjukdom (GD) och intrahepatisk gallstas
av graviditet (ICP) till levercirros, men även vanliga polymorfismer i gener
som kodar för den heterodimera ABCG5/8 kolesteroltransportören har
satts i samband med gallstenssjukdom.
Fallbeskrivning: Ett par kvinnliga enäggstvillingar som båda genomgått
kolecystektomi vid 13 respektive 15 års ålder för symtomatisk GD, men
trots operation ständigt fortsatta förhöjda kolestasprover. ERCP, MRCP,
leverscintigrafi samt tester för viral eller autoimmun hepatit var negativa.
Hos båda tvillingarna visade leverbiopsier viss minskning av de små gallgångarna vid 19 års ålder och överbryggande fibros utan inflammatoriska
infiltrat två år senare. Både tvillingarna rapporterade klåda och gulsot vid
p-pilleranvänding och dessutom drabbades en tvilling av svår intrahepatisk
gallstas under graviditet (ICP), vilket resulterade i prematur förlossning i
graviditetsvecka 32.. Ursodeoxycholsyra i en dos på upp till 20 mg/kg/
dag hade endast måttlig effekt på klådan och gallsyrenivåer.
Resultat: Kartläggningen av ABCB4 visade en funktionell relevant heterozygot variant (c.2960C> T) som fanns inte i 300 friska kontrollpersoner.
Noterbart är att denna variant resulterade i en substitution vid position
987 i transmembrana området 12, som är bevarad bland alla arter. Dessutom bar tvillingarna ABCG8 D19H genotyp, som är känt för att ge ökad
risk för gallsten.
Slutsats: Detta är den första rapporten om co-heriditet av ABCB4 och
ABCG8varianter, som uppvisar additiva effekter som leder till tidiga och
allvarliga komplikationer för hepatobiliära fenotyper.
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PO-59
Den inflammatoriska processen i levern hos patienter
med icke alkoholinducerad fettlever
Söderberg, C.1; Marmur, J.2; Stål, P.3; Sällberg, M.4; Hultcrantz, R.3
1
Karolinska Universitetssjukuset, Gastrocentrum medicin, Stockholm, Sverige; 2Ersta Diakoni, Gastroenterologi och hepatologi, Stockholm, Sverige;
3
Karolinska Universitetssjukuset, Gastroenterologi och Hepatologi, Stockholm, Sverige; 4Karolinska Universitetssjukuset, Avdelningen för Klinisk
Mikrobiologi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Fettlever hos överviktiga personer, non-alcoholic liver disease
(NAFLD), kan leda till inflammation i levern s.k. nonalcohol-steatoshepatitis
(NASH). Med arbetet ville vi kartlägga vilka celltyper som är inblandade i
inflammationen samt vilka celler som går i apoptos och var de är lokaliserade. Vi ville även undersöka inflammatoriska och immunologiska mekanismer som är inblandade i rekrytering av inflammatoriska celler vid NASH.
Metoder: Leverbiopsier från 29 patienter med NAFLD och NASH samt
kontroller var inkluderade. Medelålder vid inklusion var 43.1 ± 14.2 år,
10 kvinnor och 19 män. 4 patienter hade diabetes och behandlades med
diet, insulin, eller minidiab. Alla patienter var överviktiga, medel-BMI 29.6
± 3.6. Rutinfärgningar för bindväv (sirius), Haemotoxylin, Fe utfördes. Snitten scorades för NASH via protokoll (Kleiner et al). Fibros utvärderades
enligt Sheuer samt med hjälp av mjukvara som räknade fibrosarean.
Immunohistokemiska färgningar med antikroppar mot CD3, Foxp3, CD 56,
ICAM1, klyvd Caspase 3 och ApopTag gjordes. Snitten utvärderades med
olika morfometriska metoder enligt point-counting, datoriserad bildanalys,
samt att antal polymorfonukelära celler räknades.
Resultat: Medelmängden fett i materialet var 59 %. Av patienterna hade
2 cirros. Arean av fibros i materialet var mellan 0.6 och 19.7 %, medel
5 %, för de två cirroserna var arean 19.7 % and 15.9 %. Ytterligare
tre patienter hade stora fibrosområden, mellan 9 och 12 % av arean.
Större delen av apoptosen (ApopTag) var lokaliserad centralt i lobuli,
medelvärde 0.44 apoptotiska celler/synfält jämfört med 0.02 i lobulära
inflammatoriska områden samt 0.08 runt om portazoner (def: 2-3 cellrader från porta). Foxp3 var, för hela materialet, lokaliserat till lika stor del
i lobuli som portazoner, Mängden Foxp3-positiva celler korrelerade inte
med fibrosgrad. På individnivå hade vissa patienter övervägande mer i
portazoner medan andra mer i lobuli. ICAM-positiva hepatocyter var mer
vanligt förekommande i områden intill ballooningceller. ICAM positiva
hepatocyter saknades hos kontrollerna.
Slutsats: Patienter med NASH har ökad mängd Treg-celler (Foxp3) i levern
samt ökad mängd ICAM-positiva hepatocyter som tecken på inflammatorisk påverkan samt ökad förekomst av apoptos och nekros i hepatocyter.
Våra data visar också kraftig Treg–infiltration, talande för immunosuppresion, vilket tidigare setts vid hepatit C.
PO-60
Effekter på järnreglerande gener av proinflammatoriska cytokiner och
oxidativ stress i två olika djurmodeller av NAFLD
Söderberg, C.1; Skogsberg, J.2; Björkegren, J.2; Stål, P.3; Hultcrantz, R.3; Sjöström, M.3
1
Karolinska Universitetssjukuset, Gastrocentrum medicin, Gastroforskningslab, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukuset, Atherosclerosis Research
Unit, Stockholm, Sweden; 3Karolinska Universitetssjukuset, Gastroenterologi
och Hepatologi, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Patienter med icke-alkoholinducerad fettlever eller NAFLD har
ibland höga järnvärden, detta kan bero både på inflammation eller ökad
järninlagring i levern. Järninlagring i levern är i djurmodeller av NAFLD
associerat med ökad necro-inflammation. Den här studien gjordes för
att utvärdera effekten av oxidativ stress och inflammation på järnreglerande gener och signalering i två olika djurmodeller av NAFLD med olika
fettmängd i levern.
Metoder: Levervävnad och primära hepatocyter från Ob/Ob-möss och
Mttp-möss analyserades. Hepatocyterna utsattes för Tert-butyl-hydroxyperoxid (TBH), IL-6 eller TNF-a. Cellskada mättes som LDH och MDA. Järn
mättes med atomabsobtion. Signalproteiner analyserades med western
blot. Kvantitativ Real-Time PCR användes för att mäta de järnreglerande
proteinerna hepcidin, Ferroportin, Transferrinreceptorerna 1 och 2, transferrin, DMT1, ferritin H, HFE och serum amyloid P.
Resultat: Fettinnehåll i Ob/Ob-möss var 46% jämfört med <5% in Mttpmöss. Järninnehåll i både Ob/Ob-möss och Mttp-möss var lägre än i
deras kontroller: 176±31 / 248 ±47 respektive 161±10 / 132 ± 12
ugFe/g torr vikt. Lever från Ob/Ob möss hade högre expression av HAMP
genen, detta var signalerat via IL-6/STAT3 signaleringsvägen, och lägre
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uttryck av ferritin och Transferrin-receptor 2 generna jämfört med sina
kontroller. Ob/Ob hepatocyter reagerar mindre på IL-6 stimulering, annars
sågs inga större förändringar. Både Ob/Ob och Mttp hepatocyter var
känsligare för TBH-stimulering än sina respektive kontroller vilket kunde
mätas med LDH och MDA ökning i mediet. Efter tillsats av TBH för att
inducera oxidativ stress sågs inga signifikanta skillnader i genuttryck av
järnreglerande gener.
Slutsatser: Ökad HAMP expression i Ob/Ob-möss, verkar vara orsakad
av en uppreglering av IL-6, STAT3, HAMP-signalvägen, vilket indikerar systemisk inflammation. Ob/Ob och Mttp-möss hepatocyter fick större cellskada efter ökad oxidativ stress men få förändringar sågs i genreglering
efter exponering av pro-inflammatoriska cytokiner. Den stora cellinnehållet
av fett och inte järn är troligen den faktor som gör cellerna känsligare
för oxidativ stress.
PO-61
Kombinerad behandling med rifampicin och ursodeoxycholsyra
stimulerar gallsyresyntes, avgiftning och bilirubin eliminering
Marschall, H.U.1; Wagner, M.2; Zollner, G.2; Fickert, P.2; Gustafsson, U.3;
Sahlin, S.3; Trauner, M.2
1
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum K63, Stockholm, Sverige; 2Karl-Franzens University, Department of Medicine, Graz,
Austria; 3Danderyd Sjukhus, Kirurgi, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Nyligen beskrev vi att rifampicin (RIFA) och ursodeoxycholsyra
(UDCA) via de nukleära receptorerna PXR och FXR stimulerar avgiftning
(fas I), konjugering (fas II) och elimination (fas III system) av gallsyror
och bilirubin. Vi ville nu undersöka dessa effekter vid en kombination
av båda läkemedlen och om RIFA och UDCA som enda läkemedel eller
i kombination påverka cirkulerande fibroblast growth factor 19 (FGF-19)
som nyligen har identifierats som en nyckelreglerare av gallsyrebiosyntes
och gallblåsans fyllnad i möss.
Metoder: Tjugo patienter som väntade på laparoskopisk cholecystektomi
randomiserades till en kombination av UDCA (1g/dag under tre veckor
innan operationen) och RIFA (600 mg/dag under en vecka innan operationen), eller ingen behandling. Rutin biokemi, lipider och gallsyresyntes
(7α-hydroxy-4-cholesten-3-one, C-4) samt FGF-19 mättes i serum. Gallsyror
analyserades i serum, urin och galla. En leverbiopsi togs för bestämning
av uttrycket av hepatobiliära ABC transportörer på mRNA- och proteinnivå
samt enzymer och reglerande transkriptionsfaktorer som är inblandade
i metabolismen av galliper på mRNA-nivå. Serum från vår tidigare studie
RIFA vs. UDCA analyserades för FGF-19 och C-4 också.
Resultat: Kombinationen av RIFA och UDCA stimulerade kraftigt avgiftning
och konjugering (CYP3A4 och UGT1A1 mRNA, p <0,0001) samt elimination (MRP2 mRNA och protein, p <0,05) av gallsyror och bilirubin liksom
gallsyresyntes (p <0,05 ). Bilirubin minskade hos alla patienter (-29%
för hela gruppen, p = 0,002). Anrikning av UDCA i serum (72,3 ± 7,2%)
och gallblåsegalla (40,9 ± 8,7%) skilde sig inte från ensam behandling
med UDCA. Däremot ökade BSEP, MDR3 och MRP4 protein inte avsevärt,
i motsats till vår tidigare observation under monoterapi med UDCA. På
grund av stor spridning skiljde sig från FGF-19 nivåer hos patienter som
behandlats med RIFA, UDCA eller en kombination av båda läkemedlen
inte från kontroller eller sinsemellan.
Slutsats: Kombinerad behandling med RIFA och UDCA har i stort sett
samma positiva effekter som konstaterats tidigare för RIFA, i synnerhet,
bilirubin eliminering, CYP3A4-beroende avgiftning, och stimulering av gallsyresyntes. Den senare effekten är inte medieras av FGF-19.
PO-62
Låga 1,25-dihydroxy vitamin D-nivåer vid graviditetskolestas
Wikström Shemer, E.1; Marschall, H.U.2
1
Danderyd Sjukhus, Kvinnokliniken, Stockholm, Sweden; 2Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum K63, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Intrahepatisk gallstas under graviditet (ICP) karaktäriseras av
annars oförklarlig klåda och förhöjda serum gallsyror och/eller transaminaser . Patogenesen är fortfarande oklar men det har föreslagits att
sjukdomen orsakas av rubbningar i gallsyremetabolism och utsöndringen
av gallsyror samt störningar i östrogen och progesteron metabolismen,
som delvis styrs av D-vitamin via sin receptor, VDR.
Syfte / Metoder: Vi mätte aktivt vitamin D3 (1,25(OH)2D3) i serum hos
22 kvinnor med ICP, jämnt fördelade över året och diagnostiserade med
ICP vid en graviditetslängd på 34,3 ± 3,2 veckor (partus 37,7 ± 1,6
veckor), jämfört med 11 friska kvinnor (partus 39,7 ± 0,5 veckor).
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Resultat: Kvinnor med ICP hade hela året signifikant (p = 0,0041; oparade
t-test, 2-tailed) lägre serum D3 (76.4±23.1 ng/L, medelvärde± SD (78,2 ±
24,1 ng/L, medelvärde ± SD) jämfört med kontroller (112,0 ± 40,2 ng/L;
i samförstånd med publicerade data). Lägre D3 var signifikant förknippat
med mekonium intrapartalt, vilket anses som tecken till fetal distress. Det
fanns ingen skillnad i PTH eller serum kalcium nivåer. D3 nivåerna var inte
korrelerade till serum gallsyror, transaminaser och bilirubin vid diagnosen
eller förlossningen. Alla kvinnor hade INR 0,9 eller lägre.
Slutsats: Vitamin D nivåerna är kända för att öka två gånger vid normal
graviditet men också under behandling med p-piller på grund av ökad
nivå vitamin D-bindande protein. Våra data visar första gången lägre D3
nivåer vid ICP än vid normal graviditet signifikant kopplat till ökad frekvens
av mekonium intrapartalt. Gallstas-relaterad nedsatt absorption av lipidlösliga vitaminer kan vara en möjlig orsak. Vår studie kan få betydande
kliniska konsekvenser eftersom D3-brist kan försämra steroidhormonomsättning, placentans funktion och fostrets tillväxt.
PO-63
Levertransplantation för Erytropoetisk Protoporfyri i Europa
Wahlin, S.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Erytropoetisk protoporfyri (EPP) är en ärftlig porfyriform som
orsakas av bristfällig funktion i hemsyntesens sista enzym, ferrokelatas.
Vid EPP ackumuleras protoporfyrin, en hydrofob molekyl som orsakar en
smärtsam ljusöverkänslighet och hos några också leversjukdom som leder
till behov av levertransplantation. Vid EPP-relaterad levertransplantation
har några specifika komplikationer beskrivits; fototoxisk vävnadsskada av
operationsljus, postoperativ förlamning och recidiv av EPP leversjukdom i
den transplanterade levern. Fall av EPP som levertransplanterats i Europa
har utöver sporadiska fallrapporter aldrig sammanställts.
Metod: Genom en grundlig litteratursökning och sökning i det europeiska
levertransplantationsregistret (ELTR) identifierades EPP-patienter som
genomgått levertransplantation. Ett dataformulär skickades till berörda
transplantationscentra för varje patient. Vi samlade data avseende demografi, behandlingsresultat, givna behandlingar, EPP karakteristika samt
generella och EPP-specifika komplikationer.
Resultat: Vi hittade 33 patienter som genomgått 37 levertransplantationer i Europa mellan 1983 och 2008. Överlevnaden var 80 procent efter
ett år och 66 procent efter fem och tio år. Detta skiljde sig inte från recipienter med andra cirrhossjukdomar som transplanterats under samma
tidsperiod. EPP-relaterad leversjukdom i graftet var vanlig men verkade
knappast påverka långtidsöverlevnaden, hos flera var histologiskt verifierad graftsjukdom ett övergående fenomen. Ljusorsakad vävnadsskada
drabbade 20 procent av dem som inte skyddats av ljusfilter men inte
någon av dem som skyddats av filter. Postoperativ förlamning drabbade
15 procent. Hälften gavs EPP-specifika behandlingar preoperativt. Tre
patienter behandlades med seriell lever- och benmärgstransplantation.
Slutsatser: Detta är den största sammanställningen av transplanterade
EPP-patienter någonsin. Levertransplantation är en etablerad livräddande
behandling vid avancerad EPP-relaterad leversjukdom. Överlevnaden är
jämförbar med andra liknande diagnoser och tycks, i motsats till vad som
tidigare antagits, inte påverkas nämnvärt av EPP-relaterad graftsjukdom.
Skyddande ljusfilter behövs för att förhindra operationsljusorsakade vävnadsskador men det är oklart vad som orsakar neuropati vid EPP och hur
man bäst förhindrar postoperativ förlamning.
PO-64
Mindre leverfibros efter gallgångsligering och defekt stellatcell-aktivering i levern från N-CAM knockout möss
Rosenberg, P.; Sjöström, M.; Söderberg, C.; Kinnman, N.; Stål, P.; Hultcrantz, R.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Adhesionsmolekylen N-CAM uttrycks vid skadeprocesser i
levern av aktiverade stellatceller, fibroblaster, gallgångsepitel och stamceller. Vilken funktionell roll N-CAM har vid leverskada och leverfibros är
okänt. Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av N-CAM vid
leversjukdom och leverfibros.
Metod: Leverfibros inducerades på N-CAM knockout-möss och normala
möss med gallgångsligering (BDL) respektive upprepade koltetrakloridinjektioner (CCl4). Fibros kvantifierades med picra-sirius färgning och
bildanalys. Proteinnivåer kvantifierade med immunoblot. Leverstellatceller
isolerades med ultracentrifugering i en Larcoll-gradient och stimulerades
därefter med rekombinant TGF-beta1.
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Resultat: Normala möss utvecklade efter BDL signifikant mer leverfibros
än N-CAM -/- möss. BDL N-CAM -/- hade mer fibronectin i levern än N-CAM
+/+ medan laminin var oförändrat. Vid CCl4-inducerad fibros sågs ingen
skillnad i fibros eller fibronectininlagring mellan N-CAM +/+ och N-CAM
-/-. Stellatceller isolerade från N-CAM -/- möss hade jämfört med N-CAM
+/+ möss lägre nivåer av glatt-muskel aktin och desmin efter stimulering
med TGFbeta1.
Slutsats: Frånvaro av N-CAM resulterar i minskad inlagring av kollagen
och fibronectin i levern hos gallgångsligerade möss men påverkar inte
inlagring av dessa matrixproteiner vid koltetrakloridinducerad leverfibros.
Leverstellatceller isolerade från N-CAM -/- möss uppvisar sämre aktivering efter stimulering med TGFbeta1. Sammantaget indikerar detta en
möjlig betydelse av N-CAM vid cholestatisk leversjukdom och aktivering
av stellatceller.
PO-65
Patienter med primär skleroserande kolangit har IgA antikroppar mot
humana gallgångs-epitelceller
Berglin, L.1; Karrar, A.2; Bergquist, A.2
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastroenterologi och hepatologi, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Gastrocentrum
medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Primär skleroserande kolangit (PSC) är en sjukdom med okänd
etiologi och med oklar patogenes. Mer än 50% av alla PSC patienter har
antikroppar av immunoglobulin (Ig) G isotyp, reaktiva mot epitelceller
i gallgångarna och med möjlig funktionell kapacitet. IgA är den immunoglobulin som huvudsakligen är involverad i mukosal immunitet och IgA
finns i galla. Den biologiska betydelsen av IgA antikroppar i galla är inte
fullständigt klarlagd men olika funktioner har föreslagits. Till exempel
kan IgA neutralisera extracellulära patogener, bilda immunkomplex med
fria antigen och binda till intracellulära patogener vid transcytos. Syftet
med denna studie var att analysera förekomsten av gallgångsepitelcells
(BEC) antikroppar av IgA-och IgG isotyp och IgAs subklasser i serum från
PSC patienter.
Metod: BEC isolerades från human lever och karakteriserades beträffande
morfologi, fenotypiska markörer och funktionell kapacitet med flödescytometri (FC), immuncytokemi (IC) och elektronmikroskopi (EM). Serum
från PSC patienter (n=116) och friska kontroller (n=98) analyserades
med FC beträffande förekomst av IgA-och IgG isotyp, reaktivitet mot BEC
samt för IgA subklass.
Resultat: Isolerade humana BEC uttryckte de fenotypiskt karakteristiska
markörerna epithelial cell adhesion molecule (EpCAM), cytokeratin 18
och cytokeratin 19. BEC, som odlades i matrigel, uppvisade funktionell
kapacitet genom att bilda tubuli-liknande strukturer. 80% av PSC patienterna hade inflammatorisk tarmsjukdom och 11 % hade kolangiocarcinom.
Analys av serum från PSC patienter och friska kontroller visade att en
signifikant högre andel av patienterna (61%) hade BEC-reaktiva antikroppar av IgA isotyp jämfört med friska kontroller (6%); P<0.001. Vid analys
av dessa antikroppar var 50% subklass IgA1 och 50% subklass IgA2.
Signifikant högre antal patienter (31%) hade också BEC-reaktiva antikroppar av IgG isotyp jämfört med friska kontroller (4%); P<0.001. Förekomst
av BEC-reaktiva antikroppar av IgA-eller IgG isotyp var inte korrelerat till
kön, förekomst av inflammatorisk tarmsjukdom eller kolangiocarcinom.
Slutsats: PSC patienter har antikroppar av IgA-och IgG isotyp som binder
till gallgångsepitel. Den potentiella funktionella rollen av dessa antikroppar kommer vidare att undersökas.
PO-66
Risk att utveckla hepatocellulär cancer vid kronisk hepatit C cirrhos i
Sverige: kvarstår risken efter framgångsrik antiviral behandling?
Aleman, S.1; Rahbin, N.2; Davidsdottir, L.2; Weiland, O.3; Verbaan, H.4; Stål,
P.2; Carlsson, T.3; Norrgren, H.5; Hultcrantz, R.2
1
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin,
Stockholm, Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken,
Stockholm, Sverige; 4Universitetssjukhuset MAS, Sektionen för Medicinsk
Gastroenterologi och Hepatologi, Malmö, Sverige; 5Universitetssjukhuset i
Lund, Infektionskliniken, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Risk för hepatocellulär cancer (HCC) är ökad hos hepatit C
virus (HCV) infekterade patienter med levercirrhos. Skandinaviska data
vad gäller HCC risken saknas och hur risken påverkas av utläkning efter
antiviral behandling är dåligt känt. Det finns bara en retrospektiv studie i
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SGF:s Gastroskola för ST-läkare
Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har beslutat att anordna ett
rullande kursutbud (”Gastroskola”) för ST-läkare inom medicinsk och
kirurgisk gastroenterologi och hepatologi.
Kurserna är anpassade till den nya målbeskrivningen i gastroenterologi.
De utgör ett komplement till SK-kurserna, med tillfälle att få en fördjupad
kunskap. Kurserna underlättar måluppfyllelsen inklusive checklistan för
ST-läkare. För översiktskursen i specialist-gastroenterologi används
omvänd turordning, det vill säga de som är tidigt i utbildningen
prioriteras.
Följande kurser är planerade under 2010:
• Basal kurs i endoskopi med simulatorträning – v 46, 3 dagar (Malmö)
Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer som är i starten av sin
endoskopiska utbildning. Den innehåller teori kring diagnostik och
behandling, samt simulatorträning .
• Översiktskurs i specialist-gastroenterologi – v 49, 5 dagar (Malmö)
Kursen utgår från centrala gastroenterologiska problemområden: kronisk
diarré, kroniska buksmärtor, förhöjda leverprover, komplikationer till
levercirrhos, gastrointestinal blödning och viktnedgång. Efter kursen skall
deltagarna självständigt och evidensbaserat kunna handlägga patienter
med dessa problem och bakomliggande sjukdomar i digestionskanalen.
Planerade kurser 2011–12:
• Inflammatorisk tarmsjukdom
• Akut och kronisk leversjukdom

• Gastrointestinal motilitet
• Klinisk nutrition

Kurserna är IPULS-granskade och anmälan framgår av SGF:s hemsida:
www.svenskgastroenterologi.se
För information om kursutbudet kontakta utbildningsutskottets ordf.
på mail: Per.Stal@karolinska.se
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västvärlden som visat minskad risk för HCC efter utläkt infektion, medan
andra mindre kohortstudier inte visat detta.
Metod: 435 HCV infekterade patienter med levercirrhos har inkluderats
i ett centralt register på Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset. Registret startades år 2001 och för närvarande finns en medeluppföljningstid på 6.6±4.4 år efter cirrhosdiagnos. 347 (80%) patienter
hade Child Pugh klass A (Child A) vid diagnos, 63 (15%) klass B, och 25
(6%) klass C. 329 patienter hade kompenserad Child A cirros vid diagnos,
dvs utan tecken till ascites, varicerblödning eller encefalopati. 44% hade
smittats via användning av intravenösa droger. Totalt hade 25% anamnes
på alkoholkonsumption över 50 gram/dag.
Resultat: HCC incidensen i hela patientgruppen (n=435) var 2.4% per 100
personår. 67 (15%) utvecklade HCC, 39 (9%) genomgick levertransplantation och 119 (27%) dog under uppföljningen. HCC risk hos välkompenserade Child A gruppen (n=329) var 1.9% per 100 personår, medan risken
minskade till 0.62% hos patienter med utläkt infektion (n=94).
Slutsats: HCC risken hos HCV infekterade patienter med levercirrhos i
Sverige är jämförbara med den i andra europeiska länder. Vår studie visar
att utläkt infektion efter antiviral behandling medför betydligt minskad
risk för HCC.

NUTRITION
PO-67
Glucagon-like peptide-2 promotes intestinal growth by increased
microcirculation in man
Hellström, P.1; Jeppesen, P.B.2
1
Akademiska sjukhuset, Specialmedicin/Gastro, Uppsala, Sverige; 2Rigshospitalet, Medicin/Gastro, Köpenhamn, Danmark
Objective: Glucagon-like peptide-2 (GLP-2) is an endogenous meal-stimulated hormone secreted by L-cells of terminal ileum and colon. In clinical
trials with GLP-2 in short bowel syndrome (SHS) we noted increased
redness and size of stoma nipples. GLP-2 receptors are co-localized with
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and prerequisites for blood flow
effects of GLP-2 are fulfilled. We used native GLP-2 in combination with
saline and to study laser Doppler flow (LDF) in jejunal stomas in man.
Methods: 5 patients with SBS; small bowel <150 cm ending in a jejunostomy were studied. Stoma nipple blood perfusion was measured
circumferentially with a designed LDF probe (Periflux 4001, wavelength
780nm, time constant 0.2s, sampling 32Hz). All patients were studied
in fasting state and supine position on 4 occasions; each period lasting
120 min. First no treatment was given, second 1 L saline was infused
IV, third 5mL of adrenalin 0.1mg/mL was instilled into the stoma, and
fourth 1mL of GLP-2 800ìg/mL SC. Results were statistically analyzed
by two-way ANOVA.
Results: In all subjects GLP-2 caused a marked increase of LDF, while the
other groups (no treatment, saline or adrenaline) displayed no change in
LDF. The effect was long-lasting and persisted significantly elevated over
105 min. The AUC over the whole study period was greatly increased in
the GLP-2 group with 56219±4628 PU*min as compared to 32283±6120
with no treatment, 32531±6109 with saline and 32166±6306 with
adrenaline. All patients experienced increased intestinal growth with less
dependence on parenteral nutrition. None was nauseated.
Conclusions: GLP-2 at clinically relevant dosage increases intestinal
microcirculation, which was almost doubled during 2 hours after dosing.
We conclude that GLP-2 promotes cellular growth involving increased
local microcirculation as a prerequisite for its trophic effects in the gut.
PO-68
Gut peptide hormones regulate and improve glucose homeostasis after
gastric bypass surgery for obesity
Hellström, P.1; Falkén, Y.2; Holst, J.J.3; Näslund, E.2
1
Akademiska sjukhuset, Specialmedicin/Gastro, Uppsala, Sverige; 2Danderyds sjukhus, Klin för kirurgi, Stockholm, Sverige; 3Køpenhavns Universitet, Medicinska vetenskaper, Køpenhavn, Denmark
Background: Gastric bypass (GBP) surgery relieves diabetes mellitus
within days after surgery. An increased incretin secretion has been proposed as mechanism of action for this effect. The aim of the present study
was to extended analyses of glucose, insulin and glucagon-like peptide-1
(GLP-1) with those of glucose-insulinotrophic peptide (GIP), pancreatic
glucagon and enteroglucagon, ghrelin and leptin, after GBP.
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Material and Methods: 12 obese subjects (BMI 45.3±1.9, 3 men) took
a standard liquid meal (250 kcal) before, 3 days, 2 months and 1 year
after GBP. Plasma concentrations were assessed -10, 0, 10, 20, 30, 60,
90, 120 and 180 min after consuming the meal.
Results: All subjects lost weight over one year (BMI 30.3±1.8). After GBP,
fasting plasma glucose and insulin decreased over time (p<0.01), while
GIP, GLP-1, pancreatic glucagon and enteroglucagon were unchanged. At
the same time fasting ghrelin and leptin were reduced (p<0.01). After GBP,
the prandial plasma glucose, insulin and pancreatic glucagon concentrations were unchanged, while GIP, GLP-1 and enteroglucagon increased on
day 3, 2 months and at 1 year (all p<0.001). The prandial decrease of
ghrelin was lower on day 3 to be resumed at 2 months. On day 3, peak
concentrations of insulin, GIP and GLP-1 occurred at 10-20 min while
those of glucose occurred at 30 min, while the ghrelin trough occurred
at 90-120 min. Leptin concentrations decreased continually along with
weight loss over the study period.
Conclusion: The release of GIP, GLP-1 and enteroglucagon in response to
food intake is more than doubled as early as 3 days after GBP. At the same
time glucose and insulin were little affected, and pancreatic glucagon
was largely unchanged suggesting that additional factors may contribute
to improved glucose homeostasis after GBP. The ghrelin drop seen early
after surgery was later resumed why an effect on ghrelin concentrations is
unlikely to be of major importance for the observed weight loss. GBP also
results in a temporal shift with rapid release of GIP, GLP-1, enteroglucagon
and insulin after food intake. This implies that primarily the release of
incretin peptides and insulin are facilitated to earlier meet the metabolic
demand caused by delivery of nutrients to the gut after GBP, while ghrelin
and leptin concentrations seem more related to metabolic control than
response to food intake
PO-69
Hur går det för patienter som remitterats för tunntarms
eller multivisceraltransplantation?
Varkey, J.1; Simrén, M.1; Gäbel, M.2; Herlenius, G.2
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin, Göteborg, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Transplantationscentrum, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Resultaten efter tarmtransplantation (Ttx) har dramatiskt förbättrats senaste decenniet. Parenteral nutrition (PN) är för närvarande
standardbehandlingen för patienter (pat) med tarminsufficiens. För pat
med livshotande komplikationer av PN betraktas tunntarmtransplantation
(Itx) eller multivisceral transplantation (MVtx) som en potentiellt livräddande behandling. MVtx är också ett behandlingsalternativ vid desmoider och neuroendokrina pankreastumörer med levermetastaser (NEPT).
Målet med studien var att beskriva pat som remitterats till Sahlgrenska
Universitets Sjukhuset för Ttx-utredning och beskriva mortaliteten samt
identifiera potentiella faktorer som relaterar till överlevnaden.
Metod: Retrospektiv analys av samtliga pat som remitterats för Itx eller
MVtx-utredning mellan februari 1998 till januari 2010. Patienterna bedömdes av ett multi disciplinärt team där selektion för Ttx utfördes efter
internationella riktlinjer.
Resultat: 44 vuxna och 18 barn remitterades till Ttx (28 Kvinnor och 16
Män respektive 10 och 8 bland barnen) Efter bedömningen selekterades
20 vuxna och 10 barn till Ttx väntelistan (VL) där senare 15 vuxna samt
5 barn Ttx. Mortaliteten bland de vuxna patienterna var 11/20 med en
medel överlevnadstid på 27 månader (mån), 8 av de avlidna patienterna
var Ttx och deras medelöverlevnadstid var 35 mån. Bland patienterna
som inte selekterades till Ttx var mortaliteten bland de vuxna patienterna
7/24 med en medelöverlevnads tid på 9 mån. Mortaliteten bland barnen
som var placerade på VL var 4/10 med en medel överlevnadstid på 3
mån. Inga Ttx barn avled. Bland barnen som inte var uppsatta på VL dog
en patient efter 4 mån från den initiala bedömningen. Diagnoserna som
var vanligast bland de vuxna som avlidit på VL utgjordes av (4/11) NEPT
och (3/11) mesenterialvenstromboser medan Crohns sjukdom (2/7) var
vanligast bland de vuxna patienterna som inte blev uppsatta på VL. Bland
barnen var intestinal pseudoobstruktion vanligast (2/5). Komplikationer
som är relaterade till PN såsom leversvikt återfanns hos 7/20 av patienterna på VL, detta skiljde sig ifrån de patienterna som inte blev uppsatta
på VL där inga pat hade leversvikt. Bland barnen återfanns leversvikt
enbart hos pat på VL (4/10).
Slutsats: Ttx utgör ett värdefullt behandlingsalternativ hos en selekterad
grupp pat. Graden av TPN relaterade komplikationer samt fr .a. grunddiagnosen i sig har visat sig vara betydelsefulla faktorer för den kommande
prognosen.
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SKÖTERSKEPROGRAM
PO-70
Bemötande av patienter som genomgår en gastroskopi
Boman Galiamoutsa, M.1; Wallhed, U.2
1
Karolinska Universitets sjukhus, GastroCentrumOmvårdnad, Solna, Sverige;
2
Södersjukhuset, Medicinkliniken, Stockholm, Sweden
Bakgrund: Vid en gastroskopi undersöks matstrupe, magsäck och första
delen av tunntarmen. Undersökningen är mycket vanlig och görs för att
diagnostisera eller utesluta förekomst av magsår, bråck, inflammation i
matstrupen eller tumörsjukdom. Undersökningen tar cirka fem minuter
och själva mötet mellan sjuksköterskan och patienten varar mellan tio
och femton minuter. Sjuksköterskan måste därför snabbt få patienten
att känna sig lugn och trygg. Forskning visar att ett gott bemötande får
patienten att känna sig mer trygg vid undersökningar. Bemötande handlar
om samspel mellan människor och om den inställning som personer
har till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester,
ansiktsuttryck och tonfall. För vårdens kvalitet har människosyn och bemötande stor betydelse. Det kan vara svårt att klara av situationer som
känns otrygga. Trygghetsbehovet är ett av våra starkaste behov och det
kan därför vara svårt att stå ut med situationer där kunskap och kontroll
saknas vilket kan leda till rädsla hos patienten.
Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskan bemöter en patient som genomgår en gastroskopi.
Metod: En kvalitativ intervjustudie med sex sjuksköterskor som arbetar
på en endoskopienhet.
Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att de måste ha förmågan att snabbt
kunna se var patienten befinner sig mentalt och förstå patientens behov
av vad som är viktigast. På så sätt skapas ett lugn hos patienten i samband med gastroskopiundersökningen. Sjuksköterskorna upplevde att de
genom att använda sig av egenskaper som att själva vara lugna eller att
röra vid patienterna kunde förmedla en trygghet till dem.
Slutsats: Studien visade att sjuksköterskorna upplevde att patienten
kände sig lugn och trygg vid gastroskopiundersökningen då sjuksköterskorna använde sig av kroppskontakt, verbal kommunikation och framförallt genom att själva vara lugna.
PO-71
Födoämnesöverkänslighet och mag- och tarmbesvär
vid Ehlers-Danlos syndrom
Berglund, B.
Karolinska Universitetssjukhuset, K 53, Stockholm, Sweden
Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är ett ärftligt tillstånd som beror på ett
defekt kollagen och EDS förekommer uppskattningsvis hos 1 på 5000
personer, och finns i alla raser. Frekventa symptom är överrörliga leder,
tänjbar och skör hud och kroppsvävnader, mag- och tarmbesvär, blåmärkstendens, överkänslighet mot födoämnen och kronisk smärta. Dagligt liv
påverkas både fysiskt och psykosocialt av dessa symtom. Syftet var att
beskriva typ, frekvens och konsekvenser av överkänslighet mot födoämnen hos svenska individer med diagnosen EDS.
Metod: Frågeformulär som Överkänslighet mot födoämnen, Gastrointestinal Rating Score (GSRS) och bakgrundsdata besvarades av 250
individer med diagnos.
Resultat: Sjuttio procent av respondenterna angav någon typ av överkänslighet. Av dessa rapporterade sex procent överkänslighet mot ett
födoämne och fyra procent markerade två födoämnen. Överkänslighet
mot mer än två födoämnen markerades av 147 individer. Trettio procent
rapporterade ingen överkänslighet alls. Mest frekventa var kolhydrater,
histaminer och björkrelaterade födoämnen. Matsmältningsproblem rapporterades av 66%, klåda 32%, diarré 31%, andningssvårigheter av 28%
och utslag av 21%.
Slutsats: Födoämnen som upplevs ge mag- och tarmbesvär undviks ofta.
För att få ett gott nutritionsstatus behövs kunskap om vilka födoämnen
som kan användas hos patienter och närstående.
PO-72
Laxering i tablettform, ett bra alternativ för patienter där endoskopiska
undersökningar är frekvent återkommande
Göransson, K.; Fritzell, K.; Björk, J.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum medicin, Svenska polyposregistret, Solna, Sverige
Bakgrund: Vid mottagningen för ärftlig mag-tarmcancer kontrolleras ca
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30 % av alla patienter med Familjär adenomatös polypos (FAP) i Sverige.
Dessa följs regelbundet med endoskopier i syfte att hitta och avlägsna
polyper för att förhindra cancer. Att tarmen är ren är avgörande för resultatet varför god laxering är extremt viktig. Före 2005 laxerades samtliga
patienter inför endoskopierna med Phosphoral eller Laxabon. Patienterna
upplevde dock både praktiska svårigheter såväl som oro och obehag.
För denna patientgrupp är god compliance av yttersta vikt och att de
inte upplever laxeringsförfarandet som ett hinder. Syftet var att utvärdera
patienters uppfattning om hur det är att tarmförberedas med laxeringspreparatet Toilax (Bisakodyl) samt att bedöma tarmens renhetsgrad.
Metod: 91 (55 kvinnor) patienter mellan 14 till 82 år som genomgick
nedre endoskopier mellan 2005-2009 ingick i studien. Indikation för
endoskopisk övervakning var FAP eller risk för FAP (n=83) samt ökad risk
för polyper i tarmen av annan orsak (n=8). Renheten i tarmen bedömdes
vid varje endoskopi enligt ett protokoll (1. ren 2. halvren 3. oren) och
patienternas uppfattning om laxeringen dokumenterades. En och samma
skopist svarade för så gott som samtliga undersökningar och bedömning
av renhetsgrad. Tablett Toilax togs dagen innan undersökningen och rektalsuspension undersökningsdagen. Patienterna instruerades även att
enbart dricka klara drycker med början dagen innan undersökningen och
fram till undersökningstillfället.
Resultat: Totalt utfördes 353 undersökningar fördelade på 218 ileo-rektoskopier, 87 pouchoskopier, 30 koloskopier och 18 sigmoskopier. Positiva
uppfattningar så som ”mycket nöjd, kunde arbeta dagen innan” och ”bara
positivt, trodde inte att det skulle bli så rent” uttrycktes av patienterna
medan negativa uppfattningar så som ”fått springa på toa hela natten,
allt är dock bättre än Laxabon” uttrycktes av andra. Tarmen bedömdes
som ren vid 295 (84 %) av undersökningarna.
Slutsats: Toilax uppfattades av flertalet patienter som ett bra alternativ
för laxering och renhetsgraden visade sig vara fullt tillfredsställande.
Resultatet har lett till att laxering med Toilax inför endoskopier erbjuds
patienterna på mottagningen för ärftlig mag-tarmcancer och de allra flesta
patienter väljer också i nuläget denna laxering. Fortsatt utvärdering av
Toilax som laxantia inför koloskopi kommer att fortsätta då antalet koloskopier vi hittills bedömt är begränsat.
PO-73
Mixade salar: vad tycker patienter och personal?
Lindberg, M.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum omvårdnad, Solna, Sverige
Bakgrund: Under hösten 2009 genomfördes ett projekt på avdelning
A24b, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som handlade om mixade
salar. Rutinen på avdelningen har tidigare varit att inte blanda män och
kvinnor på salarna och detta har lett till att patienter ofta fått byta rum
under vårdtiden. Det har även lett till att personalen har lagt ner mycket
av sin tid på att flytta om patienter. På andra sjukhus i Sverige blandas
män och kvinnor på salarna och med detta som bakgrund genomfördes
en enkätstudie där patienter och personal fick svara på vad de tyckte
om mixade salar.
Metod: Enkäter delades ut till patienter, sjuksköterskor och undersköterskor på avdelning A24b. Enkäterna var anonyma och antalet respondenter
var 22 för patienter och 19 för personal.
Resultat: Resultatet visar att ca två tredjedelar av patienterna var positiva till mixade salar eller tyckte att det inte spelade någon roll. Även
bland personalen var ca två tredjedelar positiva, under förutsättning att
patienterna hade blivit tillfrågade och inte hade något emot det. De bland
personalen som var helt igenom negativt inställda till mixade salar uppgav
i flera fall att det inte skulle fungera för vissa specifika patientgrupper;
t.ex. kvinnor, äldre eller patienter med frekventa diarréer. Patienternas
åsikter går dock ej att härleda till ålder eller kön. Både bland gamla och
unga, män och kvinnor, fanns de som var positiva och de som var negativa
till mixade salar.
Slutsats: Slutsatsen i rapporten var att de befintliga rutinerna kring
beläggning av salarna inte tog hänsyn till patienternas vilja. Mycket arbete
med omflyttningar gjordes i onödan på grund av att det förutsattes att
patienterna var negativa till mixade salar, när de egentligen inte var tillfrågade alls. Efter att rapporten presenterades på avdelningen har mixade
salar införts på försök för de patienter som vill. En ny studie är påbörjad
för att utvärdera detta.
PO-74
Abstraktet återkallat
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PO-75
Vad gör en forskningssjuksköterska?
Erfarenheter från kliniska forskningsenheten
vid Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Olsson, A.; Berglund, E.; Loqvist, P.; Walldin, G.
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Sjuksköterskans roll vid kliniska prövningar har blivit allt viktigare. Då verksamheten startade i mitten av 1990-talet fanns en sjuksköterska vid enheten. I takt med att antalet kliniska prövningar ökat
och regelverket kring kliniska prövningar blivit mer omfattande, har verksamheten utökats till totalt fyra heltidsanställda sjuksköterskor. Kliniska
forskningsenhetens syfte är att bedriva kliniska läkemedelsprövningar och
prövarinitierade studier med hög kvalité och i enlighet med existerande
regelverk.
Resultat: För närvarande bedrivs cirka 25 kliniska prövningar och ett
20-tal prövarinitierade studier inom områdena inflammatoriska tarmsjukdomar, leversjukdomar samt motilitet. De kliniska prövningar som bedrivs
initieras av en eller flera prövare eller ett läkemedelsbolag och leds av en
läkare. Prövare, medprövare och sjuksköterskor har alla goda kunskaper
om de regelverk som styr forskningsarbetet och genomgår regelbunden
fortbildning. Sjuksköterskorna vid enheten är viktiga i prövningsteamet
och fungerar som koordinatorer för det multidisciplinära teamet och deltar
i alla delar av prövningsprocessen såsom planerings-, genomförande- datainsamlings- och avslutningsdelen. Sjukskötersketjänsterna vid enheten
finansieras helt av externa medel. Alla nya potentiella prövningar presenteras för forskningsteamet vid en konferens varje månad. Gemensamt
beslut tas om prövningen skall genomföras eller inte. Sjuksköterskorna
har ett nära samarbete med prövarna och bistår vid rekrytering av patienter vilket leder till framgångsrik forskningsverksamhet. Sjuksköterskans
övriga ansvar innebär bland annat att
• omhänderta patienterna i studien
• ha tät kontakt med prövningsledaren/sponsorn
• sköta all korrespondens
• ansvara för att patientbesöken sker i rätt tid och att studieåtgärder
vidtas enligt protokoll
• föra detaljerade journalanteckningar och mata in uppgifter i CRF (Case
Report Form)
• ha exakta kunskaper om prövningsprotokoll och minimera risk för avvikelser
• rapportera biverkningar och/eller händelser inom uppsatta tidsramar
Slutsats: Ett kompetent forskningsteam innebär välutbildade, motiverade
sjuksköterskor som upplever god arbetsmiljö. Forskningssjuksköterskor är
en förutsättning inom modern klinisk prövningsverksamhet. Verksamheten
leder till fördjupade kunskaper inom gastroenterologi och hepatologi och
ger möjligheter till fortsatta studier inom detta område.

path-analys och MANOVA undersöktes om ett differentiellt mönster av
samband föreligger gällande de olika faktorerna i RFIPC. 195 patienter
med Crohns sjukdom eller ulcerös colit inkluderades i studien och fick
fylla i RFIPC vid ett tillfälle.
Resultat: Konfirmatorisk faktoranalys med en faktor (totalsumma) visade
RMSEA 0.159 och CFI 0.726. Modellen med fyra faktorer visade RMSEA
0.087 och CFI 0.926. Användbarheten av faktorstrukturen bekräftades
vidare av resultatet från path-analys samt MANOVA.
Slutsats: Faktorstrukturen i RFIPC validitet kan replikeras i den svenska
versionen. De olika faktorerna kan ge utökad information om patienternas
oro. Faktorstrukturen bör dock vidare korsvalideras i ett annat sample.
Datainsamling pågår i detta syfte.

ULCUS
PO-77
H.pylori: Standard Triple behandling är fortfarande högeffektiv i ett
oselekterat svenskt patientmaterial, tio år efter introduktionen.
En 6-års uppföljning
Jaup, B.H.
Säffle sjukhus, Medicinkliniken, Säffle, Sverige
Bakgrund: I litteraturen anges effekten av triple behandlingen oftast
mycket lägre (80%) i den kliniska vardagen i jämförelse med selekterade
terapistudier. Vi har därför valt att analysera våra eradikationsresultat
med denna behandlingsform.
Metod: Vi analyserade våra journaler mellan januari 2002 och januari
2008. Patienterna erhöll standard triple behandling enligt Maastricht 2
rekommendationer med nexium hp (esomeprasole 20mg, amoxicillin 1g,
clarithromycin 500mg) två gånger dagligen under 1 vecka. Alla patienter
kontrollerades med en C-14 urea andningstest efter 5 veckor.
Resultat: Data från 400 patienter (214 kvinnor) analyserades. Hos 383
patienter erhölls eradikation (96% PP, 95,2% ITT). Två patienter föll bort
ur studien. Hos 4 patienter med misslyckad eradikation fann vi resistens
mot clarithromycin.
Sammanfattning: Standard triple behandling är i Sverige fortfarande högeffektiv i klinisk praxis. Detta har sannolikt med den låga resistensen
mot makrolider att göra som visat i tidigare studier, och på grund av den
låga konsumtion av makrolider på grund av STRAMAs rekommendation.
God följsamhet stöds av användandet av ett fast terapikit och specialistbehandling. Eradikationseffekten är nästan identisk med våra resultat
tio år tidigare.
PO-78
Abstraktet återkallat

PO-76
Validering av faktorstrukturen i RFIPC
– Komponenter av oro hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
Jäghult, S.1; Saboonchi, F.2; Johansson, U.B.2; Wredling, R.2; Kapraali, M.1
1
Danderyds sjukhus AB, Gastromottagningen, Stockholm, Sverige; 2Sophiahemmet Högskola, Sophiahemmet Högskola, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Patienter som lever med en kronisk sjukdom upplever mycket
sjukdomsrelaterad oro som kan påverka deras livskvalitet. Patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) uppvisar högre grad av ångest och
depressiva störningar jämfört med en generell population. För att kunna
beskriva och mäta graden av oro och bekymmer hos personer med IBD
utvecklade Drossman et al frågeformuläret the Rating Form of Inflammatory Bowel Disease Patient Concerns (RFIPC). RFIPC innehåller 25 items
som graderas på en 100 millimeter lång visuell analog skala. I originalversionen identifierades fyra faktorer som speglar skilda komponenter
av patientens oro gällande; påverkan av sjukdomen, sexuell intimitet,
komplikationer av sjukdomen och kroppsuppfattning. I Sverige är RFIPC
ofta använt dock utan att utgå från denna föreslagna faktorstruktur. Om
patientens sjukdomsrelaterade oro kan betraktas som bestående av distinkta komponenter kan RFIPC tillhandahålla mer nyanserad och värdefull
information om patientens livskvalitet. Syftet med denna studie är att
validera faktorstrukturen i den svenska versionen av RFIPC. Vidare syftar
studien att undersöka om de olika faktorerna i RFIPC är differentiellt
associerade till välbefinnande.
Metod: Konfirmatorisk faktoranalys genomfördes för att undersöka applicerbarheten av faktorstrukturen i den svenska versionen av RFIPC. Genom
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Hur ska Sverige förhålla
sig till screening för
kolorektal cancer?
Välkommen till en nationell konferens
den 8 oktober 2010 på Läkaresällskapet
EU rekommenderar screening för tidig upptäckt av kolorektal
cancer och kommer under 2010 att publicera evidensbaserade
Guidelines for Quality Assurance in CRC-screening. Flera europeiska
länder, bl.a. England och Finland, har infört nationella screeningprogram. Stockholms läns landsting införde allmän screening
2008 och Gotlands kommun i augusti 2009.
Syftet med konferensen är att presentera erfarenheter från England, Finland, Stockholm och Gotland och diskutera screeningrelaterade frågor. Konferensen kommer att avslutas med en
paneldiskussion om hur vi i Sverige ska förhålla oss till kolorektalcancerscreening och till EU:s rekommendationer och Guidelines.
Inbjudna förläsare är bl.a. prof. Julietta Patnick som leder NHS
Cancer Screening, England och prof. Stephen Halloran (expert
F-Hb vid NHS), prof. Nea Malila, ansvarig för det finska screeningprogrammet och prof. Anders Ekbom, Karolinska Institutet. Dessutom kommer generaldirektör Lars-Erik Holm vid Socialstyrelsen
att delta. Konferensen kommer att hållas på engelska.
Plats:

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tid:
10.00–15.30
Avgift: 550 kronor och kommer att inkludera kaffe, lunch, samt
dokumentation
Detta är en första inbjudan. Närmare information om anmälningsförfarande och fullständigt program kommer att skickas ut i god
tid före konferensen.

Johan D. Söderholm
Ordförande
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-22 35 46, Fax: 013-22 35 70
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205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
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141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
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Mikael Machado
Kassör
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-714 65 00
Mikael.Machado@erstadiakoni.se
Soo Aleman
Ledamot (ordförande i SYG)
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
Tel. 08-517 700 00
Soo.Aleman@ki.se
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Facklig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
Gastrocentrum Medicin
141 86 Stockholm
Tel. 08-585 800 00
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Per Sangfelt
Hepatologiansvarig
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Infektionssjukdomar
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 56 72
Per.Sangfelt@medsci.uu.se

För mer information, kontakta:
Viveka Lundström
email: viveka.lundstrom@karolinska.se, tel: 08-517 70671
Susan Vestman
email: susan.vestman@karolinska.se, tel: 08-517 74582

Ervin Toth
Endoskopiansvarig
UMAS
Endoscopisektionen
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
Ervin.Toth@med.lu.se

Arrangör:
Avdelningen för Hälsoundersökningar,
Stockholm-Gotlands Onkologiska Centrum
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Redaktör
Gastrocentrum, kirurgi
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge,
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Tel 08-585 869 39
leif.torkvist@ki.se
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Så har då äntligen våren kommit efter en
lång vinter med både mycket snö och kyla.
Maj månad närmar sig och därmed Gastrodagarna i Stockholm. Och det blir säkert
lika uppskattat som i fjol. Det är alltid lika
trevligt att få åka på dessa möten och träffa
kollegor från olika delar av landet. Programmet ser bra ut, med fokus på omvårdnad av patienten och olika sjukdomar.
Det är alltid lika spännande att gå runt
bland alla utställare och se vad som finns,
och om det har kommit något nytt på
marknaden. Besök också posterhallen, där
kan man diskutera innehållet i postrarna
med författarna. Och de högst rankade
abstracten tas ut för muntlig presentation.
Jag ser fram emot studiebesöket på KS,
Framtidens Vårdavdelning, vad kan detta
vara?
Kanske får man med sig nya idéer hem.
Vi som reser från Avesta blir en liten
grupp på fem stycken, vi är fyra som assisterar vid skopierna, så det är extra roligt att
alla kan komma iväg på Gastrodagarna. På
så sätt kan vi få det kul ihop och prata om
vad vi sett och hört.
Jag hoppas också att många medlemmar
möter upp på vårt årsmöte.
Vad vill ni ska ske under nästa år? Eller
vill du engagera dig i styrelsen?
Har du någon fråga till årsmötet, kan
du sända den till oss.
Det blir ingen presentation av Olympusstipendiaten Åsa Gilstring på årsmötet,
hon har fått en bebis. Hon har istället
skickat en reseberättelse om vad hon
gjorde för stipendiet, som ni kan läsa om
här i tidningen.

Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51770302
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agneta.schedin@karolinska.se

Vice ordförande:
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-61145 92
Fax: 018-61145 37
ulrika.dovner@akademiska.se

Ledamot:
Susanne Lord
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Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-616 23 74
Fax: 08-616 24 60
suzanne.lord@sodersjukhuset.se
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Sekreterare:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
774 82 Avesta
Tel:0226-496 493
Fax: 0226-496 108
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

Adjungerad ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-71463 09
Fax: 08-71466 68
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

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

Hoppas att Ni alla får ut mycket av
dagarna i Stockholm.

Väl mött i Stockholm

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson
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Reseberättelse från EndoClubNord, Hamburg
6–7 november 2009

Jag hade den stora turen att få Olympus
resestipendium 2009. Min önskan var att
åka till Hamburg i Tyskland för att se och
uppleva kongressen EndoClub Nord.

F

ör att med några enkla ord beskriva
kongressen är det en fantastisk endoskopishow av högsta kvalitet. Vi deltagare sitter i en stor hörsal och får ta del
av endoskopier som sänds live från tre olika
sjukhus i Hamburg. Vi får se endoskopibilden på en riktigt stor skärm men även bilder
på endoskopisten, teamet och i många fall
även bilder under genomlysning, laparoskopi etc. Under tiden finns en expertpanel
i hörsalen som kan fråga och kommentera
gällande det som sker på de olika sjukhusen.
För att förstå vad som sägs får vi som inte
kan tyska låna hörlurar. I lurarna hörs otroligt duktiga översättare som simultantolkar
till engelska under hela kongressen. Det är
alltså bara att luta sig tillbaka, titta, lyssna
och njuta.
Dag 1 ägnades mestadels till att titta på

olika undersökningar. Mycket av det som
visas är nyheter och vad som kan tyckas
vara experimentella undersökningar. Vi fick
bland annat ta del av olika behandlingar av
t.ex. Barrett, adenom, varicer, PTC m.m.
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Prof. N. Yahagi från Tokyo visade hur
endoskopisk submucosal dissektion (ESD)
skall utföras i esofagus och ventrikel. Fantastisk precision! Han hade konstruerat ett
instrument som han satte fast utanpå gastroskopet. Det var en speciell tång som han
kunde lyfta upp vävnaden med för att få
traktion och sedan dissekera submucosalt.
Prof. J. Bergman från Holland visade
prov på hur Radiofrequency Ablation (RFA)
kan användas vid behandling av Barrett med
höggradig dysplasi. Vi fick även se lite mer
vanliga tekniker med mucosala resektioner.
En annan uppfinning som visades var
”Third eye”. Det är en liten kamera som
förs in via arbetskanalen och är tänkt att
användas vid retroversion under koloskopi.
Kameran tittar bakåt och det är tänkt att
man skall kunna upptäcka polyper eller
annat som ligger bakom skymda veck i
tarmen. Kul idé men det gäller att kunna
skela ordentligt då tekniken kräver två tvmonitorer.
En del undersökningar som visas går inte
som planerat och kan inte rekommenderas.
Vi fick bland annat se ett försök att ta bort
en submucosal förändring i ventrikeln med
slynga, troligen en GIST-tumör. Det slutade med att förändringen var avskuren på
mitten dvs. hälften var kvar och det fick bli

kirurgi istället. De försökte även behandla
hemorrojder med argonplasma, det såg ut
att göra ont!
Dag 2 ägnades åt ”highlights” från dag 1.

Under natten hade en patolog tittat på en
del av de förändringar som tagits bort under
dag 1 och vi fick ta del av resultatet. Mycket
spännande.
Det hela slutade med en tävling med
fallpresentationer. Han som vann tävlingen
(det gällde att få mest applåder) kom ifrån
Kairo. Hans fall var en kvinna som inkommit med ikterus och allt lutade åt en sten
i choledochus. De gjorde en ERCP och
sotade. Vid första omgången kom stenen
ut. Vid den andra sotningen kom en fasciola
hepatica (leverflundra) ut som sedan kröp
vidare ner i duodenum.
Jag vill med detta säga TACK för att jag

fick möjlighet att åka och ta del av denna
fantastiska kongress. Om ni vill läsa mer
eller se bilder från kongressen gå in på www.
endoclubnord.com
Åsa Gilstring,
Kirurgkliniken, Endoskopienheten,
Danderydssjukhus AB
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